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أوالً: القواعد العامة:
تنرش حوليــات جامعة املجمعة للبحوث والدراســات   .١
العربيــة  باللغتــني  العلميــة  األبحــاث والدراســات 
العلمية،  واملنتديــات  املؤمترات  وتقاريــر  واإلنجليزية، 

والنشاطات ذات العالقة.
تنرش احلوليات البحوث التي تتوافر فيها األصالة واجلدة،   .٢
وأخالقيات البحث العلمي واملنهجية العلمية، والتوثيق 
العلمي، مع سالمة الفكر واللغة واألسلوب، وأال يكون 
البحث مستاًل من أي دراســة أخرى أو رسالة علمية أو 

كتاب.
يراعى أال يقــل عدد صفحات البحث عن )7٠( صفحة   .٣
من القطع )٢١-٢8( سم، ويستخدم للمتن العريب اخلط 
)Lotus Linotype( مقــاس )١٤(، والعنــوان الرئيــي 
مقاس )١5( عريض، واهلامش مقــاس )١٢(، وللمتن 
)Times New Roman( مقاس  اإلنجليزي يستخدم اخلط 
)١٢(، والعنوان الرئيي مقاس)١٣( عريض، واهلامش 
مقــاس )١٠(، مــع تقديم ملخــص باللغتــني العربية 
واإلنجليزية وال تزيد كلامت امللخص عن )٢5٠(  كلمة.
Key-( حيتوي كل بحث عــىل الكلامت الدالــة املفتاحية  .٤
words( وتوضع أسفل امللخصني العريب واإلنجليزي عىل 

أال تزيد عن )7( كلامت.
ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة   .5

للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة )١6-٢٣سم(.
هوامش الصفحة تكون )٢.5ســم( من )أعىل وأســفل   .6

ويمني ويسار( ويكون تباعد األسطر مفردًا.
يرسل الباحث بحثه بصيغتني )وورد wodrs و يب دي اف   .7
pdf ( مــع طلب نرش البحث متضمنًا عدم نرشه ســابقًا ، 

والسرية الذاتية عىل الربيد االلكرتوين التايل: 
          amurs@mu.edu.sa       

ترســل هيئة التحرير البحوث للتحكيم من قبل حمكمني   .8
خمتصني.

يرســل للباحث خطاب )قبول البحــث للنرش( يف حالة   .9
قبــول البحث للنــرش، وعند رفض البحــث للنرش يتم 

ارسال رسالة )اعتذار(.

ثانيًا: قواعد التوثيق العلمي باحلوليات:
يتم التوثيق يف البحوث اإلنسانية وفق نظام مجعية النفسية   .١

األمريكية APA اإلصدار السادس.
التوثيق يف املتن:  .٢

يشــار إىل املرجــع بذكر االســم األخــري للمؤلف، ثم   -
ســنة النرش بني قوســني مثــل: )العســاف،٢٠٠٣( أو 
ويــرى العســاف)٢٠٠٣( أن.....، ويف حالة االقتباس 
يذكر رقم الصفحة بعد ســنة النرش هكذا: )العســاف، 

٢٠٠٣:ص79(.
يف حالة مؤلفان: )الشمري والغامدي، ٢٠١5(   -

)2009,Wyn & White(      

يف حالــة املؤلفني من )٣-6( يتــم كتابة مجيع املؤلفني يف   -
املــرة األوىل، وعند تكــرار نفس املرجع يتم كتابة اســم 
 et املؤلف األول )الرئيي( وآخرون وباللغة اإلنجليزية 

al ويف حالة أكثر من )7( تكتب االسم األول وآخرون.

قائمة املراجع:  .٣
ترتــب قائمة املراجــع References يف هناية البحث ترتيبًا   -

هجائيًا حسب االسم األخري.
يبدأ املرجع يف بداية الســطر عىل أن يكون السطر التايل أو   -
السطور التالية للداخل بمقدار مخس مسافات، وال نرتك 

فراغًا بني املراجع.
إذا كان املرجــع كتابًا: اســم العائلة للمؤلف، االســم   -
األول. )ســنة النرش(. عنوان الكتاب بخط مائل. الطبعة 
بعد األوىل بني قوســني، مكان النــرش: دار النرش، مثل: 
العساف، صالح. )٢٠٠٣(. املدخل إىل البحث يف العلوم 

السلوكية.)ط٢(، الرياض: دار الزهراء.
إذا كان املرجــع بحثًا: اســم العائلة للمؤلف، االســم   -
األول. )ســنة النرش(. عنوان البحث. اسم املجلة بخط 
مائل. املجلد ثــم العدد بني قوســني، صفحات النرش. 
مثــل: الغامدي، فريــد. )٢٠٠9(. مدى دراســة معلم 
الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية ملهارات تنمية التفكري 
االبتكاري. جملة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفســية، ١ 

.٣88-٣٠9 ، )١(

قواعد النشر



افتتاحية العدد

         احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عىل سيد اخللق وخاتم األنبياء واملرسلني ، سيدنا حممد وعىل آله 
وصحبه أمجعني ، أما بعد : 

    فيرس هيئة حترير حولية جامعة املجمعة للبحوث والدراسات أن تقدم العدد السابع هلا. ويف هذا العدد تستمر 
سياستنا نحو اختيار جمموعة من البحوث ، متتاز باألصالة واجلدة ، مع االلتزام بتجويد املحتوى العلمي و االرتقاء 

هبا من حيث عملية التحرير والتحكيم والتوثيق واإلخراج .
    ونأمل أن تلبي هذه املجلة طموحات الباحثني واملهتمني وتتيح هلم الفرصة لنرش البحوث والدراسات التي 

يتوفر فيها اجلدة وفق أخالقيات ومناهج البحث العلمي ونسعى - بعون اهلل - للنهوض هبذا الوعاء نحو األفضل 
إقليميًا وعامليًا .

    ويتضمن هذا العدد دراسة بعنوان : "عالقة الزوجة مع أهل زوجها - دراسة فقهية." . كام يتضمن دراسة أخرى 
بعنوان : " هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف 

بشعلة )ت: 656هـ(.
    وأختتم هذه االفتتاحية بتوجيه الشكر إىل الزمالء أعضاء هيئة التحرير عىل جهودهم املوفقة ، وإين ألرجو 

أن تكون اجلهود املبذولة واألعداد القادمة يف مستوى تطلع القراء، حتى حتقق هذه احلولية األهداف املرجوة، 
وتواكب املستوى واألهداف النبيلة التي تسعى إليها اجلامعة.

كام أقدم الشكر للباحثني الذين اختاروا احلولية وعاء لنرش بحوثهم ولكافة قرائها الذين يتابعوهنا .
وفقنا اهلل مجيعًا ملا فيه خدمة العلم واالنتفاع به .

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.أحمد بن علي الرميح
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د. منى بنت عبداهلل النَّارص
األستاذ املساعد بقسم الفقه 

 كلية الرشيعة وأصول الدين - جامعة امللك خالد

ملخص البحث  
املواضيع  من  زوجها  أهل  مع  الزوجة  عالقة  موضوع  إن 
وأحكامها  مسائلها  لبيان  املسلم  املجتمع  حاجة  متس  التي  اهلامة 
فقهيًا،  تأصياًل  أحكامها  بتأصيل  البحث  هذا  جاء  لذا  الفقهية؛ 
العالقات،  هذه  تضبط  التي  العامة  واألصول  القواعد  ووضع 
ألبرز  وأدلتهم  الفقهاء  أقوال  عرض  ثم  ومن  مسارها،  وتصحح 
املسائل املتعلقة بعالقة الزوجة مع أهل زوجها: من حيث سكنى 
بمسكن  انفرادها  وحكم  واحد،  بيت  يف  زوجها  أهل  مع  الزوجة 
خاص مستقل هبا عن أهل زوجها، ومن حيث طلب الزوجة من 
بمسكن  االستقالل  واشرتاطها  أهله،  عن  بعيدًا  مسكنًا  زوجها 
مع  تسكن  أن  عليها  الزوج  اشرتاط  أو  النكاح،  عقد  عند  خاص 
أهله عند عقد النكاح، وتراجع الزوجة عن هذا الرشط بعد الزواج 
الزوجة ألهل  البحث حكم خدمة  تناول  وأيًضا  معهم،  والسكن 
وكذلك  العاجزين،  والديه  وخدمة  والتنظيف،  بالطبخ  زوجها 
حكم صلتهم وزيارهتم وما يتفرع عن ذلك من مسائل، من حيث 
وحكم  زيارهتم،  من  ألوالدها  منعها  أو  الزيارة،  عن  امتناعها 
إجبار الزوج زوجته لزيارة أهله، وحكم دخول أهل الزوج غرفة 
الزوج،  من  االستئذان  بعد  أو  استئذان،  غري  من  بيتها  أو  الزوجة 
وكذا العكس فيام يتعلق بدخول الزوجة بيت أهل زوجها من غري 
استئذان، وحكم جتسس أهل الزوج عىل الزوجة والعكس، ونحو 
ذلك من املسائل التي تشتد احلاجة إىل بياهنا ودراستها دراسة فقهية 
البحث،  هذا  يف  القارئ  سيجده  والذي  الرشعية  باألدلة  مدعمة 
والتوصية بإجراء املزيد من البحوث والدراسات الفقهية والثقافية 
واالجتامعية والنفسية يف عالقة الزوجة بأهل زوجها؛ لنرش الوعي 
املسلم،  املجتمع  أفراد  بني  واالجتامعي  واألخالقي  الرشعي 

ورضورة التفقه يف األحكام الرشعية املتعلقة بفقه األرسة. 
الكلامت الدالة املفتاحية:

الزوجة - أهل الزوج - عالقة - السكن - اخلدمة - الزيارة. 

Abstract

The issue of the wife’s relationship with her 

husband’s family is one of the important topics that 

touch the Muslim’s need to clarify her issues and 

social rulings. This research is about the provisions 

of its rulings and its principles, its general rules and 

principles that control these relationships, and cor-

rect the relationships, and then present the sayings 

of the jurists and their evidence for the most prom-

inent title regarding the wife’s relationship with 

her husband’s family in one house, and one house 

with a private residence at the time of the marriage 

contract, and the wife’s retreat from this condition 

After getting married and living with them, The re-

search also dealt with the rule of the wife’s service 

to her husband’s family by cooking and cleaning, 

and the service of his incapacitated parents, as well 

as the rule of their connection and visitation and the 

issues arising from that, in terms of her refusal to 

visit, or her prevention of her children from visiting 

them, the rule of the husband forcing his wife to 

visit his family, and the rule of the husband’s family 

entering a room The wife or her home without per-

mission, or after the husband’s permission, as well 

as the opposite with regard to the husband entering 

the house of her husband’s family without permis-

sion, The ruling on the husband’s family spying on 

the wife and vice versa, and other issues that are 

much needed to be clarified and studied, a jurispru-

dential study supported by legal evidence, which 

the reader will find in this research, and the recom-

mendation to conduct more research and studies of 

jurisprudence, cultural, social and psychological in 

the relationship of the wife with her husband’s fam-

ily, and the need to understand the provisions le-

gitimacy related to family jurisprudence; To spread 

legal, moral and social awareness among members 

of the Muslim community.

Keywords:
Wife - husband's family - relationship - housing - 

service - visit.
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ونســتهديه،  ونســتعينه،  نحمــده،  هلل  احلمــد  إن 
ونســتغفره، ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا وســيئات 
ــل  ــن يضل ــه، وم ــل ل ــال مض ــده اهلل ف ــن هي ــا، م أعاملن
ــده ال  ــه إال اهلل وح ــهد أن ال إل ــه، وأش ــادي ل ــال ه ف
رشيــك لــه، وأشــهد أن حممــدًا عبــده ورســوله، صــىلَّ 
ــم  ــن تبعه ــه وم ــه وصحب ــىل آل ــه وع ــلَّم علي اهلل وس
ــا  ــريًا، أم ــلياًم كث ــلَّم تس ــن وس ــوم الدي ــان إىل ي بإحس

ــد: بع
لعبادتــه،  النــاس  خلــق  جــل  و  عــز  اهلل  فــإن 
وجعلهــم شــعوبًا وقبائــل ليتعارفــوا، أال وإن أكرمهــم 
لــه، أال وإن أقرهبــم  عنــد اهلل أخشــاهم وأتقاهــم 
ــنهم  ــة أحاس ــوم القيام ــًا ي ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جملس ــن رس م
أخالقــًا، أال وإن العبــد املســلم َليصــُل بحســن خلقــه 
درجــة الصائــم القائــم، أال وإن الشــيطان يئــس أن 
يعبــد يف جزيــرة العــرب فســعى إىل التحريــش بينهــم، 
ــل  ــات وأه ــب الزوج ــع أغل ــل يف جمتم أال وإن واملتأم
ــات،  ــاكل والنزاع ــن املش ــريًا م ــم كث ــد بينه ــزوج َي ال
ومــا مــن مشــكلة إال وهلــا حــل يف رشيعــة اإلســالم، 
ــن  ــض م ــة بع ــث دراس ــذا البح ــا أردت هب ــن هن وم
املســائل واألحــكام الفقهيــة املتعلقــة بعالقــة الزوجــة 
ــع  ــة م ــة الزوج ــه بـ"عالق ــا، وعنونت ــل زوجه ــع أه م

ــة.    ــة فقهي ــا" دراس ــل زوجه أه
أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

كثــرة املشــاكل التــي تقــع يف املجتمــع املســلم مــن . ١
ــل  ــات وأه ــني الزوج ــه ب ــان وحديث ــم الزم قدي
الــزوج، والتــي حتتــاج ملزيــد مــن الدراســات 
والنفســية  واألخالقيــة  الشـــرعية  والبحــوث 
ــرعي  ــي الشـ ــتوى الوع ــًا ملس ــة؛ رفع واالجتامعي
واألخالقــي بــني أفــراد املجتمــع املســلم عمومــًا، 
ــاًل  ــًا، وتقلي ــات خصوص ــاط الزوج ــني أوس وب
مــن انتشــار املشــاكل األرسيــة واالجتامعيــة، 

ــن. ــا أمك ــا م وحتجيمه

ــن . ٢ ــعة م ــة واس ــث برشحي ــوع البح ــق موض تعل
ــن  ــك م ــواء كان ذل ــلم، س ــع املس ــراد املجتم أف
ــزوج،  ــل ال ــب أه ــن جان ــات أو م ــب الزوج جان
وكثــرة مــا يطــرح حوله مــن مســائل وإشــكاالت، 
ــن  ــري م ــرعي لكث ــف الشـ ــة املوق ــة معرف وحماول
ــواٍد  ــاٍب مت ــٍع متح ــم بمجتم ــائل، لِننَْع ــذه املس ه

ــٍف.  متآل
أن الناظــر للمجتمعــات املســلمة عمومــًا، وجمتمع . ٣

الزوجــات وأهــل الــزوج خصوصــًا، يــد بينهــم 
كثــرة التناحــر والتشــاحن والتباغــض ألمــور 
ــرٍي منهــا إىل أســباٍب تافهــٍة ســخيفة،  ترجــع يف كث
ــوى  ــن وه ــوء الظ ــم س ــه عليه ــا يملي ــًا مل اتباع
النفــس، والشــيطان يف هــذا ُيلــب عليهــم بخيلــه 
ــات،  ــداوات والنزاع ــاركهم يف الع ــه، ويش ورجل
ويعدهــم بأهنــم عــىل احلــق ســائرون، وألنفســهم 

ــرورًا. ــيطان إال غ ــم الش ــا يعده ــرون، وم منت
كثــرة الفتــاوى واالستفســارات حــول عالقــة . ٤

الزوجــة بأهــل زوجهــا مــن حيــث الســكنى 
معهــم، وخدمتهــم، وِصَلتهــم، ونحــو ذلــك مــن 

ــائل. املس
أين مل أجــد -فيــام اطلعــت عليــه- دراســة رشعيــة . 5

تتنــاول هــذه القضايــا، مــع شــدة أمهيتهــا، وكثــرة 
وقوعهــا، وحاجــة املجتمــع املســلم املاســة هلــا.

ــه . 6 ــة بفق ــع املتعلق ــة املواضي ــث ودراس ــة بح أمهي
واملــرأة  عمومــًا،  املجتمــع  لتوعيــة  األرسة؛ 
خصوصــًا حتــى تتفقــه فيــام خيصهــا مــن أحــكام 

رشعيــة.
أهداف املوضوع: 

ــه، . ١ ــالمي ومرونت ــع اإلس ــة الترشي ــان عظم بي
ــه  ــاة، وصالحيت ــؤون احلي ــة ش ــموله لكاف وش

ــكان. ــان وم ــكل زم ل
ــم . ٢ ــابقني وحرصه ــاء الس ــود الفقه ــراز جه إب
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يف طــرح ودراســة مثــل هــذه املســائل املهمــة، 
والتــي حيتاجهــا املجتمــع املســلم بشــكل عــام؛ 
ــة  ــوده روح املحب ــكًا، تس ــًا متامس ــى قوي ليبق

ــام. والوئ
ــائل . ٣ ــن املس ــري م ــي لكث ــم الرشع ــة احلك جتلي

ــا،  ــل زوجه ــع أه ــة م ــة الزوج ــة بعالق املتعلق
والتــي تثــار مــن وقــت آلخــر، حتــى إن بعض 
الزوجــات ترتكــب أمــورًا خمالفــة للنصــوص 
التوجيهــات  عــىل  املشــتملة  الشـــرعية 
الرشــيدة، واإلرشــادات الســديدة، إمــا جهــاًل 
هبــذه النصــوص، أو اتباعــًا هلــوى النفــس 

والشــيطان.
نــرش الوعــي الرشعــي واألخالقــي بــني أفــراد . ٤

املجتمــع املســلم عمومــًا، وجمتمــع الزوجــات 
خصوصــًا، بتســليط الضــوء لدراســة مثــل 
ــة، للرقــي  ــة الرشعي ــا مــن الناحي هــذه القضاي
باملجتمــع املســلم واملحافظــة عــىل كيانــه، بعيدًا 
عــن املشــاحنات والنزاعــات بــني أفــراده، 
وذلــك مــن خــالل توجيهــه وفــق مقتضيــات 

ــة. ــنة النبوي ــة والس ــوص القرآني النص
ــراء . 5 ــامهة بإث ــالمي، واملس ــه اإلس ــة للفق خدم

املكتبــة اإلســالمية بدراســة يشء مــن املســائل 
ــا. ــر وقوعه ــا، ويكث ــة هل ــتد احلاج ــي تش الت

الدراسات السابقة:
ــث  ــرة البح ــع كث ــه م ــت علي ــام اطلع ــد -في مل أج
والتنقيــب منــذ زمــن- دراســة تتنــاول األحــكام 
ــا  ــل زوجه ــع أه ــة م ــة الزوج ــة بعالق ــة املتعلق الفقهي
ــة  ــائل املتعلق ــع املس ــوص، أو جتم ــه اخلص ــىل وج ع
يف  ومبثوثــة  متفرقــة  مســائل  هــي  وإنــام  بذلــك، 
ــة  ــائل النفق ــىل مس ــم ع ــد كالمه ــاء عن ــب الفقه كت
ــائل  ــود مس ــة إىل وج ــك، إضاف ــو ذل ــكنى ونح والس
أخــرى اســتجدت وظهــرت يف زماننــا املعــارص نتيجــة 

الثقافيــة،  للتغــريات يف جمــاالت احليــاة املختلفــة، 
واالجتامعيــة، واالقتصاديــة، والتــي حتتــاج إىل اجتهــاد 

ــة. ــث ودراس ــل، وبح وتأم
منهج البحث:

واملنهــج  املقــارن،  التحليــيل  املنهــج  اتبعــت 
التــايل: النحــو  عــىل  وبيانــه  االســتنباطي، 

أصــور املســألة املــراد بحثهــا تصويــرًا دقيقــا قبــل . ١
بيــان حكمهــا؛ ليتضــح املقصــود مــن دراســتها.

ــر . ٢ ــاق فأذك ــع االتف ــن مواض ــألة م ــت املس إذا كان
حكمهــا بدليلهــا مــع توثيــق االتفــاق مــن مظانــه 

ــربة. املعت
ــرت . ٣ ــالف ذك ــائل اخل ــن مس ــألة م ــت املس إذا كان

ــة،  ــة األربع ــب الفقهي ــوبة للمذاه ــوال منس األق
ــم  ــن يؤيده ــض م ــي، وبع ــا الزمن ــب ترتيبه حس
مــن العلــامء املعارصيــن، مــع ذكــر أدلــة كل قــول، 
ــة،  ــن مناقش ــه م ــا ورد علي ــة، وم ــه الدالل ووج
ــالل  ــن خ ــح م ــم الرتجي ــه، ث ــه عن ــب ب ــا أجي وم
األدلــة، ومــا كان مــن اســتدالل أو مناقشــة أو 
إجابــة ملناقشــة مــن اجتهــادي ومل أنقلهــا مــن 
مصــدر، فــإين أعــرب عــن ذلــك بقــويل: ويمكــن أن 
ــاب. ــن أن ي ــش، ويمك ــن أن يناق ــتدل، ويمك يس

وجتنــب . ٤ البحــث  موضــوع  عــىل  الرتكيــز 
. د ا ســتطر ال ا

ــا . 5 ــة م ــة الواقعي ــة، وخاص ــرب األمثل ــة ب العناي
ــن. أمك

عــزو اآليــات إىل موضعهــا، بذكــر اســم الســورة، . 6
ورقــم اآليــة.

ختريــج األحاديــث وبيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن . 7
أو  الصحيحــني،  يف  تكــن  مل  مــا  درجتهــا،  يف 

ــام. ــت هب ــك اكتفي ــت كذل ــإن كان ــا، ف أحدمه
الغريــب مــن . 8 باملصطلحــات ورشح  التعريــف 

ــة. ــة األصيل ــب اللغ كت
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واإلمــالء . 9 العربيــة  اللغــة  بقواعــد  العنايــة 
الرتقيــم. وعالمــات 

االقتصــار عــىل البيانــات اخلاصــة باملصــادر يف . ١٠
فهــرس املصــادر، دون ذكــر ذلــك يف اهلامــش.

وضع خامتة تبني أهم النتائج والتوصيات.. ١١
وضع فهرس للمصادر واملراجع.. ١٢

خطة البحث: 
ــة  ــد، ومخس ــة، ومتهي ــىل مقدم ــث ع ــتمل البح اش

ــة. ــث، وخامت مباح
وأســباب  املوضــوع  أمهيــة  وفيهــا:  املقدمــة، 
اختيــاره، وأهــداف املوضــوع، والدراســات الســابقة، 

ومنهــج البحــث، وخطــة البحــث.
ــث،  ــوان البح ــردات عن ــف بمف ــد: التعري التمهي
ــع  ــة م ــل الزوج ــة يف تعام ــول العام ــد واألص والقواع

ــب: ــة مطال ــه أربع ــا، وفي ــل زوجه أه
املطلب األول: تعريف الزوجة.

املطلب الثاين: تعريف أهل الزوج.
املطلــب الثالــث: املــراد بعالقــة الزوجــة مــع أهــل 

زوجهــا.
ــة يف  ــول العام ــد واألص ــع: القواع ــب الراب املطل

ــا. ــل زوجه ــع أه ــة م ــل الزوج تعام
ــا أو  ــل زوجه ــع أه ــة م ــكن الزوج ــث األول: س املبح

ــب: ــة مطال ــه مخس ــم، وفي ــتقلة عنه مس
ــاٍص  ــكٍن خ ــة يف مس ــق الزوج ــب األول: ح املطل

ــه. ــا دون أهل هب
ــدًا  ــكناها بعي ــة يف س ــق الزوج ــاين: ح ــب الث املطل

ــه. ــن أهل ع
املطلــب الثالــث: اشــرتاط الزوجــة يف عقــد النــكاح 

ــًا هبا. ــكنًا خاص مس
املطلــب الرابــع: اشــرتاط الــزوج يف عقــد النــكاح 

الســكن مــع أهلــه.
ــول  ــن قب ــة ع ــوع الزوج ــس: رج ــب اخلام املطل

ــزوج. ــل ال ــع أه ــكن م رشط الس
املبحــث الثــاين: خدمــة الزوجــة ألهــل زوجهــا، وفيــه 

مطلبــان: 
ــا  ــل زوجه ــة أله ــة الزوج ــب األول: خدم املطل

ــوه. ــف ونح ــخ والتنظي بالطب
ــدي زوجهــا  ــة الزوجــة لوال ــاين: خدم املطلــب الث

ــن. العاجزي
املبحــث الثالــث: صلــة الزوجــة ألهــل زوجهــا، وفيــه 

أربعــة مطالــب:                     
ألهــل  الزوجــة  صلــة  حكــم  األول:  املطلــب 

زوجهــا.
املطلــب الثــاين: تــرك الزوجــة صلــة أهــل زوجهــا 

وزيارهتــم.
املطلــب الثالــث: منــع الزوجــة زوجهــا وأوالدهــا 

مــن زيــارة أهــل زوجهــا.
املطلــب الرابــع: إجبــار الــزوج زوجتــه عــىل زيــارة 

أهــل زوجهــا.
ــكن،  ــول املس ــد دخ ــتئذان عن ــع: االس ــث الراب املبح

ــب: ــة مطال ــه ثالث وفي
املطلــب األول: دخــول أهــل الــزوج غرفــة الزوجة 

أو بيتهــا مــن غري اســتئذان.
املطلــب الثــاين: دخــول أهــل الــزوج غرفــة الزوجة 

أو بيتهــا بعــد االســتئذان مــن الــزوج دون الزوجة.
املطلــب الثالــث: دخــول الزوجــة بيــت أهــل 

زوجهــا مــن غــري اســتئذان.
املبحــث اخلامــس: جتســس الزوجــة عــى أهــل زوجهــا 

. لعكس ا و
اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

هــذا وإين ألمحــد اهلل عــز وجــل محــدًا يليــق بجاللــه 
ــن  ــر م ـ ــيَلَّ ويسَّ ــه ع ــنَّ ب ــا َم ــىل م ــلطانه ع ــم س وعظي
ــا، وال  ــب حوهل ــا كت ــع م ــألة، ومج ــذه املس ــث ه بح
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ــع  ــن مجي ــتوفيته م ــوع واس ــت باملوض ــي أين أحط أدع
ــث،  ــدَرس وُيبح ــة إىل أن ُي ــو بحاج ــل ه ــه، ب جوانب
ــم  ــو أع ــر، إذ ه ــر وأكث ــون أكث ــه املختص ــب في ويكتت
مــن أن حيــر يف هــذا البحــث املتواضــع، لكــن 
حســبي أين أثرتــه يف األذهــان، وبذلــت فيــه غايــة 
ــي  ــرتدد يف ذهن ــه لي ــعي، وإن ــى وس ــدي، ومنته جه

ــاعر)١(: ــول الش ــث ق ــذا البح ــة ه ــد كتاب ــريًا عن كث
اعمل بِعْلِمي وإن قصـرت يف َعَميِل

                                         وانظر لنفـسك فيـام أنت فاعـله
ينفعك ِعْلِمي وال َيضـُرْرك تقصريي

ْر فوق تشمريي                                          من األموِر وَشمِّ
فــإن كان فيــام كتبــت مــن صــواب فمــن اهلل وحده، 
وإن كان فيــه مــن خطــأ، أو زلــل، أو نقــص، أو تقصري، 
ــا كان،  ــتغفر اهلل مم ــيطان، وأس ــي والش ــي نف ــام ه فإن
ــذا  وأســأله العفــو والغفــران، كــام أســأله أن يعــل ه
البحــث عمــاًل صاحلــًا خالصــًا لوجهــه الكريــم، وأن 

يتقبلــه بقبــول حســن، إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه.
ــه  ــه وصحب ــىل آل ــد وع ــا حمم ــىل نبين ــىلَّ اهلل ع وص

ــريًا. ــلياًم كث ــلَّم تس وس
التمهيد

يف التعريــف بمفــردات عنــوان البحــث، والقواعــد 
العامــة يف تعامــل الزوجــة مــع أهــل زوجهــا

وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول: تعريف الزوجة.

املطلب الثاين: تعريف أهل الزوج.
ــل  ــع أه ــة م ــة الزوج ــراد بعالق ــث: امل ــب الثال املطل

زوجهــا.
املطلــب الرابــع: القواعــد واألصــول العامــة يف تعامــل 

الزوجــة مــع أهــل زوجهــا

)١( وهــو اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي. ينظــر: الــدر الفريــد وبيــت 
القصيــد)٤5٤/٣(.

) ٢( مقاييس اللغة)٣/٣5(.
)٣( آية رقم)٣5(، من سورة البقرة.

ــار  ــرب)٢9٢/٣(، وخمت ــان الع ــة)٣5/٣(، ولس ــب اللغ ــر: هتذي ) ٤( ينظ
الصحــاح ص)١٣8(، والقامــوس املحيــط)١9٢/١(.

) 5( ينظر: لسان العرب)٢9٢/٣(.
)6 ( ينظر: بدائع الصنائع)١٤٢/٣(، وحاشية ابن عابدين)٤٢٣/٣(.

)7( مقاييس اللغة)١5٠/١(.
)8( ينظــر: مقاييــس اللغــة)١5٠/١(، ولســان العــرب)١١/٢8، ٢9(، 

والقامــوس املحيــط)96٣/١(.

املطلب األول: تعريف الزوجة
والــواو  لغــة: أصلهــا زوج، و"الــزاء  الزوجــة 
واجليــم أصــل يــدل عــىل مقارنــة يشء لــيء")٢(، قــال 
ــَة﴾)٣(، وزوج  ــَك ٱجْلَنَّ ــَت َوَزْوُج ــُكْن َأن ٱْس ــاىل: ﴿ُّ تع
املــرأة: بعلهــا، وزوج الرجــل: امرأتــه، والرجــل زوج 
املــرأة، وهــي زوجــه وزوجتــه، يقــال: زوجتــه امــرأة، 

ــرأة)٤(. ــت ام وتزوج
والــزوج: يطلــق عــىل املذكــر واملؤنــث عنــد أهــل 

ــه باهلــاء)5(. احلجــاز، وبنــو متيــم يقولــون: زوجت
ف احلنفيــة الزوجــة بأهنــا: اململوكــة ملــك  عــرَّ

النــكاح)6(.
ــكاح  ــأن الن ــف: ب ــذا التعري ــىل ه ــرتض ع ــد يع وق
ــام  ــا، وإن ــكًا لزوجه ــة مل ــون الزوج ــي أن تك ال يقت
ــرف  ــه كل ط ــزم بموجب ــني يلت ــني طرف ــد ب ــو عق ه

ــه. ــي علي ــوق الت ــات واحلق بالواجب
وهلــذا لعــل األقــرب أن يقــال يف تعريــف الزوجــة 
ــل  ــا الرج ــد عليه ــي عق ــرأة الت ــي امل ــًا: ه اصطالح

ــكاح.  ــد الن عق
املطلب الثاين تعريف أهل الزوج

تعريــف أهــل لغــة: "اهلمــزة واهلــاء والــالم أصالن 
متباعــدان أحدمهــا: األهــل")7(، وأهــل الرجــل: أخص 

النــاس بــه، وهــم زوجــه وعشــريته وذوو قرابتــه)8(. 
وهلــذا لعــل املــراد بأهــل الــزوج اصطالحــًا: هــم 
أقــارب الــزوج مــن الوالَِدْيــن، واإلخــوة واألخــوات، 

وأوالده مــن زوجــة أخــرى.
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الــزوج  وأخ  الــزوج  وأب  الــزوج  أم  فيشــمل 
أخــرى.  زوجــة  مــن  وأوالده  الــزوج  وأخــت 

ــزوج وال  ــداد ال ــف أج ــذا التعري ــل يف ه وال يدخ
أعاممــه وال خاالتــه؛ لكوهنــم يف املرتبــة التاليــة لوالــدي 

ــه وأوالده. الــزوج وأخواتــه وإخوان
املطلــب الثالــث املــراد بعالقــة الزوجــة مــع أهــل 

زوجهــا
عالقــة لغــة: مصــدر َعِلــَق، و"العــني والــالم 
والقــاف أصــل كبــري صحيــح يرجــع إىل معنــى واحــد، 

ــايل")١(.  ــيء الع ــيء بال ــاط ال ــو أن ين وه
ــه أحدمهــا  يقــال: بينهــام عالقــة، أي يشء يتعلــق ب
عــىل اآلخــر، ويقــال: لفــالن يف هــذا األمــر عالقــة، أي 

دعــوى ومتعلــق)٢(.
ــا: أي  ــل زوجه ــع أه ــة م ــة الزوج ــراد بعالق وامل
مــا يتعلــق باحلقــوق والواجبــات بــني الزوجــة وأهــل 

ــا.  زوجه
املطلــب الرابــع : القواعــد واألصــول العامــة يف تعامــل 

الزوجــة مــع أهــل زوجهــا
ــاب والســنة  ــرية مــن الكت جــاءت النصــوص الكث
ــم  ــدي القوي ــح واهل ــق الصحي ــلم الطري ــم للمس لرتس
يف التعامــل مــع اآلخريــن، وحــري باملســلم واملســلمة 
ــوص-  ــه اخلص ــىل وج ــام ع ــذا املق ــة يف ه -والزوج
ــاعَل  ــة مش ــوص الرشعي ــذه النص ــن ه ــوا م أن يعل
نــوٍر تــيء هلــم حياهتــم، فهــي مــن أعظــم القواعــد 
واألصــول التــي يرجــع إليهــا املســلم لتضبــط بوصلــة 
حياتــه وترفاتــه وتعامالتــه، فكلــام تعــرض أحدهــم 
ملوقــف مــا، أخــذ يــردد النصــوص مــن اآليــات 
ــره يف  ــده وتب ــي ترش ــة الت ــنة النبوي ــة والس القرآني
كيفيــة التعامــل مــع اآلخريــن، ومــا ينبغــي لــه اختــاذه، 
وحينهــا تتغــري ردة فعلــه حيال هــذه املواقف، وتنســاق 

)١( مقاييس اللغة)٤/١٢5(.
)٢( ينظر: لسان العرب)١٠/٢66(.

)٣( آية رقم)5١-5٢(، من سورة النور.
)٤( آية رقم)١٤٢(، من سورة آل عمران.

)5( آية رقم)٣١(، من سورة حممد.

نفســه هلــذه النصــوص الرشعيــة انســياقًا، بحســب مــا 
ــه مــن إيــامن وتصديــق بــدالالت الوحــي  وقــر يف قلب
ــاىل:  ــول اهلل تع ــًا لق ــوي، مصداق ــدي النب ــاين واهل الرب
ــولِِه  ــوا إىَِل اهللَِّ َوَرُس ــنَي إَِذا ُدُع ــْوَل امْلُْؤِمنِ ــاَم َكاَن َق ﴿إِنَّ
ــَك  ِئ ــا ۚ َوُأوَلٰ ــِمْعنَا َوَأَطْعنَ ــوا َس ــْم َأْن َيُقوُل ــَم َبْينَُه لَِيْحُك
ُهــُم امْلُْفِلُحــوَن ﴿5١﴾ َوَمــْن ُيطِــِع اهللََّ َوَرُســوَلُه َوخَيَْش 
ــة  ــا إملاح ــُزوَن﴾)٣(، وهن ــُم اْلَفاِئ ــَك ُه ِئ ــِه َفُأوَلٰ اهللََّ َوَيتَّْق
ــول  ــد واألص ــم القواع ــة أله ــارة رسيع ــرية، وإش يس
ــن  ــتمدة م ــا مس ــل زوجه ــع أه ــة م ــل الزوج يف تعام

ــة. ــوص الرشعي النص
ــع  ــة م ــة الزوج ــة يف عالق ــول العام ــد واألص القواع

ــا: ــل زوجه أه
اهلل ورســوله  أوامــر  اتبــاع  النفــس يف  1- جماهــدة 

النفــس والشــيطان: واالبتعــاد عــن هــوى 
ــها  ــدة نفس ــلمة جماه ــة املس ــىل الزوج ــب ع الواج
ــا  ــا هني ــاب م ــوله، واجتن ــر اهلل ورس ــزام بأوام يف االلت
ــاوس  ــس، ووس ــوى النف ــاع ه ــن اتب ــذر م ــه، واحل عن
الشــيطان وخطواتــه، اآلمــرة بــكل رش، والناهيــة 
ــن  ــرية م ــة كث ــك أدل ــىل ذل ــد دلَّ ع ــري، وق ــن كل خ ع

ــا: ــنة، ومنه ــاب والس الكت
ـَة •  اجْلَنَـّ َتْدُخُلــوا  َأْن  َحِســْبُتْم  تعــاىل:﴿َأْم  قولــه 

ِذيــَن َجاَهــُدوا ِمنُْكــْم َوَيْعَلــَم  َومَلَّــا َيْعَلــِم اهللَُّ الَّ
.)٤ ( ابِِريــَن﴾َّ الصَّ

قولــه تعــاىل:﴿ َوَلنَْبُلَونَُّكْم َحتَّــٰى َنْعَلــَم اْلُمَجاِهِديَن• 
.)5(َّ﴾ َأْخَباَرُكــْم  َوَنْبُلــَو  ابِِريــَن  َوالصَّ ِمنُْكــْم 
وجــه الداللــة: يف اآليــة تنبيــه وتنويــه بفضــل 
البــالء،  عنــد  اهلل  ســبيل  يف  واملصابــرة  املجاهــدة 
ــب،  ــد املصائ ــم عن ــاد وأخباره ــال العب ــان أفع وامتح
ــها  ــني نفس ــا وب ــلمة بينه ــة املس ــام رددت الزوج فكل
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)١( آية رقم)69(، من سورة العنكبوت.
)٢( آية رقم)٢٠١-٢٠٢(، من سورة األعراف.

)٣( آية رقم)97-98(، من سورة احلجر.

)٤( أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب صفــة القيامــة واجلنــة والنــار، بــاب 
حتريــش الشــيطان وبعثــه رساياه لفتنــة النــاس، رقــم)٢8١٢(، ص)١١68(.

)5( ينظر: كشف املشكل من حديث الصحيحني)١١٣/٣(.
)6( ينظر: رشح النووي عىل صحيح مسلم)١7/١56(.

)7( آية رقم)١99(، من سورة األعراف.

االبتــالءات  وقــوع  عنــد  باســتمرار  اآليــة  هــذه 
ــا؛  ــًا يف ردات فعله ــتالحظ فرق ــة س ــف الصعب واملواق
النفــس املؤمنــة  لعلمهــا باختبــار اهلل هلــا، فتنقــاد 

طواعيــة ألوامــر اهلل ورســوله.
ــْم  ــا َلنَْهِدَينَُّه ــُدوا فِينَ ــَن َجاَه ِذي ــاىل: ﴿ َوالَّ ــه تع قول

ــنِيَن ﴾)١(. ــَع اْلُمْحِس ــَه َلَم ــُبَلنَا ۚ َوإِنَّ اللَّ ُس
ــة: قــد جتــد الزوجــة يف عالقاهتــا مــع  وجــه الدالل
أهــل زوجهــا شــيئًا مــن األذى، فــإذا جاهــدت نفســها 
ــت  ــه، ودفع ــاب نواهي ــر اهلل واجتن ــزام بأوام يف االلت
بالتــي هــي أحســن، وصــربت وصابــرت ألجــل اهلل، 
فــإن اهلل معهــا وســيوفقها وهيدهيــا للطريــق املســتقيم، 

ــه. ــؤون حيات ــائر ش ــلم يف س ــذا املس وهك
ــُهْم َطاِئــٌف •  َقــْوا إَِذا َمسَّ ِذيــَن اتَّ قولــه تعــاىل:﴿إِنَّ الَّ

ُمْبِصــُروَن  ُهــْم  َفــإَِذا  ــُروا  َتَذكَّ ــْيَطاِن  الشَّ ِمــَن 
ــمَّ اَل  ــيِّ ُث ــي اْلَغ ــْم فِ وَنُه ــْم َيُمدُّ ﴿٢٠١﴾ َوإِْخَواُنُه

ُيْقِصــُروَن ﴾) ٢(.
وجــه الداللــة: يف اآليــة بيــان صفــة املؤمنــني 
املتقــني الذيــن إذا أصاهبــم يشء مــن نزغــات الشــيطان 
ــروا  ــينة، تذك ــال املش ــيئة واألفع ــور الس ــه لألم وتزيين
أوامــر رهبــم، فرجعــوا وأنابــوا وامتثلــوا، وعــىل 
ــتحر  ــا أن تس ــل زوجه ــع أه ــا م ــة يف عالقته الزوج
ــام ينــزغ الشــيطان بينهــم، ويزيــن هلــا  ــة حين هــذه اآلي
فعــل الســوء وقــول الســوء، فعليهــا أن تتذكــر األوامــر 
ــا.  ــاد هل ــا وتنق ــة، ومتتثله ــات النبوي ــة والتوجيه الرباني

ــَك َيِضيــُق َصــْدُرَك •  قولــه تعــاىل:﴿ َوَلَقــْد َنْعَلــُم َأنَّ
ــْن  ــَك َوُك ــِد َربِّ ــبِّْح بَِحْم ــوَن ﴿97﴾ َفَس ــا َيُقوُل بَِم

ــاِجِديَن ﴾)٣(. ــَن السَّ ِم
وجــه الداللــة: يف اآليــة توجيــه ربــاين لنبيــه ملسو هيلع هللا ىلص إذا 
ضــاق صــدره بــام يقولــه الكفــار عنــه، بــأن يكثــر مــن 
ــر  ــجود، واألم ــالة والس ــد، والص ــبيح والتحمي التس

هنــا وإن كان خاصــًا لنبيــه ملسو هيلع هللا ىلص إال أنــه عــام ألمتــه مــن 
ــد  ــا ق ــل زوجه ــع أه ــا م ــة يف عالقته ــده، والزوج بع
ــل والقــال عنهــا، فعليهــا  ــرة القي يضيــق صدرهــا بكث
أن تكثــر مــن التســبيح والتحميــد والســجود هلل عــز و 

جــل. 
من السنة:

قــال: ســمعت •  اهلل عنــه  مــا روى جابــرريض 
النبــيملسو هيلع هللا ىلص يقــول: " إن الشــيطان قــد َأِيــَس أن 
ــن يف  ــرب، ولك ــرة الع ــون يف جزي ــده املصل يعب

.)٤(" بينهــم  التحريــش 
مــن  احلديــث حتذيــر  هــذا  الداللــة: يف  وجــه 
إيقــاع  يف  الــدؤوب  وســعيه  وحزبــه،  الشــيطان 
ــلمني،  ــني املس ــات ب ــات واخلالف ــات واخلصوم النزاع
ــن  ــلمني م ــني املس ــا ب ــاد م ــيطان يف إفس ــاد الش واجته
التواصــل والتــواد ليقــع التباغــض والتقاطــع) 5(، 

وهــذا احلديــث مــن املعجــزات النبويــة)6(.
٢- حسن اخللق قوالً وعماًل:

ــاس  ــع الن ــق م ــن اخلل ــلم حس ــىل املس ــب ع الواج
قــوالً وعمــاًل، والزوجــة -وهــي حمــل البحــث- عليها 
أن حتســن خلقهــا يف تعاملهــا مــع أهــل زوجهــا، ويــدل 
عــىل ذلــك أدلــة كثــرية مــن الكتــاب والســنة، ومنهــا:

بِاْلُعــْرِف •  َوْأُمــْر  اْلَعْفــَو  ُخــِذ  تعــاىل:﴿  قولــه 
.)7(﴾ اْلَجاِهِليــَن  َعــِن  َوَأْعــِرْض 

ــق  ــن اخلل ــة حلس ــة جامع ــذه اآلي ــة: ه وجــه الدالل
ــن  ــه م ــه وأمت ــل نبي ــز وج ــر اهلل ع ــاس، فأم ــع الن م
ــا  ــع م ــن اجلمي ــل م ــح، وأن يقب ــو والصف ــده بالعف بع
ســمحت بــه نفوســهم، ومــا ســهل عليهــم مــن 
األعــامل واألخــالق، والتجــاوز عــن تقصريهــم، 
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بالقــول احلســن والفعــل اجلميــل، وملــا كان البــد مــن 
أذيــة اجلاهــل أمــر باإلعــراض عنــه، فمــن آذاك بقــول 
أو فعــل فــال ُتــؤِذه، ومــن حرمــك فــال حترمــه، ومــن 
ــه، ومــن ظلمــك فاعــدل فيــه)١(، وعــىل  قطعــك فِصْل
الزوجــة املســلمة أن متتثــل هــذه األوامــر الربانيــة 

ــا. ــل زوجه ــع أه ــا م ــة يف عالقته اجلامع
ــَي •  ــي ِه تِ ــوا الَّ ــاِدي َيُقوُل ــْل لِِعَب قولــه تعــاىل: ﴿ َوُق

ــْيَطاَن َكاَن  ــْيَطاَن َينـْـَزُغ َبْينَُهــْم إِنَّ الشَّ َأْحَســُن إِنَّ الشَّ
ا ُمبِينًــا ﴾)٢(. ْنَســاِن َعــُدوًّ لِْلِ

وجــه الداللــة: يف اآليــة الكريمــة أمــر مــن اهلل عــز 
ــاس  ــع الن ــف م ــن اللطي ــول احلس ــاده بالق ــل لعب وج
ــن  ــني أمري ــر ب ــم، وإذا دار األم ــالف مراتبه ــىل اخت ع
ــص  ــيطان حري ــنهام، فالش ــر بأحس ــه يأم ــننَي فإن َحَس
ــم  ــذا أمره ــاس؛ وهل ــني الن ــداوة ب ــعال الع ــىل إش ع
ــوال  ــيطان يف األق ــوا الش ــأن ال يطيع ــل  ب ــز وج اهلل ع

ــا )٣(.  ــم إليه ــي يدعوه ــيئة الت الس
من السنة النبوية:

ــق  ــن اخلل ــل حس ــىل فض ــرية ع ــث كث ــت أحادي دل
ــا: ــه، ومنه ــث علي واحل

قــال ملسو هيلع هللا ىلص: " إن املؤمــن ليــدرك بحســن خلقــه • 
درجــة الصائــم القائــم ")٤(.

ــن •  ــزان م ــل يف املي ــن يشء أثق ــا م ــال ملسو هيلع هللا ىلص: " م ق
ــق ")5(. ــن اخلل حس

)١( ينظر: تفسري السعدي ص)٣١٣(.
)٢( آية رقم)5٣(، من سورة اإلرساء.

)٣( ينظر: تفسري السعدي ص)٤6٠(.
ــوداود يف  ــم)٢5٠١٢(، وأب ــنده)٤7٠/٤١(، رق ــد يف مس ــه أمح )٤( أخرج
ســننه، كتــاب األدب، بــاب يف حســن اخللــق، رقــم)٤798(، ص)١576(، 
واللفــظ لــه، وابــن حبــان يف صحيحــه، رقــم)٢٢9/٢(، )٤8٠(، وصححــه 

األلبــاين يف تعليقــه عــىل ســنن أيب داود ص)7٢١(.
ــوداود يف  ــم)٢7٤96(، وأب ــنده)٤87/٤5(، رق ــد يف مس ــه أمح )5( أخرج
ســننه، كتــاب األدب، بــاب يف حســن اخللــق، رقــم)٤799(، ص)١576(، 
واللفــظ لــه، والرتمــذي يف ســننه، أبــواب الــرب والصلــة، بــاب مــا جــاء يف 
حســن اخللــق، رقــم)٢٠٠٣(، ص)١85٢(، وقــال الرتمــذي: "هــذا حديث 
غريــب مــن هــذا الوجــه"، وصححــه األلبــاين يف تعليقــه عــىل ســنن أيب داود 

ص)7٢١(. 

)6( أخرجــه أمحــد يف مســنده)٢67/٢9(، رقــم)١77٣٢(، والرتمــذي 
يف ســننه، أبــواب الــرب والصلــة، بــاب مــا جــاء يف معــايل األخــالق، 
رقــم)٢٠١8(، ص)١85٣(، واللفــظ لــه، وقــال الرتمــذي: "هــذا حديــث 
ــه)١٢/٣68(،  ــان يف صحيح ــن حب ــه"، واب ــذا الوج ــن ه ــب م ــن غري حس
رقــم)5557(، وقــال الرتمــذي: "هــذا حديــث غريــب ال نعرفــه إال مــن هذا 
ــه)١/٤٣9(:  ــري وزيادت ــع الصغ ــح اجلام ــاين يف صحي ــال األلب ــه"، وق الوج

ــن". "حس
)7( املوطــؤون أكنافــًا: "هــذا مثــل، وحقيقتــه مــن التوطئــة، وهــي التمهيــد 
والتذليــل، وفــراش وطــىء: ال يــؤذي جنــب النائــم. واألكنــاف: اجلوانــب. 

أراد الذيــن جوانبهــم وطيئــة، يتمكــن فيهــا مــن يصاحبهــم وال يتــأذى".
 النهاية يف غريب احلديث واألثر)5/٢٠١(. 

)8( أخرجــه البــزار يف مســنده)١٣5/5(، رقــم)١7٢٣(، والطــرباين يف 
املعجــم األوســط)٣56/٤(، رقــم)٤٤٢٢(، واللفــظ لــه، والبيهقــي يف 
ــح  ــاين يف صحي ــنه األلب ــم)76١6(، وحس ــامن)٣56/١٠(، رق ــعب اإلي ش

ــه)١/٢66(.  ــري وزيادت ــع الصغ اجلام
)9( آية رقم)١١5(، من سورة هود. 

ــي •  ــم من ــم إيل وأقربك ــن أحبك ــال ملسو هيلع هللا ىلص: " إن م ق
ــًا ")6(. ــنكم أخالق ــة أحاس ــوم القيام ــًا ي جملس

مــا روى أبوســعيد اخلــدري  ريض اهلل عنــه  قــال: • 
قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: " أكمــل املؤمنــني إيامنــا 
ــن  ــًا)7(، الذي ــؤون أكناف ــا، املوط ــنهم أخالق أحاس
يألفــون ويؤلفــون، وليــس منــا مــن ال يألــف وال 

ــف ")8(.   يؤل
وجــه الداللــة: يف األحاديــث الســابقة احلــث عــىل 
حســن اخللــق، وفضلــه، وجــزاء صاحبــه يــوم القيامة.

٣- الصرب واحتامل األذى يف سبيل اهلل:
جــاءت األدلــة الكثــرية داعيــة إىل الصــرب ومرغبــة 
ــا  ــا عليه ــل زوجه ــع أه ــا م ــة يف عالقته ــه، والزوج في
أن تتحــىل بالصــرب، وذلــك مــن وجــوه: فتصــرب عــىل 
طاعــة اهلل يف االلتــزام بــام أمــرت بــه مــن أوامــر ربانيــة، 
ــه  ــى عن ــا هن ــه وم ــه يف كتاب ــى اهلل عن ــام هن ــرب ع وتص
رســوله عليــه الصــالة والســالم يف ســنته مــن منكــرات 
األخــالق وســيئات الســلوك، وتصــرب عــام تالقيــه مــن 
أهــل زوجهــا مــن أذى ونصــب؛ ابتغــاء األجــر مــن اهلل 

وحــده، ومــن هــذه األدلــة:
ــَر •  ــُع َأْج ــَه اَل ُيِضي ــإِنَّ اللَّ ــْر َف ــه تعــاىل:﴿ َواْصبِ قول

ــنِيَن ﴾)9(. اْلُمْحِس
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)١( آية رقم)9٠(، من سورة يوسف.
)٢( آية رقم)١٢6-١٢8(، من سورة النحل.

)٣( ينظر: أضواء البيان)٢/٤66(.
)٤( آية رقم)٢٠(، من سورة الفرقان.

)5( ينظر: تفسري القرطبي)١8/١٣(، وأضواء البيان)٣6/6(.

ــَه اَل •  ــُه َمــْن َيتَّــِق َوَيْصبـِـْر َفــإِنَّ اللَّ قولــه تعــاىل: ﴿ إِنَّ
ُيِضيــُع َأْجــَر اْلُمْحِســنِيَن ﴾ )١(.

وجــه الداللــة: إن الزوجــة املســلمة إذا اتقــت رهبــا 
ــاءًا  ــاٍق وأذى ابتغ ــن مش ــه م ــا تالقي ــىل م ــربت ع وص
ــع  ــل ال يضي ــز وج ــإن اهلل ع ــاىل، ف ــن اهلل تع ــر م لألج

ــاهنا. ــا وإحس أجره
ــا •  ــِل َم ــوا بِِمْث ــْم َفَعاِقُب ــاىل: ﴿ َوإِْن َعاَقْبُت ــه تع قول

ــَن  ابِِري ــٌر لِلصَّ ــَو َخْي ــْم َلُه ــْن َصَبْرُت ــِه َوَلِئ ــْم بِ ُعوِقْبُت
َواَل  بِاللَّــِه  إاِلَّ  َصْبــُرَك  َوَمــا  َواْصبِــْر   ﴾١٢6﴿
ــا َيْمُكــُروَن  َتْحــَزْن َعَلْيِهــْم َواَل َتــُك فِــي َضْيــٍق ِممَّ
ــْم  ــَن ُه ِذي ــْوا َوالَّ َق ــَن اتَّ ِذي ــَع الَّ ــَه َم ﴿١٢7﴾ إِنَّ اللَّ

ُمْحِســنُوَن ﴾ )٢(.
وجــه الداللــة: يف اآليــة دليــل عــىل جــواز االنتقــام 
ــم  ــا، ث ــاءة بمثله ــة اإلس ــه مقابل ــب وأن ل ــن عوق مل
أرشــد إىل أن األفضــل هــو الصــرب والعفــو)٣(، وهــذه 
توجيهــات ربانيــة جليلــة القــدر، وعــىل الزوجــة 
العاقلــة أن تســتنري هبــا يف عالقتهــا مــع أهــل زوجهــا.

ــًة •  ــٍض فِْتنَ ــْم لَِبْع ــا َبْعَضُك ــاىل: ﴿ َوَجَعْلنَ ــه تع قول
َأَتْصبِــُروَن ﴾ )٤(

وجــه الداللــة: بــنيَّ اهلل عــز وجــل أنــه جعــل بعض 
النــاس فتنــة لبعــض، فالغنــي ممتحــن بالفقــري فعليــه أن 
يواســيه، والفقــري ممتحــن بالغنــي فعليــه أن ال حيســده 
ــد  ــرب كل واح ــاه، وأن يص ــا أعط ــه إال م ــذ من وال يأخ
منهــام عــىل احلــق)5(، والزوجــة املســلمة عليهــا أن تعــي 
هــذه اآليــة جيــدًا، فــكل واحــد منهــم قــد يكــون فتنــة 
ــذا كان عليهــا أن تصــرب وحتتمــل  ــارًا لآلخــر، ل واختب

األذى الــذي قــد جتــده مــن أهــل زوجهــا. 
من السنة:

قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: " املســلم إذا كان خيالــط • 
ــلم  ــن املس ــري م ــم، خ ــىل أذاه ــرب ع ــاس ويص الن
ــم")6(. ــىل أذاه ــرب ع ــاس وال يص ــط الن ــذي ال خيال ال
ــلم  ــارة إىل أن املس ــث إش ــة: يف احلدي ــه الدالل وج
البــد أن يلحقــه أذى عنــد خمالطــة النــاس، فمــن صــرب 
عــىل ذلــك فهــو خــري ممــن ينقطــع عــن النــاس؛ خشــية 

تعرضــه لــألذى.
قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: " إن عظــم اجلــزاء مــع عظــم • 

ــم،  ــًا ابتاله ــب قوم ــاىل إذا أح ــالء، وإن اهلل تع الب
فمــن ريض فلــه الرضــا، ومــن ســخط فعليــه 

ــخط ")7(.  الس
وجــه الداللــة: دل احلديــث عــىل أن مــن ابتــيل بأمــر 
فصــرب عــىل أقــدار اهلل تعــاىل فــإن اهلل يعظــم لــه اجلــزاء، 
ــن اهلل  ــا م ــه الرض ــدره فل ــاء اهلل وق ــن ريض بقض فم
تعــاىل وجزيــل ثوابــه، ومــن ســخط وكــره قضــاء ربــه 
فلــم يرضــه فعليــه الســخط مــن اهلل وأليــم عذابــه)8(. 

٤- الدفع بالتي هي أحسن:
املســلم يف عالقتــه مــع اآلخريــن قــد يالقــي إســاءة 
وأذى، وهلــذا فقــد أمــر اهلل عبــاده املؤمنــني بدفــع 
اإلســاءة باإلحســان، والــرش باخلــري، وال شــك أن 
ــن  ــد، إال م ــه كل أح ــوى علي ــع، ال َيق ــق رفي ــذا خل ه
جعــل أوامــر اهلل تعــاىل نصــب عينيــه، وجاهــد نفســه 
ــل  ــع أه ــا م ــد يف عالقته ــد جت ــة ق ــال، والزوج باالمتث
زوجهــا شــيئًا مــن األذى واإلســاءة يف حقهــا، فعليهــا 

)6( أخرجــه أمحــد يف مســنده)6٤/9(، رقــم)5٠٢٢(، والرتمــذي يف ســننه، 
ــم)٢5٠7(، ص)١9٠٤(،  ــورع، رق ــق وال ــة والرقائ ــة القيام ــواب صف أب
ــىل  ــرب ع ــاب الص ــن، ب ــاب الفت ــننه، كت ــه يف س ــن ماج ــه، واب ــظ ل واللف
البــالء، رقــم)٤٠٣٢(، ص)٢7٢٠(، وصححــه األلبــاين يف صحيــح اجلامــع 

ــه)٢/١١٢9(. ــري وزيادت الصغ
ــرب  ــاء يف الص ــا ج ــاب م ــد، ب ــواب الزه ــننه، أب ــذي يف س ــه الرتم )7( أخرج
عــىل البــالء، رقــم)٢٣96(، ص)١89٢(، وقــال الرتمــذي: "هــذا حديــث 
ــن،  ــاب الفت ــننه، كت ــه يف س ــن ماج ــه"، واب ــذا الوج ــن ه ــب م ــن غري حس

ــم)٤٠٣١(، ص)٢7١9(.  ــالء، رق ــىل الب ــرب ع ــاب الص ب
)8( ينظر: فيض القدير)٢/٤59(.
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)١( آية رقم)96-98(، من سورة املؤمنون.
)٢( آية رقم)٣٤(، من سورة فصلت.

الزهــد)٤/558(،  أبــواب  ســننه،  يف  الرتمــذي  أخرجــه   )٣(
ــان  ــف اللس ــاب ك ــن، ب ــاب الفت ــننه، كت ــه يف س ــن ماج ــم)٢٣١7(، واب رق
يف الفتنــة)١٣١5/٢(، رقــم)٣976(، وقــال الرتمــذي: " هــذا حديــث 
غريــب، ال نعرفــه مــن حديــث أيب ســلمة، عــن أيب هريــرة، عــن النبــي صــىل 

ــه". ــذا الوج ــن ه ــلم إال م ــه وس اهلل علي
)٤( ينظر: فتح الباري البن رجب)١/١55(.

)5( ينظر: إنجاح احلاجة رشح سنن ابن ماجه)١/٢86(.

)6( آية رقم)١5٢(، من سورة األنعام.
)7( آية رقم)8(، من سورة املائدة.

)8( آية رقم)١٣١(، من سورة طه.

أن تدفــع ذلــك باإلحســان والكلمــة الطيبــة، وحينهــا 
ال تســل عــن انقــالب العــداوة والشــحناء إىل صداقــة 

ــا: ــة منه ــك أدل ــىل ذل ــالف، ودل ع وائت
ــيَِّئَة •  ــُن السَّ ــَي َأْحَس ــي ِه تِ ــْع بِالَّ ــه تعــاىل:﴿ اْدَف قول

َنْحــُن َأْعَلــُم بَِمــا َيِصُفــوَن ﴿96﴾ َوُقــْل َربِّ َأُعوُذ 
ــَياطِيِن ﴿97﴾ َوَأُعــوُذ بـِـَك  بـِـَك ِمــْن َهَمــَزاِت الشَّ

َربِّ َأْن َيْحُضــُروِن ﴾) ١(.
ــيَِّئُة •  ــنَُة َواَل السَّ ــَتِوي اْلَحَس ــاىل:﴿ َواَل َتْس ــه تع قول

ــِذي َبْينـَـَك َوَبْينـَـُه  تـِـي ِهــَي َأْحَســُن َفــإَِذا الَّ اْدَفــْع بِالَّ
ــُه َولِــيٌّ َحِميــٌم ﴾)٢(. َعــَداَوٌة َكَأنَّ

5- االحرتام وعدم التدخل يف اخلصوصيات:
االحــرتام خلــق نبيــل، ووصــف رشيــف، واألوامر 
ــة  ــز ثقاف ــو إىل تعزي ــة تدع ــات النبوي ــة والتوجه الرباني
االحــرتام ونرشهــا بــني النــاس يف أدلــة كثــرية، ســبق 

بعضــًا منهــا، وســيأيت تفصيــل بعضهــا، ومــن ذلــك:
قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: " مــن حســن إســالم املــرء تركــه مــا ال • 

يعنيــه ")٣(.
ــامل  ــن ك ــىل أن م ــث ع ــة: دل احلدي ــه الدالل وج
إســالم العبــد تركــه مــا ال يعنيــه، وفعلــه مــا يعنيــه)٤(، 
النفــس  هتذيــب  يف  كبــري  أصــل  احلديــث  وهــذا 

وتأديبهــا)5(.
6- العدل وترك الظلم:

ــرك  ــدل وت ــىل الع ــة ع ــالمية قائم ــة اإلس الرشيع
الظلــم، وهــذا املبــدأ قــرره اهلل عــز وجــل يف التعامــل 
بــني النــاس، والزوجــة يف عالقتهــا مــع أهــل زوجهــا 

عليهــا أن جتتنــب الظلــم، وتلتــزم بالعــدل يف األقــوال 
ــا: ــة، منه ــك أدل ــىل ذل ــال، ودلَّ ع واألفع

ــْو َكاَن َذا •  ــوا َوَل ــْم َفاْعِدُل ــاىل: ﴿ َوإَِذا ُقْلُت ــه تع قول
ــٰى ﴾)6(. ُقْرَب

ــٰى •  ــْوٍم َعَل ــنَآُن َق ــْم َش ــه تعــاىل: ﴿ َواَل َيْجِرَمنَُّك قول
ــوا  ُق ــَوٰى َواتَّ ــَرُب لِلتَّْق ــَو َأْق ــوا ُه ــوا اْعِدُل َأالَّ َتْعِدُل

ــَه ﴾ )7(. اللَّ
وجــه الداللــة: يف اآليتــني أمــر مــن اهلل عــز وجــل 
للمؤمنــني بالعــدل يف األقــوال واألفعــال، حتــى ولــو 
كان هــذا الشــخص قريبــًا، فــال حيملنكــم بغــض قــوم 
ــىل  ــل ع ــدل دلي ــل الع ــم، ب ــدل معه ــرك الع ــىل ت ع

ــه. ــوى اهلل ومراقبت تق
٧- الرضــا والقناعــة بــام أعطــى اهلل املــرء املســلم مــن 

النعــم: 
عندمــا تنظــر إىل مــا عنــد اآلخريــن مــن اخلــريات، 
وتتشــوف لــكل مــا عندهــم مــن النعــم صغــرية كانــت 
ــي  ــرسة الت ــى واحل ــن األس ــل ع ــال تس ــرية، ف أم كب
ــؤادك،  ــو ف ــذي يعل ــزن ال ــم واحل ــك، واهل ــر قلب تع
وهلــذا جــاءت النصــوص الرشعيــة معاجلــة هلــذه 

ــا: ــة، منه ــدة أدل ــة يف ع القضي
نَّ َعْينَْيــَك إَِلــٰى َمــا َمتَّْعنَــا •  قولــه تعــاىل: ﴿ َواَل َتُمــدَّ

ــْم  ــا لِنَْفتِنَُه ْنَي ــاِة الدُّ ــَرَة اْلَحَي ــْم َزْه ــا ِمنُْه ــِه َأْزَواًج بِ
ــٰى ﴾)8(. ــٌر َوَأْبَق ــَك َخْي ــِه َوِرْزُق َربِّ فِي

ــل  ــز وج ــن اهلل ع ــي م ــة هن ــة: يف اآلي ــه الدالل وج
ــد  ــا عن ــوف إىل م ــر والتش ــن النظ ــد ملسو هيلع هللا ىلص ع ــه حمم لنبي
اآلخريــن مــن النعــم واخلــريات واملتــاع، والنهــي 
عــام للنبــي ملسو هيلع هللا ىلص وألمتــه مــن بعــده، وعــرب عــن ذلــك 
ــر  ــم انظ ــل، ث ــا القلي ــاع الدني ــارة إىل مت ــاع؛ إش باملت
ــاة  ــرة احلي ــال: "زه ــني ق ــرآين ح ــري الق ــة التعب إىل دق
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)١( أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب الزهــد والرقائــق، رقــم)٢96٣(، 
ص)١١9١(.

)٢( آية رقم)١١(، من سورة احلجرات.
)٣( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املظامل والغصب، باب ال 

ــلم يف  ــم)٢٤٤٢(، ص)١9٢(، ومس ــلمه، رق ــلم وال يس ــلم املس ــم املس يظل
صحيحــه، كتــاب الــرب والصلــة واآلداب، بــاب حتريــم ظلــم املســلم وخذلــه 

واحتقــاره، رقــم)٢56٤(، ص)١١٢7(، واللفــظ لــه.
)٤( آية رقم)١٢(، من سورة احلجرات.

)5( سبق ختريه.
ــاب  ــة واآلداب، ب ــرب والصل ــاب ال ــه، كت ــلم يف صحيح ــه مس )6( أخرج

حتريــم التحاســد والتباغــض والتدابــر، رقــم)٢558(، ص)١١٢6(.

الدنيــا" فســامها زهــرة، إشــارة إىل رسعــة ذبوهلــا 
ــة  ــاة الدني ــي يف احلي ــام ه ــرة إن ــذه الزه ــا، وه وحتوهل
ــذا  ــنيَّ أن ه ــم ب ــة، ث ــاة الباقي ــت يف احلي ــة وليس الفاني
ــه، وأن  ــه اهلل ب ــن متع ــة مل ــار وفتن ــو اختب ــام ه ــاع إن املت
ــه وأبقــى مــن النظــر إىل  ــد نفســه خــري ل رزق اهلل للعب
ــلم إذا  ــد املس ــىل العب ــن، فع ــد اآلخري ــي عن ــم الت النع
ــردد  ــد غــريه وتاقــت نفســه ملثلهــا  أن ي رأى نعمــة عن

ــه. ــدأ بال ــه وهي ــن نفس ــة؛ لتطمئ ــذه اآلي ه
من السنة: 

ــفل •  ــن أس ــروا إىل م ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: " انظ ــال رس ق
منكــم وال تنظــروا إىل مــن هــو فوقكــم فهــو 

أجــدر أال تــزدروا نعمــة اهلل عليكــم ")١(.
8- التحذير من احتقار اآلخرين والسخرية منهم: 

جــاءت الرشيعــة اإلســالمية حمــذرة مــن الســخرية بــني 
النــاس واحتقارهــم، ومــن ذلك:

ــْوٌم  ــَخْر َق ــوا اَل َيْس ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َه ــا َأيُّ ــاىل:﴿ َي ــه تع قول
ــاٌء  ــْم َواَل نَِس ــًرا ِمنُْه ــوا َخْي ــٰى َأْن َيُكوُن ــْوٍم َعَس ــْن َق ِم
ــُزوا  ــنَّ  َواَل َتْلِم ــًرا ِمنُْه ــنَّ َخْي ــٰى َأْن َيُك ــاٍء َعَس ــْن نَِس ِم
ااِلْســُم  بِْئــَس  بِاأْلَْلَقــاِب   َتنَاَبــُزوا  َواَل  َأْنُفَســُكْم 
ِئــَك ُهــُم  ــْم َيُتــْب َفُأوَلٰ يَمــاِن  َوَمــْن َل اْلُفُســوُق َبْعــَد اإْلِ

الظَّالُِمــوَن﴾)٢(.
من السنة:

ــلم، ال •  ــو املس ــلم أخ ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "املس ــال رس ق
يظلمــه وال خيذلــه، وال حيقــره التقــوى هاهنــا 
-ويشــري إىل صــدره ثــالث مــرات- بحســب 
امــرئ مــن الــرش أن حيقــر أخــاه املســلم، كل 
ومالــه،  دمــه،  حــرام،  املســلم  عــىل  املســلم 

وعرضــه")٣(.

9- التحذيــر مــن إســاءة الظــن والتقاطــع والتباغــض 
ــة  ــس والغيب ــس والتحس ــد والتجس ــر والتحاس والتداب

والنميمــة:
ــاءة  ــاب إس ــًا اجتن ــلمني عموم ــىل املس ــب ع الواج
الظــن والتقاطــع والتباغــض والتدابــر والتشــاحن 
والتحاســد والتحســس والتجســس والغيبــة والنميمة، 

ــة، منهــا: ــدل عــىل ذلــك أدل وي
ِذيــَن آَمنـُـوا اْجَتنُِبــوا َكثِيًرا •  َهــا الَّ قولــه تعــاىل: ﴿ َيا َأيُّ

ُســوا َواَل  ِمــَن الظَّــنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّــنِّ إِْثــٌم  َواَل َتَجسَّ
َيْغَتــْب َبْعُضُكــْم َبْعًضــا  َأُيِحــبُّ َأَحُدُكــْم َأْن َيــْأُكَل 

َلْحــَم َأِخيِه َمْيًتــا َفَكِرْهُتُمــوُه﴾)٤(.
من السنة:

قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: " إياكــم والظــن، فــإن الظــن • 
أكــذب احلديــث، وال حتسســوا، وال جتسســوا، وال 
ــوا  ــوا، وكون ــروا، وال تباغض ــدوا، وال تداب حتاس

عبــاد اهلل إخوانــا ")5(.
عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه أن رجــاًل قــال: • 

ــوين،  ــم ويقطع ــة أصله ــول اهلل إن يل قراب ــا رس ي
وأحســن إليهــم ويســيئون إيل، وأحلــم عنهــم 
ــت،  ــام قل ــت ك ــن كن ــال: " لئ ــيل، فق ــون ع ويهل
ــن اهلل  ــك م ــزال مع ــّل، وال ي ــفهم امل ــام تس فكأن

ــك  )6(. ــىل ذل ــت ع ــا دم ــم م ــري عليه ظه
مــا روى أبــو هريــرة ريض اهلل عنــه أن رســول اهلل • 

ــني،  ــوم اإلثن ــة ي ــواب اجلن ــح أب ــال: " تفت ملسو هيلع هللا ىلص ق
ويــوم اخلميــس، فيغفــر لــكل عبــد ال يــرشك بــاهلل 
شــيئًا، إال رجــاًل كانــت بينــه وبــني أخيــه شــحناء، 
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ــاب  ــة واآلداب، ب ــرب والصل ــاب ال ــه، كت ــلم يف صحيح ــه مس )١( أخرج
النهــي عــن الشــحناء والتهاجــر، رقــم)٢565(، ص)١١٢7(.

)٢( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب فضائــل القــرآن، بــاب اســتذكار 
القــرآن وتعاهــده، رقــم)5٠٣٣(، ص)٤٣6(، ومســلم يف صحيحــه، كتــاب 
فضائــل القــرآن ومــا يتعلــق بــه، بــاب األمــر بتعهــد القــرآن، رقــم)79١(، 

ص)8٠٢(.

ــى يصطلحــا، أنظــروا  ــن حت فيقــال: أنظــروا هذي
ــى  ــن حت ــروا هذي ــا، أنظ ــى يصطلح ــن حت هذي

ــا ")١(. يصطلح
هــذه أهــم القواعــد واألصــول الواجــب عــىل 
املســلمني التزامهــا يف عالقاهتــم االجتامعيــة، والزوجــة 
املســلمة -وهــي حمــل البحــث- معنيــة بذلــك يف 
ــد  ــذه القواع ــض ه ــا، وبع ــل زوجه ــع أه ــا م عالقته
ــالت  ــاك تفصي ــض، وهن ــت بع ــل حت ــول داخ واألص
وتوجيهــات أخــرى، لكنهــا ترجــع يف جمملهــا إىل هــذه 

ــًا. ــول عموم ــد واألص القواع
ــن  ــًا م ــد طرف ــة يع ــن األدل ــره م ــبق ذك ــا س وم
النصــوص القرآنيــة واألحاديــث النبويــة الزاخــرة 
بالتوجيهــات الرشعيــة، املوصلــة بالعبــد إىل األخــالق 
اســتنارت  فــام  الراقيــة،  واملعامــالت  الســامية، 
ــم  ــرآن الكري ــة، والق ــالة املحمدي ــل الرس ــة بمث البرشي
ــام ازداد  ــري، فكل ــىل كل خ ــتملة ع ــة مش ــنة النبوي والس
ــام رأى  ــام كل ــن معينه ــوى م ــام، وارت ــًا منه ــد قرب العب
الســعادة والفــالح واهلنــاء يف حياتــه، ومــا أعظــم 
توجيــه املصطفــى عليــه الصــالة والســالم حــني 
ــٍد  ــس حمم ــذي نف ــرآن، فوال ــذا الق ــدوا ه ــال: "تعاه ق
بيــده هلــو أشــد تفلتــًا مــن اإلبــل يف عقلهــا ")٢(، ليــس 
تعاهــد حفــظ واســتظهار فحســب، بــل تعاهــد تــالوة 
وتدبــر، وقــراءة وتفكــر، تعاهــد عمــل وامتثــال، 
ــه  ــاب رب ــلم كت ــد املس ــام تعاه ــزام، فكل ــدة والت وجماه
ــام  ــم ملسو هيلع هللا ىلص، كل ــه الكري ــنة نبي ــر يف س ــل، ونظ ــز وج ع
ــم،  ــري العمي ــن اخل ــم م ــن الرحي ــه الرمح ــاض علي أف
ــارف  ــن املع ــوزًا م ــه كن ــح علي ــم، وفت ــور العظي والن
ــن  ــه م ــرغ يف قلب ــالمية، وأف ــة، واآلداب اإلس الرباني

اإليــامن واليقــني، والتصديــق بوعــده ووعيــده، وأمــره 
ــه  ــت مهت ــت، وارتفع ــه وزك ــتقامت نفس ــه، فاس وهني
وعلــت، فــام أعظمهــا مــن رســالة، ومــا أكرمهــا مــن 
رشيعــة، فاحلمــد هلل أوالً وآخــرًا، وظاهــرًا وباطنــًا عــىل 
أن هدانــا هلــذا الديــن، فنســأله حســن النيــة، وصــالح 
القــول والعمــل، والتوفيــق ملــا يرضيــه، إنــه ويل ذلــك 

ــه. ــادر علي والق
املبحث األول

سكن الزوجة مع أهل زوجها أو مستقلة عنهم
وفيه مخسة مطالب:

ــا  ــاٍص هب ــكٍن خ ــة يف مس ــق الزوج ــب األول: ح املطل
ــه. دون أهل

ــدًا عــن  ــاين: حــق الزوجــة يف ســكناها بعي املطلــب الث
أهلــه.

ــكاح  ــد الن ــة يف عق ــرتاط الزوج ــث: اش ــب الثال املطل
ــا. ــًا هب ــكنًا خاص مس

املطلــب الرابــع: اشــرتاط الــزوج يف عقــد النــكاح عــى 
زوجتــه الســكن مــع أهلــه.

ــول رشط  ــن قب ــة ع ــوع الزوج ــس: رج ــب اخلام املطل
ــزوج. ــل ال ــع أه ــكن م الس

ــا  ــاٍص هب ــكٍن خ ــة يف مس ــق الزوج ــب األول: ح املطل
ــه دون أهل

صورة املسألة:
إذا تــزوج الرجــل وطلبــت منــه زوجتــه أن ُيْســِكنها 
مســكنًا خاصــًا مســتقاًل هبــا عــن والديــه وأهلــه، فهــل 
مــن حــق الزوجــة أن يســكنها زوجهــا مســكنًا خاصــًا 

؟ هبا
أوالً: املراد باملسكن اخلاص:

ــاٍص  ــكٍن خ ــا بمس ــع زوجه ــة م ــرد الزوج  أن تنف
ــة  ــق الروري ــه، باملراف ــه وأهل ــن والدي ــتقٍل ع ومس
مــن غرفــة نــوٍم، ومطبــٍخ، ودورة ميــاه، ونحــو ذلــك.
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)١( حاشية ابن عابدين)6٠٠/٣(، وينظر: الدر املختار)6٠٠/٣(.
)٢( حاشية ابن عابدين)6٠٠/٣(.

)٣( رشح اخلريش)٤/5(.
)٤( حاشية الدسوقي)٣٤٢/٢(.

)5( العزيز)8/٣6٤(.

)6( روضة الطالبني)٣٤8/7(.
)7( املغني)8/٢٠٠(.

ــاع  ــب اإلمج ــامء)١5٤/5(، ومرات ــب العل ــىل مذاه ــر: اإلرشاف ع )8( ينظ
ــن القطــان)55/٢(، وروضــة  ــاع الب ص)79(، واملغنــي)١95/8(، واإلقن

ــني)9/٤٠(. الطالب
)9( ينظر: مراتب اإلمجاع ص)8٠(، واإلقناع البن القطان)٢/57(.

وتبيــني  واالختيــار)٤/8(،  الصنائــع)٢٣/٤(،  بدائــع  ينظــر:   )١٠(
احلقائــق)58/٣(، والبنايــة)68١/5(، وعقــد اجلواهــر الثمينــة )6٠١/٢(، 
ــة  ــراين)٢١٠/١١(، وروض ــان للعم ــة ص)١٤7(، والبي ــني الفقهي والقوان
 ،)٢٣6/9( عمــر  أيب  البــن  الكبــري  والــرشح  الطالبــني)9/5٢(، 

واإلنصــاف)9/٣5٢(. واملبــدع)7/١٤٢(، 
 )١١(  آية رقم )6(، من سورة الطالق.

)١٢( ينظر: املغني)8/٢٠٠(.
)١٣( ينظــر: املحيــط الربهــاين)55١/٣(، والبنايــة)68١/5(، والبحــر 
الــدواين )٢/68(،  والفواكــه  والذخــرية)٤7٠/٤(،  الرائــق)٢١١/٤(، 
الطالبــني)9/5٢(،  وروضــة  للعمــراين)٢١٠/١١-٢١١(،  والبيــان 
واإلقنــاع للشـــربيني )٤87/٢(، والــرشح الكبــري البن أيب عمــر)٢٣6/9(، 

واإلنصــاف)9/٣5٢(. واملبــدع)7/١٤٢(، 

ويؤيــد هــذا املعنــى مــا ذكــره ابــن عابديــن بقولــه: 
"والظاهــر أن املــراد باملنفــرد مــا كان خمتصــًا هبــا، 
ليــس فيــه مــا يشــاركها بــه أحــد مــن أهــل الــدار")١(، 
بيــت  أي  كنيــف ومطبــخ،  "لــزوم  أيضــًا:  وقــال 
اخلــالء، وموضــع الطبــخ، بــأن يكونــا داخــل البيــت، 
أو يف الــدار ال يشــاركها فيهــام أحــد مــن أهــل الــدار، 
قلــت: وينبغــي أن يكــون هــذا يف غــري الفقــراء الذيــن 
يســكنون يف الربــوع واألحــواش بحيــث يكــون لــكل 
واحــد بيــت خيصــه وبعــض املرافــق مشــرتكة كاخلــالء 
ــوت  ــت دار فيهــا بي ــإن كان ــاء،...، ف ــر امل ــور وبئ والتن
وأعطــى هلــا بيتــًا يغلــق ويفتــح، مل يكــن هلــا أن تطلــب 
ــزوج  ــاء ال ــن أمح ــد م ــة أح ــن ثم ــر، إذا مل يك ــًا آخ بيت

ــا")٢(. يؤذهي
ــتقل  ــاص املس ــزل اخل ــراد باملن ــريش امل ــرسَّ اخل وف
بقولــه: "منــزل مســتقل بمرافقــه ومنافعــه، مــن كنيــٍف 

ــه")٣(. ــاج إلي ــٍخ، ونحــو ذلــك ممــا حيت ومطب
ــتقل  ــكن املس ــط الس ــوقي ضاب ــر الدس ــذا ذك وك
ــاٍض،  ــٍخ، ومرح ــن مطب ــه م ــتقل بمنافع ــه: "مس بقول

وغريمهــا")٤(.
ــراد  ــكن: "وامل ــراد املس ــان امل ــي يف بي ــال الرافع وق
بـــاملسكن: مــا يليــق بحــال املــرأة، مــن داٍر، وحجــرٍة، 
ــرة ال  ــدار واحلج ــن ال ــق هب ــوايت يلي ــرد، فالل ــٍت ف وبي
يمــع بينهــن يف دار واحــدة، وال حجــرة واحــدة، 
ــه أن  ــق فل ــدار حجــر مفــردة املراف ــو كان يف ال لكــن ل
ــو،  ــدة يف العل ــكن واح ــو أس ــذا ل ــا، وك ــكنهن فيه يس
وواحــدة يف الســفل، واملرافــق متميــزة، واللــوايت يليــق 
هبــن البيــوت املفــردة لــه أن يســكن كل واحــدة منهــن 

ــدة")5(. ــن دار واح ــد أو م ــان واح ــن خ ــت م يف بي
وقــال النــووي: "واملــراد باملســكن: مــا يليــق 

بامــرأة مــن دار وحجــرة بيــت مفــرد")6(.
ــكنها  ــروف أن يس ــن املع ــة: "وم ــن قدام ــال اب وق
املســكن  عــن  تســتغني  ال  وألهنــا  مســكن،  يف 
ــتمتاع،  ــرف، واالس ــون، ويف الت ــن العي ــتتار ع لالس
ــارمها  ــدر يس ــىل ق ــكن ع ــون املس ــاع، ويك ــظ املت وحف

وإعســارمها")7(.
حترير حمل النزاع:

أمجــع العلــامء عــىل أن النفقــة واجبــة للزوجــة عــىل • 
ــىل  ــوا ع ــام اتفق ــة)8(، ك ــز املمتنع ــا إال الناش زوجه
ــه كســوة املنفــق  ــه فقــد لزمت ــت نفقت أن مــن وجب

ــه وإســكانه)9(. علي
واتفــق الفقهــاء أيضــًا عــىل أن الســكنى حــق • 

للزوجــة عــىل زوجهــا، فيجــب عــىل الــزوج 
تعــاىل:﴿ لقولــه  لزوجتــه)١٠(؛  ســكٍن  توفــري 
َأْســِكنُوُهنَّ ِمــْن َحْيــُث َســَكنُْتْم ِمــْن ُوْجِدُكــْم َواَل 
وُهــنَّ لُِتَضيُِّقــوا َعَلْيِهــنَّ ﴾)١١(، فــإذا وجبــت  ُتَضارُّ
ــة يف  ــة الباقي ــه للزوج ــة فوجوب ــكنى للمطلق الس

ــن بــاب أوىل)١٢(. ــا م ــة زوجه عصم
كــام اتفــق الفقهــاء يف اجلملــة عــىل أنــه يــب عــىل • 

ــام  ــام، وفي ــدر حاهل ــه بق ــكن زوجت ــزوج أن يس ال
ــه تعــاىل  يصلــح ســكنه ملثلهــا يف العــادة)١٣(، لقول
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ــْن  ــَكنُْتْم ِم ــُث َس ــْن َحْي ــابقة: ﴿ ِم ــة الس يف اآلي
ــن  ــم: أي م ــن وجدك ــى م ــْم ﴾)١(، ومعن ُوْجِدُك

ــه)٢(. ــذي تطيقون ــي ال ــم، يعن طاقتك
ــزوج أن •  ــوز لل ــه ال ي ــىل أن ــاء ع ــق الفقه ــام اتف ك

ــو  ــا وه ــق عليه ــكن ويضي ــه يف الس ــار زوجت يضَّ
ــاىل  ــه تع ــاق)٣(؛ لقول ــىل اإلنف ــتطيع ع ــادر ومس ق
وُهــنَّ لُِتَضيُِّقــوا  يف اآليــة الســابقة: ﴿ َواَل ُتَضارُّ

َعَلْيِهــنَّ ﴾)٤(.
واختلفــوا يف حــق الزوجــة يف مســكن خــاص هبــا • 

دون أهلــه عــىل قولــني:
القول األول:

للزوجــة احلــق يف ســكٍن خــاٍص هبــا مســتقاًل عــن 
أهــل زوجهــا.

ــوالً  ــون ق ــل أن يك ــة)5(، وحيتم ــب احلنفي ــذا مذه وه
ــة)6(. ــد املالكي عن

قــال الكاســاين: "ولــو أراد الــزوج أن يســكنها مــع 
ــه  ــه، وبنت ــزوج، وأخت ــا، كأم ال ــع أمحائه ــا أو م رضهت
مــن غريهــا، وأقاربــه فأبــت ذلــك؛ عليــه أن يســكنها 
يف منــزل مفــرد؛ ألهنــن ربــام يؤذينهــا ويــررن هبــا يف 
املســاكنة، وإباؤهــا دليــل األذى والــرر، وألنــه حيتاج 
إىل أن يامعهــا ويعارشهــا يف أي وقــت يتفــق وال يمكنه 

)١( آية رقم )6(، سورة الطالق.
)٢( ينظر: البناية)5/68١(.

ــن)6٠١/٣(،  ــن عابدي ــية اب ــق)58/٣(، وحاش ــني احلقائ ــر: تبي )٣( ينظ
والــرشح  للعمــراين)٢٠٣/١١(،  والبيــان  الــدواين)٢/68(،  والفواكــه 

الكبــري البــن أيب عمــر)٢٣6/9(، واملبــدع)7/١٤٢(.
)٤( آية رقم )6(، سورة الطالق.

)5( ينظــر: بدائــع الصنائــع)٢٣/٤(، واهلدايــة للمرغينــاين)٢/٢88(، 
واملحيــط الربهــاين)55١/٣(، واالختيــار)8/٤(، وتبيني احلقائــق)٣/58(، 
الرائــق)٢١١/٤(،  والبحــر  والبنايــة)5/68١(،  والعنايــة)٤/٣97(، 

ــن)6٠٠/٣(. ــن عابدي ــية اب وحاش
)6( ينظــر: التوضيــح)١٢9/٤(، واملعيــار املعــرب)٣6٤/٣(، وقــد جعلتــه 
احتــامالً؛ ألن ســائر مصــاد املالكيــة تفــرق بــني الزوجــة الرشيفــة والوضيعــة، 
ــه حممــول عــىل  ــار املعــرب أن ــارة التوضيــح واملعي فيحتمــل اإلطــالق يف عب
ــة،  ــة والوضيع ــة الرشيف ــني الزوج ــق ب ــن التفري ــرون م ــه اآلخ ــا رصح ب م

وحيتمــل أن يكــون قــوالً للاملكيــة.

)7( بدائع الصنائع)٢٣/٤(.

)8( البحر الرائق)٢١١/٤(.
)9( تبيني احلقائق)٣/58(.

)١٠( امللتقط يف الفتاوى ص)١١5(.

)١١( حاشية ابن عابدين)6٠١/٣(.
)١٢( التوضيح)٤/١٢9(.

ــدار  ــو كان يف ال ــى ل ــث، حت ــام ثال ــك إذا كان معه ذل
بيــوت ففــرغ هلــا بيتــًا وجعــل لبيتهــا غلقــًا عــىل حــدة، 

قالــوا: إهنــا ليــس هلــا أن تطالبــه ببيــت آخــر")7(. 
ــرف  ــم: الغ ــوت عنده ــزل والبي ــراد باملن ــل امل ولع
ــاين  ــول الكاس ــل ق ــان، بدلي ــذا الزم ــة يف ه أو األجنح
بعــد ذلــك: "لــو كان يف الــدار بيــوت ففــرغ هلــا بيتــًا "، 
ويــدل عليــه أيضــًا قــول ابــن نجيــم: "وهــو يفيــد أنــه 

البــد للبيــت مــن بيــت اخلــالء، ومــن مطبــخ")8(.
وقــال الزيلعــي: "جتــب هلــا الســكنى يف بيــت 
ليــس فيــه أحــد مــن أهلــه وال مــن أهلهــا إال أن 
خيتــارا ذلــك؛ ألن الســكنى حقهــا إذ هــي مــن كفايتهــا 
ــن  ــًا م ــا بيت ــىل هل ــو أخ ــة،...، ول ــا كالنفق ــب هل فتج
ــا؛  ــده كفاه ــىل ح ــًا ع ــق، وغلق ــا مراف ــل هل دار، وجع
حلصــول املقصــود بذلــك")9(، وهــذا بالنســبة للمــرأة 
ــىل  ــا دارًا ع ــرد هل ــد أن يف ــة فالب ــا الرشيف ــط، أم الوس
حــده، حيــث قــال الســمرقندي: "وذكــر اخلصــاف أن 
ــك  ــع والدت ــكن م ــا: ال أس ــول لزوجه ــرأة أن تق للم
وأقربائــك يف الــدار، وأفــرد يل دارًا،...، هــذه الروايــة 
حممولــة عــىل املــورسة الرشيفــة، ومــا ذكرنــا قبــل هــذا 
ــط  ــرأة الوس ــا كاٍف يف امل ــدار هل ــت يف ال ــراد بي أن إف
اعتبــارًا يف الســكنى باملعــروف")١٠(، ونقلــه عنــه أيضــًا 

ــن)١١(. ــن عابدي اب
ــس  ــك: ولي ــال مال ــح: "ق ــل يف التوضي ــال خلي وق
لــه أن يســكن معهــا أبويــه إال برضاهــا، قــال يف 
ــىل  ــم ع ــن اطالعه ــرر م ــن ال ــا م ــا عليه ــان: مل البي
ــأهنا")١٢(. ــن ش ــم م ــرته عنه ــد أن تس ــا تري ــا، وم أمره
كان  شــيخنا  "فــإن  املعــرب:  املعيــار  يف  وجــاء 
يفتــي بــأن ال جتــرب الزوجــة احلــرة عــىل الســكنى مــع 
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)١( املعيار املعرب)٣6٤/٣(.
ابــن  وحاشــية  ص)١١5(،  الفتــاوى  يف  امللتقــط  ينظــر:   )٢(

. )6 ٠ ١ /٣ ( يــن بد عا
)٣( ينظــر: النــوادر والزيــادات)6٢٠/٤(، والبيــان والتحصيــل)٤/٣٣7(، 
ومواهــب  واإلكليــل)5٤9/5(،  والتــاج  والتوضيــح)١٣6/5(، 
عــىل  الزرقــاين  ورشح  اخلــريش)٤/١88(،  ورشح  اجلليــل)٤/١86(، 
ــر  ــري للدردي ــرشح الكب ــاين)٤٤5/٤(، وال ــية البن ــع حاش ــل م ــر خلي خمت
الســالك)٢/7٣7(،  وبلغــة  الدســوقي)5١٢/٢-5١٣(،  حاشــية  مــع 

اجلليــل)٤/٣95(. ومنــح 
)٤( حاشية ابن عابدين)6٠١/٣(.

)5( البيان والتحصيل)٤/٣٣7(.

) 6( الرشح الكبري للدردير)5١٢/٢-5١٣(.
)7( ينظــر: الوســيط )٢١٠/6(، وروضــة الطالبــني )5٢/9(، وأســنى 
للرشبينــي  واإلقنــاع   ،)٣9١/٤( البهيــة  والغــرر   ،)٤٣٠/٣( املطالــب 

املحتــاج)5/١6٠-١6١(. ومغنــي   ،)٤87/٢(
)8( هناية املطلب)5٢٤/١١(، بترف يسري.

)9( املصدر السابق الصفحة نفسها.

األبويــن، ألجــل أن الغالــب حــدوث الــرش بينهــم")١(.
القول الثاين:

التفريق بني الزوجة الرشيفة والوضيعة: 
ــا  ــاٍص هب ــكٍن خ ــق يف س ــة احل ــة الرشيف فللزوج
مســتقاًل عــن أهــل زوجهــا إال إذا اشــرتط عليهــا 
زوجهــا ذلــك، بخــالف الوضيعــة فليــس هلــا ذلــك إال 

ــرر ــال ال يف ح
وهذا قول بعض احلنفية)٢(، ومذهب املالكية)٣(.

ــا أن  ــاف أن هل ــر اخلص ــن: "وذك ــن عابدي ــال اب ق
ــدار  ــك يف ال ــك وأقربائ ــع والدي ــكن م ــول: ال أس تق
ــة  ــذه الرواي ــط: ه ــب امللتق ــال صاح ــرد يل دارًا. ق فأف
ــه أن  ــا قبل ــا ذكرن ــة، وم ــورسة الرشيف ــىل امل ــة ع حممول
ــط  ــرأة الوس ــو يف امل ــام ه ــدار كاٍف إن ــت يف ال ــراد بي إف

ــروف")٤(. ــكنى باملع ــارًا يف الس اعتب
ــرأة  ــن املاجشــون يف امل ــال اب ــن رشــد: "وق ــال اب ق
ــول: إن  ــدة فتق ــا يف دار واح ــل زوجه ــع أه ــون م تك
أهلــك يؤذوننــي فأخرجهــم عنــي، أو أخــرج عنهــم: 
رب امــرأة ال يكــون ذلــك هلــا يكــون صداقهــا قليــاًل 
وتكــون وضيعــة القــدر، ولعلــه أن يكــون عــىل ذلــك 
تزوجهــا ويف املنــزل ســعة، فأمــا ذات القــدر فالبــد لــه 

ــا")5(. أن يعزهل
قــال الدردير:")وهلــا االمتنــاع مــن أن تســكن مــع 
ــرر  ــن ال ــه م ــا في ــدة مل ــه يف دار واح ــه( كأبوي أقارب
عليهــا باطالعهــم عــىل حاهلــا، )إال الوضيعــة( فليــس 

هلــا االمتنــاع مــن الســكنى معهــم، وكــذا الرشيفــة إن 
ــم")6(. ــكناها معه ــا س ــرتطوا عليه اش

ومل أجــد للشــافعية واحلنابلــة كالمــًا يف هذه املســألة 
بعينهــا، وإنــام بحثــوا حــق الزوجــة يف الســكنى عمومًا، 
عــىل اختــالف بينهــم يف معيــار مــا يــب للزوجــة مــن 
ــال  ــزوج، أو ح ــال ال ــار ح ــو باعتب ــل ه ــكنى: ه الس

الزوجــة، أو حاهلــام معــًا، أو بالعــرف والعــادة؟
واختلفوا يف ذلك عىل ثالثة اجتاهات:

االجتاه األول: 
الــزوج يف مســألة  دون  الزوجــة  اعتبــار حــال 

الســكنى.
وهذا مذهب الشافعية)7(.

ــا،  ــق هب ــكنًا يلي ــكنها مس ــه ُيس ــي:" أن ــال اجلوين ق
ــذا أن  ــل يف ه ــا،....، واألص ــك جانبه ــربوا يف ذل فاعت
ــيحًا  ــكنًا فس ــت مس ــت ألف ــب إذا كان ــرية املنص الكب
ينــرسح الطــرف فيــه، فلــو ُرّدت إىل حجــرية منخفضــِة 
الســقوف ضيقــِة األبنيــة، كان ذلــك بالغــًا يف اإلرضار 
هبــا، وهــذا واضــح يف العــادات، ولذلــك أطبــق أهــل 
ــق  ــا يلي ــاد م ــاكن وارتي ــي باملس ــىل التباه ــروءات ع امل
ــوُط  ــكٌن حمط ــرض مس ــى إذا ف ــا، حت ــم منه بأحواهل
ــًا  ــرف، وَخْرم ــرًا يف الع ــه ُنك ــاء ب ــّد االكتف ــدر ُع الق
للمــروءة")8(، ثــم قــال: "والــذي ينتظــم عندنــا يف هــذه 
ــة  ــوق الزوج ــًا يف حق ــون إمتاع ــا يك ــواب أن م األب
ــون  ــا يك ــا، وم ــا وحاهل ــه منصبه ــى في ــب أن ُيراع ي
ــون  ــني أن تك ــه ب ــرق في ــال ف ــك، ف ــىل التملي ــاه ع مبن
ــع  ــه بتوس ــدر في ــف الق ــام خيتل ــة، وإن ــًة أو خامل رفيع

ــة")9(. ــذه احلال ــض ه ــروة أو نقي ــزوج يف الث ال
وقــال الرشبينــي: "وال بــد أن يكــون املســكن )يليق 
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)١( مغني املحتاج)5/١6٠-١6١(.
)٢( ينظر: البيان للعمراين)٢١٠/١١(.

)٣( ينظر: رشح الزركي)6/٤(.

) ٤( البيان للعمراين)٢١٠/١١(.
)5( رشح الزركي)6/٤(.

)6( ينظــر: املغنــي )١95/8-١96(، والــرشح الكبــري البــن أيب عمــر 
واإلنصــاف   ،)١٤٢/7( واملبــدع   ،)٢9١/9( والفــروع   ،)٢٣6/9(
)٣5٢/9(، ودليــل الطالــب ص)٢89(، ورشح منتهى اإلرادات)٣/٢٢5(، 

وكشــاف القنــاع)5/٤6٠(.

) 7( املغني)١95/8-١96(.
) 8( الفروع)9/٢9١(.

)9( ينظــر: الوســيط )٢١٠/6(، وروضــة الطالبــني )5٢/9(، وأســنى 
للرشبينــي  واإلقنــاع   ،)٣9١/٤( البهيــة  والغــرر   ،)٤٣٠/٣( املطالــب 

املحتــاج)5/١6٠-١6١(. ومغنــي   ،)٤87/٢(
ــر  ــن أيب عم ــري الب ــرشح الكب ــي )١95/8-١96(، وال ــر: املغن )١٠( ينظ
واإلنصــاف   ،)١٤٢/7( واملبــدع   ،)٢9١/9( والفــروع   ،)٢٣6/9(
)٣5٢/9(، ودليــل الطالــب ص)٢89(، ورشح منتهى اإلرادات)٣/٢٢5(، 

ــاع)5/٤6٠(. ــاف القن وكش

هبــا( عــادة؛ ألهنــا ال متلــك االنتقــال منــه، فروعــي فيــه 
جانبهــا، ...، فــإن مل تكــن ممــن يســكن اخلــان أســكنت 
دارًا أو حجــرة، وينظــر إىل مــا يليــق هبــا مــن ســعة أو 

.)١ ضيق")
االجتاه الثاين:

اعتبار حال الزوج دون الزوجة.
وهــذا قول بعــض الشــافعية)٢(، ويعــض احلنابلة) ٣(.
قــال العمــراين: "ومــن املعــروف: أن يســكنها 
ــون  ــه لالســتتار عــن العي ــاج إلي بمســكن؛ وألهنــا حتت
عنــد التــرف، واالســتمتاع، ويقيهــا مــن احلــر 
والــربد، فوجــب عليــه كالكســوة، ويعتــرب ذلــك 

بيســاره وإعســاره وتوســطه")٤(.
قــال الزركــي:" فكأنــه اعتــرب حــال الــزوج، وقــد 
رصح بذلــك أبــو بكــر يف التنبيــه فقــال: إهنــا عــىل قــدر 
يســار الــزوج وإعســاره، عــىل اجتهــاد احلاكــم، وأومــأ 

إليــه أمحــد يف روايــة أمحــد بــن ســعيد")5(.
االجتاه الثالث: 

العمــل بالعــرف والعــادة، واعتبــار حــال الزوجــني 
معــًا عنــد التنــازع.

وهذا مذهب احلنابلة)6(.
قــال ابــن قدامــة: "قــال أصحابنــا: ونفقتهــا معتــربة 
ــه  ــن، فعلي ــا مورسي ــإن كان ــًا؛ ف ــني مجيع ــال الزوج بح
هلــا نفقــة املورسيــن، وإن كانــا معرسيــن، فعليــه 
ــه  ــا علي ــطني، فله ــا متوس ــن، وإن كان ــة املعرسي نفق
نفقــة املتوســطني، وإن كان أحدمهــا مــورسًا، واآلخــر 

معــرسًا، فعليــه نفقة املتوســطني، أهيــام كان املــورس")7(.
ــه  ــة زوجت ــزوج نفق ــزم ال ــح: "يل ــن مفل ــال اب وق
ــروف،  ــا باملع ــح ملثله ــام يصل ــكناها ب ــوهتا وس وكس

ــام")8(. ــازع بحاهل ــد التن ــم عن ــك احلاك ــرب ذل ويعت
ــا  ــزوج م ــل الطالــب: "يــب عــىل ال وجــاء يف دلي
ــس  ــرشب وملب ــأكل وم ــن م ــه م ــه عن ــى لزوجت ال غن
ــا  ــك إن تنازع ــرب احلاكــم ذل ــروف ويعت ومســكن باملع

ــام". بحاهل
وبعــد بيــان هــذه االعتبــارات يمكــن ختريــج 
ــة  ــق الزوج ــألة ح ــة يف مس ــافعية واحلنابل ــب الش مذه
ــات  ــىل االجتاه ــه ع ــا دون أهل ــاص هب ــكن خ يف مس
الســابقة وهــو ختريــج حمتمــل حيــث ال يمكــن اجلــزم 

ــاه. ــزوم مقتض بل
فإن مقتىض مذهب الشافعية)9(، هو:

ــىل  ــب ع ــزوج، فيج ــة دون ال ــال الزوج ــار ح اعتب
الــزوج أن يســكن زوجتــه مســكنًا يليــق بحاهلــا، فــإن 
ــع  ــا م ــكن مثله ــى وال يس ــٍب وغن ــت ذات منص كان
أهــل الــزوج، فعــىل الــزوج أن يســكنها مســكنًا خاصــًا 

ــس. ــس بالعك ــا، والعك ــا وحاهل ــق بمكانته يلي
ومقتىض مذهب احلنابلة)١٠(، هو:

العمــل بالعــرف والعــادة وحــال الزوجــني معــًا، يف 
إســكان الزوجــة ســكنًا مســتقاًل عــن أهــل زوجهــا.

ــكن  ــة تس ــىل أن الزوج ــاًم ع ــرف قائ ــإذا كان الع ف
ــتطيع  ــرسًا ال يس ــزوج مع ــا، وكان ال ــل زوجه ــع أه م
ــن  ــه م ــت زوجت ــه، وكان ــتقل لزوجت ــت مس ــري بي توف
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)١( ينظر: تبيني احلقائق)٣/58(.
)٢( ينظر: بدائع الصنائع)٢٣/٤(، وتبيني احلقائق)٣/58(.

) 5( ينظر: أسنى املطالب)٤٣٠/٣(، والغرر البهية)٣9١/٤(.
) 6( آية رقم)٢٣٣(، من سورة البقرة.

)7( ينظــر: األشــباه والنظائــر البــن نجيــم ص)8٤(، ورشح القواعــد 
وتطبيقاهتــا)١/٣٤5(. الفقهيــة  والقواعــد  ص)٢٣7(،  الفقهيــة 

)8( آية رقم)٢٣٣(، من سورة البقرة.
ــر  ــباه والنظائ ــيوطي ص)89(، واألش ــر للس ــباه والنظائ ــر: األش )9( ينظ

ــر)١/٢95(. ــون البصائ ــز عي ــم ص)79(، وغم ــن نجي الب

وعــىل  معتــرب،  بالعــرف  العمــل  فــإن  املعرسيــن، 
ــىل  ــاًم ع ــرف قائ ــإن كان الع ــك، ف ــن ذل ــس م العك
ــن  ــا ع ــاٍص هب ــكٍن خ ــتقالل يف مس ــة االس أن للزوج
ــه  ــال وزوجت ــزوج ميســور احل أهــل زوجهــا، وكان ال
كذلــك، فإنــه يعمــل بالعــرف حينئــٍذ، فعليــه أن 
ــه مســكنًا مســتقاًل عــن أهلــه، وأمــا إن  يســكن زوجت
ــه  ــرس فعلي ــر مع ــورسًا واآلخ ــني م ــد الزوج كان أح

ــطني.  ــة املتوس نفق
األدلة: 

أدلة القول األول:
أن الســكن حــق للزوجــة، وإذا كان كذلــك فليــس . ١

للــزوج أن ُيــرِشك غريهــا فيــه، كالنفقــة)١(.
أن الزوجــة قــد تتــأذى بســكنها مــع أهــل زوجهــا . ٢

ويقــع عليهــا رضر، وامتناعهــا مــن الســكنى 
معهــم دليــل األذى والــرر الــذي قــد يلحقهــا؛ 
ــن  ــًا م ــا أيض ــا، ويمنعه ــىل متاعه ــن ع إذ ال تأم
ــزوج  ــىل ال ــذا كان ع ــارشة، وهل ــتمتاع واملع االس

ــم )٢(. ــتقٍل عنه ــزٍل مس ــكاهنا يف من إس
أدلة القول الثاين: 

ــىل  ــاًل ع ــه- دلي ــت علي ــام اطلع ــم -في ــد هل مل أج
التفريــق بــني الرشيفــة والوضيعــة، لكــن لعلهــم 
الرشيفــة  الزوجــة  بــني  التفريــق  عــىل  يســتدلون 
والوضيعــة؛ نظــرًا العتبــار العــرف يف التفريــق بينهــام، 
فالعــرف قائــم عــىل أن املــرأة ذات القــدر والســعة البد 
ــق هبــا وبمــن هــم مثلهــا يف  مــن إســكاهنا مســكنًا يلي
العــادة، والزوجــة األقــل قــدرًا فإنــه يســكنها زوجهــا 
ــرف  ــرب الع ــها، فاعت ــات جنس ــق ببن ــكن الالئ يف املس

ــة.   ــكنى الزوج ــر س ــادة يف أم والع
الدليل عى ختريج مذهب الشافعية:

ــزوج يف  ــة دون ال ــال الزوج ــار ح ــل باعتب ــام قي إن

املســكن؛ ألن الزوجــة ملزمــة بمالزمــة املســكن فاعترب 
بحاهلــا، فقــد يلحقهــا رضر إذا مل يليــق املســكن هبــا يف 
ــه  ــوة، فإن ــام والكس ــألة اإلطع ــالف مس ــادة، بخ الع
ــا  ــا إبداهل ــا فله ــا هب ــإذا مل يليق ــك، ف ــا التملي ــراد منه ي
بآخــر يليــق هبــا وال رضر عليهــا حينئــذ، وهلــذا يعتــرب 
فيــه جانــب الــزوج، وأمــا مســألة الســكنى فإهنــا يــراد 

ــه جانــب الزوجــة)5(. هبــا االنتفــاع، وهلــذا يعتــرب في
الدليل عى ختريج مذهب احلنابلة:

لعلهــم يســتدلون عــىل ذلــك بكــون أمــور النفقــة 
ــه  ــرف؛ لقول ــة بالع ــكنى- منوط ــا الس ــي منه -والت
ــَوُتُهنَّ  ــنَّ َوِكْس ــُه ِرْزُقُه ــوِد َل ــى اْلَمْوُل ــاىل: ﴿ َوَعَل تع
ــًا  ــروف عرف ــن أن املع ــرر م ــا تق ــُروِف ﴾)6(، وملِ بِاْلَمْع

ــًا)7(. ــرشوط رشط كامل
الرتجيح: 

بالنظــر والتأمــل يف األقــوال الســابقة وأدلتهــا 
ــادة يف  ــرف والع ــار الع ــم - اعتب ــح - واهلل أعل يرتج
ــل  ــن أه ــاص ع ــكن خ ــة بس ــتقالل الزوج ــألة اس مس
األزمــان  باختــالف  خيتلــف  ذلــك  وأن  زوجهــا، 
ــدة  ــك لع ــخاص؛ وذل ــوال واألش ــن واألح واألماك

ــور: أم
ــاط مســائل النفقــة بالعــرف، ومــن . ١ أن الشــارع أن

ذلــك قولــه تعــاىل: ﴿ َوَعَلــى اْلَمْوُلــوِد َلــُه ِرْزُقُهــنَّ 
َوِكْســَوُتُهنَّ بِاْلَمْعــُروِف ﴾)8(، وال شــك أن مســألة 
الســكنى مــن مســائل النفقــة فريجــع فيهــا حينئــٍذ 

إىل العــرف.
أن مــن القواعــد الفقهيــة الكــربى قاعــدة: "العــادة . ٢

منهــا:  املتفرعــة  القواعــد  ومــن  حمكمــة")9(، 
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ــًا")١(،  ــرشوط رشط ــًا كامل ــروف عرف ــدة: "املع قاع
ــة  ــق الزوج ــىل أن ح ــاًم ع ــرف قائ ــإذا كان الع ف
ــا  ــل زوجه ــن أه ــاص ع ــكن ح ــتقالل بمس االس
ــاًم  ــرف قائ ــٍذ، وإن كان الع ــرف حينئ ــل بالع فيعم
عــىل ســكنى الزوجــة مــع أهــل زوجهــا وأهنــا ال 
ــٍذ. ــرف حينئ ــل بالع ــم، فيعم ــكن عنه ــتقل بالس تس
ــًا  ــألة كالم ــذه املس ــن يف ه ــن عابدي ــر اب ــد ذك وق
ــول: ال  ــا أن تق ــاف أن هل ــر اخلص ــال: "وذك ــًا فق نفيس
ــرد يل  ــدار فأف ــك يف ال ــك وأقربائ ــع والدي ــكن م أس
ــة  ــة حممول ــذه الرواي ــط: ه ــب امللتق ــال صاح دارًا. ق
ــراد  ــه أن إف ــا قبل ــا ذكرن ــة، وم ــورسة الرشيف ــىل امل ع
بيــت يف الــدار كاف إنــام هــو يف املــرأة الوســط اعتبــارًا 
يف الســكنى باملعــروف. اهـــ، قلــت: واحلاصــل أن 
املشــهور وهــو املتبــادر مــن إطــالق املتــون أنــه يكفيهــا 
بيــت لــه غلــق مــن دار، ســواء كان يف الــدار رضهتــا أو 
أمحاؤهــا، وعــىل مــا فهمــه يف البحــر مــن عبــارة اخلانيــة 
وارتضــاه املصنــف يف رشحــه: ال يكفــي ذلــك إذا كان 
ــرة  ــذا ال ــا، وك ــا يؤذهي ــن أمحائه ــد م ــدار أح يف ال
بــاألوىل، وعــىل مــا نقلــه املصنــف عــن ملتقــط صــدر 
اإلســالم: يكفــي مــع األمحــاء ال مــع الــرة، وعــىل ما 
نقلنــا عــن ملتقــط أيب القاســم وجتنيســه لألرسوشــني: 
ــة  ــي الرشيف ــاس، فف ــالف الن ــف باخت ــك خيتل أن ذل
ذات اليســار ال بــد مــن إفرادهــا يف دار، ومتوســط 
ــه أن  ــن دار، ومفهوم ــد م ــت واح ــا بي ــال يكفيه احل
ــو  ــت ول ــا بي ــار يكفيه ــن ذوات اإلعس ــت م ــن كان م
وأهــل  األعــراب  كأكثــر  ورضهتــا،  أمحائهــا  مــع 
ــواش  ــكنون يف األح ــن يس ــدن الذي ــراء امل ــرى وفق الق
ــا مــر مــن  ــق، مل ــل هــو املواف ــذا التفصي ــوع، وه والرب
أن املســكن يعتــرب بقــدر حاهلــام، ولقولــه تعــاىل: 
ــْن ُوْجِدُكــْم ﴾)٢(،  ــُث َســَكنُْتْم ِم ــْن َحْي ﴿َأْســِكنُوُهنَّ ِم
) ١( ينظــر: األشــباه والنظائــر البــن نجيــم ص)8٤(، ورشح القواعــد 

وتطبيقاهتــا)١/٣٤5(. الفقهيــة  والقواعــد  ص)٢٣7(،  الفقهيــة 
)٣ ( حاشية ابن عابدين)6٠١/٣-6٠٢(، بترف يسري.)٢( آية رقم)6(، من سورة الطالق.

ــا هــذا، فقــد مــر أن الطعــام  ــامده يف زمانن وينبغــي اعت
والكســوة خيتلفــان باختــالف الزمــان واملــكان، وأهــل 
بالدنــا الشــامية ال يســكنون يف بيــت مــن دار مشــتملة 
عــن  فضــاًل  أوســاطهم  يف  وهــذا  أجانــب،  عــىل 
أرشافهــم إال أن تكــون دارًا موروثــة بــني إخــوة مثــاًل، 
ــرتاك يف  ــع االش ــا م ــة منه ــم يف جه ــكن كل منه فيس
مرافقهــا، فــإذا تــررت زوجــة أحدهــم مــن أمحائهــا 
أو رضهتــا وأراد زوجهــا إســكاهنا يف بيــت منفــرد مــن 
دار جلامعــة أجانــب ويف البيــت مطبــخ وخــالء يعــدون 
ذلــك مــن أعظــم العــار عليهــم، فينبغــي اإلفتــاء بلزوم 
دار مــن باهبــا، نعــم ينبغــي أن ال يلزمــه إســكاهنا يف دار 
واســعة كــدار أبيهــا أو كــداره التــي هــو ســاكن فيهــا؛ 
ــدار  ــكنون ال ــاط واألرشاف يس ــن األوس ــريًا م ألن كث
الصغــرية، وهــذا موافــق ملــا قدمنــاه عــن امللتقــط مــن 
ــك أن  ــروف، إذ ال ش ــكنى باملع ــارًا يف الس ــه: اعتب قول
ــىل  ــكان، فع ــان وامل ــالف الزم ــف باخت ــروف خيتل املع
املفتــي أن ينظــر إىل حــال أهــل زمانــه وبلــده، إذ بــدون 
ذلــك ال حتصــل املعــارشة باملعــروف، وقــد قــال تعاىل: 

ــنَّ ﴾)٣(. ــوا َعَلْيِه ــنَّ لُِتَضيُِّق وُه ﴿ َواَل ُتَضارُّ
ــدًا عــن  ــاين: حــق الزوجــة يف ســكناها بعي املطلــب الث

أهلــه
صورة املسألة:

إذا تــزوج الرجــل وطلبــت منــه زوجتــه أن ُيْســِكنها 
مســكنًا خاصــًا مســتقاًل بعيــدًا عــن والديــه وأهلــه، فام 

ــم ذلك؟ حك
ــًا  ــكنًا خاص ــا مس ــن زوجه ــة م ــب الزوج إن طل
ــني:  ــن حال ــو م ــه ال خيل ــن أهل ــدًا ع ــا بعي ــتقاًل هب مس
احلالــة األوىل: أن تتــرر الزوجــة مــن ســكنها 
ــس  ــًا -ولي ــرًا بين ــا رضرًا ظاه ــل زوجه ــن أه ــًا م قريب
ــه وليــس  جمــرد رضٍر متوهــم تتومهــه الزوجــة وتتخيل
لــه أي وجــود يف الواقــع-، أو أن يكــون هنــاك حاجــة 
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)5( املصدر السابق)6٠١/٣(.
)6( البيان والتحصيل)٤/٣٣7(.

)7( املصدر السابق الصفحة نفسها.

)8( املصدر السابق الصفحة نفسها.
املرفــق)٢/7٤5(،  يف  القضــاء  بــاب  املوطــأ،  يف  مالــك  أخرجــه   )9  (
رقــم)٣٢(، وأمحــد يف مســنده)55/5(، رقــم)٢865(، وابــن ماجــه يف 
ســننه، كتــاب األحــكام، بــاب مــن بنــى يف حقه مــا يــر بجــاره)78٤/٢(، 
البيــوع)5١/٤(،  كتــاب  ســننه،  يف  والدارقطنــي  رقــم)٢٣٤٠(، 
ــم)١١٣8٤(،  ــربى)١١٤/6(، رق ــنن الك ــي يف الس ــم)٣٠79(، والبيهق رق
ــه  ــناد رجال ــذا إس ــة)٤8/٣(: "ه ــاح الزجاج ــريي يف مصب ــال البوص وق

ــع".  ــه منقط ــات إال أن ثق

)١( ينظــر: بدائــع الصنائــع)٢٣/٤(، واهلدايــة للمرغينــاين)٢/٢88(، 
واملحيــط الربهــاين)55١/٣(، واالختيــار)8/٤(، وتبيني احلقائــق)٣/58(، 
الرائــق)٢١١/٤(،  والبحــر  والبنايــة)5/68١(،  والعنايــة)٤/٣97(، 

ــن)6٠٠/٣(. ــن عابدي ــية اب وحاش
)٢( ينظــر: النــوادر والزيــادات)6٢٠/٤(، والبيــان والتحصيــل)٤/٣٣7(، 
ــرب  ــار املع ــل )5٤9/5(، واملعي ــاج واإلكلي ــح )١٣6/5(، والت والتوضي

ــل )٤/٣95(. ــح اجللي )٣6٤/٣(، ومن
.)٣( )٢١١/٤(

)٤( حاشية ابن عابدين)6٠٠/٣(.

ــم. ــدًا عنه ــكنها بعي ــو إىل س تدع
ــن  ــة أي رضٍر م ــق الزوج ــة: أال يلح ــة الثاني احلال
ــة  ــد حاج ــا، وال توج ــل زوجه ــن أه ــًا م ــكنها قريب س

ــم. ــدًا عنه ــكنها بعي ــو إىل س تدع
فأما احلالة األوىل:

 فــإن كانــت الزوجــة تتــرر نتيجــة ســكنها قريبــًا 
مــن أهــل زوجهــا رضرًا ظاهــرًا بينــًا، فلهــا أن تطلــب 
ــوع  ــن وق ــًا م ــم؛ منع ــدًا عنه ــكنًا بعي ــا مس ــن زوجه م
الــرر عليهــا، وكــذا إن كان هنــاك ثمــة حاجــة تدعــو 

إىل الســكن بعيــدًا عنهــم.
وهذا مقتىض مذهب احلنفية)١(، واملالكية)٢(.

جــاء يف البحــر الرائــق: "ولــو كان يف الــدار بيــوت 
وأبــت أن تســكن مــع رضهتــا أو مــع أحــد مــن أهلــه 
إن أخــىل هلــا بيتــًا وجعــل لــه مرافــق وغلقــًا عــىل حــدة 
ليــس هلــا أن تطلــب بيتــًا، كــذا يف فتــح القديــر، وهــو 
يفيــد أنــه ال بــد للبيــت مــن بيــت اخلــالء ومــن مطبــخ 
ــون يف  ــرتط أن ال يك ــة،...، ويش ــا يف اهلداي ــالف م بخ

الــدار أحــد مــن أمحــاء الــزوج يؤذهيــا") ٣(.
وقــال ابــن عابديــن: "فــإن كانــت دار فيهــا بيــوت، 
وأعطــى هلــا بيتــًا يغلــق ويفتــح، مل يكــن هلــا أن تطلــب 
ــزوج  ــاء ال ــن أمح ــد م ــة أح ــن ثم ــر، إذا مل يك ــًا آخ بيت
يؤذهيــا")٤(، وقــال أيضــًا: "وعــىل مــا فهمــه يف البحــر 
مــن عبــارة اخلانيــة وارتضــاه املصنــف يف رشحــه 
ــا  ــن أمحائه ــد م ــدار أح ــك إذا كان يف ال ــي ذل ال يكف

ــا")5(. يؤذهي
وقــال ابــن رشــد: "وســئل مالــك عــن امــرأة 
ــكت  ــه فش ــه وأم ــع أبي ــكنها م ــل فأس ــا رج تزوجه
الــرر يف ذلــك، فقــال: ذلــك لــه أن يســكنها معهــم، 
فقيــل لــه: فإنــه يقــول: إن أيب أعمــى، وال أغلــق دوين 
ــي رضر،  ــإن رئ ــك ف ــر يف ذل ــال: ينظ ــًا، ق ــه باب ودون
ــه يقــول: إن رئــي رضر أن حيوهلــا عــن حاهلــا")6(.  كأن
ثــم قــال: "فأوقــف مالــك رمحــه اهلل أمــر األعمــى عــىل 
النظــر ومحلــه عــىل غــري الــرر حتــى تثبــت املــرأة أنــه 
ــإن  ــاه: ف ــي رضر، معن ــإن رئ ــه: ف ــا؛ ألن قول ــر هب ي
ــن ال  ــال: "فم ــم ق ــم")7(. ث ــت وعل ــك وثب ــر ذل ظه
يشــبه حاهلــا مــن النســاء أن يســكنها زوجهــا يف دار عىل 
ــة، فليــس هلــا عــىل  ــه أن يســكنها يف دار مجل حــدة، ول
زوجهــا أن خيــرج أبويــه عنهــا إال أن يثبــت إرضارمهــا 

هبا")8(.
ومفهومــه أنــه إذا كان أحــد مــن أهــل الــزوج 
يؤذهيــا، ولــو كانــت مســتقلة عنهــم يف داخــل البيــت، 
ــا،  ــع عليه ــرر الواق ــر؛ لل ــًا آخ ــب بيت ــا أن تطل فله
ــدًا  ــكنًا بعي ــًا مس ــب أيض ــا أن تطل ــه فله ــاء علي وبن
ــا  ــرر، إذا كان يلحقه ــول ال ــن حص ــًا م ــم؛ منع عنه

ــم. ــًا منه ــكناها قريب ــن س رضر م
وأمــا الشــافعية واحلنابلــة فلــم أجــد هلــم كالمــًا يف 
هــذه املســألة بعينهــا، ولكــن عمــوم األدلــة والقواعــد 
ــذه  ــل ه ــمل مث ــرر تش ــي ال ــواردة يف نف ــة ال الرشعي
الصــورة، ففــي احلديــث: "ال رضر وال رضار)9(، ومــن 
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)١( ينظــر: األشــباه والنظائــر البــن الســبكي)٤١/١(، واألشــباه والنظائــر 
للســيوطي ص)8٣(، واألشــباه والنظائــر البــن نجيــم ص)7٢(.

https://fatwa.islamonline.net/11793 )٢(

)٣( ينظــر: بدائــع الصنائــع)٢٣/٤(، واهلدايــة للمرغينــاين)٢/٢88(، 
واملحيــط الربهــاين)55١/٣(، واالختيــار)8/٤(، وتبيني احلقائــق)٣/58(، 
الرائــق)٢١١/٤(،  والبحــر  والبنايــة)5/68١(،  والعنايــة)٤/٣97(، 

ــن)6٠٠/٣(. ــن عابدي ــية اب وحاش
والتحصيــل  والبيــان   ،)6٢٠/٤( والزيــادات  النــوادر  ينظــر:   )٤(
)٣٣7/٤(، والتوضيــح)١٣6/5(، واملعيــار املعــرب)٣6٤/٣(، ومنــح 

.)٣95 /٤ اجلليــل)
)5( حاشية ابن عابدين)6٠٠/٣(.

)6( البيان والتحصيل)٤/٣٣7(.

ــة الكــربى قاعــدة: "الــرر يــزال")١(  القواعــد الفقهي
ــب: يف أن  ــة املذاه ــع بقي ــم م ــن اعتباره ــذا فيمك ول
ــًا مــن  الــرر الواقــع عــىل الزوجــة مــن ســكنها قريب
ــدًا  ــكناها بعي ــه إال بس ــن رفع ــا إذا مل يمك ــل زوجه أه
عنهــم فيلــزم الــزوج ذلــك، بنــاء عــىل القواعــد 

ــه. ــه ورفع ــرر وإزالت ــي ال ــواردة يف نف ــة ال الرشعي
ــن  ــه ع ــاد زوجت ــام بإبع ــنقيطي: "وإذا ق ــال الش ق
ــدًا  ــكن بعي ــو س ــه، ول ــًا لوالدي ــد عاق ــال يع ــه ف والدي
ــىل اإلرضار  ــتملة ع ــة املش ــذه احلال ــه يف ه ــن والدي ع
ــًا  ــرب عاق ــه ال يعت ــن فإن ــد الوالدي ــع تفق ــة، فم واألذي
لوالديــه؛ ألن اهلل عــز وجــل ال يأمــر بالظلــم وال يرىض 
بالظلــم، فــال يأمــر اهلل عــز وجــل بالظلــم فيقــال 
ــدان  ــك، والول ــاء لوالدي ــا إرض ــق هاهن ــل: اب للرج
ــم  ــة وإرضار وظل ــرأة يف أذي ــىل امل ــذاب ع ــوطا ع س

وإجحــاف، والعكــس كذلــك")٢(.
وعــىل كل حــال فإنــه ينبغــي للــزوج العاقــل 
ــه أن  ــه وأهل ــد وقــوع املشــاكل بــني زوجت الرشــيد عن
ــىل  ــرص ع ــد، وأن حي ــح واملفاس ــني املصال ــوازن ب ي
ــه  ــع زوجت ــل م ــال يمي ــه، ف ــق حق ــاء كل ذي ح إعط
ــر  ــه وي ــع والدي ــز م ــه، وال يتحي ــربه بوالدي ــل ب وخي
ــه  ــع أهل ــرشة م ــن الع ــه أن حيس ــام علي ــه، وإن بزوجت

ــًا.  ــه مع وزوجت
ــب  ــة جتن ــة احلصيف ــة العاقل ــىل الزوج ــام أن ع  ك
ــزاع والشــقاق بينهــا وبــني أهــل وزجهــا،  أســباب الن
ــه رضــا زوجهــا وســعادته،  واحلــرص عــىل كل مــا في
وأن تكــون عونــًا لزوجهــا عــىل بــره بوالديــه وإحســانه 

ــاىل. ــن اهلل تع ــم م ــر العظي ــاء لألج ــه؛ ابتغ إىل أهل
ــزام  ــزوج أيضــًا االلت ــه ينبغــي عــىل أهــل ال كــام أن
بــاآلداب اإلســالمية واألخــالق الرفيعــة، والبعــد عــن 

كل مــا يثــري املشــاكل، ويوقــد رشارة النــزاع.
وأما يف احلالة الثانية: 

تتــرر مــن ســكنها  الزوجــة ال  فــإن كانــت 
ــة حاجــة تدعــو  ــس ثم ــا، ولي ــل زوجه ــًا مــن أه قريب
إىل ذلــك، فليــس هلــا أن تطلــب مــن زوجهــا مســكنًا 

ــم. ــدًا عنه بعي
ــد  ــة)٤(، ومل أج ــة)٣(، واملالكي ــب احلنفي ــذا مذه وه

ــك. ــًا يف ذل ــة نص ــافعية واحلنابل للش
قــال ابــن عابديــن: " فــإن كانــت دار فيهــا بيــوت، 
وأعطــى هلــا بيتــًا يغلــق ويفتــح، مل يكــن هلــا أن تطلــب 
ــزوج  ــاء ال ــن أمح ــد م ــة أح ــن ثم ــر، إذا مل يك ــًا آخ بيت

ــا")5(. يؤذهي
وقــال ابــن رشــد: "فمــن ال يشــبه حاهلــا مــن 
ــه  ــدة، ول ــىل ح ــا يف دار ع ــكنها زوجه ــاء أن يس النس
ــا أن  ــىل زوجه ــا ع ــس هل ــة، فلي ــكنها يف دار مجل أن يس
ــا")6(. ــا هب ــت إرضارمه ــا إال أن يثب ــه عنه ــرج أبوي خي

ويمكن أن يستدل هلم يف ذلك:
 بــأن طلــب الزوجــة مــن زوجها مســكنًا بعيــدًا عن 
أهلــه مــع عــدم وجــود أي رضر عليهــا يف ســكنها قريبًا 
منهــم، ومــع عــدم وجــود حاجــة تدعــو إىل ذلــك، فيــه 
تأثــرٌي ســلبٌي عــىل عالقــة الــزوج مــع والديــه وأهلــه؛ 
نظــرًا لتباعــد املســافات بــني املســاكن، مــع كثــرة 
ــع  ــزوج م ــل ال ــة بتواص ــغال املخل ــوارف واألش الص

والديــه وأهلــه، وزيارتــه هلــم باســتمرار.
قــال الشــيخ ابــن عثيمــني -ملــا ســأله رجــل يســكن 
ــه،  ــه وأهل ــني زوجت ــكلة ب ــت مش ــم وقع ــه ث ــع أهل م
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)١( فتــاوى نــور عــىل الــدرب، الـــرشيط رقــم)١6١(، ينظــر: موقــع الشــيخ 
.http://binothaimeen.net/content/8775?q2 ابــن عثيمــني

https://fatwa.islamonline.net/11793 )٢(
)٣( املصدر السابق الصفحة نفسها.

وطلبــت الزوجــة مســكنًا خاصــًا هبا-:"فــإذا مل يمكــن 
ــزل يف  ــه أن ينع ــرج علي ــال ح ــام، ف ــالح وااللتئ اإلص
مســكن لوحــده، بــل قــد يكــون ذلــك أصلــح وأنفــع 
ــىل  ــم ع ــوب بعضه ــا يف قل ــزول م ــى ي ــع، حت للجمي
بعــض، ففــي هــذه احلــال ال يقاطــع أهلــه، بــل يتصــل 
هبــم كل يــوم، وحيســن أن يكــون البيــت الــذي ينفــرد 
بــه هــو وزوجتــه قريبــًا مــن بيــت أهلــه، حتــى تســهل 
ــه  ــب علي ــام ي ــام ب ــإذا ق ــم، ف ــم ومواصلته مراجعته
ــه  ــع زوجت ــراده م ــع انف ــه م ــو زوجت ــه ونح ــو أهل نح
ــع يف  ــث تعــذر أن يســكن اجلمي يف مســكن واحــد حي

ــإن هــذا خــري وأوىل")١(. حمــل واحــد، ف
ــة  ــرأة الصاحل ــىل امل ــي ع ــنقيطي: "ينبغ ــال الش وق
ــي  ــا يف قلب ــن، وم ــان الوالدي ــدرك أن حن ــي وت أن تع
ــال  ــوق اخلي ــد ف ــة بالول ــة والصل ــن الرمح ــن م الوالدي
وفــوق التصــور، فينبغــي أن تقــدر هــذه العاطفــة، وأن 
ــد  ــب الوال ــا اهلل يف قل ــي قذفه ــة الت ــذه الرمح ــدر ه تق
ــرية  ــىل الغ ــث ع ــا يبع ــاك م ــون هن ــدة، وال يك والوال
أو يبعــث عــىل قطــع الولــد عــن والديــه، ولتكــن عــىل 
علــم أهنــا إذا أرادت أن يبــارك اهلل هلــا يف زوجهــا، 
ويقــر عينهــا يف بعلهــا فلُتِعنْــه عــىل بــر والديــه، وعــىل 
الزوجــة إذا كان والــدا الــزوج بحاجــة إىل قــرب الولــد 
أن تكــون قريبــة مــن والــدي الــزوج، وأن تقابــل 

ــاء")٢(. ــالل والوف ــة واإلج ــزوج باملحب ــدي ال وال
الــزوج  والــدا  كان  إذا  "وأمــا  أيضــًا:  وقــال 
ــة  ــة واخلدم ــان إىل الرعاي ــن حيتاج ــني، أو كبريي مريض
فــال يــوز للــزوج أن يســكن بعيــدًا عنهــام، بــل عليــه 

أن يكــون بجوارمهــا يتفقدمهــا ويرعامهــا")٣(.
وكــذا "إذا كان والــداه كبرييــن حيتاجــان إليــه، 
ــام إال  ــن خدمته ــام، وال ُيمك ــن خيدمه ــام م ــس هل ولي

)٤( موقع اإلسالم سؤال وجواب
 https://islamqa.info/ar/answers/7653/ال-تريد-ان-تســكن-

مع-اهل-زوجها
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.:5(ينظــر(

php?arno=21188
موقع الشيخ سليامن املاجد، فتوى رقم)٢١١88(.

وتبيــني  واالختيــار)٤/8(،  الصنائــع)٢٣/٤(،  بدائــع  ينظــر:   )5(
احلقائــق)58/٣(، والبنايــة)68١/5(، وعقــد اجلواهــر الثمينــة)6٠١/٢(، 
للعمــراين)٢١٠/١١(،  والبيــان  ص)١٤7(،  الفقهيــة  والقوانــني 
ــر)٢٣6/9(،  ــن أيب عم ــري الب ــرح الكب ــني)5٢/9(، والشـ ــة الطالب وروض

واإلنصــاف)9/٣5٢(. واملبــدع)7/١٤٢(، 
)6( آية رقم )6(، من سورة الطالق.

)7( ينظر: املغني)8/٢٠٠(.
والبحــر  والبنايــة)5/68١(،  الربهــاين)55١/٣(،  املحيــط  ينظــر:   )8(
الــدواين)٢/68(،  والفواكــه  والذخــرية)٤7٠/٤(،  الرائــق)٢١١/٤(، 
الطالبــني)9/5٢(،  وروضــة  للعمــراين)٢١٠/١١-٢١١(،  والبيــان 
واإلقنــاع للرشبينــي)٤87/٢(، واملغنــي)٢٠٠/8(، واملبــدع)7/١٤٢(، 

واإلنصــاف)9/٣5٢(.

بالّســكن بجوارمهــا، فيجــب عليــه ذلــك")٤(.
ــة  ــام حلاج ــدًا عنه ــزوج بعي ــكن ال ــا إن كان س وأم
أو رضورة، وليــس لقصــد البعــد عنهــام، ووجــد مــن 
ــب  ــم، ومل يطل ــم ورعايته ــوم بخدمته ــن يق ــه م إخوت

والــداه منــه البقــاء عندمهــا، فــال حــرج يف ذلــك)5(. 
ــكاح  ــد الن ــة يف عق ــرتاط الزوج ــث: اش ــب الثال املطل

ــا ــًا هب ــكنًا خاص مس
صورة املسألة:

إذا أراد الرجــل أن يتــزوج امــرأة واشــرتطت عليــه 
ــه  ــا دون الدي ــًا هب ــتقاًل خاص ــكنًا مس ــِكنها مس أن ُيْس

ــه، فــام حكــم ذلــك؟ وأهل
ســبق بيــان اتفــاق الفقهــاء عــىل أن الســكنى مــن • 

حقــوق الزوجــة عــىل زوجهــا، فيجــب عــىل  
الــزوج توفــري ســكٍن لزوجتــه)5 (؛ لقولــه تعـــاىل : 
ــْم  ــْن ُوْجِدُك ــَكنُْتْم ِم ــُث َس ــْن َحْي ــِكنُوُهنَّ ِم ﴿َأْس
فــإذا   ،)6(﴾ َعَلْيِهــنَّ  لُِتَضيُِّقــوا  وُهــنَّ  ُتَضارُّ َواَل 
وجبــت الســكنى للمطلقــة فوجوبــه للزوجــة 
الباقيــة يف عصمــة زوجهــا مــن بــاب أوىل)7(.

ــب •  ــه ي ــىل أن ــاء ع ــاق الفقه ــر اتف ــبق ذك ــام س ك
ــام،  ــدر حاهل ــه بق ــكن زوجت ــزوج أن يس ــىل ال ع
ــه  ــادة)8(؛ لقول ــا يف الع ــكنه ملثله ــح س ــام يصل وفي
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)١( آية رقم )6(، من سورة الطالق.
)٢( ينظر: البناية)5/68١(.

)٣( ينظر: املطلب األول من هذا املبحث.
وتبيــني  واالختيــار)٤/8(،  الصنائــع)٢٣/٤(،  بدائــع  ينظــر:   )٤(
احلقائــق)58/٣(، والبنايــة)68١/5(، وعقــد اجلواهــر الثمينــة)6٠١/٢(، 
للدرديــر)٢/5٠9(،  الكبــري  والــرشح  ص)١٤7(،  الفقهيــة  والقوانــني 
والبيــان للعمــراين)٢١٠/١١(، وأســنى املطالــب)٤٣٠/٣(، واإلقنــاع 
عمــر)٢٣6/9(،  أيب  البــن  الكبــري  والشـــرح  للشـــربيني)٢/٤87(، 

واإلنصــاف)9/٣5٢(. واملبــدع)7/١٤٢(، 
)5( آية رقم)١9(، من سورة النساء.

)6( ينظر: املغني)8/٢٠٠(.
)7( آية رقم)6(، من سورة الطالق.

)8( ينظر: املغني)8/٢٠٠(.
ــًا ال  ــة ثالث ــاب املطلق ــالق، ب ــاب الط ــه، كت ــلم يف صحيح ــه مس )9( أخرج

ــم)١٤8٠(، ص)9٣٣(. ــا، رق ــة هل نفق
)١٠( ينظر: املغني)8/٢٠٠(.

)١١( ينظر: املصدر السابق الصفحة نفسها.
)١٢( آية رقم)١(، من سورة املائدة.

ــَكنُْتْم  ــُث َس ــْن َحْي ــابقة: ﴿ ِم ــة الس ــاىل يف اآلي تع
ــم: أي  ــن وجدك ــى م ــْم ﴾)١(، ومعن ــْن ُوْجِدُك ِم

ــه)٢(. ــذي تطيقون ــي ال ــم، يعن ــن طاقتك م
وســبق أيضــًا ذكــر أقــوال الفقهــاء يف مســألة: حــق • 

الزوجــة يف مســكٍن خــاٍص هبــا دون أهلــه، وتبــني 
أن الراجــح يف مســألة: حــق الزوجــة يف اســتقالهلا 
بســكن خــاص هبــا عــن أهــل زوجهــا راجــع إىل 

العــرف والعــادة فيــام يصلــح ملثلهــا)٣(.
وبنــاء عــىل مــا ســبق فإنــه يــوز للزوجــة أن • 

تشــرتط عــىل زوجهــا عنــد عقــد النــكاح أن 
يســكنها مســكنًا مســتقاًل خاصًاهبــا؛ ألن حــق 
ــكاح  ــد الن ــوازم عق ــن ل ــكن م ــة يف املس الزوج
وآثــاره املرتتبــة عليــه)٤(، والــرشط صحيــح ال 
ــايف مقتــىض العقــد، ويــدل  خيالــف الــرشع وال ين

ــيل:   ــا ي ــك م ــىل ذل ع
قوله تعاىل: ﴿ َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ﴾)5(.. ١

ــل  ــز وج ــن اهلل  ع ــر م ــة أم ــة: يف اآلي ــه الدالل وج
ــه باملعــروف، ومــن املعــارشة  للــزوج بمعــارشة زوجت

ــب)6(. ــكن مناس ــكنها يف مس ــروف أن يس باملع
قولــه تعاىل:﴿َأْســِكنُوُهنَّ ِمــْن َحْيــُث َســَكنُْتْم ِمــْن . ٢

وُهــنَّ لُِتَضيُِّقــوا َعَلْيِهــنَّ ﴾)7(. ُوْجِدُكــْم َواَل ُتَضارُّ
ــل  ــز وج ــن اهلل ع ــر م ــة أم ــة: يف اآلي ــه الدالل وج
ــه، وال  ــكنها يف بيت ــأن يس ــه ب ــق زوجت ــزوج إذا طلَّ لل

خيرجهــا منــه، ويف هــذا إثبــات حلــق املطلقــة الرجعيــة 
يف الســكنى، فــإذا وجبــت الســكنى للمطلقــة الرجعيــة 
فوجوبــه للزوجــة الباقيــة يف عصمــة زوجهــا مــن بــاب 

أوىل)8(.
مــا روي أن فاطمــة بنــت قيــرسيض اهلل عنهــا  . ٣

َقنــي زوجــي ثالثــًا، فلــم يعــل يل  قالــت: َطلَّ
 .)9( ملسو هيلع هللا ىلص ســكنى وال نفقــة  رســول اهلل 

ــكنى  ــق الس ــي ح ــث نف ــة: يف احلدي ــه الدالل وج
للزوجــة املطلقــة طالقــًا بائنــًا، ممــا يــدل عــىل وجوهبــا 

ــا. ــة زوجه ــة يف عصم ــة الباقي ــىل الزوج ع
ــه؛ . ٤ ــتغني عن ــكن وال تس ــاج للمس ــة حتت أن الزوج

ــة  ــاس، ويف حري ــني الن ــن أع ــتتار ع ــك لالس وذل
ــا )١٠(. ــظ متاعه ــتمتاع، وحف ــرف، واالس الت

ملصلحــة . 5 الــزوج  عــىل  واجــب  املســكن  أن 
والكســوة)١١(.  النفقــة  جمــرى  فجــرى  الزوجــة، 

ــو •  ــألة األوىل: وه ــول األول يف املس ــىل الق ــا ع وأم
أن للزوجــة احلــق يف االنفــراد عــن أهــل زوجهــا 
يف الســكن بمســكن مســتقل فيكــون هــذا الــرشط 
ــل  ــن أه ــتقالل ع ــا يف االس ــد حقه ــة تأكي بمثاب

ــكاح. ــد الن ــاص يف عق ــكن خ ــا بمس زوجه
وبنــاء عــىل ذلــك فــإن الزوجــة إذا اشــرتطت عــىل • 

ــكنًا  ــكنها مس ــكاح أن يس ــد الن ــد عق ــا عن زوجه
خاصــًا مســتقاًل هبــا فإنــه يــب عــىل الــزوج 

ــيل: ــا ي ــرشط؛ مل ــذا ال ــاء هب الوف
َأْوُفــوا . ١ آَمنُــوا  ِذيــَن  الَّ َهــا  َأيُّ تعاىل:﴿َيــا  قولــه 

.)١ ٢ ( ﴾ ِد ْلُعُقــو بِا
ــل   ــز وج ــن اهلل ع ــر م ــة أم ــة: يف اآلي ــه الدالل وج
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)١( آية رقم)٣٤(، من سورة اإلرساء.
ــرشوط يف  ــاب ال ــكاح، ب ــاب الن ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ )٢( أخرج
النــكاح رقــم)5١5١(، ص)٤٤5(، ومســلم يف صحيحــه، كتــاب النــكاح، 
بــاب الوفــاء بالــرشوط يف النــكاح، رقــم)١٤١8(،  ص)9١٤(، واللفــظ لــه.
الصلــح،  بــاب يف  األقضيــة،  كتــاب  أبــوداود يف ســننه،  )٣( أخرجــه 
ــاب  ــكام، ب ــواب األح ــننه، أب ــذي يف س ــم)٣59٤( ص)١٤89(، والرتم رق
مــا ذكــر عــن رســول اهلل -ع- يف الصلــح بــني النــاس، رقــم)١٣5٢( 
حســن  حديــث  "هــذا  الرتمــذي:  وقــال  لــه،  واللفــظ  ص)١787(، 

صحيــح".

ــن)6٠٠/٣(،  ــن عابدي ــية اب ــع)٢٣/٤(، وحاش ــع الصنائ ــر: بدائ )٤( ينظ
والتوضيــح)١٣6/5(، واملعيــار املعــرب)٣6٤/٣(.

)5( املراد بالبيت عند الفقهاء: هي الغرفة أو اجلناح يف هذا الزمان. 
ابــن  وحاشــية  واالختيــار)٤/8(،  الصنائــع)٢٣/٤(،  بدائــع  ينظــر: 
اخلــريش)٤/5(،  ورشح   ،)٢6٠/٤( والتوضيــح  عابديــن)6٠١/٣(، 
والبحــر للرويــاين)55٤/9-555(، والعزيــز)٣6٤/8(، والشـــرح الكبــري 

.)٣59/8( واإلنصــاف  عمــر)8/١٤٣(،  أيب  البــن 

واألمــر  والــرشوط،  بالعقــود  بالوفــاء  للمؤمنــني 
للوجــوب.

ــَد َكاَن . ٢ ــِد إِنَّ اْلَعْه ــوا بِاْلَعْه ــاىل: ﴿ َوَأْوُف ــه تع قول
َمْســُئواًل  ﴾ )١(.

ــل  ــز وج ــن اهلل ع ــر م ــة أم ــة: يف اآلي ــه الدالل وج
ــوب. ــر للوج ــد، واألم ــاء بالعه بالوف

ــال: . ٣ ــه ق ــر ريض اهلل عن ــن عام ــة ب ــا روى عقب  م
قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "إن أحــق الــرشوط أن ُيــوىف 

ــه الفــروج")٢(. ــه مــا اســتحللتم ب ب
وجــه الداللــة: يــدل احلديــث عــىل وجــوب الوفــاء 
بالــرشوط اجلائــزة يف النــكاح، ومــن الــرشوط اجلائــزة 
ــكنًا  ــكنها مس ــا أن يس ــىل زوجه ــة ع ــرتاط الزوج اش
خاصــًا هبــا، وبنــاء عــىل ذلــك فإنــه يــب عــىل الــزوج 

الوفــاء هبــذا الــرشط.
قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: "املســلمون عــىل رشوطهــم إال رشطــًا . ٤

م حــالالً أو أَحــلَّ حرامــًا")٣(. َحــرَّ
االلتــزام  احلديــث وجــوب  الداللــة: يف  وجــه 
بالــرشوط الصحيحــة واجلائــزة، ومــن هذه الشـــروط: 
اشــرتاط الزوجــة عــىل زوجهــا عنــد عقــد النــكاح أن 

ــا. ــًا هب ــكنًا خاص ــكنها مس يس
ر  هــذا وينبغــي التنبيــه إىل أن بعــض النــاس قــد حُيَجِّ
واســعًا، فيمنــع أو ُيشــنِع مــن اشــرتاط الزوجــة ســكنًا 
ــرشط يف  ــذا ال ــه؛ ألن ه ــن أهل ــتقاًل ع ــا مس ــًا هب خاص
نظرهــم يمنــع الــزوج مــن الــرب بوالديــه، ومــن صلــة 
أهلــه والتواصــل معهــم، وهــذا غــري مســلَّم؛ لألمــور 

التاليــة:

مــا ســبق ذكــره مــن اآليــات القرآنيــة واألحاديــث . ١
ــكنى  ــة يف الس ــق الزوج ــت ح ــي تثب ــة الت النبوي

ــًا. عموم
ــق . ٢ ــول ح ــاء ح ــن كالم الفقه ــره م ــبق ذك ــا س م

ــرد،  ــتقل منف ــكن مس ــكنى بمس ــة يف الس الزوج
وتعليلهــم ذلــك بعــدة بأمــور منهــا: مــا قــد يقــع 
ــىل  ــم ع ــة اطالعه ــن رضر نتيج ــة م ــىل الزوج ع
ــأهنا،  ــن ش ــم م ــرته عنه ــد أن تس ــا تري ــا، وم أمره
ومنعــًا مــن وقــوع املشــاكل والنزاعــات بينهــم إذ 

ــك)٤(. ــوع ذل ــب وق الغال
أن الــزوج احلريــص عــىل بــر والديــه يمكنــه الــرب . ٣

ــايف  ــاص، وال تن ــكن خ ــتقالله بمس ــع اس ــم م هب
ــاهد  ــر مش ــذا أم ــه، وه ــن ألبت ــن األمري ــني هذي ب

ــع. وواق
أن اإلســالم أعطــى كل ذي حــق حقــه، وهــذا مــن . ٤

كــامل الترشيــع اإلســالمي، إذ هــو ربــاين املصدر.
املطلــب الرابــع: اشــرتاط الــزوج يف عقــد النــكاح عــى 

زوجته السكن مع أهله 
صورة املسألة:

ــا  ــرتط عليه ــرأة واش ــزوج ام ــل أن يت إذا أراد الرج
عنــد عقــد النــكاح أن ُيْســِكنها مــع الديــه وأهلــه، فــام 

حكــم ذلــك؟
ــكاح  ــد الن ــد عق ــه عن ــىل زوجت ــزوج ع ــرتاط ال اش

ــني: ــن حال ــو م ــه ال خيل ــه وأهل ــع والدي ــكن م الس
احلالــة األوىل: اشــرتاط الــزوج عــى زوجتــه أن تســكن 
مــع والديــه وأهلــه يف غرفــة واحــدة أو بيــت واحــد)5(:
ــكن  ــه الس ــىل زوجت ــرتط ع ــزوج أن يش ــس لل لي



٢٤

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )7( ، مجادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمرب ٢٠٢٢ م

 عالقة الزوجة مع أهل زوجها - دراسة فقهية

مــع والديــه وأهلــه يف غرفــة واحــدة أو بيــت واحــد، 
الفقــر  حــال  يف  أو  وضيعــة،  املــرأة  كانــت  إذا  إال 
الشــديد واحلــروب والترشيــد، كــام حيصــل يف خميــامت 

ــرشط)١(. ــذا ال ــل ه ــوز مث ــني، فيج الالجئ
وهذا مقتىض مذهب احلنفية)٢(، واملالكية)٣(.

ــكن  ــزوج أن يس ــس لل ــن: "ولي ــن عابدي ــال اب ق
امرأتــه وأمــه يف بيــت واحــد؛ ألنــه يكــره أن يامعهــا 
ويف البيــت غريمهــا؛ وإن أســكن األم يف بيــت داره، 

ــك")٤(. ــر فليــس هلــا غــري ذل ــت آخ ــرأة يف بي وامل
ــري  ــذا يف غ ــون ه ــي أن يك ــًا: "وينبغ ــال أيض وق
الفقــراء الذيــن يســكنون يف الربــوع واألحــواش، 
ــض  ــه، وبع ــت خيص ــد بي ــكل واح ــون ل ــث يك بحي
ــاء")5(. ــر امل ــور وبئ ــالء والتن ــرتكة، كاخل ــق مش املراف
ــكن  ــن أن تس ــاع م ــا االمتن ــر: ")وهل ــال الدردي  وق
مــع أقاربــه( كأبويــه يف دار واحــدة؛ ملــا فيــه مــن الرر 
عليهــا باطالعهــم عــىل حاهلــا، )إال الوضيعــة( فليــس 
هلــا االمتنــاع مــن الســكنى معهــم، وكــذا الرشيفــة إن 
اشــرتطوا عليهــا ســكناها معهــم، وحمــل ذلــك فيهــام 

مــا مل يطلعــوا عــىل عوراهتــا")6(.
دليلهم:

"ألنه يكره أن يامعها ويف البيت غريمها") 7(.. ١

)١( وأمــا النــوم مــع الزوجــة يف مثــل هــذه احلــال فتحكمــه األدلــة والقواعد 
الرشعيــة األخــرى بوجــوب ســرت العــورات ونحــو ذلــك، وعــىل هــذا فمــن 
ــاًل،  ــدة مث ــة واح ــه يف غرف ــه ووالدي ــع زوجت ــكن م ــه أن يس ــرت حال اضط
كــام حيــدث أحيانــًا يف حــال الفقــر الشــديد، أو أحــوال احلــروب والترشيــد، 
فإنــه يمكــن أن يقــي وطــره يف حــال خــروج مــن يســكن معــه يف ســاعات 

النهــار مثــاًل، أو نحــو ذلــك.
اهلدايــة للمرغينــاين)٢89/٢(، واالختيــار)8/٤(، وتبيــني  ينظــر:   )٢(

ابــن عابديــن)6٠١/٣(. احلقائــق)58/٣(، وحاشــية 
)٣( ينظــر: البيــان والتحصيــل)٣٣7/٤(، والتوضيــح)١٣6/5(، ومواهب 

اجلليــل)١86/٤(، والــرشح الكبري للدرديــر)5١٢/٢(.
)٤( حاشية ابن عابدين)6٠١/٣(.

)5( املصدر السابق)6٠٠/٣(.
)6( الرشح الكبري للدردير)5١٢/٢-5١٣(.

)7( حاشية ابن عابدين)6٠١/٣(.

)8( ينظر: الرشح الكبري للدردير)5١٢/٢(.
)9( املراد بالدار عند الفقهاء: البيت واملنزل يف هذا الزمان. 

ابــن  وحاشــية  واالختيــار)٤/8(،  الصنائــع)٢٣/٤(،  بدائــع  ينظــر: 
 ،)5/٤( اخلــريش  ورشح   ،)٢6٠/٤( والتوضيــح  عابديــن)6٠١/٣(، 
والبحــر للرويــاين)55٤/9-555(، والعزيــز)٣6٤/8(، والشـــرح الكبــري 

.)٣59/8( واإلنصــاف  عمــر)8/١٤٣(،  أيب  البــن 
ــني  ــار)8/٤(، وتبي ــاين )٢88/٢(، واالختي ــة للمرغين ــر: اهلداي )١٠( ينظ
احلقائــق )58/٣(، والبحــر الرائــق )٢١٠/٤(، وحاشــية ابــن عابديــن 

.)6٠٠/٣(
ــرشح  ــاين)٤٤5/٤(، وال ــح)١٣6/5(، و رشح الزرق ــر: التوضي )١١( ينظ
وبلغــة  الدســوقي)5١٢/٢-5١٣(،  حاشــية  مــع  للدرديــر  الكبــري 

الســالك)٢/7٣7(.
)١٢( االختيار)٤/8(.

أن يف ســكن الزوجــة مــع أهــل زوجهــا يف غرفــة . ٢
واحــدة رضر عليهــا باطالعهــم عــىل حاهلــا، ومــا 

تريــد أن تســرته عنهــم)8(.
ــر . ٣ ــال الفق ــرشط يف ح ــذا ال ــواز ه ــل بج ــام قي إن

الشــديد والعــوز والترشيــد؛ لعــدم قــدرة الــزوج 
ــه؛  ــن أهل ــردًا ع ــة منف ــكن للزوج ــري س ــىل توف ع

ــة. ــر واحلاج ــدة الفق لش
احلالــة الثانيــة: اشــرتاط الــزوج عــى زوجتــه أن تســكن 
مــع أهلــه يف دار)9( واحــدة ولــكل منهــام غرفــة أو بيت. 
يــوز للــزوج أن يشــرتط عــىل زوجتــه عنــد العقــد 
أن تســكن مــع والديــه أهلــه ولــكل منهــام غرفــة 

ــة. خاص
وهذا مقتىض مذهب احلنفية)١٠(، واملالكية)١١(.

دارًا  يســكنها  أن  ")وعليــه  االختيــار:  يف  جــاء 
مفــردة ليــس فيهــا أحــد مــن أهلــه(،...، وليــس لــه أن 
يــرشك معهــا غريهــا؛ ألنــه قــد ال تأمــن عــىل متاعهــا، 
ــا  ــك؛ ألهن ــار ذل ــتمتاعها، إال أن ختت ــىل الس وال تتخ
ــوت  ــدار بي ــو كان يف ال ــا، ول ــص حقه ــت بنق رضي
وأبــت أن تســكن مــع رضهتــا أو مــع أحــد مــن أهلــه 
إن أخــىل هلــا بيتــًا منهــا وجعــل لــه مرافــق وغلقــًا عــىل 
ــًا آخــر، وإن مل يكــن إال  حــدة ليــس هلــا أن تطلــب بيت

بيــت واحــد فلهــا ذلــك")١٢(.
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)١( حاشية ابن عابدين)6٠١/٣(.
)٢( رشح الزرقاين)٤/٤٤5(.

)٣( الرشح الكبري للدردير)5١٢/٢-5١٣(.
)٤( ينظر: الرشوط يف عقد النكاح وتطبيقاته املعارصة ص)5٠٤(.

ــراين  ــان للعم ــه ص)١69(، والبي ــاوي )58٣/9(، والتنبي ــر: احل )5( ينظ
)5٠٣/9(، ورضــة الطالبــني)٣٤8/7(، ومغنــي املحتــاج)٤/٤١6(.

)6( ينظــر: املغنــي)٣٠١/7(، واملحــرر)٤٢/٢(، والشـــرح الكبــري البن أيب 
عمــر)١٤٣/8(، واملبــدع)٢5١/6(، وكشــاف القنــاع)١96/5(.

)7( التنبيه ص)١69(.
.)٤٢/٢( )8(

)9( فتح القدير للكامل بن اهلامم)٤/٣97(.
)١٠( آية رقم)١(، من سورة املائدة.

)١١( آية رقم)٣٤(، من سورة اإلرساء.
)١٢( سبق ختريه.

قــال ابــن عابديــن: "وإن أســكن األم يف بيــت داره، 
واملــرأة يف بيــت آخــر فليــس هلــا غــري ذلــك")١(.

وقــال الزرقــاين: "وكــذا الرفيعــة إن اشــرتط عليهــا 
ســكناها معهــم، وحمــل ذلــك فيهــام مــا مل يطلعــوا عــىل 

عوراهتــا أو بعضهــا")٢(.
ــكن  ــن أن تس ــاع م ــا االمتن ــر: ")وهل ــال الدردي وق
مــع أقاربــه( كأبويــه يف دار واحــدة؛ ملــا فيــه مــن الرر 
عليهــا باطالعهــم عــىل حاهلــا، )إال الوضيعــة( فليــس 
هلــا االمتنــاع مــن الســكنى معهــم، وكــذا الشـــريفة إن 
اشــرتطوا عليهــا ســكناها معهــم، وحمــل ذلــك فيهــام 

مــا مل يطلعــوا عــىل عوراهتــا ")٣(.
ــم أجــد هلــم نصــًا يف  ــة فل ــافعية واحلنابل ــا الش وأم
ــىل  ــألة ع ــذه املس ج ه ــرَّ ــن أن خت ــألة، ويمك ــذه املس ه
مســألة: مجــع الرجــل بــني زوجتيــه يف دار واحــدة 
برضاهــن، فــإذا جــاز اجلمــع بــني الرتــني يف مســكٍن 
واحــد - مــع مــا بينهــم مــن شــدة اخلصومــة- إذا كان 
ــني  ــع ب ــزوج اجلم ــرتاط ال ــإن اش ــن، ف ــك برضاه ذل
ــة  ــام غرف ــكل منه ــدة ول ــه يف دار واح ــه ووالدي زوجت

ــاب أوىل)٤(. ــن ب ــز م جائ
وهذا مقتىض مذهب الشافعية)5(، واحلنابلة)6(.

قــال أبــو إســحاق الشــريازي: "وال يــوز أن يمــع 
بــني امرأتــني يف مســكٍن واحــٍد إال برضامهــا")7(.

وجــاء يف املحــرر:" وليــس لــه أن يمــع بــني 
برضامهــا")8(. إال  مســكن  يف  زوجتــني 

ــىل  ــزوج ع ــرتاط ال ــواز اش ــل بج ــام قي ــم: إن دليله

ــة  ــام غرف ــكل منه ــه ول ــع والدي ــكناها م ــه س زوجت
ختصــه؛ فـــ"ألن الضـــرر باخلــوف عــىل املتــاع وعــدم 

ــد زال")9(. ــتمتاع ق ــن االس ــن م التمك
وبنــاء عــىل ذلــك فــإذا اشــرتط الــزوج عــىل • 

زوجتــه عنــد عقــد النــكاح أن تســكن مــع والديــه 
وأهلــه، ورضيــت الزوجــة هبــذا الــرشط وقبلــت 
ــرشط،  ــذا ال ــزام هب ــا االلت ــب عليه ــه ي ــه، فإن ب

ــيل: ــا ي ــك مل وذل
ِذيــَن آَمنُــوا َأْوُفــوا . ١ َهــا الَّ قولــه تعــاىل:﴿ َيــا َأيُّ

.)١٠(﴾ بِاْلُعُقــوِد 
ــل  ــز وج ــن اهلل ع ــر م ــة أم ــة: يف اآلي ــه الدالل وج
واألمــر  والــرشوط،  بالعقــود  بالوفــاء  للمؤمنــني 
للوجــوب، فيجــب عــىل الزوجــة التــي رضيــت 
ــذا  ــزم هب ــه أن تلت ــع أهل ــكنها م ــا يف س ــرشط زوجه ب

ــه. ــي ب ــرشط وتف ال
ــَد َكاَن . ٢ ــِد  إِنَّ اْلَعْه ــوا بِاْلَعْه ــاىل:﴿ َوَأْوُف ــه تع قول

.)١١(﴾ َمْســُئواًل 
ــل  ــز وج ــن اهلل ع ــر م ــة أم ــة: يف اآلي ــه الدالل وج
بالوفــاء بالعهــد، واألمــر للوجــوب، وبنــاء عليــه فإنــه 
يــب عــىل الزوجــة الوفــاء بــام رشطــه عليهــا زوجهــا 

ــه. ووافقــت علي
مــا روى عقبــة بــن عامــر ريض اهلل عنــه قــال: قــال . 5

ــه  ــوىف ب رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "إن أحــق الــرشوط أن ُي
مــا اســتحللتم بــه الفــروج")١٢(.

ــاء  ــان بوجــوب الوف ــة: يف احلديــث بي وجــه الدالل
بالــرشوط اجلائــزة يف النــكاح، ومــن الشـــروط اجلائزة 
ــه  ــه أن تســكن مــع والدي ــزوج عــىل زوجت اشــرتاط ال
وأهلــه، وحيــث رضيــت الزوجــة هبــا الــرشط وقبلــت 
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بــه فإنــه يلزمهــا الوفــاء هبــذا الــرشط.
قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: "املســلمون عــىل رشوطهــم إال رشطــًا . 6

م حــالالً أو أَحــلَّ حرامــًا")١(. َحــرَّ
وجــه الداللــة: يف احلديــث بيــان بوجــوب االلتــزام 
بالــرشوط الصحيحــة واجلائــزة، ومــن هذه الشـــروط: 
ــكاح أن  ــد الن ــد عق ــه عن ــىل زوجت ــزوج ع ــرتاط ال اش

تســكن مــع والديــه وأهلــه.
ــذه  ــي أخ ــكالم ينبغ ــن ب ــن عابدي ــب اب ــد عقَّ وق
يف االعتبــار يف ســكن الزوجــة مــع أهــل زوجهــا 
ولــكل منهــام غرفــة خاصــة بــه حيــث قــال: "وينبغــي 
ــكنون يف  ــن يس ــراء الذي ــري الفق ــذا يف غ ــون ه أن يك
الربــوع واألحــواش، بحيــث يكــون لــكل واحــد بيــت 
ــور  ــالء والتن ــرتكة، كاخل ــق مش ــض املراف ــه، وبع خيص

ــاء")٢(. ــر امل وبئ
ومفهومــه أن الفقــراء قــد ال يــد لــكل واحــد 
منهــم بيتــًا خيصــه فتعيــش اجلامعــة واألرس العديــدة يف 
ــن  ــني واملرشدي ــوال الالجئ ــام يف أح ــدة، ك ــة واح غرف

ــتعان.  ــن، واهلل املس واملعوزي
ــول رشط  ــن قب ــة ع ــوع الزوج ــس: رج ــب اخلام املطل

ــا ــل زوجه ــع أه ــكن م الس
صورة املسألة:

إذا تــزوج الرجــل امــرأة ورشط عليهــا عنــد عقــد 
النــكاح أن تســكن مــع والديه وأهلــه، وقبلــت الزوجة 
ــكنها  ــزواج وس ــد ال ــه، وبع ــت ب ــرشط ورضي ــذا ال ه
ــكن  ــا يف الس ــول رشط زوجه ــن قب ــت ع ــم رجع معه
مــع أهلــه، فطلبــت منــه أن يســكنها يف منــزٍل خــاٍص 

منفــرٍد ومســتقٍل عنهــم، فــام احلكــم؟
 يــب عــىل الزوجــة االلتــزام بــرشط زوجهــا 
ــا  ــس هل ــه، ولي ــع أهل ــكن م ــد بالس ــد العق ــا عن عليه

)١( سبق ختريه.
) ٢( حاشية ابن عابدين)6٠٠/٣(.

ــني  ــة )68١/5(، وتبي ــاين )٢88/٢(، والبناي ــة للمرغين ــر: اهلداي )٣( ينظ
احلقائــق )58/٣(، والبحــر الرائــق )٢١٠/٤(، وحاشــية ابــن عابديــن 

.)6٠٠/٣(
)٤( ينظــر: التوضيــح)١٣6/5(، و رشح الزرقــاين)٤٤5/٤(، والــرشح 
وبلغــة  الدســوقي)5١٢/٢-5١٣(،  حاشــية  مــع  للدرديــر  الكبــري 

الســالك)٢/7٣7(.
)5( ينظــر: الفتــاوى الكــربى )٤6٢/5(، والفــروع )٢6١/8(، واإلنصــاف 

١56/8(، وكشــاف القنــاع)5/9٢(. 
)6( حاشية ابن عابدين)6٠١/٣(.

) 7( الرشح الصغري)٢/7٣7(.
)8 ( الفتاوى الكربى)5/٤6٢(.

ــرشط. ــذا ال ــا رضر هب ــل هل ــا مل حيص ــه م ــوع عن الرج
ومذهــب  احلنفيــة)٣(،  مذهــب  مقتــىض  وهــذا 

واحلنابلــة)5(.   املالكيــة)٤(، 
ــكن  ــزوج أن يس ــس لل ــن:" ولي ــن عابدي ــال اب ق
امرأتــه وأمــه يف بيــت واحــد؛ ألنــه يكــره أن يامعهــا 
ويف البيــت غريمهــا؛ وإن أســكن األم يف بيــت داره 

ــك")6(. ــري ذل ــا غ ــس هل ــر فلي ــت آخ ــرأة يف بي وامل
قــال الصــاوي: ")وللرشيفــة( أي ذات القــدر: ضد 
الوضيعــة، )االمتنــاع مــن الســكنى مــع أقاربــه( ولــو 
ــا  ــرر عليه ــن ال ــه م ــا في ــدة؛ مل ــن يف دار واح األبوي
ــرشط(  ــا، )إال ل ــم فيه ــا والتكل ــىل حاهل ــم ع باطالعه
عنــد العقــد أن تســكن معهــم، فليــس هلــا امتنــاع، ما مل 
حيصــل منهــم الــرر أو االطــالع عــىل عوراهتــا، وأمــا 
الوضيعــة فليــس هلــا االمتنــاع مــن ذلــك إال لــرشط أو 

ــول رضر")7(. حص
ــكنها  ــا أن يس ــن رشط هل ــة: "وم ــن تيمي ــال اب وق
ــردة،  ــكنى منف ــت س ــم طلب ــكنت، ث ــه فس ــزل أبي من
وهــو عاجــز مل يلزمــه مــا عجــز عنــه، بل لــو كان قــادرًا 
فليــس هلــا عنــد مالــك، وهــو أحــد القولــني يف مذهب 

اإلمــام أمحــد، وغــريه غــري مــا رشط هلــا")8(.
ــة  ــن تيمي ــول اب ــىل ق ــًا ع ــح معقب ــن مفل ــال اب وق
الــرشط  صحــة  مرادهــم  أن  "والظاهــر  الســابق: 
يف اجلملــة، بمعنــى ثبــوت اخليــار هلــا بعدمــه، ال 
ــه  ــا ال حلق ــا ملصلحته ــه رشط حلقه ــا؛ ألن ــه يلزمه أن
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)١( الفروع)8/٢6١(.
)٢( سبق ختريه.

ــرات  ــاري)١٢٣/9(، وثم ــح الب ــب)١٢/7(، وفت ــرح التثري ــر: ط )٣( ينظ
ــم)٤6٣(. ــألة رق ــني، مس ــن عثيم ــن الب التدوي

حكم-خدمة-الزوجة-ألهل-الــزوج- بــاز،  ابــن  اإلمــام  موقــع   )٤(
وحكم-استئذان-األم-يف-اخلروج-إىل-بيت-مســتقل

 https://binbaz.org.sa/fatwas/8045/

)5( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة)٢6٤/١9(.

ــلمت  ــو س ــذا ل ــا، وهل ــزم يف حقه ــى يل ــه حت ملصلحت
ــزم")١(. ــا أو يف داره ل ــا فيه ــت داره ــن رشط ــها م نفس

دليلهم:
ــة التــي فيهــا وجــوب  يســتدل هلــم بمقتــىض األدل
الوفــاء وااللتــزام بالــرشوط بــني املســلمني وقــد ســبق 

ذكرهــا.
ــرتاط  ــن اش ــة رضر م ــىل الزوج ــع ع ــا إذا وق وأم
ــكٍن  ــب مس ــة طل ــه فللزوج ــع أهل ــكن م ــا الس زوجه
ــرر  ــا؛ ألن ال ــع عليه ــرر الواق ــًا لل ــتقل دفع مس

مرفــوع يف الرشيعــة، فــال رضر وال رضار)٢(.  
املبحث الثاين خدمة الزوجة ألهل زوجها

وفيه مطلبان: 
املطلــب األول: خدمــة الزوجــة ألهــل زوجهــا بالطبــخ 

ــف ونحوه. والتنظي
املطلــب الثــاين: خدمــة الزوجــة لوالــدي زوجهــا 

العاجزيــن.
املطلــب األول: خدمــة الزوجــة ألهــل زوجهــا بالطبــخ 

ــف ونحوه والتنظي
صورة املسألة:

إذا تزوجــت املــرأة فهــل يــب عليهــا خدمــة أهــل 
زوجهــا بالطبــخ، والتنظيــف، ونحــو ذلــك مــن أمــور 

اخلدمــة يف البيــت؟
مل أجــد مــن تطــرق هلــذه املســألة مــن العلــامء 
ــوا  ــد اختلف ــارصون فق ــامء املع ــا العل ــني، وأم املتقدم
ــخ  ــا بالطب ــل زوجه ــة أله ــألة خدمــة الزوج يف مس
ــت  ــؤون البي ــري ش ــن تدب ــك م ــو ذل ــف ونح والتنظي

ــوال: ــة أق ــىل ثالث ع
القول األول: 

العمل بالعرف والعادة، وبيان ذلك:

ــاًم عــىل أن الزوجــة إذا  إذا كان العــرف والعــادة قائ
ســكنت مــع أهــل زوجهــا فإهنــا تقــوم بخدمــة زوجها 
وأهلــه اخلدمــة املعتــادة مــن الطبــخ ونحــوه، فالعمــل 
ــٍذ  ــة حينئ ــل للزوج ــرب، واألوىل واألفض ــرف معت بالع
ــىل أن  ــاًم ع ــرف قائ ــروف، وإذا كان الع ــم باملع خدمته
الزوجــة ال ختــدم زوجهــا وال أهلــه إذا ســكنت معهــم 

فإهنــا ال ختدمهــم.
العلــامء  العلــامء)٣(، ومــن  وهــذا قــول بعــض 
ــت  ــه أفت ــاز)٤(، وب ــن ب ــيخ اب ــامحة الش ــن س املعارصي

الدائمــة)5(.  اللجنــة 
قــال ســامحة الشــيخ ابــن بــاز: "خدمــة املــرأة 
لزوجهــا وأهــل زوجهــا أمــر خيتلــف بحســب العــرف 
يف البــالد، وكان أزواج النبــي ملسو هيلع هللا ىلص خيدمــن بيوهتــن، 
وكانــت فاطمــة ريض اهلل عنهــا ختــدم بيتهــا، يف الطحن 
والعجــن واخلبــز وغــري ذلــك؛ وكنــس البيــت ونحــو 
ذلــك، فالــذي ينبغــي للمــرأة أن ختــدم زوجهــا وختــدم 
البيــت، وإذا كان يف البيــت أمــه أو أختــه أو بناتــه، 
ــا  ــرف يف بالده ــن إذا كان الع ــا أن ختدمه ــرشوع هل فامل

ــك. كذل
أمــا إذا كان العــرف يف األرسة أو يف البلــد أو يف 
ــوم  ــا ال تق ــَدم وأهن ــا خُت ــا، أهن ــي فيه ــي ه ــة الت القبيل
ــه ال  ــة، فإن ــا خادم ــتجلب هل ــل يس ــي، ب ــة ه باخلدم
يلزمهــا وعــىل الــزوج إذا اســتطاع أن يــأيت باخلادمــة إال 
أن تســمح باخلدمــة، وتقــوم هبــا مــن غــري جــرب هلــا فقد 
أحســنت يف ذلــك، فاحلاصــل: أن هــذا األمــر خيتلــف 
ويتنــوع بحســب عــرف البــالد، إذا حصلــت املشــاحة 
واملشــاقة، واألفضــل للــزوج أن يتحــرى يف هــذا 
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حكم-خدمة-الزوجة-ألهل-الــزوج- بــاز،  ابــن  اإلمــام  موقــع   )١(
وحكم-استئذان-األم-يف-اخلروج-إىل-بيت-مســتقل

 https://binbaz.org.sa/fatwas/8045/

)٢( فتاوى اللجنة الدائمة)٢6٤/١9- ٢65(.
)٣( ينظــر: ثمــرات التدويــن، مســألة رقــم)٤6٣(، والــزواج يف ظــل 

يســألونك)٢/٤١8(. وفتــاوى  ص)١٠7(،  اإلســالم 
وموقع الشيخ/سليامن املاجد، فتوى رقم)١9٤6٠(

http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?ar-

no=19460،https://www.youtube.com/watch?v=0xOS-

fv1hnHI.

وموقع دار اإلفتاء يف األردن، فتوى رقم)٢76٣(
 https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2763#.

XkIIXzHXI2w.
)٤( ينظر: لقاء الباب املفتوح)٢5/68(

)5(  لقاء الباب املفتوح)٢5/68(.
ht tp: / /www.salmajed.com/fatwa/find� 6(ينظــر: (
فتــوى  املاجــد،  الشيخ/ســليامن  موقــع   num.php?arno=19460

.)١9٤6٠ رقــم)
)7( ينظر: املقدمة يف فقه العر)6٤١/٢(.

)8( املصدر السابق الصفحة نفسها.

ــتطيع  ــام يس ــرأة ب ــريض امل ــن، وأن ي ــلوب احلس األس
ــس  ــدم بنف ــى خت ــزاع حت ــود الن ــد وج ــال عن ــن امل م
طيبــة، حتــى ختــدم أمــه، ختــدم بناتــه أخواتــه الصغــار، 
ــكالم  ــن وال ــلوب احلس ــون باألس ــك يك ــو ذل ونح
ــاقة ومل  ــت املش ــة إذا حصل ــاعدة املالي ــب، واملس الطي
ــأن تقــوم باخلدمــة يف  ــذي يقنعهــا ب يتضــح العــرف ال

ــا")١(. بيته
وجــاء يف فتــاوى اللجنــة الدائمــة: "ليــس يف الرشع 
مــا يــدل عــىل إلــزام الزوجــة أن تســاعد أم الــزوج إال 
ــرشة  ــانًا لع ــة؛ إحس ــدر الطاق ــروف وق ــدود املع يف ح

زوجهــا، وبــرًا بــام يــب عليــه بــره")٢(.
القول الثاين: 

ــا  ــل زوجه ــة أه ــة خدم ــىل الزوج ــب ع ــه ال ي أن
ــًا. مطلق

وهــذا قــول كثــري مــن العلــامء املعارصيــن)٣(، 
ومنهــم الشــيخ ابــن عثيمــني)٤(.

قــال الشــيخ ابــن عثيمــني: "أم الــزوج ليــس 
ــروف  ــن املع ــون م ــن يك ــة؛ لك ــىل الزوج ــق ع ــا ح هل
ــزوج  ــا يوجــب مــودة ال واإلحســان، ويكــون هــذا مِمَّ
لزوجتــه، فرتاعيهــا يف مصاحلهــا، أو ختدمهــا يف األمــر 
ــِك  ــول: صبَّح ــاح تق ــت يف الصب ــري، وإذا أصبح اليس
اهلل باخلــري يــا فالنــة! إمــا يــا أم فــالن! أو يــا خالتــي! 
ــال؛ ألن  ــًا ف ــه واجب ــا كون ــن، أم ــذا حس ــرق، وه ال ف

املعــارشة باملعــروف تكــون بــني الــزوج والزوجــة")5(.
وقــال الشــيخ ســليامن املاجــد: "ال يــب عــىل 
ــك  ــل لزوج ــًا، وال حي ــا مطلق ــة أم زوجه ــرأة خدم امل
أن يلزمــك بذلــك؛ لعــدم الدليــل مــن الرشيعــة عليــه، 
ــس  ــذا لي ــك؛ وألن ه ــًا يف ذل ــت مرجع ــد ليس والعوائ
مــن مقتضيــات عقــد الزوجيــة، ولكــن إن فعلتــه املــرأة 
بطيــب نفســها فهــي مأجــورة، مــن بــاب اإلحســان إىل 

ــا")6(. ــا إىل زوجه ــاس وحتببه الن
القول الثالث:

ــا إذا  ــل زوجه ــة أه ــة خدم ــىل الزوج ــب ع ــه ي أن
ــت. ــم يف البي ــكن معه ــت تس كان

وهبذا قال بعض العلامء املعارصين)7(. 
ــان إىل  ــا اإلحس ــب عليه ــراد: "وي ــل م ــال فض ق
ــى  ــه يف معن ــه؛ ألن ــه يف بيت ــا مع ــزوج إن كان ــدي ال وال
ــة  ــة خدم ــو كمرشوعي ــر، إذ ه ــث جاب ــص يف حدي الن
أخــوات زوجهــا الُقــرَّ بالنــص، بــل أوىل منــه، 
ــه  ــرت ب ــام ج ــون ب ــزوج يك ــدي ال ــان إىل وال واإلحس
ــب  ــت لطل ــن البي ــا م ــرج زوجه ــإن خ ــادات، ف الع
ــاج إىل  ــن حيت ــة م ــا رعاي ــنيَّ عليه ــوه تع ــاش ونح املع
ــر، أو  ــه الق ــه، أو أخوات ــام أو أطفال ــة كأطفاهل رعاي
ــص")8(. ــئولية يف الن ــوم املس ــن؛ لعم ــه الكبريي والدي

األدلة: 
أدلة القول األول:

يستدل هلم بام ييل:
مــا روى جابــر بــن عبــد اهلل ريض اهلل عنــه أن . ١

ــال  ــات - أو ق ــع بن ــرك تس ــك، وت ــد اهلل هل عب
ســبع - فتزوجــت امــرأة ثيبــًا، فقــال يل رســول اهلل 
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ــر، تزوجــت؟" قــال: قلــت: نعــم،  ــا جاب ملسو هيلع هللا ىلص: "ي
ــل ثيــب  قــال: "فبكــر، أم ثيــب؟" قــال: قلــت: ب
يــا رســول اهلل، قــال: "فهــال جاريــة تالعبهــا 
وتالعبــك"، أو قــال: "تضاحكهــا وتضاحــكك"، 
قــال: قلــت لــه: إن عبــد اهلل هلــك، وتــرك تســع 
بنــات - أو ســبع -، وإين كرهــت أن آتيهــن أو 
أجيئهــن بمثلهــن، فأحببــت أن أجــيء بامــرأة 
"فبــارك  قــال:  وتصلحهــن،  عليهــن،  تقــوم 
ــة  ــال جاري ــال: "فه ــة: "ق ــك")١(، ويف رواي اهلل ل
أخــوات،  يل  إن  قلــت:  وتالعبــك"  تالعبهــا 
فأحببــت أن أتــزوج امــرأة جتمعهــن، ومتشــطهن، 

ــن")٢(. ــوم عليه وتق
وجــه الداللــة: "فيــه مرشوعيــة خدمــة املــرأة 
زوجهــا ومــن كان منــه بســبيل مــن ولــد وأخ وعائلــة، 
ــن  ــك م ــده ذل ــل يف قص ــىل الرج ــرج ع ــه ال ح وأن
ــذ  ــب عليهــا، لكــن يؤخ ــك ال ي ــه، وإن كان ذل امرأت
منــه أن العــادة جاريــة بذلــك، فلذلــك مل ينكــره 

النبــيملسو هيلع هللا ىلص")٣(.
أدلة القول الثاين:

عــدم الدليــل عــىل خدمــة الزوجــة ألهــل زوجها، . ١
وأن العوائــد ال تعتــرب مرجعــًا يف ذلك)٤(.

يناقــش: بــام ســبق ذكــره مــن حديــث جابــر ريض 
ــىل أن  ــل ع ــه دلي ــول األول، وفي ــة الق ــه يف أدل اهلل عن
العــادة كانــت جاريــة بذلــك، وهلــذا مل ينكــر النبــيملسو هيلع هللا ىلص 

ــرأة  ــون امل ــاب ع ــات، ب ــاب النفق ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ )١(   أخرج
ــاب  ــه، كت ــلم يف صحيح ــم)5٣67(، ومس ــده )66/7(، رق ــا يف ول زوجه
الرضــاع، بــاب اســتحباب نــكاح البكــر)١٠87/٢(، رقــم)7١5(، واللفــظ 

لــه. 
)٢(   أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب الرضــاع، بــاب اســتحباب نــكاح 

البكــر)١٠89/٢(، رقــم)7١5(.
)٣( فتح الباري)9/١٢٣(.

)٤( ينظر: موقع الشيخ/سليامن املاجد، فتوى رقم)١9٤6٠(،
 http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?ar-

no=19460

)5( ينظــر: ثمــرات التدويــن البــن عثيمــني ص)١١١(، و موقــع الشــيخ/
ســليامن املاجــد، فتــوى رقــم)١9٤6٠(، 

http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?ar-

no=19460
)6( ينظر: ثمرات التدوين البن عثيمني ص)١١١(.

)7( املقدمة يف فقه العر)6٤١/٢(.
)8( ينظر: املصدر السابق الصفحة نفسها.

ــه تزويــه مــن الثيــب؛ لتقــوم  ــرريض اهلل عن عــىل جاب
ــه اليتيــامت. بخدمــة أخوات

ــن . ٢ ــت م ــا ليس ــل زوجه ــة أله ــة الزوج أن خدم
ــه)5(. ــة وال لوازم ــد الزوجي ــات عق مقتضي

نوقــش: بــأن الزوجــة إذا علمــت حــني عقــد 
النــكاح بــأن عنــده أهــل وأبويــن حيتاجــان إىل اخلدمــة، 
ــة إذا مل  ــوم باخلدم ــا تق ــك، فإهن ــي ذل ــرتط نف ومل تش
خيــدم مثلهــا؛ ألن هــذا ممــا جــرى بــه العــرف يف مثــل 

ذلك)6(.
أدلة القول الثالث:

ــابق، . ١ ــه الس ــر ريض اهلل عن ــث جاب ــتدلوا بحدي اس
ووجــه الداللــة عــىل وجــوب اخلدمــة: "إن خدمــة 
ــص، إذ  ــى الن ــا يف معن ــدي زوجه ــة لوال الزوج
هــو كمرشوعيــة خدمــة أخــوات زوجهــا الُقــرَّ 

ــه")7(. ــل أوىل من ــص، ب بالن
يناقــش: بعــدم التســليم باالســتدالل بحديــث جابر 
ــل  ــة أله ــة الزوج ــوب خدم ــىل وج ــه ع ريض اهلل عن
وزجهــا؛ لعــدم مــا يــدل عــىل الوجــوب، وتعليــل جابر 
ــه بزواجــه مــن امــرأة ثيــب؛ لتقــوم عــىل  ريض اهلل عن
شــؤون أخواتــه، ال يــدل عــىل إلــزام الزوجــة باخلدمــة 
ــة  ــت جاري ــادة كان ــىل أن الع ــدل ع ــام ي ــًا، وإن مطلق

بذلــك.
أن خدمــة الزوجــة ألهــل زوجهــا تكــون بــام . ٢

ــادة)8(. ــه الع ــرت ب ج
الرتجيح:

بالنظــر يف األقــوال الســابقة وأدلتهــا يرتجــح -واهلل 



٣٠

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )7( ، مجادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمرب ٢٠٢٢ م

 عالقة الزوجة مع أهل زوجها - دراسة فقهية

ــر  ــباه والنظائ ــيوطي ص)89(، واألش ــر للس ــباه والنظائ ــر: األش )5( ينظ
ــر)١/٢95(. ــون البصائ ــز عي ــم ص)79(، وغم ــن نجي الب

)6( آية رقم)١95(، من سورة البقرة.
)7( ينظــر: األشــباه والنظائــر البــن الســبكي)٤١/١(، واألشــباه والنظائــر 

للســيوطي ص)8٣(، واألشــباه والنظائــر البــن نجيــم ص)7٢(.

الربهــاين)٣/577(،  واملحيــط  الصنائــع)٣٠/٤(،  بدائــع  ينظــر:   )١(
القــريواين  زيــد  أليب  والرســالة  عابديــن)5٢/٢(،  ابــن  وحاشــية 
الســالك)5٢٢/٢(،  وبلغــة  الــدواين)٢9٠/٢(،  والفواكــه  ص)١5٣(، 
ــي)٢٠8/9(،  ــب)٤86/٢(، واملغن ــنى املطال ــاوي )١٢٢/١٤(، وأس واحل

والفــروع)١٠/٢٣9(.

أعلــم- القــول األول، وهــو العمــل بالعــرف والعــادة 
ــت  ــإن كان ــألةخدمة الزوجــة ألهــل زوجهــا، ف يف مس
الزوجــة تســكن مــع أهــل زوجهــا ومثلهــا يف العــادة 
يقــوم باخلدمــة يف البيــت بالطبــخ والتنظيــف ونحــوه، 
ــا  ــادة ملثله ــة املعت ــة اخلدم ــل للزوج ــاألوىل واألفض ف
مــن غــري وقــوع رضر عليهــا يف ذلــك، وأمــا إن كانــت 
ــا،  ــل زوجه ــة أه ــدم الزوج ــأال خت ــة ب ــادة جاري الع
وكان مثلهــا يف العــادة ال يقــوم باخلدمــة، فليــس عــىل 

ــور: ــك ألم ــا؛ وذل ــل زوجه ــة أه ــة خدم الزوج
قــوة مــا اســتدلوا بــه خاصــة حديــث جابــر ريض . ١

اهلل عنــه فهــو عمــدة وأصــل يف هــذا البــاب، 
وضعــف اســتدالل األقــوال ألخــرى؛ ملناقشــتها.

ــرد . ٢ ــي مل ي ــور الت ــادة يف األم ــرف والع ــار الع اعتب
الــرشع بتفصيلهــا، ومنهــا مســألة: خدمــة الزوجــة 
ألهــل زوجهــا، عمــاًل بالقاعــدة الفقهيــة الكربى: 
"العــادة حمكمــة")١(، وأمــا إن اضطربــت العــادة ومل 
تطــرد فــال اعتبــار بالعــرف والعــادة حينئــٍذ؛ لعــدم 

اطرادهــا.
ــن . ٣ ــا الذي ــل زوجه ــة أه ــة بخدم ــام الزوج أن قي

كان  إذا  املعــروف،  حــدود  يف  معهــم  تســكن 
مثلهــا يقــوم باخلدمــة يف العــادة، مــن مــكارم 
ــودد  ــه ت ــروءات، وفي ــل امل ــيم أه ــالق، وش األخ
ــان  ــه، وإحس ــل ل ــن تبع ــزوج، وحس ــف لل وتلط
لــه وألهلــه، واهلل عــز وجــل  يقــول: ﴿ َوَأْحِســنُوا 

إِنَّ اللَّــَه ُيِحــبُّ اْلُمْحِســنِيَن ﴾)٢(. 
أن الرشيعــة جــاءت بنفــي الــرر فمتــى حصــل . ٤

ــا  ــل زوجه ــا أله ــن خدمته ــة م ــىل الزوج رضر ع
الذيــن تســكن معهــم فــإن الــرر مرفــوع، عمــاًل 

بالقاعــدة الفقهيــة الكــربى: "الــرر يــزال")٣(.

أن خدمــة الزوجــة ألهــل زوجهــا الذيــن تســكن . 5
معهــم تكــون يف حــدود املعــروف والعــادة، فــال 
تكلــف الزوجــة مــن األعــامل مــا ال تطيــق، وعــىل 
الــزوج العاقــل الفطــن أن يطيــب خاطــر زوجتــه 
ــه  بالكلمــة الطيبــة والقــول احلســن، وبــام جتــود ب
ــًا  ــاكل، ومنع ــزاع واملش ــال؛ درءًا للن ــن م ــه م نفس

مــن تفاقمهــا.
يبنيــا  ينبغــي للزوجــني املســلمني أال  إنــه  ثــم 
والواجبــات  املجــردة،  احلقــوق  عــىل  عالقتهــام 
املحــددة، فــإن العالقــة الزوجيــة متــى مــا قامــت عــىل 
ــار  ــدع وتنه ــا تتص ــان م ــا رسع ــاس فإهن ــذا األس ه
عنــد حــدوث أي خــالٍف ونــزاع، بــل البــد عــىل كل 
واحــد مــن الزوجــني مــن رفــع ســقف التعامــل لــكل 
منهــام يف البــذل والعطــاء، والتفــاين والســخاء، واجلــود 
اهلفــوات  والتغــايض عــن  والصفــح  واإلحســان، 
الزوجيــة  العالقــة  تتســامى  وحينهــا  والــزالت، 
وُتزهــر، وتزهــو وُتبهــر، وهلــام -بــإذن اهلل- يف اآلخــرة 

ــر. ــزاء األوف اجل
املطلــب الثــاين: خدمــة الزوجــة لوالــدي زوجهــا 

العاجزيــن
صورة املسألة:

إذا تزوجــت املــرأة وكان والــدا زوجهــا عاجزيــن، 
فهــل عــىل الزوجــة خدمتهــام والقيــام بشــؤوهنام؟

حترير حمل النزاع:
اتفــق الفقهــاء عــىل أنــه يــب عــىل األوالد ذكــورًا • 

وإناثــًا الــربَّ بوالدهيــم)١(.
ــدام •  ــورس إخ ــن امل ــىل االب ــب ع ــه ي ــوا أن واتفق

والديــه العاجزيــن املعرسيــن إذا احتاجــا إىل خــادم 
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ــع)٤/٣6(،  ــع الصنائ ــذر)٣١٣/١(، وبدائ ــن املن ــاع الب ــر: اإلقن )١( ينظ
والتــاج  املختــر)٤٣٠/٣(،  وحتبــري  الربهــاين)٣/579(،  واملحيــط 
واملهــذب)١6١/٣(،  اخلــريش)٢٣٠/٢(،  ورشح  واإلكليــل)586/5(، 

واملبــدع)١66/7(. واملغنــي)8/٢١١(،  املحتــاج)5/١8٣(،  ومغنــي 
)٢( املحيط الربهاين)٣/579(.

)٣( حتبري املختر)٤٣٠/٣(.
)٤( املهذب)١6١/٣(.

)5( املغني)8/٢١٢(.

الدائمــة  اللجنــة  وفتــاوى  ص)١١١(،  التدويــن  ثمــرات  ينظــر:   )6(
)٢65/١9(، وموقــع اإلمــام ابــن بــاز، حكم-خدمة-الزوجة-ألهــل-

الزوج-وحكم-استئذان-األم-يف-اخلروج-إىل-بيت-مســتقل
https://binbaz.org.sa/fatwas/8045/.

)7( ثمرات التدوين ص)١١١(.
)8( ينظــر: ثمــرات التدويــن، مســألة رقــم)٤6٣(، والــزواج يف ظــل 

يســألونك)٢/٤١8(. وفتــاوى  ص)١٠7(،  اإلســالم 
وموقع دار اإلفتاء يف األردن، فتوى رقم)٢76٣(

https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2763#.
XkIIXzHXI2w.

وموقع أنا السلفي، فتوى د/يارس برهامي
http://anasalafy.com/play.php?catsmktba=21739.

)9( ينظر: لقاء الباب املفتوح)٢5/68(
)١٠( موقع الشيخ/سليامن املاجد، فتوى رقم)١9٤6٠(

 http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=19460، 
https://www.youtube.com/watch?v=0xOSfv1hnHI و

ــام)١(. خيدمه
جــاء يف املحيــط الربهــاين: "أن يكــون بــاألب علــة 
ال يقــدر عــىل خدمــة نفســه، فيحتــاج إىل خــادم يقــوم 
بشــأنه وخيدمــه، فحينئــذ ُيــرَب االبــن عــىل نفقــة خادمة 
ــتغني  ــة؛ ألن األب ال يس ــت أو أم ــة كان األب منكوح

عنهــا، فصــار ذلــك مــن فــروض حاجــة األب")٢(.
ــد  ــىل الول ــب ع ــر: "وي ــري املخت ــاء يف حتب وج

ــن")٣(. ــادم األبوي ــُة خ ــورس نفق امل
"وإن احتــاج إىل مــن خيدمــه  قــال الشــريازي: 

نفقــة خادمــه")٤(. وجبــت 
ــن  ــى اب ــاع، فحك ــا اإلمج ــة: "وأم ــن قدام ــال اب وق
املنــذر قــال: أمجــع أهــل العلــم عــىل أن نفقــة الوالديــن 
الفقرييــن اللذيــن ال كســب هلــام، وال مــال، واجبــة يف 

مــال الولــد")5(.
ــا •  ــدي زوجه ــة لوال ــة الزوج ــوا يف خدم واختلف

نفســها  هــي  أقــوال،  ثالثــة  عــىل  العاجزيــن 
ــًا، وبياهنــا عــىل  األقــوال يف املســألة الســابقة تقريب

النحــو اآليت:
القول األول:

العمل بالعرف والعادة، وبيان ذلك:
أن املــرأة إذا تزوجــت وهــي عاملــة بوجــود والَِديــن 
ــم،  ــكن معه ــي تس ــة وه ــان إىل اخلدم ــا حيتاج لزوجه
وكان مثلهــا يقــوم باخلدمــة يف العــادة، ومل تشــرتط عنــد 
ــل واألوىل  ــإن األفض ــة، ف ــي اخلدم ــكاح نف ــد الن عق

اخلدمــة باملعــروف، وإال فــال.

وهذا قول بعض العلامء)6(.
ــه  ــبة ألبي ــا بالنس ــني: "أم ــن عثيم ــيخ اب ــال الش ق
ــارج  ــذا خ ــا؛ ألن ه ــه ال يلزمه ــال: إن ــد يق ــه، فق وأم
ــت  ــا إذا علم ــال: إهن ــد يق ــة، وق ــاق الزوجي ــن نط ع
حــني التــزوج بــأن عنــده أبويــن حيتاجــان إىل اخلدمــة، 
ومل تشــرتط نفــي ذلــك، فــإن ذلــك يلزمهــا؛ ألن هــذا 

ــرف")7(.  ــه الع ــرى ب ــا ج مم
وجــاء يف فتــاوى اللجنــة الدائمة: "ليس يف الشـــرع 
مــا يــدل عــىل إلــزام الزوجــة أن تســاعد أم الــزوج إال 
ــرشة  ــانًا لع ــة؛ إحس ــدر الطاق ــروف وق ــدود املع يف ح

ــره". ــه ب ــرًا بــام يــب علي زوجهــا، وب
القول الثاين: 

ليــس عــىل الزوجــة خدمــة والديــه العاجزيــن 
مطلقــًا.

وهــذا قــول كثــري مــن العلــامء املعارصيــن)8(، منهــم 
الشــيخ ابــن عثيمــني)9(، والشــيخ ســليامن املاجــد)١٠(.

قــال الشــيخ ابــن عثيمــني: "أم الــزوج ليــس 
ــروف  ــن املع ــون م ــن يك ــة؛ لك ــىل الزوج ــق ع ــا ح هل
ــزوج  ــا يوجــب مــودة ال واإلحســان، ويكــون هــذا مِمَّ
لزوجتــه، فرتاعيهــا يف مصاحلهــا، أو ختدمهــا يف األمــر 
ــِك  ــول: صبَّح ــاح تق ــت يف الصب ــري، وإذا أصبح اليس
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)١(  املصدر السابق الصفحة نفسها.
)٢( ينظر: املقدمة يف فقه العر)6٤١/٢(.

)٣( املصدر السابق الصفحة نفسها.
)١( فتاوى اللجنة الدائمة)١9/٢66(.

)٢( عودة احلجاب)5١٤/٢(.

اهلل باخلــري يــا فالنــة! إمــا يــا أم فــالن! أو يــا خالتــي! 
ــن. ــذا حس ــرق، وه ال ف

ــروف  ــارشة باملع ــال؛ ألن املع ــًا ف ــه واجب ــا كون أم
ــة")١(. ــزوج والزوج ــني ال ــون ب تك

القول الثالث:
ــع  ــكن م ــت تس ــة إذا كان ــىل الزوج ــب ع ــه ي أن

والديــه خدمتهــم ورعايتهــم.
وهذا قول بعض العلامء املعارصين)٢(. 

ــان إىل  ــا اإلحس ــب عليه ــراد: "وي ــل م ــال فض ق
ــى  ــه يف معن ــه؛ ألن ــه يف بيت ــا مع ــزوج إن كان ــدي ال وال
ــة  ــة خدم ــو كمرشوعي ــر، إذ ه ــث جاب ــص يف حدي الن
أخــوات زوجهــا الُقــرَّ بالنــص، بــل أوىل منــه، 
ــه  ــرت ب ــام ج ــون ب ــزوج يك ــدي ال ــان إىل وال واإلحس
ــب  ــت لطل ــن البي ــا م ــرج زوجه ــإن خ ــادات، ف الع
ــاج إىل  ــن حيت ــة م ــا رعاي ــنيَّ عليه ــوه تع ــاش ونح املع
ــر، أو  ــه الق ــه، أو أخوات ــام أو أطفال ــة كأطفاهل رعاي
ــص")٣(. ــئولية يف الن ــوم املس ــن؛ لعم ــه الكبريي والدي

وُيســتدل هلــذه األقــوال بمثــل مــا اســتدل بــه هلــم 
يف املســألة الســابقة، ويرتجــح هنــا مــا ترجح يف املســألة 
الســابقة؛ مــن أن الزوجــة ليــس عليهــا خدمــة والــدي 
ــة  ــروف والطاق ــدود املع ــن إال يف ح ــا العاجزي زوجه
وهــذا عــىل ســبيل األفضليــة وليــس عــىل ســبيل 
ــدي  ــع وال ــكن م ــة تس ــت الزوج ــإن كان ــوب، ف الوج
زوجهــا العاجزيــن وكان مثلهــا يقــوم باخلدمــة، فإهنــا 
ختدمهــم باملعــروف، وإن كان مثلهــا ال يقــوم باخلدمــة 
ــة  ــادة حمكم ــك ألن الع ــم؛ وذل ــا خدمته ــس عليه فلي
فيــام مل يــرد الــرشع بتفصيلــه، ويف املســائل التــي علــق 
الشـــرع احلكــم فيهــا للعــرف، هــذا إذا كانــت العــادة 
ــال  ــادة ف ــت الع ــإن اضطرب ــرب، ف ــردة ومل تضط مط

ــٍذ. ــرف حينئ ــار للع اعتب

جــاء يف فتــاوى اللجنــة الدائمــة: "حســن املعاملــة 
ــع  ــا وم ــدي زوجه ــع وال ــلمة م ــن املس ــوب م مطل
ــا يف  ــد؛ مل ــا آك ــدي زوجه ــع وال ــا م ــا، ولكنه غريمه
ــر  ــىل ب ــزوج ع ــة ال ــرشة وإعان ــن الع ــن حس ــك م ذل

والديــه")١(.
ــدم  ــامعيل املق ــره إس ــا ذك ــا م ــه هن ــار إلي ــا يش ومم
ــل  ــىض -ولعوام ــام م ــاس في ــدو أن الن ــه: "ويب بقول
متعــددة- كانــوا يراعــون حــق والــدي الــزوج رعايــة 
مبالغــًا فيهــا، قــد تدخــل اجلــور عــىل الزوجــة يف 
ــر -  ــن األم ــاًم، ولك ــًا وظل ــان عدوان ــن األحي ــري م كث
ــي  ــم الت ــا بحضارهت ــرة، وتأثرن ــا بالكف ــد اختالطن بع
حطمــت فيهــا األرسة- اختلــف حتــى أصبــح الظلــم 
يصيــب الوالديــن، وهــو إن وجــد ينصــبُّ أكثــر 
ــة  ــايض بحاج ــا يف امل ــن كن ــىل األم، لئ ــب ع ــا ينص م
إىل تذكــري الــزوج بحقــوق الزوجــة مــع مراعــاة 
ــبابنا  ــري ش ــة إىل تذك ــوم بحاج ــا الي ــن، إنن ــر الوالدي ب
برعايــة املوازنــة بــني حقــوق الوالديــن وحقــوق 
ــن  ــريًا م ــوق، إن كث ــن العق ــم م ــزوج، وإىل حتذيره ال
ــالل  ــبب اإلخ ــع بس ــة تق ــة والعائلي ــآيس االجتامعي امل
ــم  ــربى واإلث ــارة الك ــوب، واخلس ــوازن املطل ــذا الت هب
العظيــم يقــع عــىل الــزوج أوالً عندمــا يقــع يف غضــب 

ــار")٢(. ــل الن ــار، ويدخ اجلب
املبحث الثالث صلة الزوجة ألهل زوجها

وفيه أربعة مطالب:                     
املطلب األول: حكم صلة الزوجة ألهل زوجها.

ــا  ــل زوجه ــة أه ــة صل ــرك الزوج ــاين: ت ــب الث املطل
وزيارهتــم.

املطلــب الثالــث: منــع الزوجــة زوجهــا وأوالدهــا مــن 
زيــارة أهــل زوجهــا.

ــارة  ــى زي ــه ع ــزوج زوجت ــار ال ــع: إجب ــب الراب املطل
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)١( الرحم: اختلف يف املراد بالرحم عىل قولني:
ــا  ــو كان أحدمه ــث ل ــرم، بحي ــم حم ــة كل ذي رح ــي قراب ــول األول: ه الق

ــام. ــت مناكحته ــى حرم ــر أنث ــرًا واآلخ ذك
القــول الثــاين: كل قريــب حمرمــًا كان أو غــريه، وهــو عــام يف كل رحــم مــن 

ذوي األرحــام يف املــرياث، يســتوي املحــرم وغــريه.
ورجــح القــول الثــاين مجاعــة مــن العلــامء منهــم: احلصكفــي، والنفــراوي، 

والنــووي، وابــن مفلــح.
عــىل  زروق  ورشح  عابديــن)6/٤١١(،  ابــن  حاشــية  ينظــر: 
ــىل  ــووي ع ــدواين)٣5٣/٢(، ورشح الن ــه ال ــالة)١٠٢٣/٢(، والفواك الرس

الرشعيــة)٤5٢/١(. واآلداب  مســلم)١١٣/١6(،  صحيــح 
والــدر  واالختيــار)٣/85(،  احلــكام)٣٢٣/١(،  درر  ينظــر:   )٢(
عــىل  زروق  ورشح  القرطبــي)6/5(،  وتفســري  ص)665(،  املختــار 
الرســالة)١٠٢٣/٢(، والفواكــه الــدواين)٢9٢/٢(، وحاشــية العــدوي 
ــني  )٣89/5(،  ــة الطالب ــاين)٤٢7/٢(، وروض ــب الرب ــة الطال ــىل كفاي ع
وفتــاوى الســبكي)5١7/٢(، وتكملــة املجمــوع)٣٣٠/١9(، وجممــوع 

بلبــان ص)٤١8(.  الفتــاوى)١86/٢9(، وخمتصـــر اإلفــادات البــن 
)٤( آية رقم)5٤(، من سورة الفرقان.

)5( ينظر: زاد املسري)٣/٣٢5(.

)6( ينظــر: موقــع اإلمــام ابــن بــاز، حكم-ترك-املرأة-زيارة-أهل-زوجهــا 
/https://binbaz.org.sa/fatwas/14383

 ينظر: موقع الشيخ سليامن املاجد، فتوى رقم)٢١٤٤5(
https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?ar-

no=21445
وموقع أ.د. أمحد احلجي الكردي

 http://www.islamic�fatwa.com/fatwa/27020 
)7( موقع اإلمام ابن باز، حكم-ترك-املرأة-زيارة-أهل-زوجها

 https://binbaz.org.sa/fatwas/14383/

)8( موقع أ.د. أمحد احلجي الكردي
 http://www.islamic�fatwa.com/fatwa/27020

ــا. ــل زوجه أه
املطلب األول: حكم صلة الزوجة ألهل زوجها

صورة املسألة:
إذا تزوجــت املــرأة فهــل يــب عليهــا صلــة أهــل 
زوجهــا بوســائل االتصــال املتعــددة مــن الزيــارة 
ــه  ــل ب ــا حيص ــك مم ــو ذل ــلة ونح ــة أو املراس أو املهاتف

ــم؟ صلته
اتفــق الفقهــاء عــىل أنــه يــب عــىل الزوجــة صلــة • 

أهــل زوجهــا إذا كان بينهــا وبينهــم رحــم)١(؛ ألن 
صلــة الرحــم واجبــة)٢(.

وأمــا إذا مل يكــن بــني الزوجــة وأهــل زوجهــا رحم • 
فهــم مــن األصهــار؛ لقولــه تعــاىل: "وهــو الــذي 
خلــق مــن املــاء بــرشًا فجعلــه نســبًا وصهــرًا")٤(، 
حيــث فــرق  عــز وجــل  بــني النســب واملصاهــرة، 
واملقصــود بالنســب: أي قرابــة النســب، والصهــر: 
ــة النــكاح الصهــر؛  ــة النــكاح؛ وســميت قراب قراب
الختــالط النــاس هبــا كــام خيتلــط الــيء إذا 
صهــر)5(، وبنــاء عليــه فــإن صلتهــم غــري واجبــة؛ 

لعــدم دخوهلــم يف مســمى األرحــام. 

وقــد اتفــق العلــامء املعارصيــن عــىل أنــه ال يــب • 
عــىل الزوجــة صلــة أهــل زوجهــا إذا مل يكــن بينهــا 
ــم  ــة الرح ــم قطيع ــا إث ــم، وال يلحقه ــم رح وبينه
ــد  ــم)6(، ومل أج ــال هب ــم واالتص ــت زيارهت إذا ترك
ــل  ــألة، ولع ــذه املس ــص يف ه ــني ن ــامء املتقدم للعل

اآليــة الســابقة كافيــة يف بيــان ذلــك. 
وملــا ســئل ســامحة الشــيخ ابــن بــاز - عــن حكــم 
ــل  ــا أذى؟ وه ــل منه ــي حيص ــزوج الت ــت ال ــة أخ صل
أهــل الــزوج مــن األرحــام؟ فقــال: "ليســوا مــن 
ــي  ــي ه ــة بالت ــن املواصل ــام أمك ــن مه ــام، ولك األرح
ــو  ــل فه ــرب والتحم ــب والص ــكالم الطي ــن وال أحس
ــب ومل  ــكالم الطي ــف وال ــا باللط ــن، إذا عاملتيه أحس
تلتفــت إىل كالمهــا الــيء وصفحــت عنهــا وعفــوت 
ــة  ــتطيعي فاملقاطع ــإن مل تس ــن، ف ــب وأحس ــذا أطي فه
ــذا  ــىل ه ــب ع ــم إذا كان يرتت ــارة هل ــدم الزي أوىل وع
ــكالم  ــا وال ــي زيارهت ــك فاترك ــني زوج ــك وب رش بين

ــا")7(. معه
وقــال أ.د. أمحــد احلجــي الكــردي:" فأهــل الــزوج 
ــبة  ــم بالنس ــب صلته ــن جت ــام الذي ــن األرح ــوا م ليس
بالنســب،  األقــارب  للزوجــة؛ ألن األرحــام هــم 
ــة  ــن عــىل الزوج ــم باملصاهــرة، لك ــؤالء قرابته وه
زيارهتــم إذا كانــت بصحبــة زوجهــا أو أمرهــا بذلــك، 
ــة أوالدهــا؛ ألهنــم أرحــام ألوالدهــا  وكذلــك بصحب

ــك")8(. كذل
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 ،)٢٢8/٣( والبنايــة  املختــر)٢/٢٣5(،  مــن  املعتــر  ينظــر:   )١(
وحاشــية الطحطــاوي ص)56٢(، واملدخــل البــن احلــاج )٣/١65(، 
ورشح التنوخــي عــىل الرســالة )٤٤٣/٢(، ورشح زروق عــىل الرســالة 
)١٠٢٤/٢(، والفواكــه الــدواين )٢9٤/٢(، وحاشــية العــدوي عــىل كفايــة 
الطالبــني  الربــاين)٤٢7/٢(، واملجمــوع)6٤٠/٤(، وروضــة  الطالــب 
املحتــاج)١8/6(،  ومغنــي  املطالــب)٤/١87(،  وأســنى   ،)٢٣7/١٠(
منتهــى  ورشح  الرشعيــة)١9٠/٣(،  واآلداب  والفــروع)٢5٣/٣(، 

القنــاع)٢/77(. وكشــاف  اإلرادات)١/٣٣9(، 
)٢( ينظر: موقع الشيخ سليامن املاجد، فتوى رقم)٢١٤٤5(

https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?ar-
no=21445

)٣( املعتر من املختر)٢/٢٣5(.
)٤( املدخل البن احلاج)٣/١65(.

)5( املجموع)6٤٠/٤- 6٤١(.

)6( اآلداب الرشعية)١9٠/٣(.

واتفقــوا أيضــًا عــىل أنــه يســتحب للزوجــة صلــة • 
أهــل زوجهــا الذيــن ليــس بينهــا وبينهــم رحــم؛ 

فــإن بينهــا وبينهــم حــق اإلســالم.
ــرب  ــاب ال ــاء يف ب ــرره الفقه ــا ق ــىض م ــذا مقت وه
والصلــة، مــن حــق املســلم عــىل أخيــه املســلم يف عموم 
الــرب والصلــة واســتحباب ذلــك)١(، وهــو قــول بعــض 

ــن)٢(.   املعارصي
جــاء يف املعتــر مــن املختــر: "حــق املســلم عــىل 

املســلم الســالم عليــه إذا لقيــه")٣(.
قــال ابــن احلــاج: "والصحبــة مــع اإلخــوان بــدوام 
ــرت  ــن، وس ــر املحاس ــروف، ونشـ ــذل املع ــرش، وب الب
ــتصغار  ــك، واس ــم إلي ــل بره ــتكثار قلي ــح، واس القبائ
مــا منــك إليهــم، وتعهدهــم بالنفــس، واملــال، وجمانبــة 
ــون  ــا يكره ــي، واألذى، وم ــد، والبغ ــد، واحلس احلق

ــه")٣(. ــذر من ــرك مــا يعت ــع الوجــوه، وت مــن مجي
ــل  ــني وأه ــارة الصاحل ــن زي ــووي: "تس ــال الن وق
اخلــري واألقــارب واألصدقــاء واجلــريان، وبرهــم 
وإكراههــم وصلتهــم، وضبــط ذلــك خيتلــف باختالف 
أحواهلــم ومراتبهــم، وينبغــي أن يكــون زيارهتــم عــىل 

ــه")5(. ــت ال يكرهون ــه، ويف وق ــه يرتضون وج
ــارة األخ  ــتحباب زي ــه اس ــح:" وفي ــن مفل ــال اب وق

ــاه")6(. أخ

وقــال الشــيخ ســليامن املاجــد: "ال يــب عــىل 
ــن  ــن حس ــا إال م ــارب زوجه ــل أق ــة أن تص الزوج
تبعلهــا لــه املســتحب، وهــو أيضــًا مطلــوب اســتحبابًا 
ــرشة  ــري- أن الع ــب -يف نظ ــل،...، والغال ــن الرج م

ــه")7(. ــتقيم إال ب ــة ال تس الزوجي
ــل  ــة أله ــة الزوج ــتحباب صل ــىل اس ــتدلوا ع واس

ــيل: ــام ي زوجهــا ب
حمبتــي . ١ حقــت   " القــديس:  احلديــث  يف  جــاء 

 ، ، وحقــت حمبتــي للمتباذلــني يفِّ للمتحابــني يفِّ
.)8(" يفِّ  للمتزاوريــن  حمبتــي  وحقــت 

ــة . ٢ ــه يف قري ــًا ل ــاًل زار أخ ــر: "أن رج ــاء يف األث ج
أخــرى، فأرصــد اهلل تعــاىل لــه عــىل مدرجتــه 
ــال:  ــد؟ ق ــن تري ــال: أي ــه ق ــى علي ــام أت ــكًا، فل مل
ــك  ــل ل ــال: ه ــة، ق ــذه القري ــًا يل يف ه ــد أخ أري
عليــه مــن نعمــة ترهبــا؟ قــال: ال، غــري أين أحببتــه 
ــك،  ــول اهلل إلي ــإين رس ــال: ف ــل، ق ــز وج يف اهلل ع

ــه")9(. ــه في ــام أحببت ــك ك ــد أحب ــأن اهلل ق ب
وجــه الداللــة منهــام: فيهــام داللــة عــىل اســتحباب 
التــزاور والتواصــل بــني األصحــاب، ومنهــم تواصــل 

الزوجــة مــع أهــل الــزوج.
ــارشة . ٣ ــن املع ــا م ــل زوجه ــة أله ــة الزوج أن صل

باملعــروف، ومــن إكــرام الــزوج وإحســان التبعــل 
لــه، بــل ال تســتقيم العــرشة الزوجيــة إال بــه، وال 
ــن  ــب م ــدر الواج ــة إال بالق ــرشة تام ــون الع تك

)7( موقع الشيخ سليامن املاجد
 https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?ar-

no=21445
فتوى رقم)٢١٤٤5(.

ــه،  ــظ ل ــم)٢٢٠6٤( واللف ــنده)٣8٤/٣6(، رق ــد يف مس ــه أمح )8( أخرج
ــي يف  ــال اهليثم ــم)١5٠(، وق ــري)8٠/٢٠(، رق ــم الكب ــرباين يف املعج والط
جممــع الزوائــد)٢79/١٠(:"رواه الطــرباين يف الثالثــة، وأمحــد بنحــوه، 

ــات". ــد ثق ــال أمح ورج
ــاب يف  ــة واآلداب، ب ــرب والصل ــاب ال ــه، كت ــلم يف صحيح ــه مس )9( أخرج

ــم)٢567(. ــب يف اهلل)١988/٤(، رق ــل احل فض
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)١( ينظر: موقع الشيخ سليامن املاجد
https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=21445 و

https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=3436
)٢( موقع الشيخ سليامن املاجد، فتوى رقم)٣٤٣6(،

https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=3436

ــار  ــدر املخت ــار)85/٣(، وال ــكام)٣٢٣/١(، واالختي ــر: درر احل )٣( ينظ
الرســالة  عــىل  زروق  ورشح  القرطبــي)6/5(،  وتفســري  ص)665(، 
عــىل  العــدوي  وحاشــية  الــدواين)٢9٢/٢(،  والفواكــه   ،)١٠٢٣/٢(
الطالبــني)٣89/5(،  وروضــة  الربــاين)٢/٤٢7(،  الطالــب  كفايــة 
وفتــاوى الســبكي)5١7/٢(، وتكملــة املجمــوع)٣٣٠/١9(، وجممــوع 

بلبــان ص)٤١8(.  الفتــاوى)١86/٢9(، وخمتصـــر اإلفــادات البــن 
)٤( ينظر: موقع الشيخ سليامن املاجد، فتوى رقم)٣٤٣6(،

https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=3436
)5( آية رقم)٢١(، سورة الرعد.
)6( آية رقم)٢٢(، سورة حممد.

ــل  ــس الواص ــاب لي ــاب األدب، ب ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ )7( أخرج
ــم)599١(، ص)5٠7(. ــئ، رق باملكاف

)8(  سبق ختريه.

ــة)١(. ــذه الصل ه
يناقــش: بعــدم التســليم بذلــك؛ ألن املعــارشة 

باملعــروف تكــون بــني الزوجــني فقــط.
جيــاب: بــأن يف تواصــل الزوجــة مــع أهــل زوجهــا 
إذا مل يكــن بينهــا وبينهــم رحــم إكــرام ملنزلــة الــزوج، 
وتــودد وحســن عــرشة وتلطــف مــن الزوجــة لزوجهــا 

هبــذه الصلــة.
ــة  ــة صل ــتحب للزوج ــه يس ــني أن ــدم يتب ــا تق ومم
أهــل زوجهــا بــأي طريقــة حتقــق التواصــل هبــم مــن 
الزيــارة أو املهاتفــة أو املراســلة ونحــو ذلــك، وحتديــد 

ــادة. ــرف والع ــع إىل الع ــك راج ذل
ــارشة  ــل إن املع ــد: "ب ــليامن املاج ــيخ س ــال الش ق
ــن  ــب م ــدر الواج ــة إال بالق ــون تام ــروف ال تك باملع
هــذه الصلــة، وتقديــر مــا يــب يف ذلــك عــىل كل مــن 

ــرف")٢(. ــع إىل الع ــني راج الزوج
ــا  ــل زوجه ــة أه ــة صل ــرك الزوج ــاين: ت ــب الث املطل

وزيارهتــم  
صورة املسألة: 

ــا  ــل زوجه ــة أه ــت صل ــرأة وترك ــت امل إذا تزوج
ــبب  ــا، أو بس ــغاهلا وارتباطه ــبب انش ــم، بس وزيارهت
خــالف وخصــام ومشــاحنة بينهــم، أو حلصــول رضر 

ــك؟ ــا ذل ــوغ هل ــل يس ــة، فه ــىل الزوج ــداء ع واعت
الكالم يف هذه املسألة ينقسم إىل قسمني:

ــا  ــل زوجه ــة وأه ــن الزوج ــم األول: إذا كان ب القس
ــم. رح

ــة  ــىل الزوج ــه يــب ع ــد اتفــق الفقهــاء عــىل أن فق
صلــة أهــل زوجهــا، وال يــوز للزوجــة تــرك صلتهــم 
وال هجرهــم؛ ألن بينهــا وبينهــم رحــم، وصلــة الرحم 

واجبــة)٣(، وتصلهــم بــأي طريقــة تتحقــق هبــا الصلــة، 
واملرجــع يف حتديــد ذلــك العــرف)٤(.

ويــدل عــىل وجــوب صلــة الرحــم والتحذيــر مــن 
قطعهــا أدلــة كثــرية مــن الكتــاب والســنة، منهــا:

ــِه . ١ ــُه بِ ِذيــَن َيِصُلــوَن َمــا َأَمــَر اللَّ قولــه تعــاىل:﴿ َوالَّ
ــَل ﴾)5( َأْن ُيوَص

وجــه الداللــة: يف اآليــة بيــان لصفــة املؤمنــني أويل 
األلبــاب، وأهنــم يصلــون أرحامهــم التــي أمرهــم اهلل 

بصلتهــا.
ْيُتْم َأْن ُتْفِســُدوا . ٢ قولــه تعــاىل:﴿ َفَهــْل َعَســْيُتْم إِْن َتَولَّ

فـِـي اأْلَْرِض َوُتَقطُِّعــوا َأْرَحاَمُكْم ﴾)6(.
ــم  ــع الرح ــن قط ــر م ــة حتذي ــة: يف اآلي ــه الدالل وج

ــام. ــع األرح ــاد يف األرض بتقطي ــن اإلفس ــي ع وهن
قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ليــس الواصــل باملكافــئ، . ٤

وإنــام مــن إذا قطعــت رمحــه وصلهــا «)7(.
وجــه الداللــة: يف احلديــث حــث عــىل صلــة 

قطعهــا. مــن  وحتذيــر  واألرحــام  األقــارب 
عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه أن رجــاًل قــال: . 5

ــوين،  ــم ويقطع ــة أصله ــول اهلل إن يل قراب ــا رس ي
وأحســن إليهــم ويســيئون إيل،وأحلــم عنهــم 
ــت،  ــام قل ــت ك ــن كن ــال: » لئ ــيل، فق ــون ع ويهل
ــن اهلل  ــك م ــزال مع ــّل، وال ي ــفهم امل ــام تس فكأن

ــك «)8(. ــىل ذل ــت ع ــا دم ــم م ــري عليه ظه
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)١( املــراد باهلجــر: أي "اإلعــراض، أن يميــل عنــه بوجهــه، ويصغــر خــده، 
ويوليــه دبــره".  االســتذكار)٢88/8(.

)٢( "الســبب املســوغ للهجــر: وهــو ملــن صــدرت منــه معصيــة، فيســوغ ملــن 
اطلــع عليهــا منــه هجــره عليهــا؛ ليكــف عنهــا". 

فتح الباري)١٠/٤97(.
)٣( ينظــر: قــرة عــني األخيــار)56١/7(، واملعونــة)١7٠٠/١(، واملقدمات 
والفواكــه  الثمينــة)١٣٠٤/٣(،  اجلواهــر  املمهــدات)٤٤6/٣(، وعقــد 
العلــامء)7/٢8٤(،  وحليــة  واملهــذب)١١٠/٣(،  الــدواين)٢9٤/٢(، 
ــة النبيــه)٤76/١٤(، واملغنــي)٣١8/7(، والــرشح الكبــري البــن أيب  وكفاي

عمــر)١68/8(، واملبــدع)6/٢6٣(. 
ــاب؛ ألن  ــىل التح ــس ع ــة النف ــدب إىل رياض ــاه: الن ــوا: "معن )٤( ال تباغض

ــه". ــام نفس ــب فيه ــرء يغل ــكاد امل ــة ال ي ــة والبغض املحب
االستذكار)٢89/8(.

)5( تدابــروا: "معنــاه: التهاجــر والتصــارم، مأخــوذ مــن توليــة الرجــل دبــره 
أخــاه إذا رآه، وإعراضــه عنــه".

معامل السنن)١٢٢/٤(.
ــن  ــى ع ــا ينه ــاب م ــاب األدب، ب ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ )6( أخرج
صحيحــه،  يف  ومســلم  رقــم)6٠65(،   ،)١9/8( والتدابــر،  التحاســد 
كتــاب الــرب والصلــة واآلداب، بــاب النهــي عــن التحاســد والتدابــر 

رقــم)٢558(. والتباغــض)١98٣/٤(، 
)7( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب األدب، باب اهلجــرة، )8/٢١(، 
رقــم)6٠77(، ومســلم يف صحيحــه، كتــاب الــرب والصلــة واآلداب، بــاب 
حتريــم اهلجــر فــوق ثــالث بــال عــذر رشعــي، رقــم)٢56٠(، ص)١١٢6(.

وجــه الداللــة: يف احلديــث بيــان لفضــل مــن وصل 
رمحــه إذا ُقطعــت، وأن اهلل معينــه ونــارصه يف ذلك.

ــل  ــن أه ــة وب ــن الزوج ــن ب ــاين: إذا مل يك ــم الث القس
ــة  ــرتك الزوج ــوال ل ــة أح ــاك ثالث ــم، فهن ــا رح زوجه

ــا: ــل زوجه ــة أه صل
ــل  ــة أه ــارة وصل ــة زي ــرك الزوج ــة األوىل: ت احلال
ــا  ــة بينه ــم وال خماصم ــٍر)١( هل ــري هج ــن غ ــا م زوجه
ــك. ــو ذل ــا ونح ــغاهلا وارتباطه ــام النش ــم، وإن وبينه
احلالــة الثانيــة: هجــر الزوجــة ألهــل زوجهــا 
ومقاطعتهــم، بســبب حصــول خصــام ومشــاحنة 

وســوء تفاهــم بينهــا وبينهــم.
احلالــة الثالثــة: هجــر الزوجــة ألهــل زوجهــا 
عنــد  عليهــا  رضر  حصــول  بســبب  ومقاطعتهــم، 

صلتهــم.
ــة  ــة صل ــرك الزوج ــي ت ــة األوىل: وه ــا يف احلال أم
أهــل زوجهــا مــن غــري هجــٍر هلــم وال خماصمــة بينهــا 

ــك. ــو ذل ــا ونح ــغاهلا وارتباطه ــام النش ــم، وإن وبينه
فــإن كان ســبب تــرك الزوجــة صلــة أهــل زوجهــا؛ 
ــاط بأمــر مــا، فــال حــرج  االنشــغال بعمــل، أو االرتب
ــت  ــداء ليس ــة ابت ــيام وأن الصل ــك، الس ــا يف ذل عليه
ــة عليهــا إذا مل يكــن بينهــا وبينهــم رحــم، وقــد  بواجب

ــان ذلــك يف املســألة الســابقة. ســبق بي
مــع التنبيــه إىل عــدم متــادي الزوجــة يف ذلــك؛ 
لئــال يســاء هبــا الظــن مــن قبــل أهــل الــزوج، فتنقلــب 
العالقــة بينهــم إىل تشــاحن وختاصــم، ثــم يتطــور 

ــه. ــي عن ــع املنه ــران والتقاط ــر إىل اهلج األم
وأمــا يف احلالــة الثانيــة: وهــي هجــر الزوجــة ألهــل 
زوجهــا بســبب خصــام ومشــاحنة وســوء تفاهــم بينها 

ــم، فيقال: وبينه

اتفــق الفقهــاء عــىل أنــه ال يــوز للمســلم أن هيجــر 
ــن  ــر م ــرشوع)٢( أكث ــبب م ــري س ــن غ ــلم م ــاه املس أخ

ثالثــة أيــام)٣(.
واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها:

اهلل . ١ رســول  أن  عنــه  اهلل  ريض  أنــس  روى  مــا 
وال  حتاســدوا،  وال  تباغضــوا)٤(،  »ال  قــالملسو هيلع هللا ىلص: 
ــل  ــا، وال حي ــاد اهلل إخوان ــوا عب ــروا)5(، وكون تداب

ــام «)6(. ــة أي ــوق ثالث ــاه ف ــر أخ ــلم أن هيج ملس
مــا روى أبــو أيــوب األنصــاري ريض اهلل عنــه أن . ٢

ــر  ــل أن هيج ــل لرج ــال: » ال حي ــول اهللملسو هيلع هللا ىلص ق رس
أخــاه فــوق ثــالث ليــال، يلتقيــان: فيعــرض هــذا 
ــالم  ــدأ بالس ــذي يب ــا ال ــذا، وخريمه ــرض ه ويع

.)7(»
وجــه الداللــة مــن احلديثــن: يف احلديثــني هنــي عــن 
التدابــر، وحتريــم هجــر املســلم أخــاه املســلم أكثــر مــن 

ثالثــة أيــام، وأن خريمهــا مــن يبــادر بالســالم.
مــا روى أبــو هريــرة ريض اهلل عنــه أن رســول . ٣

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــال: » تفتــح أبــواب اجلنــة يــوم االثنــني 
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)١( سبق ختريه.
)٢( متصارمان: "متهاجران".  رشح سنن ابن ماجه للسيوطي ص)69(.

ــا،  ــنة فيه ــالة والس ــة الص ــاب إقام ــننه، كت ــه يف س ــن ماج ــه اب )٣( أخرج
بــاب مــن أمَّ قــوم وهــم لــه كارهــون)٣١١/١(، رقــم)97١(، وابــن 
حبــان يف صحيحــه)5٣/5(، رقــم)١757(،  وقــال البوصــريي يف مصبــاح 

الزجاجة)١١9/١(:"هــذا إســناد صحيــح رجالــه ثقــات".
)٤( أخرجــه أمحــد يف مســنده)١9٠/٢6(، رقــم)١6٢58(، وأبــوداود 
يف  حبــان  وابــن  رقــم)١٣١9(،  مســنده)55٠/٢(،  يف  الطيالســـي 
جممــع  يف  اهليثمــي  وقــال  رقــم)566٤(،  صحيحــه)٤8٠/١٢(، 
ــال  ــد رج ــال أمح ــرباين، ورج ــىل والط ــد وأبويع ــد)66/8(:"رواه أمح الزوائ

الصحيــح".
)5( أخرجــه أمحــد يف مســنده)٤55/٢9(، رقــم)١79٣5(، وأبــوداود 
ــلم، )٤/٢79(،  ــاه املس ــر أخ ــن هيج ــاب فيم ــاب األدب، ب ــننه، كت يف س
ــال:  ــم)7٢9٢(، وق ــتدركه)١8٠/٤(، رق ــم يف مس ــم)٤9١5(، واحلاك رق

ــاه".  ــناد، ومل خيرج ــح اإلس ــث صحي ــذا حدي "ه

ويــوم اخلميــس، فيغفــر لــكل عبــد ال يــرشك بــاهلل 
شــيئًا إال رجــاًل كانــت بينــه وبــني أخيــه شــحناء، 

ــا «)١(. ــى يصطلح ــن حت ــروا هذي ــال: أنظ فيق
ــال . ٤ ــال: ق ــه، ق ــاس ريض اهلل عن ــن عب ــا روى اب م

ــم  ــم صالهت ــع هل ــة ال ترف ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ثالث رس
ــه  ــم ل ــًا وه ــل أمَّ قوم ــربًا: رج ــهم ش ــوق رءوس ف
كارهــون، وامــرأة باتــت وزوجهــا عليها ســاخط، 

ــان)٢( «)٣(. ــوان متصارم وأخ
مــا روى هشــام بــن عامــر ريض اهلل عنــه أنــه . 5

ــلم أن  ــل ملس ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ال حي ــال رس ــال: ق ق
ــان  ــام ناكب ــال، فإهن ــالث لي ــوق ث ــلاًم ف ــر مس هيج
عــن احلــق، مــا دامــا عــىل رصامهــام، وأوهلــام فيئــًا 
يكــون ســبقه بالفــيء كفــارة لــه، وإن ســلم فلــم 
يقبــل ورد عليــه ســالمه، ردت عليــه املالئكة، ورد 
عــىل اآلخــر الشــيطان، وإن ماتــا عــىل رصامهــام مل 

ــدًا «)٤(. ــًا أب ــة مجيع ــال اجلن يدخ
مــا روى أبــو خــراش الســلمي ريض اهلل عنــه أنــه . 6

ســمع النبــي يقــول ملسو هيلع هللا ىلص: » مــن هجــر أخــاه ســنة، 
فهــو كســفك دمــه «)5(. 

وجــه الداللــة مــن األحاديــث: يف هــذه األحاديــث 
بيــان عقوبــة مــن هيجــر أخــاه املســلم؛ وهــذا للتحذيــر 

مــن اهلجــران والتقاطــع بــني املســلمني.
إن املنــع مــن اهلجــر زيــادة عــىل الثالثــة أيــام؛ "ألن . 7

ــه،  ــي عن ــر املنه ــع والتداب ــؤد إىل التقاط ــك م ذل
ــاد  ــن األحق ــاء، ومتك ــداوة والبغض ــورث للع وم
يف قلــوب املؤمنــني بعضهــم لبعــض، وضــد ذلــك 
ــة،  ــة واأللف ــن املواصل ــي ملسو هيلع هللا ىلص م ــض النب ــا ح م
ــه ملسو هيلع هللا ىلص: "  ــر لقول ــه مــن التقاطــع والتداب وهنــى عن
ال تقاطعــوا وال تدابــروا وكونــوا عبــاد اهلل إخوانــًا، 

ــالث)6( ")7(. ــوق ث ــاه ف ــم أخ ــر أحدك وال هيج
وأمــا يف احلالــة الثالثــة: وهــي هجــر الزوجــة ألهــل 
ــا  ــول رضر عليه ــبب حص ــم، بس ــا ومقاطعته زوجه

عنــد صلتهــا ألهــل زوجهــا، فيقــال:
ــة •  ــىل الزوج ــع ع ــه إذا وق ــىل أن ــاء ع ــق الفقه اتف

رضر واعتــداء مــن قبــل أهــل زوجهــا، فإنــه يــوز 
ــم)8(؛  ــاء رشه ــم واتق ــع أذاه ــم؛ لدف ــا هجره هل

.)9(" " ال رضر وال رضار  حلديــث: 
ــه ال  ــىل أن ــامء ع ــع العل ــرب: "وأمج ــن عبدال ــال اب ق
ــالث إال أن  ــوق ث ــاه ف ــر أخ ــلم أن هيج ــوز للمس ي
ــه  ــد علي ــا يفس ــه م ــه وصلت ــن مكاملت ــاف م ــون خي يك
دينــه، أو يولــد بــه عــىل نفســه مــرة يف دينــه أو دنيــاه، 
ــده،  ــه وبع ــه يف جمانبت ــص ل ــد رخ ــك فق ــإن كان ذل ف

ــة")١٠(. ــة مؤذي ــن خمالط ــري م ــٍل خ ٍم مجي ورب رَصْ
وقــال أيضــًا: "والــذي عنــدي أن مــن خــي مــن 
جمالســته ومكاملتــه الــرر يف الديــن أو يف الدنيــا، 
والزيــادة يف العــداوة والبغضــاء، فهجرانــه والبعــد عنه 
خــري مــن قربــه؛ ألنــه حيفــظ عليــك زالتــك، ويامريــك 
ــه،  ــة خلطت ــوء عاقب ــن س ــلم م ــك، وال تس يف صواب

)6( سبق ختريه.
)7( املعونة)١7٠٠/١٤(.

)8( ينظــر: التمهيــد البــن عبدالــرب)١٢7/6(، واالســتذكار)8/٢9٠(، 
وطــرح التثريــب)98/8(، وفتــح البــاري)٤96/١٠(، وفتــاوى نــور عــىل 

ــاز)٢١/٢59(. ــن ب ــدرب الب ال
)9( سبق ختريه.

)١٠( التمهيد البن عبدالرب)١٢7/6(.
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)١( االستذكار)8/٢9٠(.
ــدواين)٢/٢96(،  ــه ال ــة ص)٢9٢(، والفواك ــني الفقهي ــر: القوان )٢( ينظ
ــن  ــدرب الب ــىل ال ــور ع ــاوى ن ــاين)٤٣٠/٢(، وفت ــب الرب ــة الطال وكفاي

بــاز)٢١/٢59(.
)٣( الرسالة البن أيب زيد ص)١5٤(.

)٤( فتاوى نور عىل الدرب البن باز)٢١/٢59(.

ــار  ــدر املخت ــار)85/٣(، وال ــكام)٣٢٣/١(، واالختي ــر: درر احل )5( ينظ
الرســالة  عــىل  زروق  ورشح  القرطبــي)6/5(،  وتفســري  ص)665(، 
عــىل  العــدوي  وحاشــية   ،)٢9٢/٢( الــدواين  والفواكــه   ،)١٠٢٣/٢(
 ،)٣89/5( الطالبــني  وروضــة   ،)٤٢7/٢( الربــاين  الطالــب  كفايــة 
ــوع  ــوع )٣٣٠/١9(، وجمم ــة املجم ــبكي)5١7/٢(، وتكمل ــاوى الس وفت

الفتــاوى)١86/٢9(، وخمتصـــر اإلفــادات البــن بلبــان ص)٤١8(. 
)6( آية رقم)٢٢(، سورة حممد.

ــة")١(. ــة مؤذي ــن خمالط ــري م ــل خ ورب رصم مجي
ــىل •  ــرب ع ــة الص ــل للزوج وإن كان األوىل واألفض

ــم،  ــو عنه ــم، والعف ــا، وحتمله ــل زوجه أذى أه
ــب  ــى تنقل ــن، حت ــي أحس ــي ه ــع األذى بالت ودف

ــة)٢(. ــحناء إىل ألف ــودة، والش ــداوة إىل م الع
قــال ابــن أيب زيــد القــريواين: "ومــن مــكارم 
األخــالق أن تعفــو عمــن ظلمــك، وتعطــي مــن 

حرمــك، وتصــل مــن قطعــك")٣(.
وعندمــا ســئل ســامحة الشــيخ ابــن بــاز عــن 
التــي حيصــل  الزوجــة ألخــت زوجهــا  مقاطعــة 
ــة  ــا الزوجي ــىل حياهت ــر ع ــجار يؤث ــام وش ــام خص بينه
ــن  ــي أحس ــي ه ــة بالت ــن املواصل ــام أمك ــال: "مه فق
ــن،  ــو أحس ــل فه ــرب والتحم ــب والص ــكالم الطي وال
ــت  ــب ومل تلتف ــكالم الطي ــف وال ــا باللط إذا عاملتيه
ــذا  ــوت فه ــا وعف ــت عنه ــيء وصفح ــا ال إىل كالمه
أطيــب وأحســن، فــإن مل تســتطيعي فاملقاطعــة أوىل 
وعــدم الزيــارة هلــم إذا كان يرتتــب عــىل هــذا رش 
بينــك وبــني زوجــك فاتركــي زيارهتــا والــكالم معهــا، 
ــيء  ــا ال ــن كالمه ــت ع ــرب وأعرض ــت الص وإن حتمل
ــكلة  ــي املش ــذا تنته ــب وهب ــذا طي ــا فه وســمحت عنه
وترجــع عــن غيهــا وســوئها منــك، لكــن إذا كان منــك 
كلمــة ومنهــا كلمــة وعــدم صــرب يطــول األمــر وحيصل 
ــا،  ــرد عليه ــدم ال ــامح وع ــك بالس ــن نوصي ــرش، لك ال
ــدع  ــا وت ــع إىل صواهب ــى ترج ــرب حت ــل والص والتحم
اإليــذاء، فــإن مل تتحمــيل ومل تصــربي فاتركــي الزيــارة، 

ــك")٤(. ــك يف ذل ــرج علي وال ح
ــامح  ــىل التس ــث ع ــارة إىل احل ــبقت اإلش ــد س وق

ــكالم  ــد ال ــث األول، عن ــايض يف املبح ــو والتغ والعف
ــة  ــل الزوج ــة يف تعام ــول العام ــد واألص ــىل القواع ع
مــع أهــل زوجهــا، والتــي ينبغــي اســتحضارها يف هــذا 

ــام. املق
املطلــب الثالــث: منــع الزوجــة زوجهــا وأوالدهــا مــن 

زيــارة أهــل زوجهــا
صورة املسألة:

إذا حــدث بــني الزوجــة وبــني أهــل زوجهــا خصام 
وخــالف، أو وقــع عليهــا رضر مــن صلتهــم، فقطعــت 
عالقتهــا مــع أهــل زوجهــا الذيــن ليــس بينهــا وبينهــم 
ــع  ــا أن متن ــوز هل ــل ي ــم، فه ــت زيارهت ــم، وترك رح

زوجهــا وأوالدهــا مــن زيــارة أهــل زوجهــا؟
ــة  ــوب صل ــىل وج ــامء ع ــاق العل ــان اتف ــبق بي س
الرحــم)5(، واالســتدالل عــىل ذلــك، وبنــاء عليــه 
فإنــه ال يــوز للزوجــة أن متنــع زوجهــا وأوالدهــا مــن 
زيــارة أهــل زوجهــا وصلتهــم؛ ألن صلــة أهــل الــزوج 
واجبــة عــىل الــزوج وأوالده؛ لوجــود الرحــم بينهــم، 
وهــذا املنــع الصــادر مــن الزوجــة يعتــرب مــن تقطيــع 
ــار،  ــه موجــب لدخــول الن ــه، وأن األرحــام املنهــي عن

ــة. ــع مــن دخــول اجلن ومان
وقــد دل عــىل ذلــك أدلــة كثــرية بخصــوص حتريــم 

قطــع الرحــم، منهــا: 
ْيُتْم َأْن ُتْفِســُدوا . ١ قولــه تعــاىل:﴿ َفَهــْل َعَســْيُتْم إِْن َتَولَّ

فـِـي اأْلَْرِض َوُتَقطُِّعــوا َأْرَحاَمُكْم ﴾)6(.
ــِه ِمــْن . ٢ ِذيــَن َينُْقُضــوَن َعْهــَد اللَّ قولــه تعــاىل:﴿ َوالَّ

ــُه بـِـِه َأْن ُيوَصــَل  َبْعــِد ِميَثاِقــِه َوَيْقَطُعــوَن َمــا َأَمــَر اللَّ
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)١( آية رقم)٢5(، من سورة الرعد.
إثــم  بــاب  األدب،  كتــاب  صحيحــه،  يف  البخــاري  أخرجــه   )٢(
القاطــع)5/8(، رقــم)598٤(، ومســلم يف صحيحــه، كتــاب الــرب والصلــة 
واآلداب، بــاب صلــة الرحــم وحتريــم قطيعتهــا)١98١/٤(، رقــم)٢556(.
)٣(أخرجــه أمحــد يف مســنده)٤٠/٣٤(، رقــم)٢٠٣99(، وأبــوداود يف 
ســننه، كتــاب األدب، بــاب يف النهي عــن البغــي)٢76/٤(،  رقــم)٤9٠٢(، 
ــورع)٤/٢٤5(،  ــق وال ــة والرقائ ــة القيام ــواب صف ــننه، أب ــذي يف س والرتم
ــن ماجــه يف  ــال الرتمــذي: "هــذا حديــث صحيــح"، واب رقــم)٢5١١(، وق

ــم)٤٢١١(. ــي)١٤٠8/٢(، رق ــاب البغ ــد، ب ــاب الزه ــننه، كت س
)٤( آية رقم)٢(، سورة املائدة.

)5( آية رقم)7١(، سورة التوبة.

)6( آية رقم)67(، سورة التوبة.
)7( أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب العلــم، بــاب مــن ســن ســنة حســنة 

أو ســيئة، ومن دعــا إىل هــدى أو ضاللــة)٢٠6٠/٤(، رقــم)٢67٤(.

ْعنَــُة َوَلُهْم  ِئــَك َلُهــُم اللَّ َوُيْفِســُدوَن فِــي اأْلَْرِض ُأوَلٰ
اِر ﴾)١(. ُســوُء الــدَّ

ر مــن تقطيــع األرحــام،  وجــه الداللــة: أن اهلل حــذَّ
ــن  ــزاء م ــنيَّ ج ــاد يف األرض، وب ــن اإلفس ــه م وجعل

ــرة. ــار يف اآلخ ــا، والن ــن يف الدني ــك باللع ــل ذل فع
قولهملسو هيلع هللا ىلص: » ال يدخل اجلنة قاطع «)٢(.. ٣
ــل اهلل . ٤ ــدر أن يعج ــب أج ــن ذن ــا م ــه ملسو هيلع هللا ىلص: » م قول

لصاحبــه العقوبــة يف الدنيــا مــع مــا يدخــره لــه يف 
االخــرة مثــل: البغــي وقطيعــة الرحــم « )٣(.

ــان  ــني بي ــن: يف احلديث ــن احلديث ــة م ــه الدالل وج
لعقوبــة قاطــع الرحــم، وذلــك بتعجيــل العقوبــة لــه يف 

ــة. ــول اجلن ــن دخ ــه م ــرة بحرمان ــا، ويف اآلخ الدني
وهنــاك عــدد مــن األدلــة التــي تــدل بعمومهــا عــىل 
ــة  ــن صل ــا م ــا وأوالده ــة زوجه ــع الزوج ــم من حتري

أهــل زوجهــا، مثــل:
قولــه تعــاىل: ﴿َوَتَعاَوُنــوا َعَلــى اْلبـِـرِّ َوالتَّْقــَوٰى َواَل . ١

ْثــِم َواْلُعــْدَواِن ﴾ )٤(. َتَعاَوُنــوا َعَلــى اإْلِ
وقولــه تعــاىل: ﴿َواْلُمْؤِمنُــوَن َواْلُمْؤِمنَــاُت َبْعُضُهْم . ٢

ــْوَن َعــِن  ــُروِف َوَينَْه ــُروَن بِاْلَمْع ــاُء َبْعــٍض َيْأُم َأْولَِي
اْلُمنَْكــِر﴾ )5(.

وقولــه تعــاىل: ﴿اْلُمنَافُِقــوَن َواْلُمنَافَِقــاُت َبْعُضُهــْم . ٣
َعــِن  َوَينَْهــْوَن  بِاْلُمنَْكــِر  َيْأُمــُروَن  َبْعــٍض  ِمــْن 

.)6( اْلَمْعــُروِف﴾ 

ــن . ٤ ــه م ــدى كان ل ــا إىل ه ــن دع ــه ملسو هيلع هللا ىلص: »م وقول
ــك  ــص ذل ــه، ال ينق ــن تبع ــور م ــل أج ــر مث األج

ــيئًا« )7(. ــم ش ــن أجوره م
فهــذه األدلــة تــدل عــىل أن الواجــب عــىل الزوجــة 
إعانــة زوجهــا عــىل صلــة أهلــه وبرهــم، وتربيــة 
ــىل  ــجيعهم ع ــم وتش ــة الرح ــىل صل ــًا ع ــا أيض أوالده
ــب  ــة وطي ــالق الزوج ــن أخ ــن حماس ــك، وإن "م ذل
عرشهتــا لزوجهــا، إحســاهنا إىل أهلــه، وجتاوزهــا عــن 
ــه،  ــة رمح ــه، وصل ــر والدي ــىل ب ــه ع ــم، وإعانت زالهت
ــن  ــل يف املوازي ــذي يثق ــق ال ــن اخلل ــن حس ــك م فذل
ــزوج  ــة ال ــن حمب ــد م ــا يزي ــه مم ــام أن ــة، ك ــوم القيام ي
ــنة  ــيئة باحلس ــة الس ــام أن مقابل ــه، ك ــه لزوجت واحرتام

ــودة".  ــب امل ــا يل مم
ــارة  ــى زي ــه ع ــزوج زوجت ــار ال ــع: إجب ــب الراب املطل

ــا ــل زوجه أه
صورة املسألة: 

إذا امتنعــت الزوجــة مــن زيــارة أهــل زوجهــا 
بســبب انشــغاهلا بأمــر مــا، أو لوجــود خــالف وخصام 
بينهــم، أو حلصــول رضر عليهــا، فهــل للــزوج إجبــار 
ــب  ــل ي ــه؟ وه ــارة أهل ــىل زي ــا ع ــه وإرغامه زوجت

ــك؟ ــه يف ذل ــة طاعت ــىل الزوج ع
الكالم يف هذه املسألة يتناول أمرين:

األمر األول: إجبار الزوج زوجته عى زيارة أهله. 
األمــر الثــاين: طاعــة الزوجــة لزوجهــا يف إجبارهــا عــى 

ــارة أهله. زي
أمــا بالنســبة لألمــر األول: وهــو إجبــار الــزوج زوجتــه 

عــى زيــارة أهلــه، فيقــال:
ــإن  ــم، ف ــا رح ــل زوجه ــة وأه ــني الزوج إذا كان ب
ــا  ــل زوجه ــة أه ــىل صل ــه ع ــرب زوجت ــزوج أن ي لل
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ــباه  ــالم)١7/١(، واألش ــن عبدالس ــز ب ــكام للع ــد األح ــر: قواع )١( ينظ
والنظائــر البــن الســبكي)١٠5/١(، واملوافقــات)٣١١/١(، واألشــباه 

ــم)١/78(. ــن نجي ــر الب والنظائ
ــة- ــواب، هل-يب-عىل-الزوج ــؤال وج ــالم س ــع اإلس ــر: موق )٢( ينظ

أن-تصل-والدي-زوجهــا 
/https://islamqa.info/ar/answers/154607

/https://www.islamweb.com/ar/fatwa/176487
/https://www.islamweb.com/ar/fatwa/97514

 ،)8٤/٣( الرائــق  والبحــر   ،)٣٣٤/٢( الصنائــع  بدائــع  ينظــر:   )٣(
وأســنى   ،)٤٣9/١( الصغــري  والشـــرح   ،)٢٢/٢( الــدواين  والفواكــه 
 )٢95/7( واملغنــي   ،)٢١٠/٤( املحتــاج  وحتفــة  املطالــب)١/5٢7(، 
النهــى  أويل  الكبــري البــن أيب عمــر)١٤٤/8(، ومطالــب  ، والشـــرح 

.)٢7١ /5 (
)٤( ينظر: تفسري القرطبي)١69/5(.

)5( ينظر: موقع:
 https://www.islamweb.com/ar/fatwa/4180/

وزيارهتــم؛ لوجــوب صلــة الرحــم عــىل الزوجــة، كــام 
ــابقتني. ــألتني الس ــك يف املس ــان ذل ــبق بي س

ــم،  ــا رح ــل زوجه ــة وأه ــني الزوج ــن ب وإن مل يك
فإنــه يمكــن اســتصحاب احلــاالت الثــالث يف مســألة 
تــرك الزوجــة زيــارة أهــل زوجهــا، وذلــك بــأن يقــال:
ــا  ــل زوجه ــارة أه ــة زي ــرك الزوج ــبب ت إذا كان س
ــزوج  ــي لل ــا فينبغ ــر م ــا بأم ــغاهلا وارتباطه ــو انش ه
يتحــىل  وأن  واالرتبــاط،  االنشــغال  هــذا  مراعــاة 
بالرفــق واحلكمــة، فيجمــع بــني بــره بوالديــه، وحســن 
معــارشة زوجتــه وعــدم التضييــق عليهــا، الســيام 
ــىل  ــداء ع ــة ابت ــت بواجب ــزوج ليس ــل ال ــة أه وأن صل
الزوجــة؛ لعــدم الرحــم بينهــم، كــام ســبق بيــان ذلــك 
يف املســألة األوىل، كــام أنــه ينبغــي عــىل الزوجــة العاقلة 
ــا  ــاغلها وارتباطاهت ــني مش ــق ب ــع والتوفي ــة اجلم حماول
ــا  ــك م ــني ذل ــع ب ــث جتم ــا، بحي ــل زوجه ــارة أه وزي
ــع  ــارض م ــام ال يتع ــا ب ــب أموره ــتطاعت، وترت اس

ــا. ــا وواجباهت ــؤولياهتا ومهامه مس
وإذا كان ســبب تــرك الزوجــة زيــارة أهــل زوجهــا 
ــران  ــع واهلج ــؤدي للتقاط ــالف امل ــام واخل ــو اخلص ه
فإنــه يســوغ للــزوج أن يــرب زوجتــه عــىل زيــارة 
ــع  ــر والتقاط ــم اهلج ــن حتري ــره م ــبق ذك ــا س ــه؛ مل أهل
بــني املســلمني، وأن خريمهــا الــذي يبــدأ بالســالم كــام 
ســبق بيــان ذلــك يف املســألة الثانيــة مــن هــذا املطلــب.
وإذا كان ســبب تــرك الزوجــة زيــارة أهــل زوجهــا 
ــم،  ــا هل ــد زيارهت ــة عن ــىل الزوج ــن رضر ع ــع م ــا يق م
ــك مــن مفســدة ظاهــرة عــىل  ومــا حيصــل بســبب ذل
ــا  ــىل عالقته ــا وع ــلبًا عليه ــر س ــث يؤث ــة، بحي الزوج
مــع زوجهــا، فإنــه ليــس للــزوج أن يــرب زوجتــه عــىل 
ــوع  ــرر مرف ــن أن ال ــه م ــبق بيان ــا س ــه؛ مل ــارة أهل زي
ــد  ــال رضر وال رضار، وألن درء املفاس ــة، ف يف الرشيع
ــىل  ــب ع ــإذا ترت ــح)١(، ف ــب املصال ــىل جل ــدم ع مق

زيارهتــم مفســدة أعظــم مــن املصلحــة املرجــوة، فــإن 
دفــع املفســدة بــرتك زيارهتــم، أوىل مــن املصلحــة التــي 

ــارة)٢(.  ــذه الزي ــا هب ــن حصوهل ــى م يرج
ــة  ــة الزوج ــو طاع ــاين: وه ــر الث ــبة لألم ــا بالنس وأم

لزوجهــا يف إجبارهــا عــى زيــارة أهلــه، فيقــال:
اتفــق الفقهــاء عــىل أنــه يــب عــىل الزوجــة • 

طاعــة زوجهــا)٣( يف حــدود املعــروف، مــامل يأمــر 
بمعصيــة، ويف حــدود اســتطاعة الزوجــة وقدرهتا، 

ــا)٤(.  ــُرُّ هب ــا أو َي ــق عليه ــث ال يش بحي
وبنــاء عليــه فإنــه إذا كان بــني الزوجــة وأهــل 
زوجهــا رحــم، فإنــه يــب عــىل الزوجــة طاعــة 
زوجهــا وصلــة أهلــه وزيارهتــم؛ ألن ذلــك مــن صلــة 

الرحــم الواجــب. 
وأمــا إذا مل يكــن بــني الزوجــة وأهــل زوجهــا 
ــة  ــة الزوج ــارصون يف طاع ــف املع ــد اختل ــم، فق رح

ــني: ــىل قول ــك ع ــا يف ذل لزوجه
القول األول:

ــا  ــا يف إجباره ــة زوجه ــة طاع ــىل الزوج ــب ع ي
وإرغامهــا عــىل زيــارة أهلــه، إال إن كان يلحقهــا رضر 
ــة  ــا طاع ــب عليه ــال ي ــم، ف ــن زيارهت ــدة م أو مفس

ــك. ــا يف ذل زوجه
وهبذا أفتى بعض املعارصين)5(.
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)١( ينظر: موقع:
 https://www.islamweb.com/ar/fatwa/97514/ 

https://www.islamweb.com/ar/fatwa/209497
)٢( أخرجــه أمحــد يف مســنده)٣8٣/١٢(، رقــم)7٤٢١(، والنســائي يف 
الســنن الكــربى، كتــاب النــكاح، بــاب أي النســاء خــري؟ )5/١6١(، 
ــال:  ــم)٢68٢(، وق ــتدركه)١75/٢(، رق ــم يف مس ــم)5٣٢٤(، واحلاك رق
"هــذا حديــث صحيــح عــىل رشط مســلم، ومل خيرجــاه"، والبيهقــي يف الســنن 

الكــربى)١٣١/7(، رقــم)١٣٤77(. 
يف  والبــزار  رقــم)١66١(،  مســنده)٣/١99(،  يف  أمحــد  أخرجــه   )٣(
ــه)9/٤7١(،  ــان يف صحيح ــن حب ــم)7٤8٠(، واب ــنده)٤6/١٤(، رق مس
ــم)٤598(،  ــط)٣٤/5(، رق ــم األوس ــرباين يف املعج ــم)٤١6٣(، والط رق
وقــال البــزار يف جممــع الزوائــد)٣٠6/٤(: "رواه أمحــد، والطــرباين يف 
األوســط، وفيــه ابــن هليعــة، وحديثــه حســن، وبقيــة رجالــه رجــال 

الصحيــح".

القول الثاين: 
يســتحب للزوجــة طاعــة زوجهــا فيــام يأمرهــا بــه 
مــن زيــارة أهلــه، مــا مل يلحقهــا رضر أو أذى، وال تأثــم 

بــرتك أمــره.
وهبذا أفتى أيضًا مجاعة من املعارصين)١(.

األدلة:
أدلة القول األول:

ــىل  ــة ع ــث الزوج ــا ح ــي فيه ــة الت ــتدلوا باألدل اس
ــا: ــا، ومنه ــة زوجه طاع

مــا روى هريــرة ريض اهلل عنــه قــال: قيــل لرســول . ١
ــرسه  ــي ت ــال: »الت ــري؟ ق ــاء خ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أي النس
ــها  ــه يف نفس ــر، وال ختالف ــه إذا أم ــر، وتطيع إذا نظ

ــره«)٢(. ــام يك ــا ب وماهل
ــه . ٢ ــوف ريض اهلل عن ــن ع ــن ب ــد الرمح ــا روى عب م

قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا صلــت املــرأة 
ــا،  ــت فرجه ــهرها، وحفظ ــت ش ــها، وصام مخس
وأطاعــت زوجهــا قيــل هلــا: ادخــيل اجلنــة مــن أي 

ــئت«)٣(. ــة ش ــواب اجلن أب
مــا روى معــاذ بــن جبــل ريض اهلل عنــه أن رســول . ٣

ــجد  ــدا أن يس ــرا أح ــت آم ــو كن ــال: »ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق
لغــري اهلل، ألمــرت املــرأة أن تســجد لزوجهــا، 
والــذي نفــس حممــد بيــده، ال تــؤدي املــرأة حــق 

ــىل  ــن ع ــث هل ــاه: احل ــريه، ومعن ــل كاإلكاف لغ ــب للجم ــب: "القت )٤( قت
ــف يف  ــال، فكي ــذه احل ــاع يف ه ــعهن االمتن ــه ال يس ــن، وأن ــة أزواجه مطاوع

ــر)١١/٤(. ــث واألث ــب احلدي ــة يف غري ــا". النهاي غريه
)5( أخرجــه أمحــد يف مســنده)١٤5/٣٢(، رقــم)١9٤٠٣(، والرتمــذي 
عــىل  الــزوج  حــق  يف  جــاء  مــا  بــاب  الرضــاع،  أبــواب  ســننه،  يف 
ــن  ــب"، واب ــن غري ــث حس ــال: "حدي ــم)١١59(، وق ــرأة)٤56/٢(، رق امل
ماجــه يف ســننه، كتــاب النــكاح، بــاب حــق الــزوج عــىل املــرأة)١/595(، 
ــرشة  ــاب ع ــربى، كت ــنن الك ــائي يف الس ــه، والنس ــظ ل ــم)١85٣(، واللف رق
النســاء، بــاب يف حــق الرجــل عــىل املــرأة)٢5٣/8(، رقــم)9١٠٢(، وابــن 
حبــان يف صحيحــه)٤79/9(، رقــم)٤١7١(، وقــال األلبــاين يف إرواء 

الغليــل)5٤/7(: "صحيــح".
https://www.islamweb.com/ar/fatwa/4180/ )6(

https://www.islamweb.com/ar/fatwa/4180/ :7( موقع(

ــأهلا  ــو س ــا، ول ــق زوجه ــؤدي ح ــى ت ــا حت رهب
ــه«)5(. ــب)٤( مل متنع ــىل قت ــي ع ــها وه نفس

وجــه الداللــة مــن األحاديــث: "يف هــذه األحاديث 
داللــة رصحيــة عــىل وجــوب طاعــة الزوجــة لزوجهــا، 
وتعظيــم حقــه، وبنــاء عــىل ذلــك فــإذا دعاهــا إىل زيارة 
ــه، وجــب عليهــا أن تطيعــه يف ذلــك، وليــس هلــا  أهل
ــم أذًى  ــا منه ــاف أن يلحقه ــت خت ــع، إالّ إذا كان أن متتن

يف دينهــا أو عرضهــا")6(. 
أن "حســن عالقــة الزوجــة مــع أهــل زوجهــا هــو . ٤

ــن  ــب كل م ــي يطال ــروف الت ــرشة باملع ــن الع م
ــا")7(. ــني بتحقيقه الزوج

يناقــش: بــأن املــراد باملعــارشة باملعــروف مــا يتعلــق 
بالزوجــني خصوصــًا دون غريهــم مــن األهــل ونحــو 

ذلــك.
ــرًا يف  ــأن هــذه األمــور ال شــك أن هلــا أث جيــاب: ب
ــاة  ــتقيم احلي ــال تس ــني، ف ــني الزوج ــرشة ب ــن الع حس
الزوجيــة وال تســتقر يف الغالــب مــع إخــالل الزوجــة 

ــادرًا. ــا إال ن ــل زوجه ــع أه ــة م ــاءهتا للعالق وإس
أدلة القول الثاين:

"أن طاعــة املــرأة لزوجهــا ليســت طاعــة مطلقــة يف 
كل يشء، بــل هــي مقيــدة بضوابــط الرشع، ومــن ذلك 
أن يكــون املأمــور بــه مباحــًا وال مــرة فيــه عــىل املرأة، 
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وأن يكــون ممــا لــه عالقــة بالنــكاح وتوابعــه، قــال ابــن 
ــزوج يف  ــة ال ــا طاع ــب عليه ــرأة ال ي ــم: "ألن امل نجي
ــكاح  ــع إىل الن ــام يرج ــك في ــام ذل ــه، إن ــر ب ــا يأم كل م
وتوابعــه، خصوصــًا إذا كان يف أمــره إرضار هبــا)١(")٢(.

يناقش من وجهن:
ــل؛ ألن  ــذا التعلي ــليم هب ــدم التس ــه األول: بع الوج
هــذه املســألة مــن توابــع النــكاح، ومــن كــامل حســن 

ــا. ــة لزوجه ــرشة الزوج ع
ــم  ــن نجي ــكالم اب ــهاد ب ــاين: أن االستش ــه الث الوج
ــاد،  ــري واجله ــاب الس ــه أورده يف ب ــه؛ ألن ــس يف حمل لي
وليــس بــاب النــكاح، وبينهــام فرقــًا يف األحــكام، وال 
ــاب  ــة بكت ــائل املتعلق ــن املس ــألة م ــذه املس ــك أن ه ش

ــًا. ــه األرسة عموم ــكاح وفق الن
الراجح:

الســابقني وأدلتهــام يظهــر  القولــني  بالنظــر إىل 
القــول األول هــو  القولــني، وإن كان  وجاهــة كال 
ــاء  ــا، وبن ــتدلوا هب ــي اس ــة الت ــوم األدل ــرب؛ لعم األق
ــام  ــا في ــع زوجه ــة أن تطي ــي للزوج ــك فينبغ ــىل ذل ع
ــارة أهلــه إال إذا كان يلحقهــا عنــد  ــه مــن زي يأمرهــا ب
زيارهتــم رضر أو أذى، فــال يلزمهــا طاعتــه؛ للــرر أو 
ــاءت  ــالمية ج ــة اإلس ــا، والرشيع ــع عليه األذى الواق

ــرر. ــع ال برف
املبحث الرابع االستئذان عند دخول املسكن

وفيه ثالثة مطالب:
املطلــب األول: دخــول أهــل الــزوج غرفــة الزوجــة أو 

بيتهــا مــن غــر اســتئذان.
املطلــب الثــاين: دخــول أهــل الــزوج غرفــة الزوجــة أو 

بيتهــا بعــد االســتئذان مــن الــزوج دون الزوجــة.

)١( البحر الرائق)77/5(.
    https://www.islamweb.com/ar/fatwa/97514/ )٢(

الربهــاين)٣٢5/5(،  الصنائــع)١٢٤/5(، واملحيــط  بدائــع  ينظــر:   )٣(
زيــد)١6١(،  أيب  البــن  والرســالة  عابديــن)6/٤١٣(،  ابــن  وحاشــية 
واملعونــة)١7٠6/١(، والفواكه الــدواين)٣٢7/٢(، واحلــاوي)٤6٤/١٣(، 
ــني)١٠/٢٣5(،  ــة الطالب ــاع)٣٠8/٢(، وروض ــائل اإلمج ــاع يف مس واإلقن
وكشــاف  الرشعيــة)٣9٣/١(،  واآلداب  املطالــب)٤/١87(،  وأســنى 

القنــاع)٢/١58(.
)٤( ينظر: املوسوعة الفقهية الكويتية)٢٢9/8(.

.)٣٢5/5( )5(
)6( املقدمات املمهدات)٤٤٣/٣(.

)7( البحر)١٣/١59(.
)8( اإلقناع يف مسائل اإلمجاع)٢/٣٠8(.

املطلــب الثالــث: دخــول الزوجــة بيــت أهــل زوجهــا 
مــن غــر اســتئذان.

املطلــب األول: دخــول أهــل الــزوج غرفــة الزوجــة أو 
بيتهــا مــن غــر اســتئذان.

صورة املسألة:
إذا تزوجــت املــرأة وكانــت تســكن مــع أهــل 
ــت، أو مســتقلة عنهــم بمســكن  زوجهــا يف نفــس البي
ــا أو  ــزوج غرفته ــل ال ــول أه ــم دخ ــام حك ــاص، ف خ

ــتئذان؟ ــري اس ــن غ ــا م بيته
ــد •  ــتئذان عن ــوب االس ــىل وج ــاء ع ــق الفقه اتف

ــكن  ــول مس ــوز دخ ــه ال ي ــكن، وأن ــول املس دخ
ــري  ــخص غ ــو كان الش ــه ول ــري إذن ــن غ ــري م الغ

ــه)٣(. ــود يف بيت موج
وحكى بعضهم اإلمجاع عىل ذلك)٤(.• 

ــاب  ــان ب ــى إنس ــاين: "إذا أت ــط الربه ــاء يف املحي ج
ــتأذنه")5(. ــب أن يس ــريه، ي دار غ

وقــال ابــن رشــد: "واالســتئذان واجــب، ال يــوز 
ألحــد أن يدخــل عــىل أحــد بيتــه حتــى يســتأذن عليــه، 

أجنبيــًا كان أو قريبــًا")6(.
ــل دار  ــد أن يدخ ــوز ألح ــاين: "ال ي ــال الروي وق
ــاب مفتوحــًا")7(. ــح، وإن كان الب ــإذن رصي أحــد إال ب
أن االســتئذان  "مل خيتلفــوا  القطــان:  ابــن  قــال 

ثــالث، فــإن أذن لــه وإال رجــع إن شــاء")8(.
وقــال احلجــاوي: "ويــب االســتئذان عــىل كل من 
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)7( املدخل)١8٠/٤(.
فتــاوى   ،http://binothaimeen.net/content/11573 موقــع   )8(

ــط)٣٠8(. ــدرب، الرشي ــىل ال ــور ع ن
)9( ينظر: موقع

https://www.islamweb.com/ar/fatwa/146597/ 

)١( اإلقناع للحجاوي)٢٤٠/١(.
)٢( آية رقم)٢7(، من سورة النور.

)٣( ينظــر: العــدة أليب يعــىل)٤٤٠/٢(، والتبــرة ص)99(، وروضــة 
رشح  واإلهبــاج   ،)٢95/١( األرسار  وكشــف  الناظــر)١/6٠6(، 

ص)١77(. الســول  وهنايــة  املنهــاج)٢/66(، 
ــليم  ــاب التس ــتئذان، ب ــاب االس ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ )٤( أخرج
ــاب  ــه، كت ــلم يف صحيح ــم)6٢٤5(، ومس ــًا)5٤/8(، رق ــتئذان ثالث واالس

اآلداب، بــاب االســتئذان)١69٤/٣(، رقــم)٢١5٣(.
)5( الضغابيس: "صغار القثاء". 

     معامل السنن)١5٣/٤(.
ــو داود يف  ــم)١5٤٢5(، وأب ــنده)١5١/٢٤(، رق ــد يف مس ــه أمح  )6( أخرج
ــتئذان)٣٤٤/٤(،  ــف االس ــاب كي ــوم، ب ــواب الن ــوم، أب ــاب الن ــننه، كت س
واآلداب،  االســتئذان  أبــواب  ســننه،  يف  والرتمــذي  رقــم)5١76(، 
بــاب مــا جــاء يف التســليم قبــل االســتئذان)٣6٢/٤(، رقــم)٢7١٠(، 
مــن  إال  نعرفــه  ال  غريــب،  حســن  حديــث  "هــذا  الرتمــذي:  وقــال 
ــة،  ــاب الوليم ــربى، كت ــنن الك ــائي يف الس ــج"، والنس ــن جري ــث اب حدي

 .)67٠٢( رقــم  الضغابيــس)6/٢5٤(، 

ــه مــن أقــارب وأجانــب فــإن أذن  ــد الدخــول علي يري
رجع")١(. وإال 

واستدلوا عىل ذلك بأدلة منها:
ــوا . ١ ــوا اَل َتْدُخُل ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َه ــا َأيُّ ــاىل:﴿ َي ــه تع قول

ــلُِّموا  ــوا َوُتَس ــٰى َتْسَتْأنُِس ــْم َحتَّ ــَر ُبُيوتُِك ــا َغْي ُبُيوًت
ــا ﴾)٢(. ــٰى َأْهِلَه َعَل

وجــه الداللــة: يف اآليــة الكريمــة هنــي مــن اهلل عــز 
ــن  ــتئذان م ــد االس ــوت إال بع ــول البي ــن دخ ــل م وج
ــوز  ــال ي ــم)٣(، ف ــي التحري ــي يقت ــا، والنه أصحاهب
ــتئذان  ــد االس ــكونًا إال بع ــًا مس ــل بيت ــد أن يدخ ألح

ــه. ــن صاحب م
مــا روى أبــو موســى األشــعري ريض اهلل عنــه أن . ٢

رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــال: "إذا اســتأذن أحدكــم ثالثــا 
فلــم يــؤذن لــه فلريجــع")٤(.

مــا روي أن صفــوان بــن أميــة ريض اهلل عنــه . ٣
بعــث كلــدة بــن حنبــل ريض اهلل عنــه بلبــن 
والنبــيملسو هيلع هللا ىلص  النبــيملسو هيلع هللا ىلص  إىل  ولبــأ وضغابيــس)5( 
ــلم  ــه ومل أس ــت علي ــال: فدخل ــوادي، ق ــىل ال بأع
ــل:  ــع فق ــي ملسو هيلع هللا ىلص: " ارج ــال النب ــتأذن، فق ومل أس

الســالم عليكــم، أأدخــل ")6(.

ــان  ــني بي ــن: يف احلديث ــن احلديث ــة م ــه الدالل وج
ــوز  ــه ال ي ــول، وأن ــل الدخ ــتئذان قب ــوب االس لوج

ــتئذان. ــد دون اس ــت أح ــول بي دخ
ــاء عليــه فإنــه ال يــوز ألهــل الــزوج -ســواء   وبن
ــة  ــول غرف ــريه- دخ ــه أو غ ــزوج أو أخت ــت أم ال كان
الزوجــة أو بيتهــا مــن غــري اســتئذان؛ ملــا ســبق ذكــره 
مــن األدلــة التــي توجــب االســتئذان قبــل الدخــول إىل 

بيــت الغــري.
ــض  ــه بع ــا يفعل ــذر مم ــاج:" وليح ــن احل ــال اب ق
الســفهاء منهــم، وهــو أنــه حيصــل لــه مــن اإلدالل عىل 
بعــض البيــوت حتــى يدخلهــا بغــري اســتئذان، وذلــك 
ُيمنــع يف حــق صاحــب البيــت وذوي املحــارم؛ ألمــر 
الشــارع صلــوات اهلل عليــه وســالمه باالســتئذان، فــام 
ــتئذان،  ــري اس ــب بغ ــال األجان ــول الرج ــك بدخ بال
ــىل  ــدر ع ــإن مل يق ــه، ف ــب أدب ــك ي ــل ذل ــن فع وم
ــرك  ــران ت ــن يف اهلج ــا يمك ــل م ــره، وأق ــه فليهج أدب

ــه")7(. معاملت
ــول أم  ــن دخ ــني ع ــن عثيم ــيخ اب ــئل الش ــا س ومل
الزوجــة لغرفــة زوجــة ابنهــا وأخذهــا منهــا مــا تشــاء 
ــل  ــه: "ال حي ــا؟ أجــاب بقول ــال ابنه ــذا م بحجــة أن ه
ــه؛ ألن  ــة بزوجت ــة اخلاص ــل الغرف ــزوج أن تدخ ألم ال
ــالع  ــان االط ــل للنس ــي ال حي ــن األرسار الت ــذه م ه

ــا")8(. عليه
بأمهيــة  الزوجــات  تذكــري  املقابــل  يف  وحيســن 
ــن  ــن حماس ــه م ــامح، وأن ــل والتس ــايض والتغاف التغ
بــره  األخــالق، وأن تكــون عونــًا لزوجهــا عــىل 
ــا  ــظ حقه ــع حف ــه، م ــة رمح ــه، وصل ــه وأهل بوالدي
ــن رضر أو  ــا م ــع عليه ــا يق ــع م ــا، ودف وخصوصيته

ممتلكاهتــا)9(. يف  أذى 
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الربهــاين)٣٢5/5(،  الصنائــع)١٢٤/5(، واملحيــط  بدائــع  ينظــر:   )١(
زيــد)١6١(،  أيب  البــن  والرســالة  عابديــن)6/٤١٣(،  ابــن  وحاشــية 
واملعونــة)١7٠6/١(، والفواكه الــدواين)٣٢7/٢(، واحلــاوي)٤6٤/١٣(، 
ــني)١٠/٢٣5(،  ــة الطالب ــاع)٣٠8/٢(، وروض ــائل اإلمج ــاع يف مس واإلقن
وكشــاف  الرشعيــة)٣9٣/١(،  واآلداب  املطالــب)٤/١87(،  وأســنى 

القنــاع)٢/١58(.
)٢( رشح النووي عىل صحيح مسلم)١١5/7(، بترف يسري.

)٣( آية رقم)58(، من سورة األحزاب.

)٤( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب الفتــن، بــاب قــول النبــي-ع-: 
ــض « )9/5٠(،  ــاب بع ــم رق ــرب بعضك ــارًا ي ــدي كف ــوا بع » ال ترجع
رقــم)7٠78(، ومســلم يف صحيحــه، كتــاب القســامة، بــاب تغليــظ حتريــم 

ــه. ــظ ل ــم)١679(، واللف ــوال)١٣٠6/٣(، رق ــراض واألم ــاء واألع الدم
)5( أخرجــه أمحــد يف مســنده)٢99/٣٤(، رقــم)٢٠695(، والدارقطنــي يف 
ــامن)٣٤6/7(،  ــعب اإلي ــي يف ش ــم)٢886(، والبيهق ــننه)٤٢٤/٣(، رق س
رقــم)5١٠5(، وصححــه األلبــاين يف صحيــح اجلامــع الصغــري)٢/١٢68(.

)6 ( سبق ختريه.

املطلــب الثــاين: دخــول أهــل الــزوج غرفــة الزوجــة أو 
بيتهــا بعــد االســتئذان مــن الــزوج دون الزوجــة.

صورة املسألة:
إذا تزوجــت املــرأة وكانــت تســكن مــع أهــل 
ــت، أو مســتقلة عنهــم بمســكن  زوجهــا يف نفــس البي
ــا أو  ــزوج غرفته ــل ال ــول أه ــم دخ ــام حك ــاص، ف خ
ــة؟ ــزوج دون الزوج ــن ال ــتئذان م ــد االس ــا بع بيته

ســبق يف املســألة الســابقة ذكــر اتفــاق الفقهــاء عــىل 
ــه ال  ــكن، وأن ــول املس ــد دخ ــتئذان عن ــوب االس وج
يــوز دخــول مســكن الغــري مــن غــري إذنــه حتــى ولــو 

كان الشــخص غــري موجــود يف بيتــه)١(. 
وبنــاء عليــه فــإذا دخــل أهــل الــزوج بيــت الزوجــة 
ــد  ــه ق ــا، فإن ــن زوجه ــتئذان م ــد االس ــا بع أو غرفته

ــه رشعــًا. حصــل االســتئذان املأمــور ب
قــال النــووي: "قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: " وال تــأذن يف بيتــه وهو 
شــاهد إال بإذنــه ": فيــه إشــارة إىل أنــه ال يفتــات عــىل 
الــزوج وغــريه مــن مالكــي البيــوت وغريهــا بــاإلذن 

يف أمالكهــم إال بإذهنــم")٢(.
لكــن بــرشط أال يســبب ذلــك رضرًا عــىل الزوجــة، 
ــإن  ــا، ف ــاق األذى هب ــا، أو إحل ــىل ممتلكاهت ــا ع أو تعدًي
ــداء  ــة أو اعت ــىل الزوج ــك رضر ع ــة ذل ــل نتيج حص
عــىل ممتلكاهتــا وأغراضهــا، فــإن هــذا الفعــل ال يــوز؛ 

ملــا يــيل:
اْلُمْؤِمنِيــَن . ١ ُيــْؤُذوَن  ِذيــَن  َوالَّ تعــاىل:﴿  قولــه 

ــوا  ــِد اْحَتَمُل ــُبوا َفَق ــا اْكَتَس ــِر َم ــاِت بَِغْي َواْلُمْؤِمنَ
ُمبِينًــا ﴾)٣(. َوإِْثًمــا  ُبْهَتاًنــا 

وجــه الداللــة: يف اآليــة الكريمــة حتذيــر إهلــي مــن 
إيــذاء املؤمنــني واملؤمنــات بغــري حــق، وأن ذلــك جــرم 

وهبتــان وإثــم ظاهــر.
ــول اهلل . ٢ ــه أن رس ــرة ريض اهلل عن ــو بك ــا روى أب م

ملسو هيلع هللا ىلص قــال: "فــإن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم 
يف  هــذا،  يومكــم  كحرمــة  حــرام،  عليكــم 
ــاهد  ــغ الش ــذا، فليبل ــم ه ــذا، يف بلدك ــهركم ه ش

الغائــب")٤(.
قــول النبــي ملسو هيلع هللا ىلص : » ال حيــل مــال امــرئ مســلم إال . ٣

بطيــب نفــس منــه «)5(.
ــة  ــني دالل ــن: يف احلديث ــن احلديث ــة م ــه الدالل وج
عــىل حرمــة مــال املســلم، فــال حيــل ال االعتــداء عليــه، 

وال أخــذه إال برضــا وإذن مــن مالكــه.
قــول النبــيملسو هيلع هللا ىلص : » ال رضر وال رضار «)6(، فالرر . ٤

ــوع يف الرشيعة. مرف
يتبــني حرمــة دخــول غرفــة  وممــا تقــدم   
ــا  ــن زوجه ــتئذان م ــد االس ــو بع ــا ول ــة أو بيته الزوج
ــة،  ــىل الزوج ــوع رضر ع ــؤدي إىل وق ــك ي ــا أن ذل طامل
أو اعتــداء عــىل ممتلكاهتــا، أو حصــول األذى يف حقهــا 
ــن  ــة م ــخصية اخلاص ــا الش ــىل أموره ــالع ع ــن اط م
ــك  ــن ذل ــل يشء م ــا، وإن مل حيص ــا ورضاه ــري أذهن غ
ــد  ــة بع ــزل الزوج ــول من ــزوج دخ ــل ال ــوز أله فيج
االســتئذان مــن الــزوج؛ ألن صاحــب اإلذن يف البيــت 
هــو الــزوج، فــإذا أذن يف دخــول الغرفــة أو البيــت فقــد 

ــًا. ــب رشع ــتئذان الواج ــل االس حص
ــل  ــلمة إذا حص ــة املس ــىل الزوج ــي ع ــه ينبغ ــم إن ث
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)١( آية رقم)٤-7(، من سورة املاعون.
)٢( ينظر: تفسري الطربي)668/٢٤(، وزاد املسري)٤/٤96(.

ــزوج- ــواب، حكم-دخول-أم-ال ــؤال وج ــالم س ــع اإلس ــر: موق )٣( ينظ
لشقة-ولدها-واالستفادة-من-أدواهتا-وهل-يلزم-اســتئذان-الزوجة

https://islamqa.info/ar/answers/263925/ 
https://www.islamweb.com/ar/fatwa/146597/ وموقع

https://www.islamweb.com/ar/fatwa/193307/ و
https://islamweb.com/ar/consult/index.php?page=De� و

tails&id=2163532

ــزوج- ــواب، حكم-دخول-أم-ال ــؤال وج ــالم س ــع اإلس ــر: موق )٤( ينظ
لشقة-ولدها-واالستفادة-من-أدواهتا-وهل-يلزم-اســتئذان-الزوجة 

/https://islamqa.info/ar/answers/263925 و

/https://www.islamweb.com/ar/fatwa/193307 و

https://www.islamweb.com/ar/fatwa/179565/

ــًا،  ــة واتزان ــر حكم ــون أكث ــك أن تك ــن ذل ــا يشء م هل
ــًا؛ تقديــرًا واحرتامــًا  ورويــة وانضباطــًا، وحلــاًم ورزان
لزوجهــا وأهلــه، وأن تتحــىل بالتســامح والتغافــل 

ــتقر األرسة. ــاة، وتس ــتمر احلي ــايض؛ لتس والتغ
كــام أهنــا بأخالقهــا ورقيهــا وحســن تعاملهــا، 
ــه. ــم رضــا زوجهــا ومودت تكســب رضــا رهبــا أوالً ث
ــام  ــاء في ــذالً وعط ــر ب ــون أكث ــًا أن تك ــا أيض وعليه
لــو احتــاج أهــل زوجهــا إىل يشء مــن مقتنيــات 
منزهلــا، مــن فــرٍش وأواٍن وأثــاث ونحــو ذلــك، وقــد 
ذم اهلل تعــاىل يف كتابــه مــن يمنــع املاعــون بقولــه تعــاىل: 
َعــْن  ُهــْم  ِذيــَن  الَّ  ﴾٤﴿ لِْلُمَصلِّيــَن  َفَوْيــٌل   ﴿
ــَراُءوَن ﴿6﴾  ــْم ُي ــَن ُه ِذي ــاُهوَن ﴿5﴾ الَّ ــْم َس َصاَلتِِه
ــن  ــرسه اب ــام ف ــون ك ــوَن ﴾َّ)١(، واملاع ــوَن اْلَماُع َوَيْمنَُع
مســعود ريض اهلل عنــه بأنــه املتــاع الــذي يتعاطــاه 
ــا  ــو، وم ــأس والدل ــدر والف ــو الق ــم، وه ــاس بينه الن
ــالق  ــذه أخ ــو)٢(، فه ــذا النح ــن ه ــت م ــون يف البي يك
اإلســالم الســامية، ومبادئــه الراقيــة، التــي ينبغــي 

ــا )٣(. ــل هب ــا والعم ــلمة امتثاهل ــة املس للزوج
ويلحــق هبــذا مســألة وهــي: إعطــاء الــزوج مفتــاح 
ــل  ــه؟ وه ــد غياب ــه عن ــه ألهل ــقته أو بيت ــه أو ش غرفت

ــه؟ ــد غياب ــه عن ــي هــذا اإلذن هلــم يف دخــول بيت يعن
عنهــا  والســؤال  يكثــر طرحهــا  املســألة  هــذه 
ــن  ــس خصوصيته ــا مت ــات؛ لكوهن ــل الزوج ــن قب م
ــات  ــن النزاع ــري م ــبب يف كث ــد تتس ــتقالهلن، وق واس
ــة، وبالنظــر إىل ذلــك يالحــظ أن  واملشــكالت الزوجي

ــت  ــة أو البي ــاح الغرف ــه مفت ــى ألهل ــد أعط ــزوج ق ال
طواعيــة منــه، ومــن غــري إجبــار أو إكــراه مــن أهلــه، 
ــبب  ــر يس ــذا األم ــريه، وه ــفره أو غ ــد س ــواء عن س
حرجــًا ومضايقــة للزوجــة؛ لتعلقــه بأمورهــا اخلاصــة، 

ــك. ــو ذل ونح
فهذه املسألة ال ختلو من حالني:

احلالــة األوىل: أن يكــون ألهــل الــزوج مفتــاح 
غرفــة زوجــة ابنهــم أو بيتهــا مــن غــري علــم الزوجــني 
ــوز؛  ــر وال ي ــر منك ــه أم ــك يف أن ــذا ال ش ــك، فه بذل
ــد  ــه، وق ــري إذن صاحب ــن غ ــت م ــول للبي ــه دخ لكون
ــن  ــألة األوىل م ــر يف املس ــذا األم ــة ه ــان حرم ــبق بي س
هــذا املطلــب، ومــا يصاحــب ذلــك مــن اطــالع عــىل 

ــوه. ــورات ونح الع
احلالــة الثــاين: أن يعطــي الــزوج أهلــه مفتــاح 
ــا  ــر م ــالح أم ــفره، أو إلص ــد س ــه عن ــه أو بيت غرفت
ونحــو ذلــك، فهــذا اإلعطــاء بمثابــة اإلذن هلــم، وهــو 
ــة  ــت الزوج ــزوج بي ــول ال ــألة دخ ــت مس ــل حت داخ
بعــد االســتئذان مــن الــزوج دون الزوجــة، وقــد 
ســبق بياهنــا يف املســألة الثانيــة مــن هــذا املطلــب، عــىل 
أنــه ينبغــي ألهــل الــزوج أن ال يدخلــوا البيــت إال إذا 
ــق، أو  ــك، كحري ــتدعي ذل ــة تس ــة حاج ــدت ثم وج
إصــالح يشء طلبــه الــزوج أن يعمــل يف غيابــه، ونحــو 
لــك من األمــور التــي تســتدعي الدخــول، وإال فال)٤(.
املطلــب الثالــث: دخــول الزوجــة بيــت أهــل زوجهــا 

مــن غــر اســتئذان.
صورة املسألة:

إذ تزوجــت املــرأة فهــل هلــا أن تدخــل بيــت أهــل 
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ــتئذان  ــواء كان االس ــتئذان، س ــري اس ــن غ ــا م زوجه
بطــرق البــاب ونحــوه، أو باالتصــال املســبق للزيــارة؟
ســبق ذكــر اتفــاق الفقهــاء عىل وجــوب االســتئذان 
عنــد دخــول املســكن، وأنــه ال يــوز دخــول مســكن 
الغــري مــن غــري إذنــه ولــو كان الشــخص غــري موجــود 
يف بيتــه)١(، كــام ســبق ذكــر األدلــة عــىل ذلــك يف املســألة 

األوىل مــن هــذا املطلــب.
ــت  ــل بي ــة أن تدخ ــوز للزوج ــال ي ــه ف ــاء علي وبن
ــكل  ــم؛ إذ أن ل ــتئذان منه ــري اس ــن غ ــا م ــل زوجه أه
بيــت حرمتــه، وعــىل الزوجــة املســلمة أن تراعــي هــذه 
احلرمــة، وتعطيهــا حقهــا مــن االســتئذان، فــإن ُأِذن هلــا 
بالدخــول فبهــا، وإال رجعــت، وال متتعــض عنــد عــدم 
ــَل  ــاىل:﴿ َوإِْن ِقي ــال تع ــد ق ــول، فق ــا بالدخ اإلذن هل

ــٰى َلُكــْم ﴾)٢(. ــَو َأْزَك ــوا ُه ــوا َفاْرِجُع َلُكــُم اْرِجُع
ارجعــوا  لكــم  قيــل  وإن  أي  الداللــة:  وجــه 
ــإن  ــه، ف ــوا من ــوع، وال تغضب ــن الرج ــوا م ــال متتنع "ف
صاحــب املنــزل، مل يمنعكــم حقــًا واجبــًا لكــم، وإنــام 
ــذ  ــم ال يأخ ــع، فأنت ــاء أذن أو من ــإن ش ــربع، ف ــو مت ه
ــو  ــال، "ه ــذه احل ــن ه ــمئزاز م ــرب واالش ــم الك أحدك
ــيئات،  ــن الس ــم م ــد لتطهريك ــم" أي: أش ــى لك أزك

وتنميتكــم باحلســنات")٣(.
قــال بعــض الصحابــة ريض اهلل عنهم: "لقــد طلبت 
عمــري كلــه هــذه اآليــة فــام أدركتهــا: أن أســتأذن عــىل 
ــا  ــع وأن ــع"، فأرج ــول يل: "ارج ــواين، فيق ــض إخ بع
ــوا  ــوا َفاْرِجُع ــُم اْرِجُع ــَل َلُك ــه:﴿ َوإِْن ِقي ــط؛ لقول مغتب

الربهــاين)٣٢5/5(،  الصنائــع)١٢٤/5(، واملحيــط  بدائــع  ينظــر:   )١(
زيــد)١6١(،  أيب  البــن  والرســالة  عابديــن)6/٤١٣(،  ابــن  وحاشــية 
واملعونــة)١7٠6/١(، والفواكه الــدواين)٣٢7/٢(، واحلــاوي)٤6٤/١٣(، 
ــني)١٠/٢٣5(،  ــة الطالب ــاع)٣٠8/٢(، وروض ــائل اإلمج ــاع يف مس واإلقن
وكشــاف  الرشعيــة)٣9٣/١(،  واآلداب  املطالــب)٤/١87(،  وأســنى 

القنــاع)٢/١58(.
)٢( آية )٢8(، من سورة النور.

)٣( تفسري السعدي ص)565(.

)٤( تفسري ابن كثري)6/٤١(.
)5( التحرير والتنوير)٢٠٠/١8(.

)6( التجســس: هــو "التبحــث واالســتقصاء والفحــص عــن بواطــن األمور، 
وأكثــر مــا يقــال ذلــك يف الرش".

كشف املشكل من حديث الصحيحني)5١٤/٣(
)7( ينظــر: تفســري الطــربي)٣7٤/٢١(، والتمهيد البن عبدالــرب)٢١/١8(، 
وطــرح التثريــب)95/8(، وفتــح البــاري )٤8١/١٠(، واملبــدع)٣٠6/8(، 

ورشح منتهــى اإلرادات)59٠/٣(، ومطالــب أويل النهى )6١5/6(.
)8( آية رقم)١٢(، من سورة احلجرات.

ــُه بَِمــا َتْعَمُلــوَن َعِليــٌم﴾)٤(. ُهــَو َأْزَكــٰى َلُكــْم َواللَّ
وقــال الطاهــر ابــن عاشــور: "ومعنــى أزكــى لكــم: 
أنــه أفضــل وخــري لكــم مــن أن يأذنــوا عــىل كراهيــة، 
ــق  ــة باحل ــم الراح ــو تعلي ــم، وه ــذا أدب عظي ويف ه
دون املواربــة مــا مل يكــن فيــه أذى، وتعليم قبــول احلق؛ 
ألنــه أطمــن لنفــس قابلــه مــن تلقــي مــا ال يــدري أهــو 
حــق أم مواربــة، ولــو اعتــاد النــاس التصــارح باحلــق 

بينهــم لزالــت عنهــم ظنــون الســوء بأنفســهم")5(.
املبحــث اخلامــس جتســس)6( الزوجــة عــى أهــل 

والعكــس زوجهــا 
صورة املسألة:

إذا تزوجــت املــرأة وقامــت بالتجســس عــىل أهــل 
ــل  ــا أه ــس عليه ــث يتجس ــس، بحي ــا أو العك زوجه
الــزوج، جتسســًا مبــارشًا أو غري مبــارش، كســؤال اخلدم 
واألطفــال ومــا شــابه ذلــك، فــام حكــم هــذا الفعــل؟
ــىل  ــلم ع ــس املس ــم جتس ــىل حتري ــامء ع ــق العل اتف
ــث  ــه، والبح ــه ومعايب ــع عورات ــلم، وتتب ــه املس أخي
ــة أن  ــوز للزوج ــال ي ــه ف ــاء علي ــره)7(، وبن ــن رسائ ع
ــل  ــس أه ــا، وال أن يتجس ــل زوجه ــىل أه ــس ع تتجس
الــزوج عــىل زوجــة ابنهــم، ســواء جتسســًا مبــارشًا أو 
ــس،  ــم التجس ــىل حتري ــة ع ــة الدال ــارش، لألدل ــري مب غ

ــا: ومنه
ُسوا ْ ﴾)8(.. ١ قوله تعاىل:﴿ َواَل َتَجسَّ

ــوا"  ــه: "وال جتسس ــى قول ــة: أن املعن ــه الدالل وج
ــث  ــض، وال يبح ــورة بع ــم ع ــع بعضك أي: "وال يتتب
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)6( التحرير والتنوير)٢5٣/٢6(.
)7( اللقاء الشهري رقم)١57(، ص)٢٤(

)١( تفسري الطربي)٣7٤/٢١(.
)٢( سبق ختريه.

)٣( تفسري القرطبي)٣٣٣/١6(.
النهــي عــن  بــاب يف  أبــوداود يف ســننه، كتــاب األدب،  )٤( أخرجــه 
التجســس)٢7٢/٤(، رقــم)٤888(، وابــن حبــان يف صحيحــه)7٢/١٣(، 

رقــم)576٠(، واملعجــم الكبــري للطــرباين)٣79/١9(، رقــم)89٠(.
ــه،  ــظ ل ــم)١98٠١(، واللف ــنده)٤٠/٣٣(، رق ــد يف مس ــه أمح )5( أخرج
والرتمــذي يف ســننه، أبــواب الــرب والصلــة، بــاب مــا جــاء يف تعظيــم 
ــال الرتمــذي:" هــذا حديــث حســن  املؤمــن)٤٤6/٣(، رقــم)٢٠٣٢(، وق

غريــب"، والطــرباين يف املعجــم الكبــري)١86/١١(، رقــم)١١٤٤٤(.

ــه،  ــىل عيوب ــور ع ــك الظه ــي بذل ــره، يبتغ ــن رسائ ع
ولكــن اقنَعــوا بــام ظهــر لكــم مــن أمــره، وبــه فامحــدوا 

ــره")١(. ــن رسائ ــه م ــا ال تعلمون ــىل م ــوا، ال ع أو ذم
" وال حتسســوا، وال جتسســوا، وال . ٢ ملسو هيلع هللا ىلص:  قولــه 

ــوا  ــوا، وكون ــروا، وال تباغض ــدوا، وال تداب حتاس
عبــاد اهلل إخوانــا ")٢(.

أي:  جتسســوا"  "وال  قولــه:  يف  الداللــة:  وجــه 
"خــذوا مــا ظهــر وال تتبعــوا عــورات املســلمني، أي ال 
ــه  ــه حتــى يطلــع علي يبحــث أحدكــم عــن عيــب أخي

ــم. ــي التحري ــي يقت ــرته اهلل")٣(، والنه ــد أن س بع
ــمعت . ٣ ــال: س ــه ق ــة ريض اهلل عن ــا روى معاوي م

رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: »إنــك إن اتبعــت عــورات 
ــدهم«)٤(. ــدت أن تفس ــدهتم، أو ك ــاس أفس الن

وجــه الداللــة: يف احلديــث بيــان عاقبــة تتبــع 
النــاس وأنــه يــؤدي إلفســادهم. عــورات 

مــا روي عــن النبــيملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال:  » يــا معــرش من . ٤
آمــن بلســانه، ومل يدخــل اإليــامن قلبــه ال تغتابــوا 
ــع  ــن يتب ــه م ــم؛ فإن ــوا عوراهت ــلمني، وال تتبع املس
ــه يف  ــى يفضح ــه حت ــع اهلل عورت ــه يتب ــورة أخي ع

ــه ")5(. بيت
وجــه الداللــة: يف احلديــث هنــي رصيــح عــن تتبــع 
عــورات النــاس، وبيــان عقوبــة مــن فعــل ذلــك، بــأن 

اهلل يفضحــه وهــو يف بيتــه.
قــال ابــن عاشــور يف بيــان ســبب النهــي عــن 

ــىل  ــع ع ــد والتطل ــن الكي ــه رضب م ــس: "أن التجس
العــورات، وقــد يــرى املتجســس مــن املتجســس عليــه 
ــل  ــد، ويدخ ــداوة واحلق ــه الع ــأ عن ــوءه، فتنش ــا يس م
ــره  ــت ضامئ ــد أن كان ــوف، بع ــرج والتخ ــدره احل ص
خالصــة طيبــة، وذلــك مــن نكــد العيــش، وذلــك ثلــم 
لألخــوة اإلســالمية؛ ألنــه يبعــث عــىل إظهــار التنكــر، 
ــر  ــس اآلخ ــىل جتس ــه ع ــس علي ــع املتجس ــم إن اطل ث
ــوة  ــت األخ ــه، وانثلم ــره ل ــه ك ــأ يف نفس ــاءه، فنش س
ــم  ــس، ث ــال املتجس ــا يف ح ــام وصفن ــرى ك ــة أخ ثلم

ــه")6(. ــن أخي ــام م ــام كليه ــىل انتق ــك ع ــث ذل يبع
ــىل  ــت ع ــا إذا تصن ــني:" أم ــن عثيم ــيخ اب ــال الش ق
النــاس فهــذا حــرام ال إشــكال فيــه؛ ألن هــذا مــن باب 
التطلــع عــىل أرسار النــاس، وخيانــة األمانــة، حتــى إن 
العلــامء رمحهــم اهلل قالــوا: إذا حدثــك اإلنســان والتفت 
لينظــر هــل حولــه أحــد، فــإن ذلــك مــن األمانــة، فــال 
يــوز لــك أن تفضـــي  بــرسه إىل أحــد، فكيــف بالــذي 
ــك يف  ــذا ال ش ــاس، ه ــوال الن ــف أق ــف أو خيط يتلق

حتريمــه ســواء علــم وكتــم أو علــم وأعلــن")7(.
ــاس  ــض الن ــر: "وبع ــع آخ ــًا يف موض ــال أيض وق
-والعيــاذ بــاهلل - حيمــل الفعــل أو القــول عــىل الشـــر، 
ثــم يــؤزه الشــيطان إىل أن يتجســس عــىل أخيــه، ويتابع 
أخــاه، وينظــر مــاذا فعــل؟ ومــاذا قــال؟ فتجــده دائــاًم 
حيلــل أقوالــه وأفعالــه، وليتــه حيملــه عــىل األحســن، أو 
عــىل احلســن، ولكــن عــىل الــيء واألســوء، وذلــك 
بإحيــاء الشــيطان -والعيــاذ بــاهلل -، والــذي يــب عــىل 
املؤمــن إذا رأى مــن أخيــه مــا حيتمــل اخلــري أو الــرش، 
ــع  ــة متن ــن قوي ــد قرائ ــا مل توج ــري م ــىل اخل ــه ع أن حيمل
محلــه عــىل اخلــري، فهــذا يشء آخــر، فلــو صــدر مثــل 
هــذا مــن رجــل معــروف بالســوء ومعــروف بالفســاد 
فــال بــأس أن حتملــه عــىل مــا حيتملــه كالمــه، أمــا رجل 
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)١( الرشح املمتع)٢٠8/5(.

مســتور ومل يعلــم عنــه الــرش، فــإذا وجــد يف كالمــه، أو 
يف فعالــه مــا حيتمــل اخلــري والــرش فامحلــه عــىل اخلــري 
ــذي  ــل ال ــذا الرج ــاب ه ــام يص ــرتيح، ورب ــى تس حت
ــة  ــة والفعلي ــم القولي ــاس وأخطاءه ــورات الن ــع ع يتب
ــن  ــه، وم ــو بنفس ــه ه ــن يتابع ــه م ــلط اهلل علي ــأن يس ب
ــع اهلل  ــن تتب ــه، وم ــع اهلل عورت ــه تتب ــورة أخي ــع ع تتب

عورتــه فضحــه ولــو يف جــوف بيتــه")١(.
ــة  ــورات الزوج ــع ع ــس وتتب ــإن التجس ــذا ف وهل
أو عــورات أهــل الــزوج مــن مســاوئ األخــالق 
وذميمهــا، فعــىل اجلميــع اجتنــاب ذلــك والرتفــع عنــه؛ 

ــرام. ــالك واحل ــوارد اهل ــن م ــس ع ــًا للنف صون
اخلامتة

احلمــد هلل وحــده، والصــالة والســالم عــىل مــن ال 
نبــي بعــده، وبعــد:

فهــذه خامتــة بحثــي، وقــد توصلــت فيــه إىل عــدد 
مــن النتائــج والتوصيــات، مــن أمههــا:

أوالً: النتائج:
ــارب . ١ ــم أق ــًا: ه ــزوج اصطالح ــل ال ــراد بأه أن امل

ــوات،  ــوة، واألخ ــن، واإلخ ــن الوالَِدْي ــزوج م ال
ــزوج،  ــمل أم ال ــرى، فيش ــة أخ ــن زوج وأوالده م
الــزوج،  وأخــت  الــزوج،  وأخ  الــزوج،  وأب 

ــرى. ــة أخ ــن زوج وأوالده م
أن املــراد بعالقــة الزوجــة مــع أهــل زوجهــا: أي . ٢

ــة  ــني الزوج ــات ب ــوق والواجب ــق باحلق ــا يتعل م
ــا. ــل زوجه وأه

ــة يف . ٣ ــول العام ــد واألص ــن القواع ــدد م ــان ع بي
تعامــل الزوجــة مــع أهــل زوجهــا، وذكــر اآليــات 
الدالــة عليهــا،  النبويــة  القرآنيــة واألحاديــث 

ــا. ــل هب ــا والعم ــىل اعتباره ــه ع والتنوي
أن الســكنى حــق للزوجــة عــىل زوجهــا، فيجــب . ٤

عــىل الــزوج توفــري ســكٍن لزوجتــه.
يــب عــىل الــزوج أن يســكن زوجتــه بقــدر . 5

حاهلــام، وفيــام يصلــح ســكنه ملثلهــا يف العــادة.
ــار زوجتــه يف الســكن . 6 ال يــوز للــزوج أن يضَّ

ويضيــق عليهــا، وهــو قــادر ومســتطيع عــىل 
اإلنفــاق.

ــة . 7 ــتقالل الزوج ــألة: اس ــاء يف مس ــف الفقه اختل
عــن أهــل زوجهــا بمســكٍن خــاٍص عــىل قولــني، 
والراجــح: اعتبــار العــرف والعــادة يف مســألة 
اســتقالل الزوجــة بســكن خــاص عــن أهــل 
ــان  ــالف األزم ــف باخت ــك خيتل ــا، وأن ذل زوجه

واألماكــن واألحــوال واألشــخاص.
ــًا . 8 ــكنًا خاص ــا مس ــن زوجه ــة م ــب الزوج أن طل

ــني:  ــن حال ــو م ــه ال خيل ــن أهل ــداً ع ــا بعي ــتقالً هب مس
احلالــة األوىل: أن تتــرر الزوجــة مــن ســكنها 
ــا أن  ــًا فله ــرًا بين ــا رضرًا ظاه ــل زوجه ــن أه ــًا م قريب
تطلــب مــن زوجهــا مســكنًا بعيــدًا عنهــم؛ منعــًا مــن 
وقــوع الــرر عليهــا، أو كان هنــاك ثمــة حاجــة تدعــو 

ــم. ــدًا عنه ــكن بعي إىل الس
ــن  ــة أي رضٍر م ــق الزوج ــة: أال يلح ــة الثاني احلال
ــة  ــد حاج ــا، وال توج ــل زوجه ــن أه ــًا م ــكنها قريب س
تدعــو إىل ســكنها بعيــدًا عنهــم، فليــس هلــا أن تطلــب 
مــن زوجهــا مســكنًا بعيــدًا عنهــم؛ ألن يف ذلــك تأثــريًا 
ســلبيًا عــىل عالقــة الــزوج مــع والديــه وأهلــه؛ نظــرًا 
لتباعــد املســافات بــني املســاكن، مــع كثــرة الصــوارف 
واألشــغال املخلــة بتواصــل الــزوج مــع والديــه 

ــتمرار. ــم باس ــه هل ــه، وزيارت وأهل
أنــه يــوز للزوجــة أن تشــرتط عــىل زوجهــا عنــد . 9

عقــد النــكاح أن يســكنها مســكنًا مســتقاًل خاصــًا 
ــوازم  ــن ل ــكن م ــة يف املس ــق الزوج ــا؛ ألن ح هب
عقــد النــكاح وآثــاره املرتتبــة عليــه، وهــذا الرشط 
صحيــح وال خيالــف مقتــىض العقــد، ويــب عــىل 
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الــزوج الوفــاء هبــذا الــرشط.
ــد . ١٠ ــد عق ــه عن ــىل زوجت ــزوج ع ــرتاط ال أن اش

النــكاح الســكن مــع والديــه وأهلــه ال خيلــو مــن 
ــني:  حال

وأهلــه  والديــه  مــع  تســكن  أن  األوىل:  احلالــة 
يف غرفــة واحــدة أو بيــت واحــد، وحينئــٍذ فليــس 
للــزوج أن يشــرتط عــىل زوجتــه الســكن مــع والديــه 
وأهلــه يف غرفــة واحــدة أو بيــت واحــد، إال إذا كانــت 
املــرأة وضيعــة، أو يف حــال الفقــر الشــديد واحلــروب 
والترشيــد، كــام حيصــل يف خميــامت الالجئــني، فيجــوز 

ــرشط. ــذا ال ــل ه مث
احلالــة الثانيــة: أن تســكن مــع والديــه وأهلــه يف دار 
واحــدة ولــكل منهــام غرفــة أو جنــاح، فيجــوز للــزوج 
ــع  ــكن م ــد أن تس ــد العق ــه عن ــىل زوجت ــرتط ع أن يش
ــاح  ــة أو جن ــة خاص ــام غرف ــكل منه ــه ول ــه أهل والدي

مســتقل.
ــد . ١١ ــد عق ــه عن ــىل زوجت ــزوج ع ــرتط ال إذا اش

ــذا  ــت هب ــه، ورضي ــع والدي ــكن م ــكاح الس الن
الشـــرط، وبعــد ســكنها معهــم رجعــت عــن هــذا 
ــا  ــن رشط زوجه ــوع ع ــا الرج ــس هل ــرشط فلي ال
ــا مل  ــه، م ــع أهل ــكن م ــه يف الس ــت ب ــذي رضي ال

ــرشط. ــذا ال ــق ه ــد تطبي ــا رضر بع ــع عليه يق
ــة . ١٢ ــة الزوج ــألة خدم ــاء يف مس ــف الفقه اختل

ــىل  ــوه ع ــف ونح ــخ والتنظي ــا بالطب ــل زوجه أله
ثالثــة أقــوال، والراجــح: العمــل بالعــرف والعادة 
ــإن  ــا، ف ــل زوجه ــة أله ــة الزوج ــألة خدم يف مس
كانــت الزوجــة تســكن مــع أهــل زوجهــا ومثلهــا 
بالطبــخ  البيــت  يف  باخلدمــة  يقــوم  العــادة  يف 
ــة  ــل واألوىل للزوج ــوه، فاألفض ــف ونح والتنظي
اخلدمــة املعتــادة ملثلهــا مــن غــري وقــوع رضر 
ــة  ــادة جاري ــت الع ــا إن كان ــك، وأم ــا يف ذل عليه
بــأال ختــدم الزوجــة أهــل زوجهــا، وكان مثلهــا يف 

ــم. ــال ختدمه ــة، ف ــوم باخلدم ــادة ال يق الع
ــة . ١٣ ــة الزوج ــألة خدم ــاء يف مس ــف الفقه اختل

ــوال،  ــة أق ــىل ثالث ــن ع ــا العاجزي ــدي زوجه لوال
خدمــة  عليهــا  ليــس  الزوجــة  أن  والراجــح: 
والــدي زوجهــا العاجزيــن إال يف حــدود املعــروف 
والطاقــة، فــإن كانــت الزوجــة تســكن مــع والدي 
ــة،  ــوم باخلدم ــا يق ــن وكان مثله ــا العاجزي زوجه
فــإن األفضــل هلــا أن ختدمهــم باملعــروف، وإن كان 
مثلهــا ال يقــوم باخلدمــة فــال ختدمهــم؛ وذلــك ألن 

ــرد الــرشع بتفصيلــه. ــام مل ي العــادة حمكمــة في
ــا إذا . ١٤ ــل زوجه ــة أه ــة صل ــىل الزوج ــب ع ي

ــم. ــم رح ــا وبينه كان بينه
ــا . ١5 ــل زوجه ــة أه ــة صل ــىل الزوج ــب ع ال ي

إذا مل يكــن بينهــا وبينهــم رحــم، وال يلحقهــا إثــم 
ــال  ــم واالتص ــت زيارهت ــم إذا ترك ــة الرح قطيع
هبــم، لكــن يســتحب للزوجــة صلــة أهــل زوجهــا 
بــأي طريقــة حتقــق التواصــل هبــم مــن الزيــارة أو 
املهاتفــة أو املراســلة ونحــو ذلــك، وحتديــد ذلــك 

ــادة. ــرف والع ــع إىل الع راج
ــم . ١6 ــا رح ــل زوجه ــة وأه ــني الزوج إذا كان ب

فيجــب عليهــا صلتهــم، وال يــوز للزوجــة تــرك 
صلتهــم وال هجرهــم؛ ألن بينهــا وبينهــم رحــم، 
ــة  ــأي طريق ــم ب ــة، وتصله ــم واجب ــة الرح وصل
ــة أو  ــارة أو املهاتف ــن الزي ــة م ــا الصل ــق هب تتحق
املراســلة ونحــو ذلــك، واملرجــع يف حتديــد ذلــك 

ــرف. الع
إذا مل يكــن بــني الزوجــة وأهــل زوجهــا . ١7

رحــم، فهنــاك ثالثــة أحــوال يف مســألة تــرك 
الزوجــة صلــة أهــل زوجهــا:

احلالــة األوىل: أن تــرتك الزوجــة زيــارة وصلــة 
أهــل زوجهــا مــن غــري هجــٍر هلــم وال خماصمــة بينهــا 
ــك:  ــو ذل ــا ونح ــغاهلا وارتباطه ــام النش ــم، وإن وبينه
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ــت  ــداء ليس ــة ابت ــيام وأن الصل ــذورة، الس ــي مع فه
ــم. ــم رح ــن بينه ــا إذا مل يك ــة عليه بواجب

ــا  ــل زوجه ــة أه ــر الزوج ــة: أن هتج ــة الثاني احلال
ومشــاحنة  خصــام  حصــول  بســبب  وتقاطعهــم، 
وســوء تفاهــم بينهــا وبينهــم: فــال يــوز للمســلم أن 
هيجــر أخــاه املســلم مــن غــري ســبب مــرشوع للهجــر 

ــام. ــة أي ــن ثالث ــر م أكث
ــا  ــل زوجه ــة أه ــر الزوج ــة: أن هتج ــة الثالث احلال
عنــد  عليهــا  رضر  حصــول  بســبب  وتقاطعهــم، 
صلتهــم، فيجــوز هلــا هجرهــم؛ لدفــع أذاهــم واتقــاء 
ــرب  ــة الص ــل للزوج ــم، وإن كان األوىل واألفض رشه
ــم،  ــو عنه ــم، والعف ــا، وحتمله ــل زوجه ــىل أذى أه ع
ودفــع األذى بالتــي هــي أحســن، حتــى تنقلــب 

العــداوة إىل مــودة، والشــحناء إىل ألفــة.
ال يــوز للزوجــة أن متنــع زوجهــا وأوالدهــا . ١8

ــة  ــه صل ــم؛ ألن ــا وصلته ــل زوجه ــارة أه ــن زي م
وأوالده؛  الــزوج  عــىل  واجبــة  الــزوج  أهــل 
لوجــود الرحــم بينهــم، وهــذا املنــع الصــادر مــن 
ــه. ــي عن ــام املنه ــع األرح ــن تقطي ــرب م ــة يعت الزوج

ــىل . ١9 ــا ع ــة زوجه ــة إعان ــىل الزوج ــب ع الواج
صلــة أهلــه وبرهــم، وتربيــة أوالدهــا أيضــًا عــىل 

ذلــك.
ــل . ٢٠ ــة أه ــىل صل ــه ع ــرب زوجت ــزوج أن ي لل

زوجهــا وزيارهتــم، إذا كان بينهــا وبــني أهــل 
زوجهــا رحــم؛ ألنــه يــب عليهــا صلــة الرحــم.

ــني الزوجــة وأهــل . ٢١ ــاك رحــم ب إن مل يكــن هن
فإنــه يمكــن اســتصحاب احلــاالت  زوجهــا، 
الثــالث يف مســألة تــرك الزوجــة زيــارة أهــل 

ــال:  ــأن يق ــك ب ــا، وذل زوجه
إذا كان ســبب تــرك الزوجــة زيــارة أهــل زوجهــا • 

هــو انشــغاهلا وارتباطهــا بأمــر مــا فينبغــي للــزوج 
ــىل  ــاط، وأن يتح ــغال واالرتب ــذا االنش ــاة ه مراع

ــه،  ــره بوالدي ــني ب ــع ب ــة، فيجم ــق واحلكم بالرف
وحســن معــارشة زوجتــه وعــدم التضييــق عليهــا، 
كــام أنــه ينبغي عــىل الزوجــة العاقلــة حماولــة اجلمع 
والتوفيــق بــني مشــاغلها وارتباطاهتــا وزيــارة أهل 

زوجهــا.
أهــل •  زيــارة  الزوجــة  تــرك  ســبب  كان  وإذا 

زوجهــا هــو اخلصــام واخلــالف املــؤدي للتقاطــع 
ــه  ــرب زوجت ــزوج أن ي ــوغ لل ــه يس ــران فإن واهلج
ــني  ــع ب ــر والتقاط ــة اهلج ــه؛ حلرم ــارة أهل ــىل زي ع

ــلمني. املس
وإذا كان ســبب تــرك الزوجــة زيــارة أهــل زوجهــا • 

ــم،  ــا هل ــد زيارهت ــن رضر عن ــا م ــع عليه ــا يق م
فليــس للــزوج أن يــرب زوجتــه عــىل زيــارة أهلــه؛ 
ــال رضر وال  ــة، ف ــوع يف الرشيع ــرر مرف ألن ال

رضار.
يــب عــىل الزوجــة طاعــة زوجهــا يف حــدود . ٢٢

حــدود  ويف  بمعصيــة،  يأمــر  مــامل  املعــروف، 
اســتطاعة الزوجــة وقدرهتــا، بحيــث ال يشــق 

ــا. ــُرُّ هب ــا أو َي عليه
ينبغــي للزوجــة أن تطيــع زوجهــا فيــام يأمرهــا . ٢٣

بــه مــن زيــارة أهلــه إال إذا كان يلحقهــا عنــد 
زيارهتــم رضر أو أذى، فــال يلزمهــا طاعته؛ للرر 
أو األذى الواقــع عليهــا، والرشيعــة اإلســالمية 

ــرر. ــع ال ــاءت برف ج
يــب االســتئذان عنــد دخــول املســكن، وأنــه . ٢٤

ــه  ــري إذن ــن غ ــري م ــكن الغ ــول مس ــوز دخ ال ي
ــه. ــود يف بيت ــري موج ــخص غ ــو كان الش ول

ال يــوز ألهــل الــزوج -ســواء كانــت أم . ٢5
الــزوج أو أختــه أو أخــوه- دخــول غرفــة الزوجــة 

ــتئذان. ــري اس ــن غ ــا م أو بيته
أن دخــول أهــل الــزوج بيــت الزوجــة أو . ٢6

غرفتهــا بعــد االســتئذان مــن زوجهــا حيصــل بــه 
ــرشط أال  ــن ب ــًا، لك ــه رشع ــور ب ــتئذان املأم االس
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يســبب ذلــك رضرًا عــىل الزوجــة، أو تعدًيــا عــىل 
ممتلكاهتــا، أو إحلــاق األذى هبــا، فــإن حصــل 
ــىل  ــداء ع ــة أو اعت ــىل الزوج ــك رضر ع ــة ذل نتيج
ــوز. ــل ال ي ــذا الفع ــإن ه ــا، ف ــا وأغراضه ممتلكاهت

ال يــوز للزوجــة أن تدخــل بيــت أهــل . ٢7
ــت  ــكل بي ــم، فل ــتئذان منه ــري اس ــن غ ــا م زوجه
حرمتــه، وعــىل الزوجــة املســلمة أن تراعــي هــذه 

ــتئذان. ــن االس ــا م ــا حقه ــة، وتعطيه احلرم
ــلم، . ٢8 ــه املس ــىل أخي ــلم ع ــس املس ــة جتس حرم

ــره.  ــن رسائ ــث ع ــه، والبح ــه ومعايب ــع عورات وتتب
ال يــوز للزوجــة أن تتجســس عــىل أهــل . ٢9

زوجهــا، وال أن يتجســس أهــل الــزوج عــىل 
زوجــة ابنهــم، ســواء كان ذلــك التجســس جتسســًا 

ــارش. ــري مب ــارشًا أو غ مب
أن التجســس وتتبــع عــورات الزوجــة أو . ٣٠

ــالق  ــاوئ األخ ــن مس ــزوج م ــل ال ــورات أه ع
وذميمهــا، فعــىل اجلميــع اجتنــاب ذلــك والرتفــع 
عنــه؛ صونــًا للنفــس عــن مــوارد اهلــالك واحلــرام.

ثانيًا: التوصيات: 
البحــوث . ١ مــن  املزيــد  بإجــراء  التوصيــة 

واالجتامعيــة  والثقافيــة  الفقهيــة  والدراســات 
والنفســية يف عالقــة الزوجــة بأهــل زوجهــا؛ 
لنــرش الوعــي الرشعــي واألخالقــي واالجتامعــي 

بــني أفــراد املجتمــع املســلم.
ــا . ٢ ــي ذكره ــة الت ــائل الفقهي ــة املس ــة بدراس العناي

والتــي هــي حــارضة يف هــذا  قديــاًم  العلــامء 
الزمــان، بشــكل أو بآخــر، وإخراجهــا للمجتمــع 
ــود  ــرازًا جله ــي، وإب ــم الرشع ــرشًا للعل ــلم ن املس
اخلصــوص  وجــه  وعــىل  الســابقني،  العلــامء 
ــع  ــة م ــة الزوج ــة بعالق ــة املتعلق ــائل الفقهي املس

ــا. ــل زوجه أه
ــائل . ٣ ــات يف مس ــه الزوج ــرورة تفق ــة ب التوصي

فقــه األرسة؛ حتــى ننعــم بمجتمــع متامســك 
ومرتابــط، ونبــذ كل مــا مــن شــأنه زعزعــة البنــاء 
األرسي، وخلخــة أركانــه؛ لتبقــى األرسة املســلمة 

ــاخمة. ــة وش قوي
ــالم، . ٤ ــن اإلس ــىض دي ــات بمقت ــه الزوج ــة تنبي أمهي

ــدوده،  ــزام ح ــر اهلل، والت ــالم ألوام ــو االستس وه
عــىل  االعــرتاض  وعــدم  نواهيــه،  واجتنــاب 
ــة  ــوص القرآني ــل بالنص ــم، والعم رشع اهلل القوي

ــة. ــث النبوي واألحادي
ــرأة . 5 ــة امل ــود يف توعي ــة اجله ــىل مضاعف ــث ع احل

ــائل  ــه وس ــروج ل ــام ت ــر ب ــذا العصـ ــلمة يف ه املس
األفــكار  بنــرش  للســالم،  املعاديــة  اإلعــالم 
اهلدامــة، واألحــكام املبنيــة عــىل شــواذ األقــوال، 

وزعزعــة املبــادئ والثوابــت الرشعيــة. 
ــز  ــأل اهلل ع ــداده، وأس ــه وإع ــرس مجع ــا تي ــذا م ه
ولوجهــه  صاحلــًا  العمــل  هــذا  يعــل  أن  وجــل 
ــد  ــا حمم ــىل نبين ــارك ع ــلَّم وب ــىلَّ اهلل وس ــًا، وص خالص

ــني. ــه أمجع ــه وصحب ــىل آل وع
فهرس املصادر واملراجع

اإلهبــاج يف رشح املنهــاج لتقــي الديــن أبــو احلســن . ١
عــيل بــن عبــد الــكايف بــن عــيل بــن متــام بــن حامد 
بــن حييــي الســبكي وولــده تــاج الديــن أبــو نــر 
ــريوت،  ــة - ب ــب العلمي ــاب، دار الكت ــد الوه عب

١٤١6هـ - ١995م.
ــود . ٢ ــن حمم ــد اهلل ب ــار لعب ــل املخت ــار لتعلي االختي

ــل  ــو الفض ــن أب ــد الدي ــيل، جم ــودود املوص ــن م ب
احلنفــي، املتــوىف ســنة 68٣هـــ، وعليهــا تعليقات: 
الشــيخ حممــود أبــو دقيقــة، نــرش مطبعــة احللبــي - 

القاهــرة، ١٣56 هـــ - ١9٣7 م.
بــن . ٣ املرعيــة ملحمــد  اآلداب الرشعيــة واملنــح 

مفلــح بــن حممــد بــن مفــرج، أبوعبــد اهلل، شــمس 
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الديــن املقــديس الرامينــى ثــم الصاحلــي احلنبــيل، 
املتــوىف ســنة 76٣هـــ، دار عــامل الكتــب.

ــبيل . ٤ ــار الس ــث من ــج أحادي ــل يف ختري إرواء الغلي
ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين، املتــوىف ســنة 
ــب  ــاويش، املكت ــري الش ١٤٢٠هـــ، إرشاف: زه
ــة ١٤٠5هـــ  اإلســالمي - بــريوت، الطبعــة الثاني

١985م.  -
اهلل . 5 عبــد  بــن  يوســف  عمــر  أليب  االســتذكار 

ــري  ــم النم ــن عاص ــرب ب ــد ال ــن عب ــد ب ــن حمم ب
ــامل  ــق: س ــنة ٤6٣هـــ، حتقي ــوىف س ــي، املت القرطب
ــب  ــوض، دار الكت ــيل مع ــد ع ــا، حمم ــد عط حمم
ــة األوىل، ١٤٢١هـــ -  ــريوت، الطبع ــة - ب العلمي

٢٠٠٠م.
الطالــب أليب . 6 املطالــب يف رشح روض  أســنى   

ــاري،  ــا األنص ــن زكري ــد ب ــن حمم ــا ب ــى زكري حيي
زيــن الديــن الســنيكي، املتــوىف ســنة 9٢6هـــ، دار 

ــع. ــخ الطب ــدون تاري ــالمي، ب ــاب اإلس الكت
األشــباه والنظائــر عــىل مذهــب أيب حنيفــة النعــامن . 7

ــروف  ــد، املع ــن حمم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي لزي
بابــن نجيــم املــري، املتــوىف ســنة 97٠هـــ، 
حتقيــق: الشــيخ زكريــا عمــريات، دار الكتــب 
العلميــة، بــريوت - لبنــان، الطبعــة األوىل، ١٤١9 

هـــ - ١999م.
ــافعية . 8 ــروع الش ــد وف ــر يف قواع ــباه والنظائ األش

جلــالل الديــن عبدالرمحــن بــن أيب بكر الســيوطي، 
ــة  ــان، الطبع ــريوت - لبن ــريب، ب ــاب الع دار الكت

الثالثــة، ١٤١7هـــ - ١996م.
ــاب . 9 ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــر لت ــباه والنظائ األش

بــن تقــي الديــن الســبكي، املتــوىف ســنة 77١هـــ، 
دار الكتــب العلميــة، الطبعــة األوىل، ١٤١١هـــ- 

١99١م.

اإلرشاف عــىل مذاهــب العلــامء، أليب بكــر . ١٠
حممــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر النيســابوري، 
املتــوىف ســنة ٣١9هـــ، حتقيــق: صغــري أمحــد 
ــة  ــة، رأس اخليم ــة الثقافي ــة مك ــاري، مكتب األنص
- اإلمــارات العربيــة املتحــدة، الطبعــة األوىل، 

م.  ٢٠٠٤  - ١٤٢5هـــ 
ــرآن . ١١ ــرآن بالق ــاح الق ــان يف إيض ــواء البي أض

ملحمــد األمــني بــن حممــد املختــار بــن عبــد القــادر 
ــنة١٣9٣هـ، دار  ــوىف س ــنقيطي، املت ــي الش اجلكن
ــان، ١٤١5 هـــ - ١995م. ــريوت - لبن ــر، ب الفك

ــمس . ١٢ ــجاع لش ــاظ أيب ش ــل ألف ــاع يف ح اإلقن
الديــن، حممــد بــن أمحــد اخلطيــب الرشبينــي 
الشــافعي، املتــوىف ســنة 977هـــ حتقيــق: مكتــب 
البحــوث والدراســات - دار الفكــر - بــريوت.

اإلقنــاع يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل . ١٣
ملوســى بــن أمحــد بــن موســى بــن ســامل بن عيســى 
ــي،  ــم الصاحل ــديس، ث ــاوي املق ــامل احلج ــن س ب
رشف الديــن، أبــو النجــا، املتــوىف ســنة 968هـــ، 
ــبكي،  ــى الس ــد موس ــف حمم ــد اللطي ــق: عب حتقي

ــان. ــريوت - لبن ــة ب دار املعرف
ــد . ١٤ ــن حمم ــيل ب ــاع لع ــائل اإلمج ــاع يف مس اإلقن

بــن عبــد امللــك الكتامــي احلمــريي الفــايس، 
أبــو احلســن ابــن القطــان، املتــوىف ســنة 6٢8هـــ، 
ــة  ــرش مكتب ــدي، ن ــوزي الصعي ــن ف ــق: حس حتقي
الطبعــة  والنــرش،  للطباعــة  احلديثــة  الفــاروق 

م. هـــ - ٢٠٠٤  األوىل، ١٤٢٤ 
ــن . ١5 ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر حمم ــاع أليب بك اإلقن

املنــذر النيســابوري، املتــوىف ســنة ٣١9هـــ، حتقيق: 
الدكتــور عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز اجلربيــن، 

ــة األوىل، ١٤٠8 هـــ. الطبع
ماجــه . ١6 ابــن  ســنن  رشح  احلاجــة  إنجــاح 
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ــوىف  ــي، املت ــددي احلنف ــي املج ــد الغن ــد عب ملحم
ســنة ١٢96 هـــ، النــارش: قديمــي كتــب خانــة - 

كراتــي.
ــالف . ١7 ــن اخل ــح م ــة الراج ــاف يف معرف اإلنص

لعــالء الديــن أبــو احلســن عــيل بــن ســليامن 
ــوىف  ــيل، املت ــي احلنب ــقي الصاحل ــرداوي الدمش امل
ســنة 885هـــ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، الطبعــة 

ــخ. ــدون تاري ــة - ب الثاني
البحــر الرائــق رشح كنــز الدقائــق لزيــن . ١8

ــن  ــروف باب ــد، املع ــن حمم ــم ب ــن إبراهي ــن ب الدي
نجيــم املــري، املتوىف ســنة 97٠هـــ، دار الكتاب 
تاريــخ  بــدون   - الثانيــة  الطبعــة  اإلســالمي، 

ــع. الطب
ــب يف . ١9 ــر املذه ــمى بح ــاين املس ــر للروي البح

ــد  ــن عب ــافعي، أليب املحاس ــب الش ــروع املذه ف
ــنة  ــوىف س ــاين، املت ــامعيل الروي ــن إس ــد ب الواح
5٠٢ هـــ، حتقيــق: طــارق فتحــي الســيد، دار 

م.  ٢٠٠9 األوىل،  الطبعــة  العلميــة،  الكتــب 
ــالء . ٢٠ ــع لع ــب الرشائ ــع يف ترتي ــع الصنائ بدائ

ــي،  ــاين احلنف ــعود الكاس ــن مس ــر ب ــن أيب بك الدي
املتــوىف ســنة 587هـــ، حتقيــق: حممــد عدنــان 
ــريوت -  ــريب، ب ــرتاث الع ــاء ال ــش، دار إحي دروي

ــة، ١٤١9هـــ - ١998م.  ــة الثاني ــان، الطبع لبن
ــروف . ٢١ ــالك املع ــرب املس ــالك ألق ــة الس بلغ

ــري، أليب  ــرشح الصغ ــىل ال ــاوي ع ــية الص بحاش
الشــهري  اخللــويت،  بــن حممــد  أمحــد  العبــاس 
ــنة ١٢٤١هـــ، دار  ــوىف س ــي، املت ــاوي املالك بالص

ــخ. ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــارف، ب املع
ــن . ٢٢ ــود ب ــد حمم ــة أليب حمم ــة رشح اهلداي البناي

أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن حســني الغيتابــى 
احلنفــى بــدر الديــن العينى، املتــوىف ســنة 855هـ، 

ــة  ــان، الطبع ــريوت، لبن ــة - ب ــب العلمي دار الكت
األوىل، ١٤٢٠ هـــ - ٢٠٠٠ م.

أليب . ٢٣ الشــافعي  اإلمــام  مذهــب  يف  البيــان 
ــراين  ــامل العم ــن س ــري ب ــن أيب اخل ــى ب ــني حيي احلس
اليمنــي الشــافعي، املتــوىف ســنة 558هـــ، حتقيــق: 
املنهــاج - جــدة،  دار  النــوري،  قاســم حممــد 

٢٠٠٠م. هـــ-   ١٤٢١ األوىل،  الطبعــة 
والتوجيــه . ٢٤ والــرشح  والتحصيــل  البيــان 

ــد  ــد حمم ــتخرجة أليب الولي ــائل املس ــل ملس والتعلي
بــن أمحــد بــن رشــد القرطبــي، املتــوىف ســنة 
5٢٠هـــ، حتقيــق: د. حممــد حجــي وآخــرون، دار 
ــة  ــان، الطبع ــريوت - لبن ــالمي، ب ــرب اإلس الغ

الثانيــة، ١٤٠8 هـــ - ١988م.
التــاج واإلكليــل ملختــر خليــل ملحمــد بــن . ٢5

ــدري  ــف العب ــن يوس ــم ب ــن أيب القاس ــف ب يوس
املالكــي،  املــواق  بابــن  املعــروف  الغرناطــي، 
املتــوىف ســنة 897هـــ، املطبــوع مــع مواهــب 
عــامل  دار  عمــريات،  زكريــا  حتقيــق:  اجلليــل، 

٢٠٠٣م.  - ١٤٢٣هـــ  الريــاض،  الكتــب، 
اســحاق . ٢6 أليب  الفقــه  أصــول  يف  التبــرة 

إبراهيــم بــن عــيل بــن يوســف الشــريازي، املتــوىف 
ســنة ٤76هـــ، حتقيــق: د. حممــد حســن هيتــو، دار 

ــة األوىل، ١٤٠٣هـــ. ــق، الطبع ــر - دمش الفك
تبيــني احلقائــق رشح كنــز الدقائــق لفخــر . ٢7

الديــن عثــامن بــن عــيل بــن حمجــن الزيلعــي 
احلنفــي، املتــوىف ســنة 7٤٣هـــ، املطبعــة الكــربى 
األوىل،  الطبعــة  القاهــرة،  بــوالق-  األمرييــة، 

١٣١٣هـــ.
ــىل . ٢8 ــط ع ــرشح الوس ــو ال ــر وه ــري املخت حتب

خمتــر خليــل يف الفقــه املالكــي لتــاج الديــن هبرام 
ــوىف  ــريي، املت ــز الدم ــد العزي ــن عب ــد اهلل ب ــن عب ب
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ســنة 8٠٣ هـــ، حتقيــق: د. أمحــد بــن عبــد الكريــم 
نجيــب ـ د. حافــظ بــن عبــد الرمحــن خــري، نــرش 
ــه للمخطوطــات وخدمــة الــرتاث،  مركــز نجيبوي

الطبعــة األوىل، ١٤٣٤ هـــ - ٢٠١٣م.
ــى . ٢9 ــر املعن ــمى »حتري ــر املس ــر والتنوي التحري

الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســري 
ــن  ــد ب ــن حمم ــر ب ــد الطاه ــد« ملحم ــاب املجي الكت
حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي، املتــوىف ســنة 
١٣9٣هـــ، نــرش الــدار التونســية للنــرش - تونس، 

ســنة النــرش: ١98٤ هـــ.
ــن . ٣٠ ــد ب ــاج ألمح ــاج يف رشح املنه ــة املحت حتف

حممــد بــن عــيل بــن حجــر اهليتمــي، نــرش املكتبــة 
ــى  ــا مصطف ــر لصاحبه ــربى بم ــة الك التجاري
ــرش: ١٣57 هـــ -  ــام الن ــة، ع ــدون طبع ــد، ب حمم

م.  ١98٣
ــاين . ٣١ ــن األلب ــارص الدي ــد ن ــيخ حمم ــق الش تعلي

ــنن أيب داود،  ــع س ــوع م ــنن أيب داود املطب ــىل س ع
آل  حســن  بــن  مشــهور  عبيــدة  أبــو  حتقيــق: 
ســلامن، مكتبــة املعــارف - الريــاض، الطبعــة 

األوىل، بــدون تاريــخ الطبــع.
ــرآن . ٣٢ ــري الق ــمى تفس ــري املس ــن كث ــري اب تفس

العظيــم أليب الفــداء إســامعيل بــن عمــر بــن كثــري 
ــنة  ــوىف س ــقي، املت ــم الدمش ــري ث ــريش الب الق
77٤هـــ، حتقيــق: ســامي بــن حممــد ســالمة، دار 
طيبــة للنــرش والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة ١٤٢٠هـــ 

م.  ١999  -
تفســري الســعدي املســمى تيســري الكريــم . ٣٣

الرمحــن يف تفســري كالم املنــان، لعبــد الرمحــن 
ــنة  ــوىف س ــعدي، املت ــد اهلل الس ــن عب ــارص ب ــن ن ب
معــال  بــن  الرمحــن  عبــد  حتقيــق:  ١٣76هـــ، 
األوىل  الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة  اللوحيــق، 

م.  ٢٠٠٠- ١٤٢٠هـــ 
ــكام . ٣٤ ــع ألح ــمى اجلام ــي املس ــري القرطب تفس

القــرآن أليب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر 
ــن  ــمس الدي ــي ش ــاري اخلزرج ــرح األنص ــن ف ب
ــد  ــق: أمح ــنة 67١هـــ، حتقي ــوىف س ــي، املت القرطب
الــربدوين وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب املريــة 
ــة، ١٣8٤هـــ-١96٤م. - القاهــرة، الطبعــة الثاني

دار . ٣5 طبــع:  للمطيعــي،  املجمــوع  تكملــة 
الفكــر.

التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد . ٣6
ــن  ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــف ب ــر يوس أليب عم
ــوىف  ــي، املت ــري القرطب ــم النم ــن عاص ــرب ب عبدال
أمحــد  بــن  مصطفــى  حتقيــق:  ٤6٣هـــ،  ســنة 
العلــوي وحممــد عبــد الكبــري البكــري، نــرش 
ــالمية -  ــؤون اإلس ــاف والش ــوم األوق وزارة عم

١٣87هـــ. ــرب،  املغ
اســحاق . ٣7 أليب  الشــافعي  الفقــه  يف  التنبيــه 

إبراهيــم بــن عــيل بــن يوســف الشــريازي، املتــوىف 
ســنة ٤76هـــ، دار عــامل الكتــب- الريــاض، بدون 

ــع. ــخ الطب تاري
هتذيــب اللغــة ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهري . ٣8

ــد  ــق: حمم ــنة ٣7٠هـــ، حتقي ــوىف س ــروي، املت اهل
ــريب -  ــرتاث الع ــاء ال ــب، دار إحي ــوض مرع ع

بــريوت، الطبعــة األوىل، ٢٠٠١م.
التوضيــح رشح خمتــر ابــن احلاجــب خلليــل . ٣9

بــن إســحاق اجلنــدي املالكــي، املتــوىف ســنة 
776هـــ، حتقيــق: أبــو الفضــل الدمياطــي، دار ابن 
حــزم، بــريوت- لبنــان، الطبعــة األوىل، ١٤٣٣هـــ 

٢٠١٢م.  -
ثمــرات التدويــن مــن مســائل ابــن عثيمــني، . ٤٠

ــبكة  ــىل الش ــود ع ــايض، موج ــد الق ــع: د/أمح مج
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ــة. العنكبوتي
ــار . ٤١ ــرد املحت ــمى ب ــن املس ــن عابدي ــية اب حاش

ــن  ــهري باب ــني الش ــد أم ــار ملحم ــدر املخت ــىل ال ع
عابديــن، املتــوىف ســنة ١٢5٢هـــ، حتقيــق: عــادل 
عبداملوجــود وعــيل معــوض، دار الكتــب العلمية، 
بــريوت - لبنــان، الطبعــة األوىل، ١٤١5هـــ - 

١99٤م.
الكبــري . ٤٢ الــرشح  عــىل  الدســوقي  حاشــية 

ــة الدســوقي املالكــي،  ــن عرف ــن أمحــد ب ملحمــد ب
ــداهلل  ــد عب ــق: حمم ــنة ١٢٣٠هـــ، حتقي ــوىف س املت
ــان،  ــريوت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــاهني، دار الكت ش

الطبعــة األوىل، ١٤١7هـــ - ١996م. 
ــالح . ٤٣ ــي الف ــىل مراق ــاوي ع ــية الطحط حاش

بــن  حممــد  بــن  ألمحــد  اإليضــاح  نــور  رشح 
املتــوىف ســنة  إســامعيل الطحطــاوي احلنفــي، 
١٢٣١ هـــ، حتقيــق: حممــد عبــد العزيــز اخلالــدي، 
ــة  ــان، الطبع ــريوت - لبن ــة ب ــب العلمي دار الكت

١997م.  - ١٤١8هـــ  األوىل 
ــب . ٤٤ ــة الطال ــىل رشح كفاي ــدوي ع ــية الع حاش

ــرم  ــن مك ــد ب ــن أمح ــيل ب ــن ع ــاين أليب احلس الرب
ــنة ١١89هـــ،  ــوىف س ــدوي، املت ــدي الع الصعي
حتقيــق: يوســف الشــيخ حممــد البقاعــي، دار 
ــة، ١٤١٤هـــ -  ــدون طبع ــريوت، ب ــر - ب الفك

١99٤م.
اإلمــام . ٤5 مذهــب  فقــه  يف  الكبــري  احلــاوي 

الشــافعي ألبــو احلســن عــيل بــن حممــد بــن 
ــهري  ــدادي، الش ــري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب حمم
ــيل  ــق: ع ــنة ٤5٠هـــ، حتقي ــوىف س ــاوردي، املت بامل
ــود،  ــد املوج ــد عب ــادل أمح ــوض -وع ــد مع حمم
ــة  ــان، الطبع ــريوت - لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

-١999م. هـــ   ١٤١9 األوىل، 

ــاء . ٤6 ــب الفقه ــامء يف معرفــة مذاه ــة العل حلي
عمــر،  بــن  احلســني  بــن  أمحــد  بــن  ملحمــد 
امللقــب  الفارقــّي،  القفــال  الشــايش  أبوبكــر 
ــوىف  ــافعي، املت ــتظهري الش ــالم، املس ــر اإلس فخ
ــم  ــد إبراهي ــني أمح ــق: د. ياس ــنة 5٠7هـــ، حتقي س
درادكــة، مؤسســة الرســالة، بــريوت - عــامن، 

١98٠م. األوىل،  الطبعــة 
ــن . ٤7 ــد ب ــد ملحم ــت القصي ــد وبي ــدر الفري ال

أيدمــر املســتعصمي املتــوىف ســنة7١٠ هـــ، حتقيــق 
د: كامــل ســلامن اجلبــوري، دار الكتــب العلميــة، 
بــريوت - لبنــان، الطبعــة األوىل، ١٤٣6هـــ - 

٢٠١5م.
ــد . ٤8 ــار ملحم ــر األبص ــار رشح تنوي ــدر املخت ال

بــن عــيل بــن حممــد بــن عبدالرمحــن احلصكفــي، 
املطبــوع مــع حاشــية ابــن عابديــن، حتقيــق: عــادل 
عبداملوجــود وعــيل معــوض، دار الكتــب العلمية، 
بــريوت - لبنــان، الطبعــة األوىل، ١٤١5هـــ - 

١99٤م.
درر احلــكام يف رشح جملــة األحــكام لعــيل . ٤9

ســنة  املتــوىف  أفنــدي،  أمــني  خواجــه  حيــدر 
١٣5٣هـــ، تعريــب: فهمــي احلســيني، دار اجليــل، 

١99١م.  - ١٤١١هـــ  األوىل،  الطبعــة 
ــن . 5٠ ــي ب ــب ملرع ــل املطال ــب لني ــل الطال دلي

يوســف بــن أبــى بكــر بــن أمحــد الكرمــى املقديس 
احلنبــىل، املتــوىف ســنة ١٠٣٣هـــ، حتقيق: أبــو قتيبة 
نظــر حممــد الفاريــايب، دار طيبــة للنــرش والتوزيــع، 

الريــاض، الطبعــة: األوىل، ١٤٢5هـــ- ٢٠٠٤م.
ــد . 5١ ــن أمح ــهاب الدي ــاس ش ــرية أليب العب الذخ

ــهري  ــي الش ــن املالك ــن عبدالرمح ــس ب ــن إدري ب
ــد  ــق: حمم ــنة 68٤هـــ، حتقي ــوىف س ــرايف، املت بالق
اإلســالمي-  الغــرب  دار  وآخــرون،  حجــي 
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١99٤م. األوىل،  الطبعــة  بــريوت، 
الرســالة البــن أيب زيــد القــريواين، أبــو حممــد . 5٢

عبــداهلل بــن أيب زيــد عبــد الرمحــن النفــزي، 
ــنة ٣86هـــ، دار  ــوىف س ــي، املت ــريواين، املالك الق

ــر. الفك
ــور . 5٣ ــتقنع ملنص ــع رشح زاد املس ــروض املرب ال

ــن  ــن ب ــن حس ــن ب ــالح الدي ــن ص ــس ب ــن يون ب
إدريــس البهوتــى، املتــوىف ســنة ١٠5١هـــ، خــرج 
أحاديثــه: عبــد القــدوس حممــد نذيــر، دار املؤيــد 

ــالة. ــة الرس - مؤسس
روضــة الطالبــني وعمــدة املفتــني أليب زكريــا . 5٤

ــوىف  ــووي، املت ــن رشف الن ــى ب ــن حيي ــي الدي حمي
ســنة 676هـــ، حتقيــق: زهــري الشــاويش، املكتــب 
اإلســالمي، بــريوت، الطبعــة الثالثــة، ١٤١٢هـ - 

١99١م.
روضــة الناظــر وجنــة املناظــر يف أصــول . 55

الفقــه عــىل مذهــب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل أليب 
حممــد موفــق الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــد 
بــن قدامــة اجلامعيــيل املقــديس ثــم الدمشــقي 
ــوىف  ــديس، املت ــة املق ــن قدام ــهري باب ــيل، الش احلنب
ســنة 6٢٠هـــ، مؤسســة الرّيــان للطباعــة والنــرش 
ــة ١٤٢٣هـــ-٢٠٠٢م. ــة الثاني ــع، الطبع والتوزي

زاد املســري يف علــم التفســري جلــامل الديــن . 56
ــد  ــن حمم ــيل ب ــن ع ــن ب ــد الرمح ــرج عب ــو الف أب
ــد  ــق: عب ــنة 597هـــ، حتقي ــوىف س ــوزي، املت اجل
الــرزاق املهــدي، دار الكتــاب العــريب - بــريوت، 

ــة األوىل - ١٤٢٢ هـــ. الطبع
الرمحــن . 57 لعبــد  الــزواج يف ظــل اإلســالم 

ــلفية -  ــدار الس ــف، ال ــق اليوس ــد اخلال ــن عب ب
ـ - ١988 م. الكويــت، الطبعــة الثالثــة، ١٤٠8 هــ

ســنن ابــن ماجــه أليب عبــداهلل حممــد بــن . 58

يزيــد الربعــي ابــن ماجــه القزوينــي، املتــوىف 
ســنة ٢7٣هـــ، طبعــة مصححــة مــن قبــل بعــض 
ــن  ــح ب ــة: د. صال ــم، إرشاف ومراجع ــة العل طلب
ــيخ،  ــم آل الش ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــز ب عبدالعزي
دار الســالم للنــرش والتوزيــع، الريــاض- الطبعــة 

١999م.  - ١٤٢٠هـــ  األوىل، 
ســنن أيب داود أليب داود ســليامن بن األشــعث . 59

ــنة  ــوىف س ــتاين، املت ِجْس ــحاق األزدي السِّ ــن إس ب
بعــض  قبــل  مــن  مصححــة  ٢75هـــ، طبعــة 
ــن  ــح ب ــة: د. صال ــم، إرشاف ومراجع ــة العل طلب
ــيخ،  ــم آل الش ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــز ب عبدالعزي
دار الســالم للنــرش والتوزيــع- الريــاض، الطبعــة 

األوىل، ١٤٢٠هـــ - ١999م.
ــر . 6٠ ــع املخت ــمى )اجلام ــذي املس ــنن الرتم س

مــن الســنن عــن رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص ومعرفــة الصحيح 
واملعلــول ومــا عليــه العمــل(، أليب عيســى حممــد 
ــذي،  ــى الرتم ــن موس ــْورة ب ــن َس ــى ب ــن عيس ب
املتــوىف ســنة ٢79هـــ، طبعــة مصححــة مــن قبــل 
بعــض طلبــة العلــم، إرشاف ومراجعــة: د. صالــح 
بــن عبدالعزيــز بــن حممــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، 
دار الســالم للنــرش والتوزيــع- الريــاض، الطبعــة 

األوىل، ١٤٢٠هـ - ١999م.
ســنن الدارقطنــي أبــو احلســن عــيل بــن عمــر . 6١

ــامن  ــن النع ــعود ب ــن مس ــدي ب ــن مه ــد ب ــن أمح ب
ــنة  ــوىف س ــي، املت ــدادي الدارقطن ــار البغ ــن دين ب
ــه:  ــق علي ــه وعل ــط نص ــه وضب ٣85هـــ، حقق
ــلبي،  ــم ش ــد املنع ــن عب ــؤوط، حس ــعيب االرن ش
ــد اللطيــف حــرز اهلل، أمحــد برهــوم، مؤسســة  عب
الرســالة، بــريوت - لبنــان، الطبعــة األوىل، ١٤٢٤ 

هـــ - ٢٠٠٤ م.
الســنن الكــربى أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن . 6٢
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ــوىف  ــائي، املت ــاين، النس ــيل اخلراس ــن ع ــعيب ب ش
ســنة ٣٠٣هـ، حققــه وخــرج أحاديثه: حســن عبد 
املنعــم شــلبي، أرشف عليــه: شــعيب األرنــاؤوط، 
ــي،  ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب ــه: عب ــدم ل ق
األوىل،  الطبعــة  بــريوت،   - الرســالة  مؤسســة 

١٤٢١هـــ - ٢٠٠١م.
الســنن الكــربى ألمحــد بــن احلســني بــن عــيل . 6٣

ــر  ــاين، أبوبك ــردي اخلراس ْوِج ــى اخلرُْسَ ــن موس ب
ــد  ــق: حمم ــنة ٤58هـــ، حتقي ــوىف س ــي، املت البيهق
عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــريوت 

ــة الثالثة،١٤٢٤هـــ - ٢٠٠٣م. ــان، الطبع - لبن
رشح التنوخــي عــىل الرســالة لقاســم بــن . 6٤

ــوىف  ــريواين، املت ــي الق ــي التنوخ ــن ناج ــى ب عيس
ســنة 8٣7هـــ، حتقيــق: أمحــد فريــد املزيــدي، دار 
الكتــب العلميــة، بــريوت - لبنــان، لطبعــة األوىل، 

١٤٢8هـــ - ٢٠٠7م.
أليب . 65 خليــل  خمتــر  عــىل  اخلــريش  رشح 

عبــداهلل حممــد بــن عبــداهلل اخلــريش املالكــي، 
ــة -  ــر للطباع ــنة ١١٠١هـــ، دار الفك ــوىف س املت

بــريوت، بــدون تاريــخ الطبــع.
رشح الزرقــاين عــىل خمتــر خليــل عــىل . 66

ــن  ــف ب ــن يوس ــي ب ــد الباق ــل لعب ــر خلي خمت
أمحــد الزرقــاين املــري، املتــوىف ســنة ١٠99هـــ، 
ــب  ــني، دار الكت ــد أم ــالم حمم ــد الس ــق: عب حتقي
العلميــة، بــريوت - لبنــان، الطبعــة األوىل، ١٤٢٢ 

هـــ - ٢٠٠٢ م.
ــر . 67 ــيخ الدردي ــو رشح الش ــري ه ــرشح الصغ ال

ــاِم  ــِب اإِلم ــالك ملذه ــرب املس ــمى أق ــه املس لكتاب
مالــك، املطبــوع مــع بلغــة الســالك للصــاوي، دار 

املعــارف، بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.
ــيخ . 68 ــن الش ــد ب ــة ألمح ــد الفقهي رشح القواع

ــا،  ــد الزرق ــى أمح ــق: مصطف ــا، حتقي ــد الزرق حمم
دار القلــم - دمشــق، الطبعــة: الثانيــة، ١٤٠9هـــ 

١989م.  -
الــرشح الكبــري ألبــن أيب عمــر شــمس الديــن . 69

عبدالرمحــن بــن حممــد بــن أمحــد بــن قدامــة 
املقــديس اجلامعيــيل احلنبــيل، املتــوىف ســنة 68٢هـ، 
دار الكتــاب العــريب للنــرش والتوزيــع، أرشف عــىل 

ــه: حممــد رشــيد رضــا. طباعت
ــىل . 7٠ ــر ع ــد الدردي ــيخ أمح ــري للش ــرشح الكب ال

خمتــر خليــل، املطبــوع مــع حاشــية الدســوقي، 
ــخ. ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــر، ب دار الفك

الــرشح املمتــع عــىل زاد املســتقنع ملحمــد . 7١
ــنة  ــوىف س ــني، املت ــد العثيم ــن حمم ــح ب ــن صال ب
األوىل،  الطبعــة  اجلــوزي،  ابــن  دار  ١٤٢١هـــ، 

هـــ.  ١٤٢8  -  ١٤٢٢
أليب . 7٢ مســلم  صحيــح  عــىل  النــووي  رشح 

ــووي،  ــن رشف الن ــى ب ــن حيي ــي الدي ــا حمي زكري
املتــوىف ســنة 676هـــ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب 

ــة، ١٣9٢هـــ. ــة الثاني ــريوت، الطبع - ب
رشح زروق عــىل متــن الرســالة البــن أيب زيــد . 7٣

القــريواين لشــهاب الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن 
ــايس،  ــي الف ــى الربن ــن عيس ــد ب ــن حمم ــد ب أمح
املعــروف بـــ زروق، املتــوىف ســنة 899هـــ، حتقيق: 
العلميــة،  الكتــب  دار  املزيــدي،  فريــد  أمحــد 
ــة األوىل، ١٤٢7 هـــ -  ــان، الطبع ــريوت - لبن ب

م.  ٢٠٠6
ــمى . 7٤ ــيوطي املس ــه للس ــن ماج ــنن اب رشح س

»مصبــاح الزجاجــة« للســيوطي املتــوىف ســنة 
ــي. ــة - كرات ــب خان ــي كت ــارش: قديم 9١١هـــ، الن

ــس . 75 ــن يون ــور ب ــى اإلرادات ملنص رشح منته
بــن صــالح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس 
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البهــويت احلنبــيل، املتــوىف ســنة ١٠5١هـــ، دار عامل 
ــة األوىل، ١٤١٤هـــ - ١99٣م. ــب، الطبع الكت

وتطبيقاتــه . 76 النــكاح  عقــد  يف  الــرشوط 
املعــارصة للدكتــورة: بدريــة بنــت فريــح بــن 
صيــاح العنــزي، إرشاف: د/ عبدالعزيــز الربيــش، 
رســالة دكتــوراه مــن كليــة الرشيعــة والدراســات 

ــم، ١٤٣8هـــ. القصي ــة  ــالمية، جامع اإلس
شــعب اإليــامن للبيهقــي ألمحــد بــن احلســني . 77

بــن عــيل بــن موســى اخلرسوجــردي اخلراســاين، 
أبوبكــر البيهقــي، املتــوىف ســنة ٤58هـــ، حتقيــق: 
الدكتــور عبــد العــيل عبــد احلميــد حامــد، مكتبــة 
الرشــد للنــرش والتوزيــع بالريــاض بالتعــاون مــع 
ــة األوىل،  ــد، الطبع ــاي باهلن ــلفية ببومب ــدار الس ال

١٤٢٣ هـــ - ٢٠٠٣ م.
ــن . 78 ــان ب ــن حب ــد ب ــان ملحم ــن حب ــح اب صحي

أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن معبــد، التميمــي، 
أبــو حاتــم، الدارمــي، البســتي، املتــوىف ســنة 
٣5٤هـــ، ترتيــب: األمــري عــالء الديــن عــيل 
بــن بلبــان الفــاريس، املتــوىف ســنة 7٣9 هـــ، 
ــعيب  ــه: ش ــق علي ــه وعل ــرج أحاديث ــه وخ حقق
األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، بــريوت، الطبعــة 

١988م.  - هـــ   ١٤٠8 األوىل، 
ــند . 79 ــع املس ــمى اجلام ــاري املس ــح البخ صحي

الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وســننه وأيامــه، أليب عبــداهلل حممــد بــن إســامعيل 
ــاري،  ــه البخ ــن بردزب ــرية ب ــن املغ ــم ب ــن إبراهي ب
املتــوىف ســنة ٢56هـــ، طبعــة مصححــة مــن قبــل 
بعــض طلبــة العلــم، إرشاف ومراجعــة: د. صالــح 
بــن عبدالعزيــز بــن حممــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، 
دار الســالم للنــرش والتوزيــع- الريــاض، الطبعــة 
ــخة  ــت لنس األوىل، ١٤٢٠هـــ - ١999م، ورجع

أخــرى، بتحقيــق: حممــد النــارص، دار طــوق 
النجــاة، الطبعــة األوىل، ١٤٢٢هـــ. 

صحيــح اجلامــع الصغــري وزياداتــه أليب عبــد . 8٠
الرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين، املتــوىف ســنة 

١٤٢٠هـــ، نــرش املكتب اإلســالمي.
ــح . 8١ ــند الصحي ــمى املس ــلم املس ــح مس صحي

املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، أليب احلســني مســلم بــن احلجــاج بــن مســلم 
ــنة ٢6١هـــ،  ــوىف س ــابوري، املت ــريي النيس القش
ــم،  ــة العل ــض طلب ــل بع ــن قب ــة م ــة مصحح طبع
إرشاف ومراجعــة: د. صالــح بــن عبدالعزيــز بــن 
حممــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، دار الســالم للنــرش 
ــع - الريــاض، الطبعــة األوىل، ١٤٢٠هـــ  والتوزي
ــق:  ــرى، بتحقي ــخة أخ ــت لنس - ١999م، ورجع
الــرتاث  إحيــاء  دار  عبدالباقــي،  فــؤاد  حممــد 

ــريوت. ــريب - ب الع
طــرح التثريــب يف رشح التقريــب أليب الفضل . 8٢

زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن احلســني بــن عبــد 
الرمحــن بــن أيب بكــر بــن إبراهيــم العراقــي، 
ــن  ــد ب ــه: أمح ــه ابن ــنة 8٠6هـــ، وأكمل ــوىف س املت
عبــد الرحيــم بــن احلســني الكــردي الرازيــاين ثــم 
ــي،  ــن العراق ــن، اب ــة ويل الدي ــو زرع ــري، أب امل
ــة القديمــة. املتــوىف ســنة 8٢6هـــ، الطبعــة املري

العــدة يف أصــول الفقــه أليب يعــىل حممــد . 8٣
ــراء،  ــن الف ــف اب ــن خل ــد ب ــن حمم ــني ب ــن احلس ب
املتــوىف ســنة ٤58هـــ، حتقيــق: د/ أمحــد بــن عــيل 
بــن ســري املباركــي، بــدون نــارش، الطبعــة الثانيــة، 

١٤١٠ هـــ - ١99٠م.
العزيــز رشح الوجيــز أيب القاســم عبدالكريــم . 8٤

ــي  ــي القزوين ــم الرافع ــن عبدالكري ــد ب ــن حمم ب
وعــادل  معــوض  عــيل  حتقيــق:  الشــافعي، 
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عبداملوجــود، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، 
-١997م. ١٤١7هـــ  األوىل،  الطبعــة 

عقــد اجلواهــر الثمينــة يف مذهــب عــامل املدينــة . 85
ــن  ــم ب ــن نج ــداهلل ب ــن عب ــالل الدي ــد ج أليب حمم
ــد  ــن حمم ــد ب ــق: أ. د. محي ــي، حتقي ــاس املالك ش
حلمــر، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت - لبنــان، 

الطبعــة األوىل، ١٤٢٣ هـــ - ٢٠٠٣ م.
ــن . 86 ــد ب ــن حمم ــد ب ــة ملحم ــة رشح اهلداي العناي

ــيخ  ــن الش ــد اهلل اب ــن أبوعب ــل الدي ــود، أكم حمم
شــمس الديــن ابــن الشــيخ مجــال الديــن الرومــي 
البابــريت، املتــوىف ســنة 786هـــ، دار الفكــر، بدون 

ــخ.  ــدون تاري طبعــة وب
إســامعيل . 87 أمحــد  ملحمــد  احلجــاب  عــودة 

املقــدم، دار ابــن اجلــوزي، القاهــرة - الطبعــة 
٢٠٠5م.   - هـــ   ١٤٢6 األوىل، 

ــة أليب . 88 ــة الوردي ــة يف رشح البهج ــرر البهي الغ
ــا  ــن زكري ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــا ب ــى زكري حيي
األنصــاري، زيــن الديــن الســنيكي، املتــوىف ســنة 
ــع. ــخ طب ــدون تاري ــة، ب ــة امليمني 9٢6هـــ، املطبع

األشــباه . 89 رشح  يف  البصائــر  عيــون  غمــز 
والنظائــر، ألمحــد بــن حممــد مكــي، أبــو العبــاس، 
احلنفــي،  احلمــوي  احلســيني  الديــن  شــهاب 
املتــوىف ســنة ١٠98هـــ، دار الكتــب العلميــة، 

١985م.  - ١٤٠5هـــ  األوىل،  الطبعــة 
ــن . 9٠ ــي الدي ــن تق ــبكي أليب احلس ــاوى الس فت

ــنة  ــوىف س ــبكي، املت ــكايف الس ــد ال ــن عب ــيل ب ع
ــارف. املع دار  756هـــ، 

ــن . 9١ ــي الدي ــة لتق ــن تيمي ــربى الب ــاوى الك الفت
ــد  ــن عب ــم ب ــد احللي ــن عب ــد ب ــاس أمح ــو العب أب
ــد  ــن حمم ــم ب ــن أيب القاس ــد اهلل ب ــن عب ــالم ب الس
ــوىف  ــقي، املت ــيل الدمش ــراين احلنب ــة احل ــن تيمي اب

الطبعــة  العلميــة،  الكتــب  دار  7٢8هـــ،  ســنة 
١987م.  - ١٤٠8هـــ  األوىل، 

ــة . 9٢ ــوث العلمي ــة للبح ــة الدائم ــاوى اللجن فت
واإلفتــاء، مجــع وترتيــب: أمحــد بــن عبــد الــرزاق 
الدويــش، النــارش: رئاســة إدارة البحــوث العلميــة 

ــاض. ــع - الري ــة للطب ــاء - اإلدارة العام واإلفت
ــيخ . 9٣ ــامحة الش ــدرب لس ــىل ال ــور ع ــاوى ن فت

ــوىف ســنة  ــاز، املت ــن ب ــد اهلل ب ــن عب ــز ب ــد العزي عب
ــعد  ــن س ــد ب ــور حمم ــا: الدكت ١٤٢٠هـــ، مجعه

ــويعر. الش
ــام . 9٤ ــور حس ــتاذ الدكت ــألونك لألس ــاوى يس فت

ــرش  ــة األوىل، ن ــة، الطبع ــى عفان ــن موس ــن ب الدي
مكتبــة دنديــس، الضفــة الغربيــة - فلســطني، عــام 

النــرش ١٤٢7 - ١٤٣٠ هـــ.
فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ألمحــد . 95

ــقالين  ــل العس ــو الفض ــر أب ــن حج ــيل ب ــن ع ب
بــريوت، ١٣79هـــ،   - املعرفــة  دار  الشــافعي، 
ــد  ــؤاد عب ــد ف ــه: حمم ــه وأحاديث ــه وأبواب ــم كتب رق
الباقــي، وقــام بإخراجــه وصححــه وأرشف عــىل 
ــات  ــه تعليق ــب، وعلي ــن اخلطي ــب الدي ــه: حم طبع

ــاز. ــن ب ــد اهلل ب ــن عب ــز ب ــد العزي ــة: عب العالم
ــن . 96 ــد ب ــن أمح ــن ب ــد الرمح ــاري لعب ــح الب فت

ــم  ــدادي، ث ــالمي، البغ ــن، الَس ــن احلس ــب ب رج
الدمشــقي، احلنبــيل، املتــوىف ســنة 795هـــ، حتقيق: 
ــة  ــاء األثري ــة الغرب ــني، مكتب ــن الباحث ــة م جمموع
- املدينــة النبويــة، الطبعــة األوىل، ١٤١7هـــ - 

م.  ١996
بــن . 97 حممــد  الديــن  لكــامل  القديــر  فتــح 

عبدالواحــد الســيوايس ثــم الســكندري املعــروف 
بابــن اهلــامم، املتــوىف ســنة 86١هـــ، دار عــامل 

٢٠٠٣م.  - ١٤٢٤هـــ  الريــاض،   - الكتــب 
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ــن . 98 ــد ب ــن حمم ــح ب ــن مفل ــد ب ــروع ملحم الف
مفــرج، أبوعبــد اهلل، شــمس الديــن املقــديس 
ــنة  ــوىف س ــيل، املت ــي احلنب ــم الصاحل ــى ث الرامين
ــن  ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب ــق د: عب 76٣هـــ، حتقي
الرتكــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة األوىل ١٤٢٤ 

هـــ - ٢٠٠٣ م.
ــد . 99 ــن أيب زي ــالة اب ــىل رس ــدواين ع ــه ال الفواك

القــريواين ألمحــد بــن غانــم )أو غنيــم( بــن ســامل 
ــري  ــراوي األزه ــن النف ــهاب الدي ــا، ش ــن مهن اب
املالكــي، املتــوىف ســنة ١١٢6هـــ، دار الفكــر، 

١٤١5هـــ - ١995م.
ــن . ١٠٠ ــري لزي ــع الصغ ــر رشح اجلام ــض القدي في

ــني  ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــد عب ــن حمم الدي
بــن عــيل بــن زيــن العابديــن احلــدادي ثــم 
املنــاوي القاهــري، املتــوىف ســنة ١٠٣١هـــ، املكتبة 
األوىل،  الطبعــة  مــر،   - الكــربى  التجاريــة 

١٣56هـ.
القامــوس املحيــط ملجــد الديــن أبوطاهــر . ١٠١

املتــوىف  الفريوزآبــادى،  يعقــوب  بــن  حممــد 
ــرتاث  ــق ال ــب حتقي ــق: مكت ــنة 8١7هـــ، حتقي س
نعيــم  حممــد  إرشاف:  الرســالة،  مؤسســة  يف 
العرقُســويس، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــرش 
والتوزيــع، بــريوت - لبنــان، الطبعــة الثامنــة، 

م.  ٢٠٠5  - هـــ   ١٤٢6
ــىل . ١٠٢ ــار ع ــة رد املحت ــار لتكمل ــني األخي ــرة ع ق

الــدر املختــار رشح تنويــر األبصــار، لعــالء الديــن 
حممــد بــن )حممــد أمــني املعــروف بابــن عابديــن( 
ــيني  ــن احلس ــز عابدي ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ب
ــر  ــنة ١٣٠6هـــ، دار الفك ــوىف س ــقي، املت الدمش
ــان،  ــريوت - لبن ــع، ب ــرش والتوزي ــة والن للطباع

ــار. ــر رد املحت ــوع بآخ مطب

األنــام أليب . ١٠٣ األحــكام يف مصالــح  قواعــد 
حممــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم 
بــن أيب القاســم بــن احلســن الســلمي الدمشــقي، 
امللقــب بســلطان العلــامء، املتــوىف ســنة 66٠هـــ، 
راجعــه وعلــق عليــه: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، 
مكتبــة الكليــات األزهريــة - القاهــرة، ١٤١٤ هـــ 

م.  ١99١ -
القواعــد الفقهيــة وتطبيقاهتــا يف املذاهــب . ١٠٤

ــيل،  ــى الزحي ــد مصطف ــف: د. حمم ــة، تألي األربع
دار الفكــر - دمشــق، الطبعــة األوىل، ١٤٢7 هـــ - 

م.  ٢٠٠6
القوانــني الفقهيــة ملحمــد بــن أمحــد بــن . ١٠5

جــزي الكلبــي الغرناطــي، املتــوىف ســنة 7٤١هـــ، 
املكتبــة العريــة، بــريوت - صيــدا، الطبعــة 

األوىل،١٤٢٠هـــ-٢٠٠٠م.
ــور . ١٠6 ــاع ملنص ــن اإلقن ــن مت ــاع ع ــاف القن كش

ــن  ــن ب ــن حس ــن اب ــالح الدي ــن ص ــس ب ــن يون ب
إدريــس البهــويت احلنبــيل، املتــوىف ســنة ١٠5١هـــ، 
ــع. ــخ الطب ــدون تاري ــريوت، ب ــب - ب ــامل الكت دار ع

البــزدوي . ١٠7 أصــول  رشح  األرسار  كشــف 
لعبــد العزيــز بــن أمحــد بــن حممــد، عــالء الديــن 
البخــاري احلنفــي، املتــوىف ســنة 7٣٠هـــ، دار 
ــخ. ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــالمي، ب ــاب اإلس الكت

ــني . ١٠8 ــث الصحيح ــن حدي ــكل م ــف املش كش
جلــامل الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل 
بــن حممــد اجلــوزي، املتــوىف ســنة 597هـــ، حتقيق: 

ــاض. ــن - الري ــواب، دار الوط ــني الب ــيل حس ع
ــن . ١٠9 ــو احلس ــيل أب ــاين لع ــب الرب ــة الطال كفاي

املالكــي، املطبــوع مــع حاشــية العــدوي، دار 
ــة، ١٤١٤هـــ -  ــدون طبع ــريوت، ب ــر - ب الفك

١99٤م.
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كفايــة النبيــه يف رشح التنبيــه ألمحــد بــن حممــد . ١١٠
بــن عــيل األنصــاري، أبــو العبــاس، نجــم الديــن، 
ــنة 7١٠هـــ،  ــوىف س ــة، املت ــن الرفع ــروف باب املع
حتقيــق: جمــدي حممــد رسور باســلوم، دار الكتــب 

ــة األوىل، ٢٠٠9م. ــة، الطبع العلمي
 لســان احلــكام يف معرفــة األحــكام ألمحــد بــن . ١١١

حممــد بــن حممــد، أبــو الوليــد، لســان الديــن ابــن 
ــوىف ســنة 88٢هـــ،  ــي، املت ــْحنَة الثقفــي احللب الشِّ
مكتبــة البــايب احللبــي - القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 

١٣9٣هـ - ١97٣م.
ــىل . ١١٢ ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب ملحم ــان الع لس

ــي  ــاري الرويفع ــور األنص ــن منظ ــن اب ــال الدي مج
ــادر -  ــنة 7١١هـــ، دار ص ــوىف س ــي، املت اإلفريق

ــة - ١٤١٤ هـــ. ــة الثالث ــريوت، الطبع ب
لقــاء البــاب املفتــوح للشــيخ حممــد بــن . ١١٣

ســنة  املتــوىف  العثيمــني،  حممــد  بــن  صالــح 
ــه  ١٤٢١هـــ، لقــاءات كان يعقدهــا الشــيخ بمنزل
ــوال ١٤١٢هـــ  ــر ش ــدأت يف أواخ ــس، ب كل مخي
وانتهــت يف اخلميــس ١٤ صفــر، عــام ١٤٢١هـــ. 

ــح . ١١٤ ــن صال ــد ب ــيخ حمم ــهري للش ــاء الش اللق
ــنة ١٤٢١هـــ. ــوىف س ــني، املت ــد العثيم ــن حمم ب

املبــدع يف رشح املقنــع لربهــان الديــن أيب . ١١5
ــم بــن حممــد ابــن مفلــح، املتــوىف  إســحاق إبراهي
ــريوت -  ــة، ب ــب العلمي ــنة 88٤هـــ، دار الكت س

لبنــان، الطبعــة األوىل، ١٤١8 هـــ - ١997 م.
ــن . ١١6 ــد أليب احلس ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ جمم

نــور الديــن عــيل بــن أيب بكــر بــن ســليامن 
ــام  ــق: حس ــنة 8٠7هـــ، حتقي ــوىف س ــي، املت اهليثم
القاهــرة،  القــديس،  مكتبــة  القــديس،  الديــن 

م.  ١99٤ هـــ،   ١٤١٤
ــن . ١١7 ــي الدي ــاس تق ــاوى أليب العب ــوع الفت جمم

أمحــد بــن عبداحلليــم بــن تيميــة احلــراين، املتــوىف 
ســنة 7٢8هـــ، حتقيــق: عبدالرمحــن بــن حممــد بــن 
قاســم، نــرش جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف 
العربيــة  اململكــة  النبويــة-  املدينــة  الرشيــف، 

ــعودية، ١٤١6هـــ- ١995م. الس
ــد . ١١8 ــام أمح ــب اإلم ــىل مذه ــه ع ــرر يف الفق املح

بــن حنبــل لعبــد الســالم بــن عبــد اهلل بــن اخلــر 
ــربكات،  ــو ال ــراين، أب ــة احل ــن تيمي ــد، اب ــن حمم ب
مكتبــة  65٢هـــ،  ســنة  املتــوىف  الديــن،  جمــد 
ــة ١٤٠٤هـــ  ــة الثاني ــاض، الطبع ــارف- الري املع

١98٤م. -
فقــه . ١١9 النعــامين  الفقــه  الربهــاين يف  املحيــط 

اإلمــام أيب حنيفــة أليب املعــايل برهــان الديــن 
ــن  ــر ب ــن عم ــز ب ــن عبدالعزي ــد ب ــن أمح ــود اب حمم
ــنة 6١6هـــ،  ــوىف س ــي، املت ــاري احلنف ــاَزَة البخ َم
حتقيــق: عبدالكريــم ســامي اجلنــدي، دار الكتــب 
العلميــة، بــريوت - لبنــان، الطبعــة األوىل، ١٤٢٤ 

هـــ - ٢٠٠٤م.
خمتــار الصحــاح لزيــن الديــن أبوعبــد اهلل . ١٢٠

حممــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر احلنفــي 
الــرازي، املتــوىف ســنة 666هـــ، حتقيــق: يوســف 
الــدار   - العريــة  املكتبــة  حممــد،  الشــيخ 
النموذجيــة، بــريوت - صيــدا، الطبعــة اخلامســة، 

١999م.  - ١٤٢٠هـــ 
خمتــر اإلفــادات يف ُرْبــع العبــادات واآلداب . ١٢١

ــان  ــن بلب ــن ب ــدر الدي ــن ب ــد ب ــادات ملحم وزي
الدمشــقي احلنبــيل، املتــوىف ســنة ١٠8٣ هـــ، حتقيق 
وتعليــق: حممــد بــن نــارص العجمــي، دار البشــائر 
اإلســالمية للطَباَعــة َوالنــرش والتوزيــع، بــريوت - 

لبنــان، الطبعــة األوىل، ١٤١9 هـــ - ١998 م. 
ــد اهلل . ١٢٢ ــف: أبوعب ــاج، تألي ــن احل ــل الب املدخ



6٢

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )7( ، مجادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمرب ٢٠٢٢ م

 عالقة الزوجة مع أهل زوجها - دراسة فقهية

ــايس  ــدري الف ــد العب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــد ب حمم
املتــوىف ســنة  احلــاج،  بابــن  الشــهري  املالكــي 
وبــدون  طبعــة  بــدون  الــرتاث،  دار  7٣7هـــ، 

تاريــخ.
ــالت . ١٢٣ ــاع يف العبــادات واملعام ــب اإلمج مرات

ــن  ــد ب ــن أمح ــيل ب ــد ع ــادات، أليب حمم واالعتق
ســعيد بــن حــزم األندلــي القرطبــي الظاهــري، 
 – العلميــة  الكتــب  دار  ٤56هـــ،  ســنة  املتــوىف 

ــع. ــخ طب ــدون تاري ــريوت، ب ب
عبــد . ١٢٤ أليب  الصحيحــني  عــىل  املســتدرك 

ــن  ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــم حمم اهلل احلاك
ــامين  ــي الطه ــم الضب ــن احلك ــم ب ــن ُنعي ــه ب محدوي
حتقيــق:  ٤٠5هـــ،  ســنة  املتــوىف  النيســابوري، 
مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة 
١99٠م.  -  ١٤١١ األوىل،  الطبعــة  بــريوت،    -

ــليامن . ١٢5 ــي أليب داود س ــند أيب داود الطيال مس
بــن داود بــن اجلــارود الطيالــي البــرى، املتــوىف 
ــد  ــن عب ــد ب ــور حمم ــق: الدكت ــنة٢٠٤هـ، حتقي س
املحســن الرتكــي، دار هجــر - مــر، الطبعــة 

األوىل، ١٤١9 هـــ - ١999 م.
 مســند أمحــد مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل . ١٢6

أليب عبــداهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هالل 
بــن أســد الشــيباين، املتــوىف ســنة ٢٤١هـــ، حتقيق: 
ــرون،  ــد، وآخ ــادل مرش ــؤوط - ع ــعيب األرن ش
إرشاف: د. عبــداهلل بــن عبداملحســن الرتكــي، 
ــة األوىل، ١٤٢١هـــ -  ــالة، الطبع ــة الرس مؤسس

٢٠٠١م.
ــزار املنشــور باســم البحــر الزخــار . ١٢7 مســند الب

أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق 
املعــروف  العتكــي  بــن عبيــد اهلل  بــن خــالد 
ــة  ــق: مجاع ــنة ٢9٢هـــ، حتقي ــوىف س ــزار، املت بالب

مــن الباحثــني، مكتبــة العلــوم واحلكــم - املدينــة 
املنــورة، الطبعــة األوىل.

ابــن ماجــه . ١٢8 مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد 
ــر  ــن أيب بك ــد ب ــن أمح ــهاب الدي ــاس ش أليب العب
ــامن  ــن عث ــامز ب ــن قاي ــليم ب ــن س ــامعيل ب ــن إس ب
ســنة  املتــوىف  الشــافعي،  الكنــاين  البوصــريي 
8٤٠هـــ، حتقيــق: حممــد املنتقــى الكشــناوي، دار 
ــة، ١٤٠٣هـــ. ــة الثاني ــريوت، الطبع ــة - ب العربي

مطالــب أويل النهــى يف رشح غايــة املنتهــى . ١٢9
ملصطفــى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي شــهرة، 
ــوىف  ــيل، املت ــم الدمشــقي احلنب ــدًا ث ــاين مول الرحيب
الطبعــة  املكتــب اإلســالمي،  ســنة ١٢٤٣هـــ، 

ــة، ١٤١5هـــ - ١99٤م. الثاني
ــد . ١٣٠ ــن حمم ــد ب ــليامن مح ــنن أليب س ــامل الس مع

بــن إبراهيــم بــن اخلطــاب البســتي املعــروف 
باخلطــايب، املتــوىف ســنة ٣88هـــ، املطبعــة العلميــة 

- حلــب الطبعــة األوىل ١٣5١هـــ - ١9٣٢م.
ــار . ١٣١ ــكل اآلث ــن مش ــر م ــن املخت ــر م املعت

ــى  ــن موس ــف ب ــن يوس ــال الدي ــن مج أليب املحاس
بــن حممــد امَلَلطــي احلنفــي، املتــوىف ســنة 8٠٣هـــ، 
ــع. ــخ الطب ــدون تاري ــريوت، ب ــب - ب ــامل الكت دار ع

املعجــم األوســط ســليامن بــن أمحــد بــن . ١٣٢
أيــوب بــن مطــري اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم 
الطــرباين، املتــوىف ســنة ٣6٠هـــ، حتقيــق: طــارق 
ــن  ــن ب ــد املحس ــد، وعب ــن حمم ــوض اهلل ب ــن ع ب

ــرة. ــني - القاه ــيني، دار احلرم ــم احلس إبراهي
بــن . ١٣٣ أمحــد  بــن  لســليامن  الكبــري  املعجــم 

أيــوب بــن مطــري اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم 
الطــرباين، املتــوىف ســنة ٣6٠هـــ، حتقيــق: محــدي 
ــة -  ــن تيمي ــة اب ــلفي، مكتب ــد الس ــد املجي ــن عب ب

ــة. ــة الثاني ــرة، الطبع القاه
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أليب . ١٣٤ املدينــة  عــامل  مذهــب  عــىل  املعونــة 
حممــد عبــد الوهــاب بــن عــيل بــن نــر الثعلبــي 
البغــدادي املالكــي املتــوىف ســنة ٤٢٢هـــ، حتقيــق: 
ــى  ــة، مصطف ــة التجاري ــّق، املكتب ــد احل ــش عب محي

ــة. ــة املكرم ــاز - مك ــد الب أمح
املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى . ١٣5

أهــل إفريقيــة واألندلــس واملغــرب، أليب العبــاس 
أمحــد بــن حييــى الونرشيــي، حتقيــق: حممــد 
حجــي، وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية 
اإلســالمي،  الغــرب  دار  املغربيــة-  للمملكــة 

١98١م.  - ١٤٠١هـــ 
مغنــي املحتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ . ١٣6

املنهــاج لشــمس الديــن، حممــد بــن أمحــد اخلطيــب 
ــنة 977هـــ، دار  ــوىف س ــافعي، املت ــي الش الرشبين
األوىل،  الطبعــة  بــريوت،  العلميــة-  الكتــب 

١99٤م.  - ١٤١5هـــ 
املغنــي أليب حممــد موفــق الديــن عبــداهلل بــن . ١٣7

أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة اجلامعيــيل املقــديس ثــم 
الدمشــقي احلنبــيل، الشــهري بابــن قدامــة املقــديس، 
مكتبــة القاهــرة، بــدون تاريــخ الطبــع، ١٣88هـــ 

- ١968م.
مقاييــس اللغــة ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــا . ١٣8

القزوينــي الــرازي، املتــوىف ســنة ٣95هـــ، حتقيــق: 
عبــد الســالم حممــد هــارون، دار الفكــر، ١٣99هـ 

- ١979م.
ــن . ١٣9 ــد ب ــد حمم ــدات أليب الولي ــات املمه املقدم

أمحــد بــن رشــد القرطبــي، املتــوىف ســنة 5٢٠هـــ، 
دار الغــرب اإلســالمي، الطبعــة األوىل، ١٤٠8 

١988م.  - هـ 
ــل . ١٤٠ ــف: د. فض ــر، تألي ــه الع ــة يف فق املقدم

ــاء،  ــد - صنع ــل اجلدي ــراد، اجلي ــد اهلل م ــن عب ب

ــة، ١٤٣7 هـــ - ٢٠١6 م. ــة الثاني الطبع
امللتقــط يف الفتــاوى احلنفيــة لنــارص الديــن أيب . ١٤١

القاســم حممــد بــن يوســف بن حممــد الســمرقندي 
ــف  ــيد يوس ــار والس ــود نص ــق: حم ــي، حتقي احلنف
أمحــد، دار الكتــب العلميــة، بــريوت -لبنــان، 

الطبعــة األوىل ١٤٢٠هـــ -٢٠٠٠م. 
منــح اجلليــل رشح خمتــر خليــل ملحمــد بــن . ١٤٢

ــنة  ــوىف س ــي، املت ــش املالك ــد علي ــن حمم ــد ب أمح
ــة،  ــدون طبع ــريوت، ب ــر - ب ١٢99هـــ، دار الفك

١٤٠9هـ-١989م.
املهــذب يف فقــه اإلمام الشــافعي أليب اســحاق . ١٤٣

إبراهيــم بــن عــيل بــن يوســف الشــريازي، املتــوىف 
ســنة ٤76هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــدون تاريخ 

. لطبع ا
ــد . ١٤٤ ــن حمم ــى ب ــن موس ــم ب ــات إلبراهي املوافق

ــوىف  ــاطبي، املت ــهري بالش ــي الش ــي الغرناط اللخم
ــن  ــهور ب ــدة مش ــو عبي ــق: أب ــنة 79٠هـــ، حتقي س
حســن آل ســلامن، دار ابــن عفــان، الطبعــة األوىل 

١٤١7هـــ - ١997م.
مواهــب اجلليــل يف رشح خمتــر خليــل أليب . ١٤5

عبــداهلل حممــد بــن حممــد بــن عبدالرمحــن املغــريب، 
ــوىف  ــي، املت ــي املالك عين ــاب الرُّ ــروف باحلط املع
ســنة 95٤هـــ، حتقيــق: زكريــا عمــريات، دار عــامل 

الكتــب، الريــاض، ١٤٢٣هـــ - ٢٠٠٣م.
املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة، طبــع وزارة . ١٤6

الكويــت،   - اإلســالمية  والشــئون  األوقــاف 
الطبعــة  هـــ(،  )مــن ١٤٠٤ - ١٤٢7  الطبعــة: 

الكويــت.  - السالســل  دار  الثانيــة، 
ــك . ١٤7 ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــام مال ــأ للم املوط

ســنة  املتــوىف  املــدين،  األصبحــي  عامــر  بــن 
ــي، دار  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم ١79هـــ، حتقي
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إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت - لبنــان، ١٤٠6 
هـــ - ١985 م

النجــم الوهــاج يف رشح املنهــاج لكــامل الدين . ١٤8
ِمــريي  حممــد بــن موســى بــن عيســى بــن عــيل الدَّ
ــاج -  ــنة 8٠8هـــ، دار املنه ــوىف س ــافعي، املت الش

جــدة، الطبعــة األوىل، ١٤٢5هـــ - ٢٠٠٤م.
ــامل . ١٤9 ــول جل ــاج الوص ــول رشح منه ــة الس هناي

الديــن عبــد الرحيــم بــن احلســن بــن عــيل 
ــنة 77٢هـــ، دار  ــوىف س ــافعّي، املت ــنوي الش اإلس
ــة األوىل  ــان، الطبع ــة -بريوت-لبن ــب العلمي الكت

١999م. ١٤٢٠هـــ- 
لشــمس . ١5٠ املنهــاج  رشح  إىل  املحتــاج  هنايــة 

ــزة  ــن مح ــد ب ــاس أمح ــن أيب العب ــد ب ــن حمم الدي
شــهاب الديــن الرميل، املتوىف ســنة ١٠٠٤هـــ، دار 
ــرية، ١٤٠٤هـــ-  ــة األخ ــريوت، الطبع ــر- ب الفك

١98٤م.
إلمــام . ١5١ املذهــب  درايــة  يف  املطلــب  هنايــة 

احلرمــني عبدامللــك بــن عبــداهلل بــن يوســف 
ــد  ــق: حمم ــنة ٤78هـــ، حتقي ــوىف س ــي، املت اجلوين
عثــامن، دار الكتــب العلميــة، بــريوت- لبنــان. 

النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر جمــد الدين . ١5٢
أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد بــن 
ــن  ــزري اب ــيباين اجل ــم الش ــد الكري ــن عب ــد اب حمم
ــر  ــق: طاه ــنة 6٠6هـــ، حتقي ــوىف س ــري، املت األث
ــة  ــي، املكتب ــد الطناح ــود حمم ــزاوى وحمم ــد ال أمح

ــة - بــريوت، ١٣99هـــ - ١979م. العلمي
املدونــة . ١5٣ يف  مــا  عــىل  والزيــادات  النــوادر 

ــداهلل  ــد عب ــات، أليب حمم ــن األمه ــا م ــن غريه م
حتقيــق:  القــريواين،  زيــد  أيب  عبدالرمحــن 
ــزة، دار  ــو خب ــاح احللــو وحممــد األمــني ب عبدالفت

١999م. اإلســالمي،  الغــرب 

ــن أيب . ١5٤ ــيل ب ــدي لع ــة املبت ــة يف رشح بداي اهلداي
ــو  ــاين، أب ــاين املرغين ــل الفرغ ــد اجللي ــن عب ــر ب بك
ــنة 59٣هـــ،  ــوىف س ــن، املت ــان الدي ــن بره احلس
الــرتاث  احيــاء  دار  يوســف،  طــالل  حتقيــق: 

ــان. ــريوت - لبن ــريب - ب الع
ــن . ١55 ــد ب ــد حمم ــب أليب حام ــيط يف املذه الوس

ــنة 5٠5هـــ،  ــوىف س ــويس، املت ــزايل الط ــد الغ حمم
حتقيــق: أمحــد حممــود إبراهيــم وحممــد حممــد 
تامــر، دار الســالم - القاهــرة، الطبعــة األوىل، 

١٤١7هـ.
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Saleh bin Abdulaziz bin Muhammad 

bin Ibrahim Al Sheikh, Dar Al Salam 

for Publishing and Distribution - Ri-

yadh, first edition, 1420 AH � 1999 AD.

61. Sunan Al�Daraqutni Abu Al�Hassan 
Ali bin Omar bin Ahmed bin Mahdi 
bin Masoud bin Al-Numan bin Dinar 

Al�Baghdadi Al�Daraqutni, who died 
in 385 AH, edited and corrected its text 
and commented on it: Shuaib Al-Ar-

naout, Hassan Abdel Moneim Shalabi, 

Abdul Latif Harz Allah, Ahmed Bar-

houm, Al-Resala Foundation Beirut - 

Lebanon, first edition, 1424 AH � 2004 
AD.

62. Al-Sunan Al-Kubra by Ahmad Bin 

Al-Hussein Bin Ali Bin Musa Al-Khos-

roujerdi Al-Khorasani, Abu Bakr 

Al�Bayhaqi, who died in 458 AH, in-

vestigated by: Muhammad Abdul Qa-

dir Atta, Dar Al-Kutub Al-Ilmia, Bei-

rut � Lebanon, third edition, 1424 AH 
� 2003 AD.

63. Al-Sunan Al-Kubra by Abu Abd 

al-Rahman Ahmad ibn Shuaib ibn Ali 

al-Khorasani, an-Nasa’i, who died in 

303 AH. Verified and narrated by: Has-

san Abd al-Moneim Shalabi, super-

vised by: Shuaib al-Arna`ut, presented 

to him by: Abdullah ibn Abd al-Muhsin 

al-Turki, Al-Resala Foundation - Beirut. 

The first edition, 1421 AH � 2001 AD.

64. Sharh Al-Tanukhi on the Message to 

Qasim bin Issa bin Naji Al-Tanukhi 

Al-Qayrawani, who died in 837 AH, 

investigated by: Ahmed Farid Al-Ma-

zydi, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut 

� Lebanon, for the first edition, 1428 
AH � 2007 AD.

65. Sharh Al-Kharshi on the Mukhtasar 

Khalil by Abu Abdullah Muhammad 

bin Abdullah Al-Kharshi Al-Maliki, 

who died in the year 1101 AH, Dar Al-

Fikr for printing - Beirut, without the 

date of printing.
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66. Explanation of Al�Zarqani on the 
Mukhtasar Khalil on the Mukhtasar 

Khalil by Abd al�Baqi bin Youssef bin 
Ahmed al�Zarqani al�Masri, who died 
in 1099 AH, investigated by: Abd al-

Salam Muhammad Amin, Dar al-Ku-

tub al�Ilmiyya, Beirut � Lebanon, first 
edition, 1422 AH � 2002 AD.

67. Al�Sharh al�Saghir is the explanation 
of Sheikh al-Dardir of his book called 

The Nearest Path to the School of 

Imam Malik, printed with the language 

of al-Salik by al-Sawy, Dar al-Maaref, 

without edition and without date.

68. Sharh Al�Qwaeed Al� fiqhiyah of 
Ahmed bin Sheikh Muhammad Al-

Zarqa, investigation: Mustafa Ahmed 
Al�Zarqa, Dar Al�Qalam � Damascus, 
second edition, 1409 AH - 1989 AD.

69. Al�Sharh al�Kabeer by Ibn Abi Omar 
Shams al-Din Abd al-Rahman bin 

Muhammad bin Ahmed bin Qudamah 

al�Maqdisi al�Jama’ili al�Hanbali, who 
died in 682 AH, Dar al�Kitab al�Arabi 
for Publishing and Distribution, super-

vised by: Muhammad Rashid Rida.

70. Al-Sharh al-Kabeer by Sheikh Ahmad 

al-Dardir on Mukhtasar Khalil, printed 

with the footnote of al-Desouki, Dar al-

Fikr, without edition and without date.

71. Al-Sharh al-Mumti’ Ali Zad al-Mus-

taqni’ by Muhammad ibn Salih ibn 
Muhammad al-Uthaymeen, who died 

in 1421 AH, Dar Ibn al�Jawzi, first edi-
tion, 1422�1428 AH.

72. Sharh Al-Nawawi's on Sahih Muslim 

by Abu Zakaria Mohieddin Yahya bin 

Sharaf al�Nawawi, who died in 676 
AH, House of Revival of Arab Heri-

tage � Beirut, second edition, 1392 AH.

73. Sharh Zarrouk on the board of the letter 

to Ibn Abi Zaid al-Qayrawani by Shi-

hab al-Din Abu al-Abbas Ahmed bin 

Ahmed bin Muhammad bin Issa al-Ba-

rani al-Fassi, known as Zarrouk, who 

died in 899 AH, achieved by: Ahmed 

Farid al-Mazidi, Dar al-Kutub al-Ilm-

iyya, Beirut � Lebanon, first edition. 
1427 AH � 2006 AD.

74. Sharh Sunan Ibn Majah by Al-Suyuti 

called “The Bottle Lamp” by Al-Suyu-

ti, who died in 911 AH, publisher: Old 
Books Box � Karachi.

75. Sharh of Muntaha Al-Iraadat for Man-

sour bin Yunus bin Salah Al-Din bin 

Hassan bin Idris Al-Bahooti Al-Hanbali, 

who died in 1051 AH, Dar Alam Al-Ku-

tub, first edition, 1414 AH � 1993 AD.

76. Al�Shorot fi Al�Nekah by Dr.Badriya 
Bint Freih Bin Sayah Al-Anzi, Super-

vised by: Dr. Abdulaziz Al-Rubaish, 

PhD thesis from the College of Sharia 
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and Islamic Studies, Qassim Universi-

ty, 1438 AH.

77. Shoaab Al�Eman by Al�Bayhaqi by Ah-

mad bin Al-Hussein bin Ali bin Musa 

Al-Khusrujerdi Al-Khorasani, Abu 

Bakr Al�Bayhaqi, who died in 458 AH, 
investigated by: Dr. Abdul-Ali Abdul 

Hamid Hamid, Al-Rushd Library for 

Publishing and Distribution in Riyadh 

in cooperation with the Salafi House in 
Bombay, India, first edition, 1423 AH 
� 2003 M.

78. Sahih Ibn Habban by Muhammad Ibn 

Habban Ibn Ahmad Ibn Habban Ibn 

Muadh Ibn Ma’bad, al-Tamimi, Abu 

Hatim, al-Darimi, al-Busti, who died in 

354 AH, arranged by: Prince Alaa al-

Din Ali Ibn Balban al-Farsi, who died 

in 739 AH, verified it and his hadiths 
came out and commented on it : Shuaib 

Al-Arnaout, Al-Resala Foundation, 

Beirut, first edition, 1408 AH � 1988 AD.

79. Sahih al-Bukhari called the Collec-

tive, the Sahih, Abbreviated Musnad of 

the Matters of the Messenger of God, 

peace be upon him, his Sunnah and his 

days, by Abu Abdullah Muhammad bin 

Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah 

bin Bardazba Al-Bukhari, who died in 

256 AH, corrected edition by some stu-

dents of knowledge, supervision and 

review: Dr. Saleh bin Abdulaziz bin 

Muhammad bin Ibrahim Al Al-Sheikh, 

Dar Al-Salaam for Publishing and Dis-

tribution � Riyadh, first edition, 1420 
AH - 1999 AD, and I returned to anoth-

er version, achieved by: Muhammad 

Al�Nasser, Dar Touq Al�Najat, first 
edition, 1422 AH.

80. Sahih al�Jami al�Sagheer and its addi-
tions to Abu Abd al-Rahman Muham-

mad Nasir al-Din al-Albani, who died 

in 1420 AH, published by the Islamic 
Bureau.

81. Sahih Muslim named the Sahih 

Al-Musnad, the abbreviated transfer 

of justice from justice to the Messen-

ger of God, peace be upon him, by Abu 

Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin 

Muslim Al-Qushayri Al-Nisaburi, who 

died in 261 AH, corrected edition by 
some students of knowledge, super-

vision and review: Dr. Saleh bin Ab-

dulaziz bin Muhammad bin Ibrahim Al 

Sheikh, Dar Al Salam for Publishing 

and Distribution � Riyadh, first edition, 
1420 AH � 1999 AD, and returned to 
another version, achieved by: Muham-

mad Fouad Abdel�Baqi, House of Re-

vival of Arab Heritage - Beirut.

82. Tarh Al�Tathreb in the Explanation of 
Taqreeb by Abu Al�Fadl Zain Al�Din 
Abdul Rahim bin Al-Hussein bin Ab-

dul Rahman bin Abi Bakr bin Ibrahim 
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Al�Iraqi, who died in 806 AH, and was 
completed by his son: Ahmed bin Ab-

dul Rahim bin Al-Hussain Al-Kurdi 

Al-Raziani, then Al-Masri, Abu Zara’a 

Wali Al�Din, Ibn Al�Iraqi. , who died in 
826 AH, the ancient Egyptian edition.

83. Al�Iddah fi Usul al�Fiqh by Abu Ya’la 
Muhammad ibn al-Husayn ibn Mu-

hammad ibn Khalaf ibn al-Farra, who 

died in 458 AH, investigated by: Dr. 

Ahmed ibn Ali ibn Sir al-Mubarki, 

without publisher, second edition, 1410 

AH - 1990 AD.

84. Al-Aziz Sharh Al-Wajeez Abi Al-Qa-

sim Abdul-Karim bin Muhammad bin 

Abdul�Karim Al�Rafi’i Al�Qazwini 
Al�Shafi’i, achieved by: Ali Moawad 
and Adel Abdul-Mawgoud, Dar Al-Ku-

tub Al�Ilmia � Beirut, first edition, 1417 
AH -1997 AD.

85. Eqed Al�Jwaher Al�Thmeenah in the 
Madinah World Doctrine of Abu Mu-

hammad Jalal al�Din Abdullah bin 
Najm bin Shas al-Maliki, investigation: 

a. Dr.. Hamid bin Muhammad Lahmar, 

House of the Islamic West, Beirut - Leb-

anon, first edition, 1423 AH � 2003 AD.

86. Al-Enayah Sharh Al-hedayah by Mu-

hammad Bin Muhammad Bin Mah-

moud, Akmal Al-Din Abu Abdullah 

Ibn Sheikh Shams Al-Din Ibn Sheikh 

Jamal Al�Din Al�Rumi Al�Babarti, 

who died in the year 786 AH, Dar Al�
Fikr, without edition and without date.

87.  Awdat Al-Hijab by Muhammad Ah-

mad Ismail Al�Muqaddam, Dar Ibn 
Al�Jawzi, Cairo � First Edition, 1426 
AH � 2005 AD.

88. Al�Gharar Al�Bahiya in explaining the 
joy of the roses by Abu Yahya Zakaria 

bin Muhammad bin Ahmed bin Zakaria 

Al-Ansari, Zain Al-Din Al-Siniki, who 

died in 926 AH, Al�Maymaniyah Press, 
without a date of printing.

89. Qamz ayon Al-Basaer by Ahmed bin 

Muhammad Makki, Abu Al-Abbas, 

Shihab Al-Din Al-Husseini Al-Hama-

wi Al�Hanafi, who died in 1098 AH, 
Dar Al�Kutub Al�Ilmia, first edition, 
1405 AH - 1985 AD.

90. Fatwas of Al-Subki by Abu Al-Hasan 

Taqi Al�Din Ali bin Abdul Kafi Al�Sub-

ki, who died in 756 AH, Dar Al�Maaref.

91. Fatwa Al�kubra by Ibn Taymiyyah Taqi 
al-Din Abu al-Abbas Ahmed bin Abdul 

Halim bin Abd al-Salam bin Abdul-

lah bin Abi al-Qasim bin Muhammad 

Ibn Taymiyyah al-Harani al-Hanbali 

al�Dimashqi, who died in 728 AH, Dar 
al�Kutub al�Ilmiyya, first edition, 1408 
AH - 1987 AD.

92. Fatwas of the Standing Committee for 

Scholarly Research and Ifta, compiled 
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and arranged by: Ahmed bin Abdul 

Razzaq Al�Dawish, Publisher: Presi-
dency of the Department of Scholarly 

Research and Ifta - General Adminis-

tration of Printing - Riyadh.

93. Fatwas of Noor on the Path to His Emi-

nence Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah 

bin Baz, who died in the year 1420 AH, 
compiled by: Dr. Muhammad bin Saad 

Al Shuwaier.

94. Fatwas They Ask You for Professor Dr. 

Hussam Al�Din Bin Musa Afana, first 
edition, published by Dundis Library, 

West Bank - Palestine, year of publica-

tion 1427�1430 AH.

95. Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari by 

Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadl 

al�Asqalani al�Shafi’i, Dar al�Maari-
fa - Beirut, 1379 AH. The number of 

his books, chapters and hadiths: Mu-

hammad Fouad Abd al�Baqi. It was ed-

ited and corrected and supervised by: 

Muhib al-Din al-Khatib, and it has the 

comments of the mark: Abd al�Baqi. 
Aziz bin Abdullah bin Baz.

96. Fath al-Bari by Abd al-Rahman ibn 

Ahmad ibn Rajab ibn al-Hasan, al-Sa-

lami, al�Baghdadi, then al�Dimashqi, 
al-Hanbali, who died in 795 AH, in-

vestigation: a group of researchers, 

Al-Ghuraba Archaeological Library 

� the Prophet’s city, first edition, 1417 

AH � 1996 AD.

97. Fath al-Qadir Kamal al-Din Muham-

mad ibn Abd al-Wahed al-Siyasi, then 

al-Sakandari, known as Ibn al-Hamam, 

who died in 861 AH, Dar Alam al�Ku-

tub – Riyadh, 1424 AH � 2003 AD.

98. Al�Forroa of Muhammad bin Muflih 
bin Muhammad bin Mufarrej, Abu 

Abdullah, Shams Al�Din Al�Maqdisi 
Al-Ramini then Al-Salihi Al-Hanbali, 

who died in the year 763 AH, achieved 
by: Dr.: Abdullah bin Abdul Mohsen 

Al�Turki, Al�Resala Foundation, first 
edition 1424 AH � 2003 AD.

99. Al-Fwakeh Al-Dawani on the let-

ter of Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani to 

Ahmed bin Ghanem )or Ghoneim( bin 

Salem Ibn Muhanna, Shihab Al-Din 

Al-Nafrawi Al-Azhari Al-Maliki, who 

died in 1126 AH, Dar Al�Fikr, 1415 AH 
- 1995 AD.

100. Fayd al�Qadeer, Explanation of the 
Small Mosque by Zain al�Din Muham-

mad Abdul Raouf bin Taj al�Arifin bin 
Ali bin Zain al-Abidin al-Hadadi and 

then al-Manawi al-Qahiri, who died in 

1031 AH, the Great Commercial Li-

brary � Egypt, first edition, 1356 AH.

101. Al-Qamos Al-Moheet by Majd al-

Din Abu Taher Muhammad bin Yaqoub 
al-Fayrouzabadi, who died in 817 AH, 
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investigation: Heritage Investigation 

Office at the Al�Resala Foundation, 
supervised by: Muhammad Naeem 

Al�Araqsusi, Al�Resala Foundation for 
Printing, Publishing and Distribution, 

Beirut � Lebanon, eighth edition, 1426 
AH � 2005 AD.

102. Qara Ayn Al-Akhyar to comple-

ment Al-Mukhtar’s response to Al-Dur 

Al-Mukhtar, Sharh Tanweer Al-Absar, 

by Alaa Al-Din Muhammad Bin )Mu-

hammad Amin known as Ibn Abdeen( 

Bin Omar Bin Abdul Aziz Abdeen 
Al�Husseini Al�Dimashqi, who died 
in 1306 AH, Dar Al�Fikr for Printing, 
Publishing and Distribution, Beirut - 

Lebanon, printed Last reply from the 

bewildered.

103. Qwaeed Al�Ahkam fi Masaleh Al�
Anam by Abu Muhammad Izz al-Din 

Abd al-Salam ibn Abi al-Qasim ibn 

al�Hasan al�Sulami al�Dimashqi, nick-

named Sultan of Scholars, who died in 

660 AH. Reviewed and commented on 
by: Taha Abd al-Raouf Saad, Library of 

Al-Azhar Colleges - Cairo, 1414 AH. 

1991 AD.

104. Al�Qwaeed Al�fiqhiyah by: Dr. 
Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, Dar 

Al�Fikr � Damascus, first edition, 1427 
AH � 2006 AD.

105. Al�Qwaneen Al�Fiqhiyah by Mu-

hammad bin Ahmad bin Juzy Al�Kalbi 
Al-Granati, who died in 741 AH, 

Al�Asriya Library, Beirut � Sidon, first 
edition, 1420 AH�2000AD.

106. Keeshaf Al-Eknaa by Mansour bin 

Younis bin Salah Al-Din bin Hassan 

bin Idris Al-Bahouti Al-Hanbali, who 

died in 1051 AH, Dar Alam Al-Kutub 

- Beirut, no date of publication.

107. Kashf al�Asrar, Explanation of the 
Origins of al�Bazdawi, by Abdul Aziz 
bin Ahmed bin Muhammad, Alaa al-

Din al�Bukhari al�Hanafi, who died in 
730 AH, Dar al-Kitab al-Islami, with-

out edition and without date.

108. Kashf Al-Moshkeel from the had-

ith of the two Sahihs by Jamal Al�Din 
Abu Al-Faraj Abdul Rahman bin Ali 

bin Muhammad Al�Jawzi, who died in 
597 AH, investigated by: Ali Hussein 

Al-Bawab, Dar Al-Watan - Riyadh.

109. Kifaya Al-taleeb Al-Rabani by Ali 

Abu Al-Hasan Al-Maliki, printed with 

the footnote of Al-Adawi, Dar Al-Fikr 

- Beirut, without edition, 1414 AH - 

1994 AD.

110. Kefaya Al-Nabeeh by Ahmad bin 

Muhammad bin Ali Al-Ansari, Abu 

Al-Abbas, Najm Al-Din, known as Ibn 

Al-Rafa’, who died in the year 710 AH, 

investigated by: Majdi Muhammad 
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Surur Basloom, Dar Al-Kutub Al-Ilm-

iyya, first edition, 2009 AD.

111. Lisan Al�Hakam fi Ma’rifat Al�Ah-

kam by Ahmed Bin Muhammad Bin 

Muhammad, Abu Al-Walid, Lisan Al-

Din Ibn Al�Shinah Al�Thaqafi Al�Hal-
abi, who died in 882 AH, Al�Babi 
Al-Halabi Library - Cairo, second edi-

tion, 1393 AH - 1973 AD.

112. Lisan al-Arab by Muhammad bin 

Makram bin Ali Jamal al�Din Ibn 
Manzur al�Ansari al�Ruwai’i al�Afriqi, 
who died in 711 AH, Dar Sader - Bei-

rut, third edition - 1414 AH.

113. Liqa Al�Bab Al�Maftoh by Sheikh 
Muhammad bin Saleh bin Muhammad 

Al-Uthaymeen, who died in the year 

1421 AH, meetings that the Sheikh 
held at his home every Thursday, which 

began at the end of Shawwal 1412 AH 
and ended on Thursday, Safar 14, 1421 
AH.

114. The monthly meeting of Sheikh 

Muhammad bin Saleh bin Muhammad 

Al-Uthaymeen, who died in the year 

1421 AH.

115. Al�Mubda’ fi Sharh Al�Muqna’ by 
Burhan Al�Din Abi Ishaq Ibrahim bin 
Muhammad Ibn Muflih, who died in 
884 AH, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Bei-

rut � Lebanon, first edition, 1418 AH � 

1997 AD.

116. Majmaa Al-Zwaeed by Abu al-

Hasan Nur al-Din Ali bin Abi Bakr 

bin Suleiman al-Haythami, who died 

in 807 AH, investigated by: Husam al-

Din al-Qudsi, Library of Qudsi, Cairo, 

1414 AH, 1994 AD.

117. Majmoaa Al-Fatwa of Abu al-Ab-

bas Taqi al�Din Ahmed bin Abdul 
Halim bin Taymiyyah al-Harrani, who 

died in 728 AH, investigated by: Abd 
al-Rahman bin Muhammad bin Qasim, 

published by King Fahd Complex for 
the Printing of the Noble Qur’an, the 

Prophet’s city � Saudi Arabia, 1416 AH 
- 1995 AD.

118. Al�Mohrar fi Al�Fiqh on the doc-

trine of Imam Ahmad bin Hanbal by 

Abd al-Salam bin Abdullah bin al-Kh-

idr bin Muhammad, Ibn Taymiyyah 

al-Harrani, Abu al-Barakat, Majd al-

Din, who died in 652 AH, Knowledge 
Library - Riyadh, second edition 1404 

AH -1984 AD.

119. Al�Muhit Al�Burhani fi Al�Nu’mani 
Jurisprudence, Fiqh of Imam Abu Han-

ifa by Abu Al-Ma’ali Burhan Al-Din 

Mahmoud bin Ahmed bin Abdulaziz bin 

Omar bin Maza Al�Bukhari Al�Hanafi, 
who died in 616 AH, achieved by: Ab-

dul Karim Sami Al�Jundi, Dar Al�Ku-

tub Al�Ilmiyya, Beirut � Lebanon, first 
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edition, 1424 AH. � 2004 AD.

120. Mukhtar al-Sahah by Zain al-Din 

Abu Abdullah Muhammad ibn Abi 

Bakr ibn Abd al�Qadir al�Hanafi al�
Razi, who died in the year 666 AH, 
investigated by: Youssef Sheikh Mu-

hammad, Al-Asriya Library - Al-Dar 

Al�Tamaziah, Beirut � Saida, fifth edi-
tion, 1420 AH � 1999AD.

121. Moktasar Al-Efadat by Muham-

mad ibn Badr al-Din ibn Balban al-Di-

mashqi al�Hanbali, who died in 1083 
AH, investigation and commentary: 

Muhammad ibn Nasser al-Ajmi, Dar 

al-Bashaer Islamic Printing, Publish-

ing and Distribution, Beirut - Lebanon, 

first edition, 1419 AH � 1998 AD .

122. Al-Madkal by Ibn al-Hajj, writ-

ten by: Abu Abdullah Muhammad bin 

Muhammad bin Muhammad al-Abdari 

al-Fassi al-Maliki, known as Ibn al-Hajj, 

who died in the year 737 AH, Dar al-

Turath, without edition and without date.

123. Marateb Al-Ejmaa in Worship, 

Transactions, and Beliefs, by Abu Mu-

hammad Ali bin Ahmed bin Saeed bin 

Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Za-

hiri, who died in 456 AH, Dar Al�Ku-

tub Al-Ilmiyya - Beirut, no date of pub-

lication.

124. Al-Mustadrak on the Two Sahihs 

by Abu Abdullah Al-Hakim Muham-

mad bin Abdullah bin Muhammad bin 

Hamdawayh bin Naim bin Al-Hakam 

Al-Dhabi Al-Tahmani Al-Nisaburi, 

who died in the year 405 AH, achieved 

by: Mustafa Abdul Qadir Atta, Dar 

Al�Kutub Al�Ilmiyya � Beirut, first edi-
tion, 1411 - 1990 AD.

125. Musnad of Abi Dawood Al-Tayalisi 

by Abu Dawood Suleiman bin Dawood 

bin Al�Jarod Al�Tayalisi Al�Basri, who 
died in the year 204 AH, achieved by: 
Dr. Muhammad bin Abdul Mohsen 

Al�Turki, Dar Hajar � Egypt, first edi-
tion, 1419 AH - 1999 AD.

126. Musnad Ahmad Musnad Imam 

Ahmad bin Hanbal by Abu Abdullah 

Ahmed bin Muhammad bin Hanbal 

bin Hilal bin Asad Al Shaibani, who 

died in the year 241 AH, investigated 
by: Shuaib Al Arnaout - Adel Murshid, 

and others, supervision: Dr. Abdullah 

bin Abdul Mohsen Al-Turki, Al-Resa-

la Foundation, first edition, 1421 AH � 
2001 AD.

127. The Musnad of Al-Bazzar published 

in the name of Al-Bahr Al-Zakhkhar by 

Abu Bakr Ahmed bin Amr bin Abdul 

Khaliq bin Khallad bin Obaid Allah 
Al-Ataki, known as Al-Bazzar, who 

died in 292 AH, investigation: a group 
of researchers, Library of Science and 
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Governance � Medina, first edition.

128. Mesbah Al-Zojajah of Ibn Ma-

jah by Abu Al-Abbas Shihab Al-Din 

Ahmed bin Abi Bakr bin Ismail bin 

Salim bin Qaymaz bin Othman Al�Bu-

sairi Al�Kinani Al�Shafi’i, who died in 
840 AH, investigated by: Muhammad 

Al�Muntaqa Al�Kishnawi, Dar Al�Ara-

biya - Beirut, second edition, 1403 AH.

129. Mataleeb Olei Al�Noha by Musta-

fa bin Saad bin Abdo Al-Suyuti fame, 

Al�Rahibani, born, then Al�Dimashqi 
Al�Hanbali, died in 1243 AH, the Is-

lamic Bureau, second edition, 1415 AH 

- 1994 AD.

130. Malem Al-Sunan by Abu Suleiman 

Hamad bin Muhammad bin Ibrahim 

bin Al-Khattab Al-Basti, known as 

Al-Khattabi, who died in 388 AH, the 

Scientific Press � Aleppo, first edition 
1351 AH � 1932 AD.

131. Al-Mutasir from the Mukhtasar 

Min Mushkil al-Athar by Abu al-Ma-

hasin Jamal al�Din Yusef bin Musa bin 
Muhammad al�Malti al�Hanafi, who 
died in 803 AH, Dar Alam Al-Kutub - 

Beirut, no date of publication.

132. Al-Moajam Al-Awsat by Sulei-

man bin Ahmed bin Ayyub bin Mutair 

Al-Lakhmi Al-Shami, Abu Al-Qasim 

Al�Tabarani, who died in the year 360 

AH, investigated by: Tariq bin Awad 
Allah bin Muhammad, and Abdul 

Mohsen bin Ibrahim Al-Husseini, Dar 

Al-Haramain - Cairo.

133. Al-Moajam Al-Kabeer by Sulei-

man bin Ahmed bin Ayyub bin Mutair 

Al-Lakhmi Al-Shami, Abu Al-Qasim 

Al�Tabarani, who died in the year 360 
AH, achieved by: Hamdi bin Abdul 

Majeed Al�Salafi, Ibn Taymiyyah Li-
brary - Cairo, second edition.

134. Al-Maounah Ala the Madinah 

Scholar Doctrine of Abu Muham-

mad Abdul-Wahhab bin Ali bin Nasr 

Al-Thalabi Al-Baghdadi Al-Maliki, 

who died in 422 AH, investigated by: 
Hamish Abdul�Haq, the commercial 
library, Mustafa Ahmed Al-Baz - Mak-

kah Al-Mukarramah.

135. Al-Meyar Al-Moarab by Abu 

Al-Abbas Ahmed bin Yahya Al-Wan-

charisi, investigation: Muhammad 

Hajji, Ministry of Endowments and Is-

lamic Affairs of the Kingdom of Mo-

rocco - Dar Al-Gharb Al-Islami, 1401 

AH - 1981 AD.

136. Mogni Al-Mohtaj of the words 

Al-Menhaj by Shams al-Din, Muham-

mad bin Ahmad al-Khatib al-Sharbiny 

al�Shafi’i, who died in 977 AH, Dar 
al�Kutub al�Ilmiyya � Beirut, first edi-
tion, 1415 AH - 1994 AD.
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137. Al-Mogni by Abu Muhammad Mu-

waffaq al�Din Abdullah bin Ahmed 
bin Muhammad bin Qudamah al�Ja-

ma’ili al�Maqdisi and then al�Dimash-

qi al�Hanbali, known as Ibn Qudamah 
al�Maqdisi, Cairo Library, undated date 
of printing, 1388 AH � 1968 AD.

138. Mqaees Al�LUgah by Ahmad bin 
Faris bin Zakariya Al-Qazwini Al-

Razi, who died in 395 AH, investigated 

by: Abd al-Salam Muhammad Harun, 

Dar al-Fikr, 1399 AH - 1979 AD.

139. Introductions of the precursors to 

Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmed 

bin Rushd Al�Qurtubi, who died in 520 
AH, Dar Al�Gharb Al�Islami, first edi-
tion, 1408 AH - 1988 AD.

140. Introduction to the Fiqh of the Age, 
written by: Dr. Fadl bin Abdullah Mu-

rad, The New Generation - Sana'a, sec-

ond edition, 1437 AH � 2016 AD.

141. Al�Multaqat in the Hanafi Fatwas of 
Nasir al-Din Abi al-Qasim Muhammad 

ibn Yusuf ibn Muhammad al�Samarqa-

ndi al�Hanafi, investigation: Mahoud 
Nassar and Sayyid Youssef Ahmad, 

Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Leb-

anon, first edition 1420 AH �2000AD.

142. Manah Al�Jaleel, a brief expla-

nation of Khalil, by Muhammad bin 

Ahmed bin Muhammad Alish Al-Mali-

ki, who died in 1299 AH, Dar Al�Fikr � 
Beirut, without edition, 1409 AH-1989 

AD.

143. Al-Muhadhab in the jurisprudence 

of Imam Al�Shafi’i by Abu Ishaq Ibra-

him bin Ali bin Yusuf Al-Shirazi, who 

died in the year 476 AH, Dar Al�Kutub 
Al-Ilmiyya, undated date of publica-

tion.

144. Al-Muafakat of Ibrahim bin Musa 

bin Muhammad al-Lakhmi al-Ghar-

nati, known as al-Shatibi, who died in 

790 AH, investigated by: Abu Ubaidah 

Mashhour bin Hassan Al Salman, Dar 

Ibn Affan, first edition 1417 AH � 1997 
AD.

145. Mwaheb of the Galilee in a Brief 

Explanation of Khalil by Abu Abdullah 
Muhammad bin Muhammad bin Abdul 

Rahman Al-Maghribi, known as Hat-

tab Al-Ra’ini Al-Maliki, who died in 

the year 954 AH, achieved by: Zakaria 

Omairat, Dar Alam Al�Kutub, Riyadh, 
1423 AH � 2003 AD.

146. Kuwaiti Fiqh Encyclopedia, printed 
by the Ministry of Awqaf and Islamic 
Affairs - Kuwait, Edition: )from 1404 - 

1427 AH), second edition, Dar Al Sala-

sil - Kuwait.

147. Al-Muwatta of Imam Malik bin 

Anas bin Malik bin Amer Al-Asbahi 
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Al-Madani, who died in 179 AH, in-

vestigated by: Muhammad Fouad Ab-

del�Baqi, House of Revival of Arab 
Heritage, Beirut � Lebanon, 1406 AH 
- 1985 AD

148. Al�Najm Al�Wahhaaj fi Sharh 
Al-Minhaj by Kamal Al-Din Muham-

mad bin Musa bin Isa bin Ali Al-Dami-

ri Al�Shafi’i, who died in 808 AH, Dar 
Al�Minhaj � Jeddah, first edition, 1425 
AH � 2004 AD.

149. The End of the Soul, Explana-

tion of the Curriculum of Access 

to Jamal al�Din Abd al�Rahim bin 
al-Hasan bin Ali al-Asnawi al-Sha-

fi’i, who died in 772 AH, Dar al�Ku-

tub al-Ilmiyya - Beirut - Lebanon, 

first edition 1420 AH � 1999 AD.

150. Nehayat Al-Mohtaj by Shams al-

Din Muhammad ibn Abi al-Abbas Ah-

mad ibn Hamza Shihab al-Din al-Ramli, 

who died in 1004 AH, Dar al-Fikr - Bei-

rut, last edition, 1404 AH - 1984 AD.

151. Nehayat Al-Matlab by Abd al-Ma-

lik bin Abdullah bin Yusuf al�Juwayni, 
who died in 478 AH, investigated by: 

Muhammad Othman, Dar al�Kutub 
al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon.

152. Al- Nehayah in Gharib Hadith and 

Athar, Majd Al-Din Abu Al-Saadat Al-

Mubarak bin Muhammad bin Muham-

mad bin Muhammad bin Abdul Karim 

Al�Shaibani Al�Jazari Ibn Al�Atheer, 
who died in 606 AH, investigated by: 
Taher Ahmad Al-Zawi and Mahmoud 

Muhammad Al�Tanahi, Scientific Li-
brary - Beirut, 1399 AH - 1979 AD.

153. AlNwader and Al-Zeyadat to what 

is in the Moudawana from other moth-

ers, by Abu Muhammad Abdullah Abd 

al-Rahman Abi Zaid al-Qayrawani, in-

vestigated by: Abd al-Fattah al-Helou 

and Muhammad al-Amin Abu Khabza, 

Dar al-Gharb al-Islami, 1999 AD.

154. Al�Hedaya fi Sharh Bidayat 
Al-Mubtadi by Ali bin Abi Bakr bin 

Abdul�Jalil Al�Farghani Al�Marghi-
nani, Abu Al-Hasan Burhan Al-Din, 

who died in the year 593 AH, achieved 

by: Talal Youssef, Arab Heritage Re-

vival House - Beirut - Lebanon.

155. Al-Waseet in the Madhhab by Abu 

Hamid Muhammad bin Muhammad 

al-Ghazali al-Tusi, who died in 505 

AH, investigated by: Ahmed Mahmoud 

Ibrahim and Muhammad Muhammad 

Tamer, Dar al�Salaam � Cairo, first edi-
tion, 1417 AH.
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د. خليل بن حممد الطالب
األستاذ املساعد بقسم القراءات يف اجلامعة اإلسالمية

khalil@iu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

ملخص البحث  
البحث: 

جعفر  أبو  به  انفرد  فيام  املطلوب  تتمة  رشح  يف  القلوب  هبجة 
ويعقوب، ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

جعلته يف مقدمة، ومتهيد، وقسمني، وخامتة، وفهارس.
موضوعه: 

أبو  به  انفرد  فيام  املطلوب  تتمة  منظومة  أبيات  وتوجيه  رشح 
جعفر ويعقوب، ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة، من أول 

النظم إىل آخره.
أبرز النتائج:

١. كون هذا النظم يف االنفرادات، عىل نحو خاص؛ فال يذكر فيه 
الناظم إال األلفاظ اخلاصة بأيب جعفر ويعقوب دون غريها، إال يف 

النادر-تبعا ال أصالة-.
٢. اعتمد املؤلف رواية الزبري العمري عن أيب جعفر، وهي رواية 

غري مشهورة عند طالب علم القراءات اليوم.
٣. احتواء النظم عىل بعض القراءات الشاذة التي ال يقرأ هبا اليوم 

من طريق النرش.
٤. كون هذا الرشح أول رشح للمنظومة.

 الكلامت املفتاحية:
الزوجة - أهل الزوج - عالقة - السكن - اخلدمة - الزيارة. 

Abstract

Research:
(Bajjat Al Qoloub fi Sharh Tatimmat Al Mat-

loub Fima Infarada Bihi Abi Ja’afar wa Yaqou), by 
Mohammad; the son of Ahmad Al Mousli known as 

Shoula (died: 656 Hijri).

The research contains:
A Preface, an Introduction, a Chapter, a Conclu-

sion, and indices.

Subject:
Explanation and guidance of the set of poetry 

versus of )Tatimmat Al Matloub Fima Infarada Bihi 

Abi Ja’afar wa Yaqou), by Mohammad; the son of 
Ahmad Al Mousli known as Shoula( from start to 

end.

Most Noted Results:
1. The versus were exclusively written for the vo-

cabularies used only by abi Ja’afar and Yaqoub, 
except in rare cases � followed rather than being 
authentic.

2. The author adopted the narration of Al Zibair Al 
A’amri; an unfamiliar narration amongst current 

students of Readings of Quean.

3. The versus of poetry includes some unfamiliar 

Readings of Quran based on )Al Nashr(.

Keywords:
Bahjat Al Qoloub, Tatimmat Al Matloub, Abu 

Ja’afar, Yaqoub, Reading.

بهجة القلوب في شرح تتمة المطلوب فيما انفرد به أبو جعفر ويعقوب
لمحمد بن أحمد الموصلي المعروف بشعلة (ت: ٦٥٦هـ).

Dr. Khalil bin Mohammed Al-Talib
Assistant Professor, Department of Recitations, 

Islamic University

Email: khalil@iu.edu.sa

(Bajjat Al Qoloub fi Sharh Tatimmat Al Matloub Fima Infarada Bihi Abi 
Ja’afar wa Yaqou), by Mohammad; the son of Ahmad Al Mousli known as 

Shoula (died: 656 Hijri).

املقدمة
ــىل  ــالم ع ــالة والس ــني، والص ــد هلل رب العامل احلم
ــه  ــد، وعــىل آل ــيدنا حمم ــلني، س ــاء واملرس أرشف األنبي

ــد: ــني. وبع ــه أمجع وصحب

ــن أرشف  ــل، م ــم جلي ــراءات عل ــم الق ــإنَّ عل ف
العلــوم قــدًرا وأرفعهــا ذكــًرا؛ التصالــه بالكتــاب 
العزيــز، الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن 
خلفــه، واالنتســاب إليــه أعــىل مــن كل نســب لذلــك 
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ــه  ــتغل ب ــا يش ــري م ــه خ ــق ب ــام يتعل ــف في كان التألي
ــي  ــا يعتن ــمى م ــه أس ــوه تالوت ــط وج ــون، وضب املؤلف
بــه املســلمون، وحتريــر مــا نقــل عــن نبينــا حممــد صــىل 
اهلل عليــه وســلم مــن كيفيــات قراءتــه أهــم مــا يشــتغل 

ــون. ــراء واملقرئ ــه الق ب
ــن  ــوم. وم ــور ومنظ ــني منث ــه ب ــف في ــوع التألي  فتن
ــيل  ــد املوص ــن أمح ــد ب ــام حمم ــم اإلم ــوم نظ ــذا املنظ ه
املعــروف بشــعلة، حيــث إنــه نظــم مــا انفــرد بــه أبــو 
جعفــر ويعقــوب، وقــد بلــغ عــدد أبيــات هــذا النظــم: 
)١٢6( بيًتــا، وهــو عــىل بحــر الطويــل، واســم نظمــه: 
"تتمــة املطلــوب فيــام انفــرد بــه أبــو جعفــر ويعقــوب".
رشحــه  عــىل  عزمــت  النظــم  هــذا  وألمهيــة 
وتوجيهــه، وأســميته: " هبجــة القلــوب يف رشح تتمــة 

ــوب". ــر ويعق ــو جعف ــه أب ــرد ب ــام انف ــوب في املطل
راجًيــا مــن اهلل عــز وجــل العــون والتيســري، 
وأحســن  القصــد  وحســن  والتوفيــق،  والســداد 

العمــل، فهــو ويل ذلــك كلــه والقــادر عليــه.
أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

يرجــع ذلــك إىل الناظــم ومنظومتــه، وكذلــك رشح 
: مة ملنظو ا

ــه يف . ١ ــو مكانت ــذه القصيــدة، وعل ــم ه ــدر ناظ ق
القــراءات.

كــون هــذا النظــم متمــاًم ملــا حــواه نظــم الشــمعة . ٢
ــام  ــة للم ــبعة املرضي ــراءات الس ــرش ق ــة بن املضي

ــعلة. ش
كــون هــذا النظــم يف االنفــرادات، فــال يذكــر . ٣

ــر  ــأيب جعف ــة ب ــاظ اخلاص ــم إال األلف ــه الناظ في
ال  النادر-تبعــا  يف  إال  غريهــا،  دون  ويعقــوب 
أصالــة- والتأليــف يف املفــردات عمومــا أقــل 
ــا  ــف فيه ــا، والتألي ــف يف غريه ــن التألي ــري م بكث

ــريه. ــن غ ــل م ــو أق ــذا النح ــىل ه ع
كــون الناظــم قــد اعتمــد عــن أيب جعفــر روايتــني . ٤

ــة  ــي رواي ــرّي، وه ــري الُعَم ــة الزب ــا رواي إحدامه
غــري مشــهورة عنــد طــالب علــم القــراءات اليوم، 
ــه مــن النفــع مــا ال خيفــى. فوقوفهــم عليهــا أمــر في

ــم دون . 5 ــراء ورواهت ــامء الق ــم ألس ــتعامل الناظ اس
ــوز. ــتخدام الرم اس

سهولة أبياهتا ووضوحها.. 6
حاجــة النظــم إىل رشح يبــني غامضــه ويوجــه . 7

ــه. ــه في ــرأ ب ــا يق ــني م ــه ويب قراءات
الدراسات السابقة:

الدراســات الســابقة عــن املؤلــف كثــرية، منهــا: مــا 
ــم املشــهداين،  ــور: حممــد إبراهي ــة الدكت ــه فضيل ــام ب ق
ــاين يف رشح  ــز املع ــاب "كن ــه لكت ــته وحتقيق ــد دراس عن

حــرز األمــاين")١(.
ــن  ــم ب ــد الرحي ــتاذ: عب ــور األس ــة الدكت وفضيل
عبــد اهلل بــن عمــر الشــنقيطي، عنــد دراســته وحتقيقــه 

ــاين")٢(. ــرز األم ــاين يف رشح ح ــز املع ــاب "كن لكت
ــا  ــام بتحقيقه ــد ق ــة فق ــق املنظوم ــن حتقي ــا ع وأمَّ
ــم  ــد الرحي ــور: عب ــتاذ الدكت ــة األس ــتها فضيل ودراس
بــن عبــد اهلل بــن عمــر الشــنقيطي)٣(، وقســم بحثــه إىل 

ــة: ــمني وخامت ــد وقس متهي
التمهيد: وفيه تعريف باإلمام شعلة.• 
القسم األول: قسم الدراسة وحتته مطالب: • 
ــق •  ــاب وتوثي ــم الكت ــق اس ــب األول: حتقي املطل

ــف. ــبته إىل املؤل نس
املطلب الثاين: منهج املؤلف يف كتابه.• 
املطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية.• 
املطلــب الرابــع: وصــف النســخة اخلطيــة ونــامذج • 

منهــا.
)١( وأصلــه رســالة علميــة نــال هبــا الباحــث درجــة العامليــة العاليــة 

الدكتــوراه، وطبــع ســنة ١٤٣٣ه بــدار الغوثــاين.
)٢( وأصلــه رســالة علميــة نــال هبــا الباحــث درجــة العامليــة العاليــة 

باجلامعــة اإلســالمية. القــراءات  الدكتــوراه، بقســم 
)٣( بحث حمكم غري منشور يف جملة احلكمة، ١٤٣7ه.
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هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

ــن  ــدد م ــرض ع ــف؛ لتع ــن املؤل ــز ع ــف موج ــر تعري ــت بذك )١( اكتفي
الباحثــني لدراســته بصــورة كافيــة وافيــة، كــام مــر بالتعريــف بذلــك. انظــر: 
الذهبــي، معرفــة القــراء: )ص:٣6٠-٣6١(، وابــن اجلــزري، غايــة النهايــة: 
)8٠/٢-8١(، ومقدمــة املحقــق د. حممــد إبراهيــم املشــهداين، كنــز املعــاين 

ــاين: )7٣/١(. ــرز األم يف رشح ح

القســم الثــاين: النــص املحقــق: ويتضمــن النظــم • 
كامــال.

ــام  ــن ق ــىل م ــف ع ــم أق ــرشح فل ــبة لل ــا بالنس أمَّ
برشحهــا.

خطة البحث:
ــمني  ــد وقس ــة ومتهي ــث يف مقدم ــذا البح ــأيت ه ي

ــايل: ــو الت ــىل النَّح ــك ع ــارس، وذل ــة وفه وخامت
املقدمة وتشتمل عى:

أمهية املوضوع وأسباب اختياره.• 
الدراسات السابقة.• 
خطة البحث.• 
منهج البحث.• 

التمهيد ويشتمل عى: 
تعريف موجز بالناظم.

أربعــة  وفيهــا  املنظومــة،  دراســة  األول:  القســم 
: حــث مبا

ــق •  ــة وتوثي ــم املنظوم ــق اس ــث األول: حتقي املبح
ــف. ــبتها إىل املؤل نس

ــاين: منهــج اإلمــام شــعلة-رمحه اهلل- •  املبحــث الث
ــه. يف منظومت

املبحث الثالث: القيمة العلمية للمنظومة.• 
املبحث الرابع: وصف املنظومة ونامذج منها.• 

القســم الثــاين: رشح املنظومــة وتوجيههــا، وفيــه أربعــة 
: حث مبا

وفــق •  كامــاًل  النظــم  عــرض  األول:  املبحــث 
املذكــور. التحقيــق 

 املبحث الثاين: املقدمة واألصول.• 
املبحث الثالث: فرش قراءة أيب جعفر.• 
املبحث الرابع: فرش قراءة يعقوب.• 

اخلامتة.
الفهارس.

منهج البحث:
الوصفــي  املنهــج  البحــث  هــذا  يف  ســلكت 

التاليــة: اخلطــوات  وفــق  التحليــيل، 
ــد اهلل . ١ ــن عب ــم ب ــد الرحي ــق أ.د. عب ــت حتقي جعل

ــل  ــو األص ــة ه ــنقيطي، للمنظوم ــر الش ــن عم ب
مــع الرجــوع للمخطــوط إذا أشــكل عــيل ضبــط 

ــت. البي
كتبت النص وفق القواعد اإلمالئية.. ٢
كتبت اآليات بالرسم حسب قراءة القارئ.. ٣
عــزوت اآليــات بذكــر اســم الســورة ورقــم اآليــة . ٤

يف احلاشــية إال يف مواضــع يســرية تطلــب ذكرهــا 
يف املتــن.

وثقت القراءات من مصادرها.. 5
ــا . 6 ــرش توجيه ــواردة يف الف ــراءات ال ــت الق وجه

ــًرا. خمت
عرفت باملصطلحات التي يوردها الناظم.. 7
قيم.. 8 التزمت بعالمات الرتَّ
بينــت معنــى البيــت ومــا يســتنبط منــه مــن . 9

ــن كالم  ــراد م ــان امل ــع بي ــل، م ــراءات بالتفصي ق
الناظــم.

ــت . ١٠ ــات؛ واكتفي ــردات األبي ــاين مف ــني مع مل أب
ــه. ــد من بــرشح البيــت واســتخراج القــراءة والقي

عرفت باألعالم.. ١١
التمهيد:

تعريف موجز بالناظم)1(.
اســمه: هــو حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد 
ــعلة،  ــن ش ــمس الدي ــد اهلل، ش ــو عب ــني، أب ــن احلس ب

ــيل. ــيل احلنب املوص
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)١( اكتفيت بذكر مؤلفاته يف القراءات.
)٢( الذهبي، معرفة القراء: )ص: ٣6١(.

)٣( انظر: ابن اجلزري، غاية النهاية: )8٠/٢(.

مولــده: ولــد ســنة ثــالث وعرشيــن وســتامئة مــن 
اهلجــرة.

نشــأته: أخــذ اإلمــام شــعلة العلــم عــن عــدد مــن 
علــامء املوصــل، وغريهــا مــن البلــدان املجــاورة، فقــرأ 
القــرآن والقــراءات عــىل شــيخه أيب احلســن عــيل بــن 
عبــد العزيــز اإلربــيل املقــرئ )ت: 688(، وتعلــم 
الفقــه، والعربيــة، واألدب، والتاريــخ وبــرع فيهــا، ثــم 

تصــدر لتدريــس العلــوم املختلفــة.
ــا  ــت عليه ــي وقف ــادر الت ــرح املص ــذه: مل ت تالمي
باســم تلميــذ لــه إال مــا ورد مــن روايــة شــيخه األربــيل 
عنــه نظــم الشــمعة وهــو نظــم للمــام شــعلة، وهــذا 
ــة  ــة العلمي ــىل املكان ــيخه، وع ــع ش ــىل تواض ــدل ع ي

ــة للمــام شــعلة. العالي
ــرش  ــة بن ــمعة املضي ــم الش ــا: نظ ــه)1(: منه مؤلفات
حتقيقــا  ســجل  وقــد  املرضيــة،  الســبعة  قــراءات 
ودراســة يف رســالة علميــة يف جامعــة أم القــرى.

ــر •  ــو جعف ــه أب ــرد ب ــام انف ــوب في ــة املطل ــم تتم نظ
ــث. ــذ البح ــوع ه ــو موض ــوب، وه ويعق

كنز املعاين يف رشح حرز األماين، مطبوع.• 
ذات الرشد يف اخلالف بني أهل العدد، حمقق.• 
يتيمة الدرر يف النزول وآيات السور، حمقق.• 
ذات احلــال يف قــراءة أيب عمــرو بــن العــالء، • 

خمطــوط.
مكانته العلمية وثناء العلامء عليه: 

قــال اإلمــام الذهبــي: "كان شــابا فاضــال، ومقرئــا 
ــة  ــة تام ــب، ومعرف ــم ثاق ــرط، وفه ــا، ذا ذكاء مف حمقق
غايــة  يف  "ونظمــه  قــال:  أن  إىل  والعربيــة"  باللغــة 
اجلــودة")٢(. وقــال اإلمــام ابــن اجلــزري: "إمــام ناقــل، 

ــد")٣(. ــح زاه ــل، وصال ــارف كام ــتاذ ع وأس

ــه: تــويف رمحــه اهلل يف شــهر صفــر ســنة ســت  وفات
ومخســني وســتامئة يف املوصــل، ولــه مــن العمــر ثــالث 

وثالثــون ســنة. 
املبحــث األول: حتقيــق اســم املنظومــة وتوثيــق نســبتها 

إىل املؤلــف)٤(.
1. حتقيق اسم املنظومة:

مــن خــالل األدلــة اآلتيــة يمكــن الربهنــة عــىل أنــه 
ــام  ــوب في ــة املطل ــة: "تتم ــم املنظوم ــالف يف اس ال خ
انفــرد بــه أبــو جعفــر ويعقــوب" ويشــهد هلــذا مــا يــيل:

مــا جــاء عــىل غــالف اللوحــة األوىل مــن نســخة • 
مكتبــة بايزيــد بأن اســم املنظومــة: "تتمــة املطلوب 

فيــام انفــرد بــه أبــو جعفــر ويعقــوب".
ــط •  ــل بخ ــه قوب ــوط بأن ــر املخط ــاء يف آخ ــا ج م

الناظــم -رمحــه اهلل-.
ــو ذات •  ــة ه ــم املنظوم ــه اس ــب ب ــذي كت ــط ال  اخل

ــة. ــه املنظوم ــت ب ــذي كتب ــط ال اخل
املنظومــة •  اعتمــد عليهــا حمقــق  التــي  األدلــة 

فضيلــة أ.د. عبــد الرحيــم بــن عبــد اهلل بــن عمــر 
الشــنقيطي.

٢. توثيق نسبتها إىل املؤلف:
ســبق أن اســم املنظومــة هــو: "تتمــة املطلــوب فيــام 
ــام  ــا اإلم ــوب" لناظمه ــر ويعق ــو جعف ــه أب ــرد ب انف
ــد  ــعلة، ويؤك ــروف بش ــيل املع ــد املوص ــن أمح ــد ب حمم

ذلــك مــا يــيل:
 ورود نسبتها إليه يف ورقة العنوان.• 
أن هذه النسبة وردت من ناسخ النظم.• 
ــط •  ــل بخ ــه قوب ــوط بأن ــر املخط ــاء يف آخ ــا ج م

الناظــم -رمحــه اهلل-.
ــا •  ــم إحلاق ــذا النظ ــل ه ــه جع ــر أن ــم ذك أن الناظ

ــتاذ  ــق األس ــة وحتقي ــىل دراس ــة ع ــة املنظوم ــم دراس ــدت يف قس )٤( اعتم
ــنقيطي. ــر الش ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ــم ب ــد الرحي ــور: عب الدكت
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)١( اســتفدت يف هــذا املبحــث مــن دراســة األســتاذ الدكتــور: عبــد الرحيــم 
بــن عبــد اهلل بــن عمــر الشــنقيطي، لتعرضــه لدراســة منهــج الناظــم بصــورة 
كافيــة وافيــة، وخلصــت منــه بعــض النقــاط؛ كــون عمــيل يف رشح وتوجيــه 

النظــم.

ــام  ــبع، واإلم ــراءات الس ــه يف الق ــابق ل ــم س لنظ
شــعلة لــه نظــم يف قــراءات األئمــة الســبعة ســامه 

ــه. ــدم يف مؤلفات ــام تق ــة، ك ــمعة املضي الش
املنظومــة •  اعتمــد عليهــا حمقــق  التــي  األدلــة 

فضيلــة أ.د. عبــد الرحيــم بــن عبــد اهلل بــن عمــر 
الشــنقيطي.

وبعــد ذكــر األدلــة يتبــني أن منظومــة: "تتمــة 
ــو جعفــر ويعقــوب" هــي  ــه أب ــام انفــرد ب املطلــوب في
ــروف  ــيل املع ــد املوص ــن أمح ــد ب ــام حمم ــا اإلم لناظمه

ــعلة. بش
ــعلة-رمحه اهلل- يف  ــام ش ــج اإلم ــاين: منه ــث الث املبح

منظومتــه)1(.
مصادر املنظومة وطرقها:

ــد . ١ ــي اعتم ــادره الت ــعلة بمص ــام ش ــرح اإلم مل ي
ــه. ــا يف نظم عليه

اعتمــد يف قــراءة أبــو جعفــر عــىل طريقــني: األول: . ٢
الزبــري العمــري، والثــاين: أمحــد احللــواين، وقــراءة 
يعقــوب، مــن طريــق رويــس ورح، وســيأيت 

ــم.  ــث عنه احلدي
بحر املنظومة:

اختار اإلمام شعلة لنظمه بحر الطويل: 
فعولــن  مفاعلــني  فعولــن  مفاعلــني  فعولــن 

مفاعيلــن  فعولــن  مفاعيلــن 
منهج النظم:

بــدأ الناظــم باحلمــد والشــكر هلل عــز وجــل، . ١
ــلم،  ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــىل النب ــالة ع وبالص

وعــىل آلــه وأصحابــه، ويف ذلــك يقــول: 

١-َأال اْسَمْع َمَقايِل َبْعَد مَحِْدَي َذا الُعال
َصالٍة لِلنَّبِيِّ َوَمــْن َتـــــال                َوَخرْيِ

مــن منهــج الناظــم أنــه يذكــر طريقتــه التــي . ٢
يقــول: ذلــك  سيســري عليهــا يف نظمــه، وإىل 

َ مَلَّا َأْن َنَظْمـــُت َقِصـــــــــيَدًة ٢-َفإيِنِّ
ــال ـــ ــْت َتَكمُّ ــْبِع فاَق ًة يِف السَّ َ ــربَّ حُمَ        

حْلاِق اإِلماَمنْيِ ذاِكــــــــًرا ٣-َرَأْيُت إِلِ
ــال ــ ــًزا ُمَفصَّ ــًرا َوِجي ــام ِذْك ُحُروَفُه    

َضــى ٤-َأُبوَجْعَفِرالقاِري َوَيْعُقوٌب الرِّ
ــــــــال لـِـُكلِّ إِمــاٍم ِمنُْهــام اْثنــاِن ُفضِّ    

5-ُزَبرْيٌ َوُحْلواٍن ُرَوْيٌس َوَرْوُحُهــــــْم
ــال ــاِق َسُيْجَتـ ــَردا ُدوَن الِوف ــا اْنَف َوَم    

مــن منهــج الناظــم تقســيم النظــم إىل أصــول . ٣
واحــدا  قســام  األصــول  وجعــل  وفــرش، 
ــام أليب  ــمني؛ قس ــرش قس ــل الف ــني، وجع للمام

ليعقــوب. وقســام  جعفــر، 
ــىل . ٤ ــه ع ــر لتقدم ــو جعف ــروف أب ــرش ح ــدم ف ق

يعقــوب. 
ــراوي، . 5 مــن منهجــه تريــح باســم القــارئ أو ال

وقــد يوصــف القــارئ بوصــف كــام جــاء يف 
وصــف أبــو جعفــر يف البيــت "١٣"، ويعقــوب يف 

."١١٠،89" البيــت 
مــن منهجــه ضــم النظائــر يف بعــض األحيــان عنــد . 6

أول موضــع، وذلــك نحو:
٣7-َويِف امَلْيَتِة التَّْشِديُد َمْعِرَفًة ُهنا

َوماِئــَدًة َوالنَّْحــَل َمــْع َمْيَتــٍة َتــــــــال   
٣8-بِااَلْنعاِم َحْرَفْيها َوَميُِّت َبْلـــَدٍة

ــال ــــــ ــاِن) ق( َتَثقَّ ــُرٍف الُفْرق بُِزْخ   
ــر يف يشء . 7 ــه أباجعف ــد راويي ــوب أو أح ــق يعق واف

ــه يف  ــل قول ــمه مث ــه يف قس ــره مع ــرش ذك ــن الف م
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ــت"٣6،55". البي
البيــت . 8 يف  كــام  أحيانــا؛  القــراءات  يوجــه 

. "9 6 ، 9 ٣ ، 5 5 ، 5 ٣ "

املبحث الثالث: القيمة العلمية للمنظومة.
ــالل  ــن خ ــة م ــة للمنظوم ــة العلمي ــىل القيم تتج

األمــور التاليــة:
مكانة ناظمها العلمية بني علامء القراءات.• 
جعفــر •  أبــو  قــراءة  يف  املنظومــة  هــذه  كــون 

ــة  ــمعة املضي ــم "الش ــة لنظ ــي متمم ــوب فه ويعق
ــني  ــة" وكال النظم ــبعة املرضي ــراءات الس ــرش ق بن

ــود. ــم املقص ــا يت ــعلة فبه ــام ش للم
كــون هــذا النظــم يف االنفــرادات، فــال يذكــر • 

ــر  ــأيب جعف ــة ب ــاظ اخلاص ــم إال األلف ــه الناظ في
ويعقــوب دون غريهــا. 

اعتــامد عــىل روايــة الزبــري العمــر عــن أيب جعفــر، • 
وهــي روايــة غــري مشــهورة عنــد طــالب العلــم يف 

هــذا العــر. 
ومما سبق تظهر القيمة العلمية هلذه املنظومة.

املبحث الرابع: وصف املنظومة ونامذج منها.
هلــذا النظــم نســخة خطيــة فريــدة حمفوظــة يف 
ــة "بايزيــد" يف "اســطنبول" برقــم "٤٣8" ضمــن  مكتب
ــي اعتمــد  جممــوع حيــوي عــدة خمطوطــات، وهــي الت
ــن  ــم ب ــد الرحي ــور: عب ــتاذ الدكت ــة األس ــا فضيل عليه

ــم. ــق النظ ــنقيطي، يف حتقي ــر الش ــد اهلل عم عب
.6 لوحات عدد لوحاهتا

 ١٣ سطر عدا اجلزء الثاين من الورقة األخرية
.9 أسطر عدد األسطر
.مرشقي نوع اخلط

.حممد بن عبد اهلل سبط التكريتي اسم الناسخ
7٢٣/5/8هـ تاريخ النسخ

نامذج من املخطوط )ورقة العنوان(

)الورقة األوىل(

)الورقة األخرية(
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املبحث األول: النظم كاماًل
ِحيم مْحِن الرَّ َبْسِم اهلل الرَّ

قال الناظم رمحه اهلل:
١-َأال اْسَمْع َمَقايِل َبْعَد مَحِْدَي َذا الُعال

َتــال َوَمــْن  لِلنَّبِــيِّ  َوَخــرْيِ َصــالٍة          
َ مَلَّا َأْن َنَظْمُت َقِصيَدًة ٢-َفإيِنِّ

ــال َتَكمُّ فاَقــْت  ــْبِع  السَّ يِف  ًة  َ حُمَــربَّ        
حْلاِق اإِلماَمنْيِ ذاِكًرا ٣-َرَأْيُت إِلِ

ــال ُمَفصَّ َوِجيــًزا  ِذْكــًرا  ُحُروَفُهــام     
ىَض ٤-َأُبوَجْعَفِرالقاِري َوَيْعُقوٌب الرِّ

ــال ُفضِّ اْثنــاِن  ِمنُْهــام  إِمــاٍم  لِــُكلِّ     
5-ُزَبرْيٌ َوُحْلواٍن ُرَوْيٌس َوَرْوُحُهْم

ــُيْجَتال ــاِق َس ــَردا ُدوَن الِوف ــا اْنَف َوَم    
مْحُن أْسَأُل َعْوَنُه ُع َوالرَّ 6-َوَأرْشَ

َوَمْوِئــال َعْوًنــا  اِل  ــؤَّ لِلسُّ َفــاَمزاَل     
ذْكُر األُُصوِل ِمَن اإِلْدغاِم

7-لِنُوٍن َوَتنِْويٍن َقَدا ْخفا بُِغنٍَّة
َأُبو َجْعَفٍر إِْن َغنْيٌ اْو خٌاٌء اْقَبال   

8-َوَأْظِهْر َلُه ذاَت اْنِخناٍق َوإِْن َيُكْن
ــال ــِض َأمْجِ ــا َويِف اإِلرْساِء ذا النَّْغ َغنِيًّ   

ِمَن اهَلْمـِز
ال 9-َوِمْلٌء حِلُْلواٍن بِنَْقٍل َوَسهَّ

َوكاِئْن َوإرِْساِئيَل َأْيَن ُتُؤمِّال   
ُهْم ١٠-َوباَب َفِعيٍل َأْو ُفُعوٍل ُزَبرْيُ

ال  بَِقْلٍب هِلَْمٍز ُثمَّ ِمْن َبْعُد َثقَّ   

١١-َوَمْفُتوَحًة ِمْن َبْعِد ِضمٍّ بَِقْلبِها
ُزَبــرْيٌ َوُحْلــواٍن بَِبْعــٍض َأُخــو ِوال   

ْر َمْع ُيؤاِخْذ َوباَبُه ١٢-ُيَؤدِّ ُيَؤخِّ
ــال ــْع ُمَؤجَّ ــَمُه َم ــْف َواْس ــْد ُيَؤلِّ ُيَؤيِّ   

ٍة ْن بَِحْرَفْيِه َوِمْن َبْعِد َكرْسَ ١٣-ُمَؤذِّ
اْبــَدال إِماُمُهــام  لِليــا  َكناِشــَيٍة    

ٌ ١٤-َوِمْن َبْعِد َفْتٍح َكاْطَمَأنَّ ُمَلنيِّ
ُزَبــرْيٌ َوَبْعــَد الَفْتــِح َمْضُموًمــا اْســَهال   

١5-َكَيْكَلُؤُكْم َواْحِذْف َيَطْوَن َتَطْوُهُم
ـــــال َتَطــــْوها حِلُـــْلوانِيِّهْم ُمَتــَأمِّ   

١6-َوِمْن َبْعِد َكرْسٍ َنْحَو ُمْسَتْهِزُءوَن ُقْل
ال َســهَّ َوالَخــُر  حِلُْلــواٍن  بَِحــْذٍف    

َ ما َتَلْت ١7-َوُتْبَدُل َأْيًضا ُثمَّ َلنيَّ
مُمَثِّــال ؤوِس  بِالــرُّ َوِقْســها  لَِضــمٍّ    

ُهْم ١8-َوَمْكُسوَرًة ِمْن َبْعِد َكرْسٍ ُزَبرْيُ
ُمَرتِّــال بَِحــْذٍف  ُحْلــواٍن   ُ ُيَلــنيِّ   

ابنَِي ُمتَِّكِئنَي َواْل ١9-َكَخاطنَِي َوالصَّ
ــَهال ــرْيٍ َتسَّ ــْن ُزَب ــٍح َع ــَد َفْت ــِذي َبْع َل   

ٍة ِذي َبْعَد َضمَّ ٢٠-َكام ُمْطَمِئنٌّ َوالَّ
ال ــاَء َأوِّ ــا ج ــْع ُكلِّ م ــِئْل َم ــِو ُس َكنَْح   

ِمَن اهلاءاِت
٢١-َويِف بَِيِدْه ُكالًّ ُرَوْيٌس َلُه اْخَتِلْس

َويِف َيــَرُه ُحْلــواٍن الــُكلُّ َقــْد َتــال   
٢٢-َوَضمَّ ُزَبرْيٌ َتْشَتِهيُه بُِزْخُرٍف

َوَقــْد َأْســَكنا هــا َأْن ُيِمــلَّ ْهــَو جُمَْتــال    
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٢٣-َوهاَء ِكتايِب َمْع ِحسايِب َبأِْرَبٍع
لَِيْعُقــوَب َأْســِقْطها إِذا ُكنـْـَت ُموِصــال   

ْكِت يِف الَوْقِف يِف ُهَوْه ٢٤-َوَأْثَبَت هاَء السَّ
ــال ــِع َرتَّ ــاَء يِف اجلَْم ــمِّ اهلْ ــْه َوبَِض ِهَي   

نَْت ٢5-َوَتْثنَِيٍة ِمْن َبْعِد ياٍء َتَسكَّ
ــال ُحصِّ َكْيــَف  ًثــا  ُمَؤنَّ اْو  ــًرا  ُمَذكَّ    

٢6-َكنَْحِو َعَلْيِهْم ُثمَّ فِيِهْم َعَلْيِهام
ــال ــا مَتَثَّ ــىل م ــاًل َع ــْس ِمْث ــنَّ ِق َعَلْيِه   

ُه ٢7-َوما َسَقَطْت ياُه ُرَوْيٌس َيُضمُّ
ــــُم َتـــال ِ )َكُيــخـــِْزِهـُم( إاِّل ُيَوهلِّ   

ِمَن الياءاِت
بِْعنِي ُثمَّ إيِنِّ َرَأْيُت ُقْل ٢8-َويا َفاتَّ

ــال َتَوصَّ بِاْختِــالٍف  بَِفْتــٍح  ُزَبــرْيٌ    
٢9-َوَتتَّبَِعْن طه حِلُْلواٍن اْفَتُحوا

ــِدال ــُه َتْع ــام اْثبِْت ــا َعنُْه ــٍل َوَوْقًف بَِوْص   
٣٠-َوُحْلواٍن اْفَتْح إِْن ُيِرْدِن َلُه َوِقْف

ــال َويــاءاُت َيْعُقــوٍب َســَتْأتِيَك ُكمَّ   
ًما ُع يِف َفْرِش احلُُروِف ُمَقدِّ ٣١-َوَأرْشَ

ــِوال ــىل ال ــالُه َع ــام َت ــٍر فِي ــا َجْعَف َأب   
ِمْن ُسوَرٍة الَبَقَرِة َوآِل ِعْمراَن

٣٢-َأُبوَجْعَفٍر َعنُْه بَِسْكٍت ُمَقلٍَّل
َفاْفِصــال الَفواتِــِح  يِف  التََّهِجــي  ُحــروَف   

٣٣-َوَضمَّ لِتاٍء لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا
مَجِيـــًعــــا َوإِْشــــامًمـــا ُزَبرْيٌ َتَقبَّـال    

ْف َوهاُهنا ٣٤-َوُأْمنَِيَتْه يِف احلَجِّ َخفِّ
ــال ــا اْجَت ــالُف هِب ــجُّ اخِل ــايِنَ َواحلَ َأم   

ْن َأمانِيِهْم َأمانِيُكُم َوال ٣5-َوَسكِّ
ــال ــْرٌف اْقَب ــُم َح ْتُك ــْع َغرَّ ــايِن َوَم َأم   

َة اْكرِسْ َوَعْطَفها َزَة َأنَّ الُقوَّ ٣6-َومَهْ
َلــُه َولَِيْعُقــوٍب َوال خَتْــَش َأْجَهــال   

٣7-َويِف امَلْيَتِة التَّْشِديُد َمْعِرَفًة ُهنا
َمْيَتــٍة َتــال َوماِئــَدًة َوالنَّْحــَل َمــْع    

٣8-بِااَلْنعاِم َحْرَفْيها َوَميُِّت َبْلَدٍة
ـال بُِزْخـــــُرٍف الفــُْرقـــــاِن )ق( َتَثقَّ   

ـ  ٣9-َمُن اْضطِرَّ َفاْضُمْم َواْكرِسِ الطَّاَء َواْضُمِم اْلـ
                      ُيــرُسْ َوالُعــرُسْ ِســينَْيِهام َكْيــَف َأْقَبــال

ًنا ٍة َواْرَفْع ِجداَل ُمنَوِّ ٤٠-َكذا ُعرْسَ
ــال ــي الُع ــرْيِ َأِخ َب ــْع لِلزُّ ــُك َفاْرَف َوهُيِْل   

٤١-َوَمْع آِل ِعْمراٍن َوُنوٍر لَِيْحُكَم اْتــ
ــال ــِة اْعَت ــُض امَلالِئَك ــُه َخْف ُل جَمُْهوَل   

ُيضارَّ اجلَْزَم ُحْلواٍن اْرَتىض ٤٢-ُتضارَّ
ــال اَي َثقَّ ــِه الــزَّ ــْل ُجــْزًءا بِ ــَف َب َوَخفَّ   

ُهْم مِّ َمْع واٍو َتالُه ُزَبرْيُ ٤٣َوبِالضَّ
ــال ــِر اْنُق اِئ ــنْيِ لِلطَّ ــْرًدا ِكال احلَْرَف َوَف   

َقْوا ُهنا َد َلِكنَّ الِذيَن اتَّ ٤٤-َوَشدَّ
ــال ُمَثقَّ َيْتُلــو  احلُْلــواِن  َمــِر  الزُّ َويِف    

َوِمَن النِّساِء إىِل آِخِر التَّْوَبِة
٤5-َفواِحِدٌة َرْفٌع باِم َحِفَظ اْنِصِب اْس

ــال  ــواٍن اْجَت ــِح ُحْل ــا بِالَفْت ــُه ُمْؤَمنً َم   
ا ٤6-ِمِن اْجِل بَِكرْسِ اهلَْمِز والنَّْقِل فاحِتً

               َتــال َنَكــًدا طــا َيْبطُِشــوَن اْضُمــِم اْعِقــال
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٤7-َويِف َقَصٍص َمْع َفْوَق جاثَِيٍة َوُخْذ
ال َلــُه ُضَعفــاَء امْجَــْع ُأســارى بِــَأوَّ   

٤8-َوَأْسِكْن ُهنا َعْينًا بَِعرْشٍ َوُيوُسفا
ــال َفضَّ الَقــْرَ  ُحْلــواٍن  ــًرا  ثِّ َوُمدَّ   

َوِمْن ُيوُنٍس إىِل آِخِر النَّْحِل
ُه اْفَتْح َوالًما اْض ا َأنَّ َزَة َحقًّ ٤9-َومَهْ

ــال َأْبــِدْل َوَثقِّ مُمُــوا ُزُلًفــا ُرْؤيــاَك    
ْؤيا حِلُْلواهِنِْم َوُقْل 5٠-َوُرْؤياَي َوالرُّ

َخــال َمــْن  ْشــامِم  إِلِ ـا  بَِتْأَمنَـّ ٍك  بِــرَتْ   
5١-َوُمتََّكًأ ُحْلواٍن اهلَْمَز حاِذٌف

ــال ــرِسَ اْثَق ــوَن اْك ــٍح ُمْفِرُط ــقِّ بَِفْت بِِش   
5٢-َوَنْسِقيُكُم بِالتَّاِء َمْفُتوَحًة َمًعا

َتــال ُمنَْفــِرًدا  احلُْلــواِن  َويِف هاُهنــا    
َوَمِن اإِلْساِء إىِل آِخِر َطَه

ِهْم َة اْفَتْح ذاهَلا لُِزَبرْيِ يَّ 5٣-َوُذرِّ
الــِوال يِف  النَّْصــِب  َمــَع  جَمُْهــوٌل  َوخُيْــَرُج   

5٤-َوَمْع َسَبإٍ َواألَْنبِياِء َوصاِد َفاْجــ
ــال مَّ ــرْيُ حَتَ َب ــجَّ الزُّ ــَح َواحلَ ي ــِع الرِّ َم   

55-َفُتْغِرُكْم َأنِّْث َكِمْثِل ُرَوْيِسِهْم
ــال ـوِن َأْشــَهْدناُهُم اْقــَرْأ ُمَبجِّ َوبِالنـُّ   

56-َوما ُكنَْت َفاْفَتْح الَم َوْلُتْصنََع اْسِكنُوا
ُه َبْعــَدال  َمــَع الَعــنْيِ ُنْخِلْفــُه اْجــِزِم اْقــُرْ  

ْف َلنُْحِرَقنَُّه َبْل بَِفْتَحٍة 57-َوَخفِّ
ــال ــواٍن اْجَت اِء ُحْل ــرَّ ــمِّ ال ــوٍن َوَض لِنُ   

َوِمَن األَْنبِياِء إىِل آِخِر الُفْرقاِن
ِزهُنُْم َفاْقَرْأ ُرباِعيَُّه َوَيْو 58-َوحُيْ

َم ُتْطــوى بِتــا مَلْ ُيْســَم َواْرَفــْع ملِــا َتــال   
59-َوَربُّ اْحُكُم اْضُمْم باُه َوالَبْعُض فاتٌِح

ــال ــُم َرتَّ ــمَّ َأْحــَكــ ــَريبِّ ُث ــاٍء بِ لِيـــ   
6٠-َوُقْل َرَبَأْت بِاهلَْمِز َمْع َسْجَدٍة َوُخْذ

ــِدال ــاِت َتْع ــاِت َهْيه ــا َهْيه ِة ت ــرْسَ بَِك   
ْم َوُيْذِهُب الْر 6١-َوال َيَتَألَّ التَّاَء َقدِّ

ــال ــَذ اْعَت ــوُل ُنتََّخ ــُه جَمُْه ــي اْتُل ُرباِع   
َعراِء إىِل آِخِر اجلاثَِيِة َوِمَن الشُّ

6٢-َويِف َتنِْحُتوَن احلاُء َيْفَتُح هاُهنا
ــَز َمــْع ُنــوٍن اْقبــال ُزَبــرْيٌ ِردا ال مَهْ   

َباِعي َوَنْفَسَك اْنــ 6٣-َفالُتْذِهِب اْقَرْأ لِلرُّ
ال ْرُتــُم اْتــُل ُمَســهِّ ِصــِب الــكاَف ِمــْن ُذكِّ  

ا 6٤-َوِمْن َقْبُل آ إِْن ثايِنَ اهلَْمِز فاحِتً
ــِوال ــَع ال ــنْيِ َم ــْع َصْيَحَت ــُه َواْرَف َوَليِّنْ   

ْف لِدا لِِه ُروا خاطِْب َوَخفِّ بَّ 65-لَِيدَّ
َتَقبــال بِنُْصــٍب  يِف  صــاٍد  ــَة  َوَضمَّ   

66-َوبِالَكرْسِ إاِلَّ إِنَّام َأنا َواْرَفُعوا
ال ُمَســجَّ بِنُــوٍن  َوِجيناُكــْم  َســواٌء    

ْ 67-َوَيْلَقْوا ُهنا َوالطُّوَر َمْع واِقٍع َومَل
ُتُقبــال  لُِيْجــزى  حِلُْلــواٍن  ُيَســمَّ    

َوِمَن احُلُجراِت إىِل آِخِر الُقْرآِن
68-َويِف احلُُجراِت اجِليُم ِمنُْه اْفَتَحنَُّه

ــال ــْم َج ــُض ُحْلواهِنِ ــَتِقرٍّ َخْف َويِف ُمْس   
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َأْسَتْغَفْرَت َعنُْه َوَقْبُل ما 69-َوبِامَلدِّ
ــْث َيْســَأُل اْضُمْمــُه َمــْع َوال                  َيُكــوُن َفَأنِّ

َتْت 7٠-َوبِالواِو َوالتَّْخِفيِف ُحْلواٍن اقِّ
ــال ــُه َأْثَق ــْت َعنْ ــْذ ُقتَِّل َرْت ُخ ــوِّ َويِف ُك   

ُبوَن َغْيُب َوُمنِْذٌر 7١-َوَعنُْه ُيَكذِّ
َرتَّــال لَِتْعــِرَف  َوجَمُْهــواًل  ْن  َفنَــوِّ   

ُة َرْفًعا ِمْثَل َيْعُقوَب َواْقَرُؤا 7٢-َوَنْرَ
ــال ــًدا ُمَتَثّقــــِ ــْع ُلبـــ ــُم َم إِيـــاهَبُـ   

ِهْم يالِف اْحِذُفوا لُِزَبرْيِ َزإِلِ 7٣-َومَهْ
َتــال جُتْ يــاَء  ال  احلُْلــواِن  إاِلفِِهــُم    

7٤-َوَهذا َأِخرُي الَقْوِل فِيام َلُه َتال
                َأُبــو َجْعَفــٍر َواْنِصــْت لَِيْعُقــوَب َواْعِقــال

ِمْن ُسوَرِة اَلبَقَرِة
75-بَِفْتٍح َوَكرْسٍ َتْرِجُعوَن مَجِيُع ما

ــال ــوَب ُرتِّ ــرى لَِيْعُق ــوُد إىِل األُْخ َيُع   
76-َوالَخْوَف َفاْفَتْح يِف اجلَِميِع خُماطًِبا

لَِتْعــِدال َتْعَمُلــوَن  َبِصــرٍي  ُبَعيــَد    
77-َوَمْن ُيْؤِت َفاْكرِسْ َواْثبِِت الياَء إِْن َتِقْف

ُق َبْعــَد ال َوبِاليــاِء َعنْــُه اْقــَرْأ ُيَفــرِّ   
ُقويِن َفاْرَهُبوِن اْثبُِتوا َكذا 78-َويِف َفاتَّ

ــال  َوُوصَّ واِقِفــنَي  َوالَتْكُفــُرويِن    
َوِمْن آِل ِعْمراَن إىِل آِخِر األَْنعاِم

79-َوِمنُْهْم ُتقاًة َقْد َتالها َتِقيًة
نَّــَك اْجَتــال َوِخــفُّ ُرَوْيــٍس ال َيُغرَّ   

ِرَمنُْكْم حَيْطَِمنُْكْم َوَنْذَهَبْن 8٠-َوالَيْ
ــَهال نَْك َأْس ــَتِخفَّ ــْك َيْس ــَع اْو ُنِرَينَّ َم   

ْت َفُقْل 8١-َويا َوَأطِيُعويِن اْثبُِتوا َحِرَ
هِبــــاٍء َوَتنْـــِويٍن بِنَْصــٍب ُتُقبــــال   

ُهْم َكذا 8٢-َوِقْف َسْوَف ُيْؤيِت َواْتُل حَيْرُشُ
ال َأوَّ ِخــفَّ  ُينِْجيُكــُم  بِيــا  َيُقــوُل    

ًنا ا ُمنَوِّ ْي ُعُدوًّ 8٣-َوِقْف َيْقِض َمْع َضمَّ
َم َتْكُمــال َلــُه َعــرْشُ َواْرَفــْع َبْعــَدُه الــالَّ   

َوِمَن األَْعراِف إىِل آِخِر ُهوٍد
نًا 8٤-َوِمْن َحْلِيِهْم لِلحاِء َفاْفَتْح ُمَسكِّ

                  َوِقــْف ُتنْظـِـُرويِن َوْهــَو ُيْعــَرُف َمــْع َفال
85-َوَقْبَل َبِصرٍي َتْعَمُلوَن خُماطٌِب

ــال َتَثقَّ ُتْرِهبــون  َوَعنْــُه  ُرَوْيــٌس    
86-َوُضمَّ َوَبْعُد اْكرِسْ َيِضلُّ بِِه َوُخْذ

ــال ــَم َمْدَخ ــا ِمي ــا فاحِتً ــَة َنْصًب َوِكْلَم   
87-َوَيْلِمُزَك اْضُمْم َيْلِمُزوَن َوَتْلِمُزوا

ال َتَســهَّ امُلْعــِذُروَن  َوجــاَء  بِِميــٍم    
88-َواَلْنصاَر َفاْرَفْع تالًِيا َحْرَف غاَيٍة

إىِل َأْن ُرَوْيــٌس تــاَء َفْلَتْفَرُحــوا َتــال   
89-َوِصْل َفامْجَُعوا َعنُْه بَِفْتٍح ملِِيِمِه

ــال   َتَأمَّ لِِلمــاِم  اْرَفــْع  كا  َ َولِلــرشُّ   
9٠-َوُننِْجيَك ُننِْجي ُرْسَلنا َخفَّ ُننِْج ِقْف

بِثــاٍن َوَأْثبِــْت ُتنْظِــُروِن َويِف الــِوال   
َوِمْن ُيوُسَف إىِل آِخِر النَّْحِل

ْجُن َيْفَتُح ِسينَُه 9١-َويِف قاَل َربِّ السِّ
ــُل َأعــَدال ــْع َيشــاُء اْت ــا َم ــُع بِالي َوَيْرَف   

9٢-َويِف َأْرِسُلويِن َتْقَرُبويِن ُتَفنُِّدو
ِن َأْثبِــْت َمتــايِب َمــْع َمــآيِب َكــذا اْنُقــال   
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9٣-َوَأْيًضا ِعقايِب ُثمَّ يِف آِي ِحْجِرها
ــال ــْن َع ــَو ِم ــوا َوْه ُن ــٍع َنوِّ ــيِلٌّ بَِرْف َع   

9٤-َويِف َوُعُيوٍن ُضمَّ َتنِْوينَُه َوُقْل
                بِْكــرٍس خِلــاٍء َعــْن ُرَوْيــٍس َأِخــي الُعــال

ُل رافًِعا 95-َوَعْن َرْوٍح اْفَتْح تا َتنَزَّ
ُقــويِن َفاْرَهُبــوِن اْثبـِـِت اْعِقــال                 لاِِلْســِم اتَّ

الُم َوِمَن اإِلْساِء إىِل آِخِر األَْنبِياِء َعَلْيِهُم السَّ
ْ ُرُج بِاليا سمِّ َوالنَّْصُب َبْعُد مَل 96-َوخَيْ

َفـــَرتال بَِمــدٍّ  َوآَمــْرنـــا  ُيـَغيــــْر    
ُث ُشدَّ َعْن اَقْط ُنَورِّ َر َيسَّ 97-َوَذكَّ

ُرَوْيــٍس َوَعنْــُه اْكــرِسْ بِإْثــِري لُِتْســِهال   
اَد ناِصًبا 98-َوَنْقِي بِنُوٍن َواْكرِسِ الضَّ

ــال ــَرَة ُمنِْس ــاَء َزْه ــْح ه ــِن َواْفَت لِياَءْي   
99-َوبِالواِد ِقْف جَمُْهوُل َلْن ُيْقَدَر اْتُلُه

َوَتْســَتْعِجُلويِن َفاْعُبــُدوِن َمًعــا َتــال   
َوِمَن احَلجِّ إىِل آِخِر الَعنَْكُبوِت 

١٠٠-وأنِّْث َتناَل اهللَ ُثمَّ َتناُلُه
َوبِالَغْيــِب َيْدُعــوَن األَِخــرُي َتَرتَّــال   

ُبوِن َمْو ١٠١-َوِقْف يِف هَلاِدي ُمْثبًِتا َكذَّ
ــال وِن ُمَفصِّ ــُرُ ــويِن حَيْ ُق ــنْيِ اتَّ ِضَع   

ِذي َقْبَلُه اْخَسُؤا ١٠٢-َكذاَك اْرِجُعويِن َوالَّ
ــال حَتَصَّ امُلضــاُف  اهللِ  َغَضــُب  َوَأْن    

ُه اْضُمْم ناِصًبا َوَيِضيَق َمْع ١٠٣-َويِف ِكرْبَ
ــال ــَك اْجَت ــا َوَأْتباُع ــْق مَجًْع َوال َينَْطِل   

ُبوِن َأْن َيْقُتُلوِن َمْع ١٠٤-َويِف َأْن ُيَكذِّ
َســَيْهِديِن هَيِْدينِــي بِااِلْثبــاِت َرتَّــال   

ُبو ِينِي َكذَّ ١٠5-َوَيْسِقنِي َيْشِفينِي َوحُيْ
ُعــال َثامنَِيــٌة  َوَأطِيُعــويِن  َمــْع  ِن    

١٠6-َكذا َتْشَهُدويِن َهَكذا َيْقُتُلوِن ِقْف
                  َعىل )شاطِِئ( الواِد اْعُبُدوِن اْثبِِت الِوال

افاِت َوِمْن َسبا إىِل آِخِر الصَّ
ٍة َتال َمنْيِ َمْع َكرْسَ ١٠7-ُتُبيِّنَِت الضَّ

ُأْثِقــال ــُر  َتَفكَّ تــا  َوَعنْــُه  ُرَوْيــٌس    
ًنا ١٠8-َوتاَء مَتارى اْشُدْدُه َواْنِصْب ُمنَوِّ

ْعــَف َتْكُمــال ــْع َرْفَعــَك الضِّ ــُه َم           َجــزاًء َل
نا اْرَفْع باَعَد اْقَرْأُه ماِضًيا ١٠9-َوباَربُّ

ــِدال ــمَّ َفَتْع ــمَّ ُض ــْح ُث ــُص َفاْفَت َوُينَْق   
١١٠-َوَيْقِدُر فِْعٌل َعْن ُرَوْيٍس إِماُمُه

ــال ــالًّ َتَثقَّ ــااَل ْحقــاِف َعــْن َرْوٍح ُجُب بِ   
١١١-بَِضَمنْيِ َواْثبِْت َفاْسَمُعوِن ُيِرْدِن ِقْف

َوَأْثَبــَت هَيِْدينـِـي َوِقــْف صــاِل َأْعــَدال      
َوِمْن صاْد إىِل آِخِر األَْحقاِف
١١٢-َويِف َنَصٍب َفْتحاِن َأْثبِْت َعذاِب َمْع

ــُهال ــْف لَِيْس ــي اهللُ َخفِّ ــاِب َوُينِْج ِعق   
ُقوِن اْثبِْت َوَقْبُل ُرَوْيُسُهْم ١١٣-َويِف َفاتَّ

ــال ــاٍد الُع ــُه ِكال ه ــْف َعنْ ــٍف َوِق بُِخْل   
١١٤-َوَأْثبِْت ِعقاِب اْجُرْرَسواًء بِياِئِه

ُيَقيِّــْض َســَيْهِدينِي َأطِيُعــوِن مُجِّــال   
ٍة ١١5-بِااِلْثباِت َواْنِصْب ثانًِيا ُكلَّ ُأمَّ

ال ــُه َأوَّ ــْذِف َواْفَتْح ــُه بِاحلَ ــْل َفْصُل َوُق   
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ٍد ملسو هيلع هللا ىلص إىِل آِخِر احَلِديِد َوِمْن ُسوَرِة حُمَمَّ
ْن َوَتْقَطُعوا ١١6-َوُأْميِلَ َفاْضُمْم ُثمَّ َسكِّ

ال َمــَع الَفْتــِح يِف تــاٍء َوطــاٍء ُتُســهِّ   
ٍة َتال نْيِ َمْع َكرْسَ يُتُم َضمَّ ١١7-ُتُولِّ

                   ُرَوْيــٌس َوَنْبُلــوا اْســِكْن َلُه الواَو جُمِْمال
ُموا ١١8-َوإِْخَوتُِكْم بِالتَّاِء َواْفَتْح َتَقدَّ

َويِف َيْعُبــُدوِن اْثبِــْت بِــِه اليــا َومــا تــال   
١١9-َوَتْسَتْعِجُلويِن َواْضُمُموا َعْن ُرَوْيِسِهْم

               َفــُروٌح َتُكوُنــوا خاطُِبــوا َوْهــَو َمــْع َوال
َوِمَن امُلجاِدَلِة إىِل آِخِر الُقْرآِن

١٢٠-َوَأْكَثُرَرْفٌع َتنَْتُجوا لُِرَوْيِسِهْم
ــال ــِع ُحصِّ ــوِن يِف اجلَْم ــْم بِالنُّ              َوَنْجَمُعُك

١٢١-َوَرْوٌح بَِكرْسِ الواِو ِمْن ُوْجِدُكْم َويِف
ال  ــهِّ ــكْن ُمَس اَل َأْس ــدَّ ــوَن ال ُع ــِه َتدَّ بِ   

١٢٢-َوَأْثبِْت َأطِيُعويِن بِنُوٍح لُِيْعَلَم اْضـ
ال                    ـُمُموا َعْن ُرَوْيٍس َواْشُدُدوا َلْن َتَقوَّ

١٢٣-َوُعْذًرا لَِرْوٍح ُضمَّ َبْل َعْن ُرَوْيِسِهْم
ــال ــوا َت ــايِنَ اْنَطَلُق ــْم ث ــاالٌت اْضُم                 مِج

ِم ِكيُدوِن أْثبُِتوا ١٢٤-ُرَوْيٌس بَِفْتِح الالَّ
ــال حَتَصَّ الكافِِريــَن  بِــآِي  َوِدينِــي    

ها َّْت بَِتْوفِيِق اإِلَلِه َوُعدَّ ١٢5-َومَت
ــال ــِع امْجِ ــَن َواألَْرَب ي ــِة الِعرْشِ ــَع املِاَئ َم   

١٢6-َوهللِِ َخرْيُ احلَْمِد ُثمَّ َصالُتُه
                  َعــىل امُلْصَطَفــى َواآلِل َمــْع َمــْن هَلُْم َتال 

املبحث الثاين: املقدمة واألصول.
ــٍد  ــىَل حُمَمَّ ــالُة َع ــم، والصَّ ِحي ــِن الرَّ مْح ــِم اهلل الرَّ َبْس

ــِليُم. والتَّْس
١-َأال اْسَمْع َمَقايِل َبْعَد مَحِْدَي َذا الُعال

َتــال َوَمــْن  لِلنَّبِــيِّ  َوَخــرْيِ َصــالٍة          
واملعنــى: بــدأ الناظــم -رمحــه اهلل- منظومتــه بحمــد 
ــام روي  ــاًل ب ــز، وعم ــاب العزي ــداًء بالكت ــاىل اقت اهلل تع
عــن النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم-: أنــه قــال: " ُكلُّ 
ــَدُأ فيــه باحْلَْمــِد َأْقَطــُع")١(. واحلمــد  َأْمــٍر ِذي َبــاٍل ال ُيْب
ثنــاء عــىل املمــدوح بصفاتــه مــن غري ســبق إحســان)٢(.
ــىل  ــول اهلل -ص ــىل رس ــالم ع ــالة والس ــى بالص  ثنَّ
ــاىل  ــر اهلل تع ــال ألم ــذا امتث ــلم-، ويف ه ــه وس اهلل علي
ــا  َ َٓأهيُّ ــيِّ َيٰ ــىَل النَّبِ ــوَن َع ــُه ُيَصلُّ ِٓئَكَت ــه: ﴿إِنَّ اهللََّ َوَمَلٰ بقول
ِذيــَن َءاَمنُــوْا َصلُّــوْا َعَليــِه َوَســلُِّموْا َتســِلياًم﴾)٣(،  الَّ
وامتثــاالً ألمــره -صــىل اهلل عليــه وســلم- حيــث 
ــُث  ــي َحْي ــْم َتْبُلُغنِ ــإِنَّ َصــاَل َتُك ــوا عــيلَّ َف قــال: "َوَصلُّ
ُكنُْتــْم")٤(. فجمــع بــني محــد اهلل تعــاىل والصــالة 
ــة  ــلم- يف بداي ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص ــىل رس ع
ــىل اهلل  ــمه -ص ــرتن اس ــب أن يق ــه؛ ألنَّ الغال منظومت
عليــه وســلم- باســم اهلل تعــاىل، ولتكــون أدعــى 

ــول.  للقب
وَمــْن َتــاَل: أي: تبــع النَّبِــي -صــىل اهلل عليــه 
وســلم-، وأصحابــه رضــوان اهلل عليهــم إىل يــوم 
الديــن، وحيتمــل أن يكــون املعنــى مــن تــال كتــاب اهلل 

ــه. ــل ب وعم
ــوله  ــىل رس ــالة ع ــاىل، والص ــد اهلل تع ــد مح ــمَّ بع ث
الطيبــني  آلــه  وعــىل  وســلم-،  عليــه  اهلل  -صــىل 
هــذه  نظــم  يف  ــبب  السَّ بيــان  يف  رشع  الطاهريــن. 

)١( رواه ابن ماجه، كتاب النِّكاح حديث رقم: )١89٤(.
)٢( انظر: القرطبي، تفسري القرطبي: )١٣٤/١(.

)٣( األحزاب، آية:56.
)٤( رواه أبو داود، سنن أيب داود: )٢/٢١8(.
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ــة يف  ــا ودراس ل حتقيق ــجِّ ــاطبية، س ــف الش ــدر نص ــة، ق ــدة رائي )١(  قصي
ــرى. ــة أم الق ــة يف جامع ــالة علمي رس

)٢( يزيــد بــن القعقــاع املــدين، مقــرئ املدينــة وإمامهــا، قــرأ عــىل أيب هريــرة، 
وابــن عبــاس، وقــرأ عليــه: نافــع، وعيســى بــن وردان، وغريمهــا، تــويف ســنة 
١٢8هـــ، وقيــل: ١٣٠هـــ. الذهبي، تاريــخ اإلســالم: )566/٣(، والذهبي، 

معرفــة القــراء: )ص: ٤٠-٤٣(. 
ــرشة،  ــراء الع ــد الق ــي، أح ــحاق احلرم ــن إس ــوب ب ــد يعق ــو حمم )٣( أب
ــه روح،  ــرأ علي ــات، ق ــزة الزي ــن مح ــمع م ــليم، وس ــن س ــرأ عــىل ســالم ب ق
ورويــس، وغريمهــا، تــويف ســنة )٢٠5هـــ(. انظــر: الذهبــي، معرفــة القــراء: 

ــة: )٢/٣86(. ــة النهاي ــزري، غاي ــن اجل )ص:95(، واب
)٤(  أبــو عبــداهلل الزبــري بــن حممــد بــن عبــداهلل بــن ســامل بــن عبــداهلل بــن 
عمــر بــن اخلطــاب الُعمــري، روى قــراءة أيب جعفــر عــن قالــون، كان إمــام 
ــن أمحــد  ــن كــويف، وحممــد ب ــن حممــد ب ــه جعفــر ب ــرأ علي ــة، ق جامــع املدين
بــن شــنبوذ، تــويف بعــد الســبعني ومائتــني. انظــر: الذهبــي، معرفــة القــراء: 

املنظومــة فقــال: 
َ مَلَّا َأْن َنَظْمُت َقِصيَدًة ٢-َفإيِنِّ

ــال َتَكمُّ فاَقــْت  ــْبِع  السَّ يِف  ًة  َ حُمَــربَّ        
حْلاِق اإِلماَمنْيِ ذاِكًرا ٣-َرَأْيُت إِلِ

ــال ُمَفصَّ َوِجيــًزا  ِذْكــًرا  ُحُروَفُهــام     
ىَض ٤-َأُبوَجْعَفِرالقاِري َوَيْعُقوٌب الرِّ

ــال ُفضِّ اْثنــاِن  ِمنُْهــام  إِمــاٍم  لِــُكلِّ     
5-ُزَبرْيٌ َوُحْلواٍن ُرَوْيٌس َوَرْوُحُهْم

ــُيْجَتال ــاِق َس ــَردا ُدوَن الِوف ــا اْنَف َوَم    
مْحُن أْسَأُل َعْوَنُه ُع َوالرَّ 6-َوَأرْشَ

َوَمْوِئــال َعْوًنــا  اِل  ــؤَّ لِلسُّ َفــاَمزاَل     
ــه اهلل- يف  ــم- رمح ــن الناظ ــذا رشوع م ــى: ه واملعن
ــة؛  ــذه املنظوم ــم ه ــي لنظ اع ــبب الدَّ ــان السَّ ــر بي ذك
وهــو بعــد أن ألَّــف قصيدتــه املوســومة بـ:"نظــم 
ــة")١(،  ــبعة املرضي ــراءات الس ــة يف الق ــمعة املضي الشَّ
ــو  ــه أب ــرد ب ــا انف ــن م ــاًم يضمِّ ــا نظ ــف هل رأى أن يضي

ــي)٣(.  ــوب احلرم ــدين)٢(، ويعق ــر امل جعف
فاختــار أليب جعفــر راويــني مهــا الزبري الُعمــري)٤(، 
واحللــواين)5(، واختــار ليعقــوب راويــني مهــا رويس)6(، 

ــة: )٢9٣/١-٢9٤(. ــة النهاي ــزري، غاي ــن اجل )ص:٤١(، واب
)5( أبــو احلســن أمحــد بــن يزيــد بــن أزداذ الصفــار احللــواين، اإلمــام الكبــري 
متقــن ضابــط، قــرأ عــىل قالــون، والــدوري، وغريمهــا قــرأ عليــه: الفضــل 
بــن شــاذان، وأمحــد بــن اهليثــم، وغريمهــا. انظــر: الذهبــي، معرفــة القــراء: 

ــة النهايــة: )١5٠/١(.  )ص: ١٢9(، وابــن اجلــزري، غاي
ــراءة  ــا يف الق ــس، كان إمام ــب بروي ــؤي، امللق ــوكل اللؤل ــن املت ــد ب )6( حمم
ضابطــا للحــروف، قــرأ عــىل يعقــوب احلرمــي، قــرأ عليــه: أبــو بكــر حممد 
ــة  ــي، معرف ــر: الذهب ــنة ٢٣8ه. انظ ــويف س ــريه، ت ــامر، وغ ــارون الت ــن ه ب

ــة: )٢٣٤/٢(. ــة النهاي ــزري، غاي ــن اجل ــراء: )ص: ١٢6(، واب الق
ــد املؤمــن اهلــذيل البــري النحــوي، مقــرئ  ــن عب ــو احلســن َرْوح ب )7( أب
جليــل ثقــة ضابــط مشــهور، قــرأ عــىل يعقــوب احلرمــي، وحمبــوب عــن 
أيب عمــرو، قــرأ عليــه عبــد اهلل بــن حممــد الزعفــراين والطيــب بــن احلســن 
َ ســنة ٢٣٤ هـــ، وقيــل: ٢٣5هـــ. انظــر: الذهبــي،  القــايض وغريمهــا، ُتــُويفِّ

ــة: )١/٢85(. ــة النهاي ــزري، غاي ــن اجل ــراء: )ص: ١٢6(، واب ــة الق معرف
)8( هــو: إدخــال الــيء يف الــيء، ويف اصطــالح القــراء: أن تصــل حرًفــا 
ــن  ــر: اب ــدًدا. انظ ــًدا مش ــا واح ــريان حرف ــرك، فيص ــرف متح ــاكنًا بح س
ــة: )7٤/١(. ــدوي، رشح اهلداي ــرب: )٢7٢/5(، وامله ــان الع ــور: لس منظ

وروح)7(، وجعــل نظمــه موجــًزا مفصاًل-كــام قال-.
ــل  ــارش؛ ولع ــف الع ــراءة خل ــم: ق ــر الناظ مل يذك
ــن  ــريه م ــن غ ــراءة ع ــرد بق ــه مل ينف ــع لكون ــك يرج ذل

ــني. ــن الكوفِيِّ ــل وال ع ــراء ب الق
ثــمَّ ختم-رمحــه اهلل- مقدمتــه بســؤال اهلل جــل 
ــداد،  ــه، والتَّوفيــق والسَّ ــون من ــب الع وعــال، وطل

ــه. ــا ول ــك لن ــأل اهلل ذل فنس
ب ببــاب اإلدغــام  بعــد أن انتهــى مــن املقدمــة بــوَّ
مــع كونــه مل يذكــر حكــام يف اإلدغــام؛ لكــون أحــكام 

ــاب اإلدغــام. اإلخفــاء تــدرج عــادة يف ب
ذْكُر األُُصوِل ِمَن اإِلْدغام)8(

7-لِنُوٍن َوَتنِْويٍن َقَداْخفا بُِغنٍَّة
َأُبوَجْعَفــٍر إِْن َغــنْيٌ اْو خــٌاٌء اْقَبــال   

8-َوَأْظِهْر َلُه ذاَت اْنِخناٍق َوإِْن َيُكْن
ــال ــِض َأمْجِ ــا َويِف اإِلرْساِء ذا النَّْغ َغنِيًّ   
ــب  ــان مذه ــه اهلل -ببي ــم -رمح ــدأ النَّاظ ــى: ب املعن
ــد  ــن عن ــون والتَّنوي ــاء النُّ ــر، يف إخف ــام أيب جعف اإلم
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حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )7( ، مجادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمرب ٢٠٢٢ م

هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

﴾)١(، و  ــن ِغــلٍّ حــريف: الغــني، واخلــاء نحــو: ﴿مِّ
ا َغُفــورا﴾)٣(، و﴿َقــوٌم  ﴿ِمــن َخــري﴾)٢(، و﴿َعُفــوًّ

َخِصُمــوَن﴾)٤()5(.
ــه  ــة ألفــاظ هــي قول ــه مــن ذلــك ثالث  واســتثنى ل
َغنِيًّــا﴾)7(،  َيُكــن  و﴿إِن  ﴿َوامُلنَخنَِقــُة﴾)6(،  تعــاىل: 
وهــذا  اإلظهــار.  فحكمهــا  وَفَســُينِغُضوَن﴾)8(، 
ــن  ــا م ــل األدا؛ لكوهن ــض أه ــب لبع ــتثناء مذه االس

كلمــة واحــدة، وجلــزم األخــرى)9(.
ِمَن اهَلْمِز

9-َوِمْلٌء حِلُْلواٍن بِنَْقٍل 
.....................................  
املعنــى: انتقــل النَّاظــم: -رمحــه اهلل- للحديــث عــن 
ــرب أنَّ  ــرد. فأخ ــز املف ــاب اهلم ــر يف ب ــب أيب جعف مذه
ــُل﴾)١٠( بنقــل  احللــواين عــن أيب جعفــر قــرأ لفــظ: ﴿مِّ

ــاكن قبلهــا)١١( )١٢(.  حركــة اهلمــزة إىل السَّ

)١( احلجر، آية:٤7.
)٢( البقرة، آية:١97.

)٣( النساء، آية:99.
)٤( الزخرف، آية:58.

األعمــش:  وقــراءة  العــرش  القــراءات  يف  اجلامــع  فــارس،  ابــن   )5(
ــرش: )٣/١578(. ــراءات الع ــرش يف الق ــزري، الن ــن اجل )ص:١69(، واب

)6( املائدة، آية:٣.
)7( النساء، آية:١٣5.
)8( اإلرساء، آية:5١.

ــن  ــرأ اب ــني ق ــيئا، وبالوجه ــتثن ش ــام ومل يس ــام فيه ــن الفح ــق اب )9( وأطل
االختصــار:  غايــة  العــالء،  أيب  انظــر:  أشــهر.  واالســتثناء  اجلــزري، 
)١7٤/١-١75(، وابــن شــداد، اختيــار أيب جعفــر: )ص:56(، وابــن 
ــم، رشح  ــن الناظ ــرش: )١579/٣(، واب ــراءات الع ــرش يف الق ــزري، الن اجل

طيبــة النــرش: )١/565(.
)١٠( آل عمران، آية:9١.

)١١( النقــل هــو: رضب مــن رضوب ختفيــف اهلمــزة يف كالم العــرب 
ــن  ــرب م ــني، فتق ــني ب ــا ب ــوا أن يعلوه ــم كره ــا؛ ألهن ــا قبله ــكن م إذا س
ــني الســاكنني، فألقــوا حركتهــا  الســاكن وقبلهــا ســاكن، فيصــري كاجلمــع ب
عــىل الســاكن الــذي قبلهــا وحذفوهــا وبقيــت حركتهــا دالــة عليهــا. انظــر: 

املهــدوي، رشح اهلدايــة: )6٢/١(.
)١٢( انظــر: أيب العــالء، غايــة االختصــار: )٢٠5/١(، وابــن شــداد اختيــار 

أيب جعفــر: )ص:67(، وابــن الناظــم، رشح طيبــة النــرش: )١/5١7(.

)١٣( ورد يف سبع مواضع، أوهلا آل عمران، آية:١٤6.
)١٤( أول مواضعها، البقرة، آية:٤٠.

ــه  ــذي من ــرف ال ــني احل ــزة وب ــني اهلم ــا ب ــو: أن جتعله ــهيل ه ) ١5( والتس
تولــدت حركتهــا. انظــر: احلمــوي، القواعــد واإلشــارات يف أصــول 

)ص:٤6(. القــراءات: 
وابــن   ،)٢٠7-٢٠5/١( االختصــار:  غايــة  العــالء،  أيب  انظــر:   )١6(

.)١٢59/٢( العــرش:  القــراءات  يف  النــرش  اجلــزري، 
)١7( التوبة، آية:٣7.

)١8( البقرة، آية:٢٢8.
)١9( انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )٤7٢/١-٤7٣(، وأيب العــالء، غايــة 
ــر  ــم أليب جعف ــذا احلك ــزري ه ــن اجل ــق اب ــار: )٢٠6/١(. ومل يطل االختص
ــراءات  ــرش يف الق ــر: الن ــة. انظ ــاظ خمصوص ــده بألف ــام قي ــاظ وإن يف كل األلف

.)١٢7١٢-١7٠/٢( العــرش: 

.....................................
ــال ُتُؤمِّ َأْيــَن  َوإرِْساِئيــَل  َوكاِئــْن  ال  َوَســهَّ  
﴿َوَكَأيِّــن﴾)١٣(،  تعــاىل:  قولــه  يعنــي: 
ــن  ــر م ــو جعف ــرأ أب ــا، ق ــث وقع ــَل﴾)١٤(، حي ِءي ٓ وإرَِسٰ
الروايتــني بتســهيل اهلمــزة بــني بــني فيهــام)١5(.  واأللف 
يف قولــه: "ســهال" للتَّثنيــة وليســت للطــالق)١6(.

ُهْم ١٠-َوباَب َفِعيٍل َأْو ُفُعوٍل ُزَبرْيُ
ــال بَِقْلــٍب هِلَْمــٍز ُثــمَّ ِمــْن َبْعــُد َثقَّ   
ــاكن  ــا كان السَّ ــري، م ــري العم ــرأ الزب ــى: ق املعن
ــا  ﴾)١7(، وم ــِيُّ ــو: ﴿النَّ ــل( نح ــاء )َفِعْي ــز ي ــل اهلم قب
 ،)١8(﴾ جــاء مــن لفظــه، أو واًوا )ُفُعــول( نحــو: ﴿ ُقــُرٓوّ
وأمثاهلــا، بإبــدال اهلمــزة يف )َفِعْيــل( يــاًء ويدغــم اليــاء 
ــواو  ــم ال ــول( واًوا ويدغ ــا، ويف )َفُع ــا فيه ــي قبله الت

ــا)١9(.  ــا فيه ــي قبله الت
١١-َوَمْفُتوَحًة ِمْن َبْعِد ِضمٍّ بَِقْلبِها

ُزَبرْيٌ َوُحْلواٍن بَِبْعٍض َأُخو ِوال   
ْر َمْع ُيؤاِخْذ َوباَبُه ١٢-ُيَؤدِّ ُيَؤخِّ

ال ْف َواْسَمُه َمْع ُمَؤجَّ ْد ُيَؤلِّ ُيَؤيِّ   
ْن بَِحْرَفْيِه، ................. ١٣-ُمَؤذِّ

....................................   



96

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )7( ، مجادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمرب ٢٠٢٢ م

هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

ــاع،  ــا خالًصــا. انظــر: الضب ــدل مــن اهلمــزة حرف ــدال: هــو أن تب )١( واإلب
ــراءة: )ص:٣٠(. ــول الق ــان أص ــاءة يف بي اإلض

)٢( آل عمران، آية:75.
)٣( املنافقون، آية:١١.

)٤( النحل، آية:6١، وفاطر، آية:٤5.
)5( ومنه قوله تعاىل: ﴿اَل ُتَؤاِخذَنآ﴾ ]البقرة: ٢86[.

)6( النور، آية:٤٣.
)7( التوبة، آية:6٠.

)8( آل عمران، آية:١٤5.
)9( األعراف، آية:٤٤، ويوسف، آية:7٠. 

)١٠(  انظر: أيب العالء، غاية االختصار: )٢١٠/١(. 
) ١١( انظر: اخلزاعي، املنتهى:)٤7٢/١(

) ١٢( املزمل، آية:6. 
) ١٣( مل يطلــق ابــن اجلــزري هــذا احلكــم أليب جعفــر يف كل األلفــاظ وإنــام 
ــده بألفــاظ خمصوصــة. انظــر: النــرش يف القــراءات العــرش: )١٢٤٣/٢- قي

.)١٢٤٤
)١٤( احلج، آية:١١. 

)١5( انظــر: أيب العــالء، غايــة االختصــار: )٢١٣/١(، وقيــده ابــن اجلــزري 
العــرش: )١٢5٠/٢- القــراءات  النــرش يف  انظــر:  بألفــاظ خمصوصــة. 

.)١٢58

)١6( األنبياء، آية:٤٢. 
)١7( انظــر: أيب العــالء، غايــة االختصــار: )٢١5/١(، وانفــرد احلنبــيل هبــذه 

الروايــة عند ابــن اجلــزري: )٢/١٢٤8(.
)١8( التوبة، آية:١٢٠.

)١9( األحزاب، آية:٢7.
)٢٠( الفتح، آية:٢5.

)٢١ ( انظر: أيب العالء، غاية االختصار: )١/٢١5(.
)٢٢( البقرة، آية:١٤.

)٢٣( انظر: اخلزاعي، املنتهى: )٤7٤/١(.
)٢٤( انظــر: أيب العــالء، غايــة االختصــار: )١/ ٢١6(. مل يطلــق ابــن 
اجلــزري هــذا احلكــم أليب جعفــر يف كل األلفــاظ وإنــام قيــده بألفــاظ 

.)١٢٤9/٢( النــرش:  خمصوصــة. 

ــد  ــوح بع ــرك املفت ــرد املتح ــز املف ــى: أن اهلم واملعن
ــو جعفــر مــن  ــاء مــن الفعــل، يقــرأ أب ضــم الواقــع ف
ــه الناظــم، أي: بإبدالــه  ــه كــام عــرب عن الروايتــني، بقلب
و﴿  ــَر﴾)٣(،  و﴿ُيَوخِّ ﴿ُيــَودِِّه﴾)٢(،  نحــو:  واًوا)١(، 
واالســم  و﴿ُيَولِّــُف﴾)6(،  َوباَبــُه)5(،   ،)٤(﴾ ُيَواِخــُذ 
ــَوذُِّن﴾ يف  ــال﴾)8(، و﴿ُم َوجَّ ــِة﴾)7(، و﴿ مُّ َف ــه ﴿امُلَولَّ من

املوضعــني)9()١٠(.
ٍة .................. َوِمْن َبْعِد َكرْسَ

َكنـــــاِشَيٍة لِليـــــا إِمــاُمــــُهام اْبــَدال   
اهلمــز  يف  جعفــر،  أليب  احلكــم  اطلــق  املعنــى: 
ــو:             ــاًء)١١(، نح ــه ي ــرأ بإبدال ــرس، فيق ــد ك ــوح بع املفت

.)١٣ ()١٢ ﴿َناِشــَيَة﴾)
ٌ ١٤-َوِمْن َبْعِد َفْتٍح َكاْطَمَأنَّ ُمَلنيِّ

ــرْيٌ ................................               ُزَب
ــرأ  ــر، ق ــن أيب جعف ــري ع ــري العم ــى: أنَّ الزب  املعن
اهلمــز املفتــوح بعــد فتــح، بالتَّســهيل بــني بــني، نحــو: 

ــه فيــه)١5(. ــِه﴾)١٤(، فأطلــق احلكــم ل ــَأنَّ بِ ﴿اطَم

 .....................................
اْســَهال َمْضُموًمــا  الَفْتــِح  َوَبْعــَد   .......  

١5-َكَيْكَلُؤُكْم َواْحِذْف َيَطْوَن َتَطْوُهُم
َتَطـــْوهــــا حِلُــْلوانِيِّــــهْم ُمَتــــَأمِّال   
ــز  ــر يف اهلم ــن أيب جعف ــرواة ع ــف ال ــى: اختل املعن
ــه  ــري قول ــري العم ــرأ الزب ــح، فق ــد فت ــوم بع املضم
ــني  ــني ب ــزة ب ــهيل اهلم ــم﴾)١6(، بتس ــاىل: ﴿َيكَلُؤُك تع
ــة  ــذه الكلم ــل هب ــث مث ــا حي ــاءت، ونحوه ــث ج حي
بدليــل الــكاف )١7(. وقــرأ احللــواين بحــذف اهلمــزة يف 
ثــالث كلــامت: ﴿َواَل َيَطُٔــوَن﴾)١8(، و﴿ ملَّ َتَطُٔوَها﴾)١9(، 

ُُٔوُهــم ﴾)٢٠()٢١(. و﴿َأن َتَطٔ
١6-َوِمْن َبْعِد َكرْسٍ َنْحَو ُمْسَتْهِزُءوَن ُقْل

ال بَِحْذٍف حِلُْلواٍن َوالَخُر َسهَّ   
١7-َوُتْبَدُل َأْيًضا ...............

.....................................   
املعنــى: اختلــف الــرواة عــن أيب جعفــر يف املضموم 
ــم  ــزة وض ــذف اهلم ــواين بح ــرأ احلل ــرس، فق ــد ك بع
ــري  ــرأ الزب ــَتهُزوَن﴾)٢٢( )٢٣(. وق ــو: ﴿ُمس ــا نح ــا قبله م
ــاءت،  ــث ج ــني حي ــني ب ــزة ب ــهيل اهلم ــري بتس العم

ــدال )٢٤(. وباإلب
َ ماَتَلْت .........ُثمَّ َلنيَّ

مُمَثِّــال ؤوِس  بِالــرُّ َوِقْســها  لَِضــمٍّ    
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املعنــى: يريــد أنَّ الزبــري العمري قــرأ بتســهيل اهلمز 
ــُكم﴾)١(،  ــظ: ﴿بُِرُءوِس ــو لف ــم، نح ــد ض ــوم بع املضم

ونظائرها)٢(.
ُهْم ١8-َوَمْكُسوَرًة ِمْن َبْعِد َكرْسٍ ُزَبرْيُ

ُمَرتِّــال بَِحــْذٍف  ُحْلــواٍن   ُ ُيَلــنيِّ   
ابنَِي ُمتَِّكِئنَي .... ١9-َكَخاطِنَي َوالصَّ

.....................................    
يف  جعفــر  أيب  عــن  الــرواة  اختلــف  املعنــى: 
املكســور بعــد كــرس، فقــرأ الزبــري العمــري بتســهيله، 
ــذا  ــة هل ــم أمثل ــل الناظ ــه، ومث ــواين بحذف ــرأ احلل وق
بِِٔــنَي﴾)٤(، و                                 طِِٔــنَي﴾)٣(، و﴿َوالصَّٰ النــوع، نحــو: ﴿َخٰ

ِــنَي﴾)5()6(.  تَِّكٔ ﴿مُّ
................................. َواْلــ

ــَهال ــرْيٍ َتسَّ ــْن ُزَب ــٍح َع ــَد َفْت ــِذي َبْع َل   
ٍة ِذي َبْعَد َضمَّ ٢٠-َكام ُمْطَمِئنٌّ َوالَّ

ال ــاَء َأوِّ ــا ج ــْع ُكلِّ م ــِئْل َم ــِو ُس َكنَْح   
ــو:    ــح نح ــبوق بفت ــور املس ــز املكس ــى: أنَّ اهلم املعن
ــِئَل﴾  ــو: ﴿ُس ــم نح ــبوق بض ﴾)7(. أو مس ــنُّ ﴿َوَتطَمِئ
ــة يف  ــون احلرك ــة، أي: ك ــع أول الكلم ــا وق ) 8(. أو م

ِذيــَن  كلمــة واهلمــزة بعدهــا يف كلمــة، نحــو: ﴿الَّ
َءاَمنُــوْا﴾)9(. فــإنَّ الزبــري العمــري، يقــرأ بتســهيله 
ــام  ــاظ وإن ــر يف كل األلف ــم أليب جعف ــذا احلك ــزري ه ــن اجل ــق اب )١( مل يطل
ــده بألفــاظ خمصوصــة. انظــر: النــرش يف القــراءات العــرش: )١٢٤٣/٣- قي

.)١٢٤٤
)٢( وهــي انفــراد لــه عــن أيب جعفــر. انظــر: أيب العــالء، غايــة االختصــار: 

.)٢١7/١(
)٣( القصص، آية:8.

)٤( البقرة، آية:6٢.
)5( الكهف، آية:٣١.

)6( انظر: أيب العالء، غاية االختصار: )١/٢١7(.
)7( الرعد، آية:٢8.

)8 ( الرعد، آية:١٠8.
) 9( البقرة، آية:6٢.

)١٠( انظر: أيب العالء، غاية االختصار: )١/٢١9(.
)١١( البقرة، آية:٢٣7، ٢٤9، املؤمنون، 88، يس، 8٣.

التلخيــص:  معــرش،  وأيب   ،)٢٢5/٤( الكامــل:  اهلــذيل،  انظــر:   )١٢(
)ص:٢١9(، وابــن اجلــزري، النــرش يف القــراءات العــرش: )99٢/٢(.

)١٣( البلد، آية: 7، والزلزلة، آية:7،8.
)١٤( انظــر: اهلــذيل، الكامــل: )5٢٤/٤(، وابــن شــداد، اختيــار أيب جعفــر: 

)ص:٢٢9(.
ــى: )٢/959-96٠(،  ــي، املنته ــر: اخلزاع ــاذة. انظ ــراءة ش ــي ق )١5( وه

ــار: )65٣/٢(. ــة االختص ــالء، غاي وأيب الع
)١6( البقرة، آية:7١.

)١7( انظر: أيب العالء، غاية االختصار: )65٣/٢(.
)١8( احلاقة، آية:٢٠، ٢6.

)١9( انظــر: أيب العــالء، غايــة االختصــار: )٣88/١(، الشــهرزوري، 
)ص:١٤٠٢(. املصبــاح: 

مجيًعــا يف احلــاالت الســابقة)١٠(.   
ِمَن اهلاءاِت

٢١-َويِف بَِيِدْه ُكالًّ ُرَوْيٌس َلُه اْخَتِلْس
َويِف َيــَرُه ُحْلــواٍن الــُكلُّ َقــْد َتــال   
ــِدِه﴾)١١(،  ــاىل: ﴿بَِي ــه تع ــس قول ــرأ روي ــى: ق املعن
ــر  ــي ق ــاء، يعن ــة اهل ــالس حرك ــاء، باخت ــث ج حي
اهلــاء)١٢(. وقولــه تعــاىل: ﴿َيــَرُه﴾)١٣(، قــر اهلــاء منهــا 

ــواين)١٤(. احلل
٢٢-َوَضمَّ ُزَبرْيٌ َتْشَتِهيُه بُِزْخُرٍف

ــال ــلَّ ْهَوجُمَْت ــاَأْن ُيِم ــَكنا ه ــْد َأْس َوَق   
املعنــى: قــرأ الزبــري العمــري، بضــم اهلــاء يف لفــظ: 

﴿َتشــَتِهيُه﴾ بســورة الزخــرف ]7١[ )١5(.
 واتفــق الراويــان عــن أيب جعفــر بإســكان اهلــاء يف 

لفــظ: ﴿َأن ُيِمــلَّ هــَو﴾)١6()١7(.
٢٣-َوهاَء ِكتايِب َمْع ِحسايِب َبأِْرَبٍع

لَِيْعُقــوَب َأْســِقْطها إِذا ُكنـْـَت ُموِصــال   
يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿ِكَتٰبَِيــه﴾، يف املوضعــني 
]احلاقــة:١9،٢5[، وقولــه تعــاىل: ﴿ِحَســابَِيه﴾)١8(، يف 
ــذف  ــوب، بح ــرأ يعق ــة:٢6،٢٠[، ق املوضعني]احلاق
اهلــاء فيهــام حــال الوصــل)١9(. واملــراد بقولــه: "بأربــع" 
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ــة،  ــامت خمصوص ــر كل ــرب بآخ ــض الع ــا بع ــاكنة يلحقه ــاء س ــي: ه )١( ه
وأصــول معينــة، عنــد الوقــف عليهــا. انظــر: ســيبويه، الكتــاب: )١6١/٤(.

)٢( أول ورودها يف البقرة، آية:٢9.

)٣( أول ورودها يف البقرة، آية:68.
بليمــة،  وابــن   ،)٣88/١( االختصــار:  غايــة  العــالء،  أيب  انظــر:   )٤(

)ص:٢٠8(. التلخيــص: 
)5( الفاحتة، آية:7، وغريها.

)6( البقرة، آية:١٢9، وغريها.

)7( البقرة، آية:٢٢9، وغريها.

)8( البقرة، آية:٢٢8، وغريها.
)9( انظــر: أيب العــالء، غايــة االختصــار: )٣8٤/١(، وابــن اجلــزري، النــرش 

ــرش: )٢/869-868(. يف القراءات الع

)١٠( التوبة، آية:١٤.
)١١ ( الصافات، آية،١١، ١٤9.

) ١٢( األنفال، آية،١6.
ــة االختصــار: )٣8٤/١(، واهلــذيل، الكامــل:  )١٣( انظــر: أيب العــالء، غاي
)5٢9/٤-5٣١(، وابــن اجلــزري، النــرش يف القــراءات العــرش: )87٠/٢(.

)١٤( مريم، آية:٤٣.
)١5( يوسف، آية:٤.

)١6( وهــي: عبــارة عــن اليــاء الزائــدة الدالــة عــىل املتكلــم وتتصــل باالســم 
والفعــل واحلــرف، واخلــالف دائــر فيهــا بــني الفتــح واإلســكان. الضبــاع، 

اإلضــاءة يف بيــان أصــول القــراءة: )ص:66(.
)١7( انظــر: أيب العــالء، غايــة االختصــار: )٣٤٣/١-٣5١(، وابــن فارس، 
اجلامــع يف القــراءات العــرش وقــراءة األعمــش: )ص:٣55(، والروذبــاري، 

جامــع القــراءات: )٢/669(.
)١8( طه، آية:9٣.

)١9( انظــر: أيب العــالء، غايــة االختصــار: )٣68/١(، وابــن فــارس، 
اجلامــع يف القــراءات العــرش وقــراءة األعمــش: )ص:٤٠٢(.

ــورة. ــع املذك ــع األرب أي: يف املواض
ْكِت يِف الَوْقِف يِف ُهَوْه ٢٤-َوَأْثَبَت هاَء السَّ

ِهَيــْه ...............................   
ــكت)١( يف  ــاء الس ــات ه ــوب بإثب ــرأ يعق ــى: ق املعن
ــَو﴾)٢(،  ــام: ﴿ُه ــا: أوهل ــث كان ــني حي ــف يف لفظ الوق

ــَي﴾)٣()٤(. ــاين: ﴿ِه والث
....................................

ــال ــِع َرتَّ ــاَء يِف اجلَْم ــمِّ اهلْ     .... َوبَِض
نَْت ٢5-َوَتْثنَِيٍة ِمْن َبْعِد ياٍء َتَسكَّ

ــال ُحصِّ َكْيــَف  ًثــا  اْوُمَؤنَّ ــًرا  ُمَذكَّ    
٢6-َكنَْحِو َعَلْيِهْم ُثمَّ فِيِهْم َعَلْيِهام

ــال ــا مَتَثَّ ــىل م ــاًل َع ــْس ِمْث ــنَّ ِق َعَلْيِه   
املعنــى: يشــري الناظــم يف هــذه األبيــات إىل مذهــب 
ــة  ــري التثني ــن ضم ــاء م ــم اهل ــرأ بض ــث ق ــوب حي يعق
بعــد  إذا وقعــت  التذكــري والتأنيــث،  واجلمــع، يف 
ــم﴾)6(، و  ــم﴾)5(، و﴿فِيُه ــو: ﴿َعَليُه ــاكنٍة نح ــاٍء س ي
ــة  ــىل األمثل ــس ع ﴾)8(. وق ــنَّ ــاَم﴾)7( و﴿َعَليُه ﴿َعَليُه

ــه)9(. ــرآن كلِّ ــورة يف الق املذك
ُه ٢7-َوما َسَقَطْت ياُه ُرَوْيٌس َيُضمُّ

ـــُم َتــال ِ َكُيــْخـــِزِهــــُم إاِّل ُيــَوهلِّ   

أو  الياء-لعلَّــة جــزٍم  املعنــى: إن ســقطت منــه 
ــَتفتُِهم﴾)١١(،  ــم﴾)١٠(، و﴿َفاس ــو: ﴿َوخُيِزُه ــاٍء- نح بن
فــإن رويًســا يضــم اهلــاء يف ذلــك كّلــه. واســتثني منــه 
ــم﴾)١٢(، فإنــه  ِ موضــع واحــد قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــن ُيَوهلِّ

ــالف)١٣(. ــرسه بالخ ك
ِمَن الياءاِت

بِْعنِي ُثمَّ إيِنِّ َرَأْيُت ُقْل ٢8-َويا َفاتَّ
ــال َتَوصَّ بِاْختِــالٍف  بَِفْتــٍح  ُزَبــرْيٌ    
َأهــِدَك﴾)١٤(،  بِعنِــٓي  ﴿َفاتَّ تعــاىل:  قولــه  يعنــي: 
وقولــه تعــاىل: ﴿إيِنِّ َرَأيــُت﴾)١5(، قــرأ الزبــري العمــري، 
بفتــح يــاء اإلضافــة)١6( وإســكاهنا، وهــو مــراد الناظــم 

ــالف")١7(. ــه: "باخت بقول
٢9-َوَتتَّبَِعْن طه حِلُْلواٍن اْفَتُحوا

ــِدال ــُه َتْع ــام اْثبِْت ــا َعنُْه ــٍل َوَوْقًف بَِوْص   
ــَي﴾)١8(،  ــظ: ﴿َأالَّ َتتَّبَِعن ــوان لف ــرأ احلل ــى: ق املعن
بالفتــح حــال الوصــل والوقــف، وافقــه العمــري حال 

ــف)١9 (. الوق
٣٠-َوُحْلواٍن اْفَتْح إِْن ُيِرْدِن َلُه َوِقْف

.....................................  
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)١( يس، آية:٢٣.
)٢( انظــر: املالكــي: الروضــة: )ص:595(، وابــن فــارس، اجلامــع يف 

القــراءات العــرش وقــراءة األعمــش: )ص:٤66(.
ــا،  ــف لفظ ــام للتخفي ــة رس ــة املحذوف ــاء املتطرف ــن الي ــارة ع ــي: عب )٣( وه
ــان  ــاءة يف بي ــاع، اإلض ــذف. الضب ــات واحل ــني اإلثب ــا ب ــر فيه ــالف دائ واخل

ــراءة: )ص:77(. ــول الق أص
)٤( ابن منظور، لسان العرب: )٢٢٤/١٠(.

املنتهــى: )55١/٢(، وابــن فــارس، اجلامــع يف  )5( انظــر: اخلزاعــي، 
القــراءات العــرش وقــراءة األعمــش: )ص:٢١5(، وابــن اجلــوزي، زاد 
املســري يف علــم التفســري: 5٤/١(، وابــن الناظــم، رشح طيبــة النــرش: 

.)5٢5 /١ (
)6( البقــرة، آيــة:٣٤، واألعــراف، آيــة:١١، واإلرساء، آيــة:6١، والكهــف، 

آيــة:5٠، وطــه، آيــة:١١6.
املنتهــى: )565/٢(، وابــن فــارس، اجلامــع يف  )7( انظــر: اخلزاعــي، 
ــم، رشح  ــن الناظ ــش: )ص:٢١9(، واب ــراءة األعم ــرش وق ــراءات الع الق

طيبــة النــرش: )٢/7١9(.
ــرف.  ــكني احل ــد تس ــل بع ــد التقبي ــام عن ــفتني كهيئته ــم الش ــو: ض )8( ه

الضبــاع، اإلضــاءة يف بيــان أصــول القــراءة: )ص:6٠(.
)9( انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )565/٢(، وأيب العــالء، غايــة االختصــار: 
)٤٠7/٢(، وابــن اجلــزري، النــرش يف القــراءات العــرش: )٢١5٢/٤(، 
وابــن الناظــم، رشح طيبــة النــرش: )7١9/٢(، والبنــا، إحتــاف فضــالء 

البــرش: )١/٣87(.

ــِردِن﴾)١(،  ــظ: ﴿إِن ُي ــرأ لف ــوان ق ــى: أن احلل املعن
بالفتــح حــال الوصــل، وإذا وقــف وقــف عليهــا بيــاء 

ــْف" )٢(. ــه: "َوِق ــن قول ــك م ــم ذل ــاكنة، ويفه س
.....................................

ــال َويــاءاُت َيْعُقــوٍب َســَتْأتِيَك ُكمَّ   
ــاءات  ــوب يف ي ــب يعق ــيذكر مذه ــه س ــي: أن يعن

ــه. ــص ل ــرش املخص ــات الف ــد)٣( يف أبي الزوائ
ًما ُع يِف َفْرِش احلُُروِف ُمَقدِّ ٣١-َوَأرْشَ

ــِوال ــىل ال ــالُه َع ــام َت ــٍر فِي ــا َجْعَف َأب   
ــه  ــت أن ــذا البي ــني اإلمــام شــعلة-رمحه اهلل- يف ه ب
ًمــا قــراءة أبــو جعفــر  ســيرشع يف فــرش احلــروف مقدِّ
ــه  ــم يتبع ــور، ث ــب الّس ــىل ترتي ــرش ع ــل الف يف كام
بقــراءة يعقــوب. والفــرش مصــدر فــرش الــيء 

ــرشه)٤(. ــطه ون ــه إذا بس يفرش
املبحث الثالث: فرش قراءة أيب جعفر.

ِمْن ُسوَرٍة الَبَقَرِة
٣٢-َأُبوَجْعَفٍر َعنُْه بَِسْكٍت ُمَقلٍَّل

                  ُحــروَف التََّهِجــي يِف الَفواتـِـِح َفاْفِصــال
يف  لطيفــة  بســكتة  جعفــر،  أبــو  قــرأ  املعنــى: 
حــروف التَّهجــي؛ واملــراد هبــا احلــروف املقطعــة 
ــك أن  ــة ذل ــرآن، وحج ــع الق ــور يف مجي ــل الس يف أوائ
ــامء  ــاين؛ كاألدوات لألس ــت للمع ــروف ليس ــذه احل ه
ــام،  ــت رس ــة وإن اتصل ــي مفصول ــل ه ــال؛ ب واألفع
ــري  ــن غ ــردة م ــك وردت مف ــة؛ ولذل ــت بمؤتلف وليس

عامــل، وال عطــف فســكنت كأســامء األعــداد إذا 
وردت مــن غــري عامــل، وال عطــف)5(.

٣٣-َوَضمَّ لِتاٍء لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا
 ........................... مَجِيًعــا    
ِٓئَكــُة اســُجُدوْا﴾)6(،  يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿لِلَمَلٰ
واملعنــى: أنَّ أبــا جعفــر قــرأ بضــم التــاء حيــث جــاء، 
عــىل اإلتبــاع اســتثقاالً مــن االنتقــال مــن الكــرسة إىل 

ــرب)7(. ــض الع ــة لبع ــي لغ ــة، وه الضم
.....................................

ــال ــٌر َتَقبَّــ ــامًما ُزَبيـــْ ....... َوإِْشـــ   
ــامم)8(  ــر، بإش ــن أيب جعف ــري ع ــري العم ــرأ الزب وق
ــِة  ِٓئَك ــاىل: ﴿لِلَمَلٰ ــه تع ــم يف قول ــاء إىل الض ــرسة الت ك
ــي  ــة الت ــزة املحذوف ــىل أن اهلم ــا ع ــُجُدوْا﴾؛ تنبيه اس

ــداء )9(. ــال االبت ــة ح ــل مضموم ــزة الوص ــي مه ه
ْف َوهاُهنا ٣٤-َوُأْمنَِيَتْه يِف احلَجِّ َخفِّ

ــال ــا اْجَت ــالُف هِب ــجُّ اخِل ــايِنَ َواحلَ َأم   
ْن َأمانِيِهْم َأمانِيُكُم َوال ٣5-َوَسكِّ

ــال ــْرٌف اْقَب ــُم َح ْتُك ــْع َغرَّ ــايِن َوَم َأم   
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)١( واســتثنى الزبــري العمــري تشــديد لفــظ احلــج. انظــر: أيب العــالء، غايــة 
االختصــار: )٤١١/٢(.

)٢( انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )57٤/٢(، والروذبــاري، جامــع القــراءات: 
)٣٤5/٢(، والقرطبــي، اجلامــع ألحــكام القــرآن: )٢/5(.

)٣( البقرة، آية:١١١.
)٤( النساء، آية:١٢٣.

)5( احلديد، آية:١٤.
املنتهــى:  واخلزاعــي،   ،)٤9/١( القــرآن:  معــاين  الفــراء،  انظــر:   )6(
وابــن   ،)٤١١/٢( االختصــار:  غايــة  العــالء،  وأيب   ،)575-57٤/٢(
اجلــزري، النــرش يف القــراءات العــرش: )٢١76/٤(، والبنــا، إحتــاف فضــالء 

.)٣99/١( البــرش: 

)7( البقرة، آية:١65.
)8( انظــر: النحــاس، إعــراب القــرآن: )٢77/١(، وابــن غلبــون، التذكــرة 
ــا،  ــى: )589/٢(، والبن ــي، املنته ــامن: )٢6٣/١(، واخلزاع ــراءات الث يف الق

إحتــاف فضــالء البــرش: )١/٤٢5(.

)9( املائدة، آية:٣.
)١٠( النحل، آية:١١5.

)١١( آية:١٣9،١٤5.
)١٢ ( آية،١١.
) ١٣( آية،٤9.
)١٤( آية،١١.

)١5( انظــر: الزجــاج، معــاين القــرآن: )٢٤٣/١(، وأيب العــالء، غايــة 
االختصــار: )٤٢١/٢(، وابــن شــداد، اختيــار أيب جعفــر: )ص:١٠٠(، وابن 
ــمني،  ــرش: )٢١9٣/٤-٢١9٤(، والس ــراءات الع ــرش يف الق ــزري، الن اجل

ــون: )٢/٢٣6(. ــدر املص ال
)١6( البقرة، آية:١7٣.

ــى:  ــي، املنته ــوط: )ص:١٤١(، واخلزاع ــران، املبس ــن مه ــر: اب )١7( انظ
)59١/٢(، ومكــي، الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا: 

.)٤٢١/٢( االختصــار:  غايــة  العــالء،  وأيب   ،)٢7٤،٢75/١(
)١8( البقرة، آية:١85.
)١9( البقرة، آية:١85.

ــِه﴾  ــاىل: ﴿ُأمنَِيتِ ــه تع ــر قول ــو جعف ــرأ أب ــى: ق املعن
يف ســورة احلــج ]5٢[، بتخفيــف اليــاء وســكوهنا، 
ــورة  ﴾ يف س ــايِنَ ــاىل: ﴿َأَم ــه تع ــه)١(، وقول ــالف عن بخ
ــه  ــىل مجع ــكوهنا، ع ــاء وس ــف الي ــرة ]78[، بتخفي البق
عــىل "أفاعــل"، ومل يعتــد بحــرف املــد الــذي يف املفــرد، 

ــتخفاًفا)٢(. ــن اس ــدى الياءي ــذف اح فح
اليــاء  بتخفيــف  تعاىل:﴿َأَمانِيِهــم﴾)٣(،  وقولــه 
وســكوهنا وكــرس اهلــاء، و﴿بَِأَمانِيُكــم َوآَل َأَمــايِن﴾)٤(، 
ــكوهنا  ــاء وس ــف الي ــايِن﴾)5(، بتخفي ــُم األََم تُك ﴿َوَغرَّ

ــات)6(. ــا لغ ، وكله ــنَّ فيه
َة اْكرِسْ َوَعْطَفها َزَة َأنَّ الُقوَّ ٣6-َومَهْ

َلــُه َولَِيْعُقــوٍب َوال خَتْــَش َأْجَهــال   
ــا َوإِنَّ اهللََّ  َة هللَِِّ مَجِيع ــوَّ ــاىل: ﴿إِنَّ الُق ــه تع ــي: قول يعن
َشــِديُد الَعــَذاِب﴾)7(، كــرس اهلمــزة، منهــام: أبــو جعفر، 

ويعقــوب، عــىل االســتئناف، أو تقديــر القــول)8(.
٣7-َويِف امَلْيَتِة التَّْشِديُد َمْعِرَفًة ُهنا

َمْيَتــٍة َتــال َوماِئــَدًة َوالنَّْحــَل َمــْع    
٣8-بِااَلْنعاِم َحْرَفْيها َوَميُِّت َبْلَدٍة

ــال ــاِن )ق( َتَثقــَّ ــُرٍف الُفْرقــ بُِزخــْ   

املعنــى: أنَّ أبــا جعفــر قــرأ لفــظ: ﴿امَليَِّتــَة﴾، املعرف 
ــل)١٠(، و  ــدة)9(، والنح ــرة ]١7٣[، ويف املائ ــا يف البق هن
يِّتــا﴾ يف  يَِّتــة﴾ يف موضعــي األنعــام)١١(، و ﴿ َبلــَدة مَّ ﴿مَّ
ــع  ــع املواض ــان)١٣(، وق)١٤(، مجي ــرف)١٢(، والفرق الزخ
ــىل وزن  ــوت" ع ــه "مي ــىل أن أصل ــاء، ع ــديد الي بتش
الــواو،  يف  اليــاء  فأدغمــت  املــوت  مــن  "َفْيَعــل" 

ــرسة)١5(. ــددة للك ــاء مش ــواو ي ــت ال وجعل
٣9-َمُن اْضطِرَّ َفاْضُمْم َواْكرِسِ الطَّاَء ... 

...................................                                  
ــرأ  ﴾)١6(، ق ــرَّ ــُن اضطِ ــاىل: ﴿َفَم ــه تع ــي: قول يعن
أبــو جعفــر، بضــم النــون، وكــرس الطــاء؛ ألن األصــل 
ــراء  ــت ال ــام أدغم ــراء األول، فل ــرس ال ــِرَر( بك )اضُط
ــا)١7(. ــلب حركته ــد س ــاء بع ــا إىل الط ــت حركته انتقل
............................ َواْضُمِم اْلــ   

                                 ُيــرُسْ َوالُعــرُسْ ِســينَْيِهام َكْيــَف َأْقَبــال
ٍة ..................... ٤٠-َكذا ُعرْسَ

.....................................                
 ﴾ ــرُسَ ــاىل : ﴿الُي ــه تع ــر قول ــو جعف ــرأ أب ــى: ق املعن
يف  ا﴾  ﴿ُيــرُسً نحــو:  وبابــه   ،)١9(﴾ و﴿الُعــرُسَ   ،)١8(



١٠١

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )7( ، مجادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمرب ٢٠٢٢ م

هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

ــع  ــاري، جام ــان: )5٠6/٤(، والروذب ــف والبي ــي، الكش ــر: الثعلب )١( انظ
ــة  ــالء، غاي ــل: )١٠7/5(، وأيب الع ــذيل، الكام ــراءات: )٣68/٢(، واهل الق

ــار: )٤٢٣/٢(. االختص
)٢( البقرة، آية:١97.

ــامن: )٢68/١(، وأيب  ــراءات الث ــرة يف الق ــون، التذك ــن غلب ــر: اب )٣( انظ
العــالء، غايــة االختصــار: )٤٢7/٢(، وابــن اجلــزري، النــرش يف القــراءات 

ــرش: )١/٣89(. ــالء الب ــاف فض ــا، إحت ــرش: )٢١55/٤(، والبن الع
)٤( البقرة، آية:٢5٠.

ــدي،  ــل: )١٢٠/5(، واملرن ــذيل، الكام ــر: اهل ــاذة. انظ ــراءة ش ــي ق )5( وه
القــراءات:  يف  املغنــي  والنــوزوازي،  )ب/59(،  القــراء:  عــني  قــرة 

.)٣5٣/٢( املصــون:  الــدر  والســمني،   ،)5٠٢/١(
املنتهــى: )595/٢(، وابــن فــارس، اجلامــع يف  )6( انظــر: اخلزاعــي، 
القــراءات العــرش وقــراءة األعمــش: )ص:٢٤١(، وابــن اجلــزري، النــرش: 

)٢٢٠٣/٤(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )١/٤٣6(.

)7( البقرة، آية:٢١٠.
ــل:  ــذيل، الكام ــان: )٣٣8/5(، واهل ــف والبي ــي، الكش ــر: الثعلب )8( انظ
ــزري،  ــن اجل ــار: )٤٢7/٢(، واب ــة االختص ــالء، غاي )١٢٣/5(، وأيب الع

.)٢٢٠٢/٤( النــرش: 
)9( البقرة، آية:٢٣٣.

)١٠( البقرة، آية:٢8٢.
ــة االختصــار:  )١١( انظــر: اهلــذيل، الكامــل: )١٢٠/5(، وأيب العــالء، غاي

ــرش: )٤٤٠/١(. ــالء الب ــاف فض ــا، إحت )٤٢9/٢(، والبن
)١٢( البقرة، آية:٢6٠، واحلجر:٤٤، والزخرف:١5.

جامــع  والروذبــاري،   ،)6٠5/٢( املنتهــى:  اخلزاعــي:  انظــر:   )١٣(
ــاف  ــا، إحت ــي: )5٣9/١(، والبن ــوزوازي، املغن ــراءات: )٣9١/٢(، والن الق

فضــالء البــرش: )٤5١/١(، وروايــة العمــري شــاذة.

]الكهــف:88[ ، و]الذاريــات:٣[ ، و]الطــالق:٤[، 
ِة﴾، ]التوبــة:  و]الــرشرح:6،5[ ، ولفــظ: ﴿الُعــرُسَ
ــي  ــاء، وه ــث ج ــني حي ــم الس ــا، بض ١١7[، وغريه

ــة)١(. لغ
ًنا ................ َواْرَفْع ِجداَل ُمنَوِّ

ــال ــي الُع ــرْيِ َأِخ َب ــْع لِلزُّ ــُك َفاْرَف َوهُيِْل   
املعنــى: قــرأ أبــو جعفــر قولــه تعــاىل: ﴿َفــاَل 
َرَفــَث َواَل ُفُســوَق َواَل ِجــَداٌل﴾)٢(، بالرفــع، عــىل 
أن األول اســم "ال" املحمولــة عــىل ليــس، والثــاين 
ــي  ــررة للتأكيــد، ونف ــف عــىل األول، و"ال" مك عط
ــاىل: ﴿ ــه تع ــري قول ــري العم ــرأ الزب ــامع)٣(. وق االجت
ــكاف،  ــع ال ــاء ورف ــم الي ــرَث﴾)٤(، بض ــُك احلَ َوهُيِل
مــن  " َأْهلــَك" و"احلــرث" مفعــول بــه، ورفــع الــكاف 
عطافــا عــىل ﴿ُيعِجُبــَك﴾، أو عــىل ﴿َســَعٰى﴾، ألنــه يف 
معنــى املســتقبل، أو عــىل أهنــا خــرب مبتــدأ حمــذوف أي: 

ــتئناف)5(. ــىل االس ــك؛ أو ع ــو هيل وه
٤١-َوَمْع آِل ِعْمراٍن َوُنوٍر لَِيْحُكَم اْتـ

ـُل جَمُْهوَلُه .........................   
ــَم﴾ ]٢١٣[، ويف آل  ــاىل: ﴿لُِيحَك ــه تع ــي: قول يعن
ــر  ــو جعف ــرأ أب ــور ]٤8،5١[، ق ــران ]٢٣[، والن عم
ــول،  ــاء للمفع ــىل البن ــكاف، ع ــح ال ــاء وفت ــم الي بض
حــذف فاعلــه إلرادة عمــوم احلكــم مــن كل حاكــم)6 (.

      ...................................
                                        ....... َخْفــُض امَلالِئَكــِة اْعَتــال
ِٓئَكــِة﴾)7(، قــرأ أبو جعفر  يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿َوامَلَلٰ
باخلفــض؛ عطًفــا عــىل ﴿ُظَلــٍل﴾، أي: إال أن يأتيهــم يف 
ظلــل ويف املالئكــة، فتوصــف املالئكــة بكوهنــا ظلــال 

عــىل التشــبيه، أو عــىل العطــف عــىل  ﴿الَغــاَمِم﴾)8(.
ُيضارَّ اجلَْزَم ُحْلواٍن اْرَتىض ٤٢-ُتضارَّ

َف .............................                 َوَخفَّ
املعنــى: قــرأ احللــواين عــن أيب جعفــر قولــه تعــاىل: 
﴿اَل ُتَضــآر﴾)9(، وقولــه:﴿َواَل ُيَضــآر﴾)١٠(، ، بتخفيف 
ــكون  ــرُي( والس ــاَر َيِض ــن )َض ــكاهنا، م ــع إس ــراء م ال

إلجــراء الوصــل جمــرى الوقــف)١١(.
.....................................

ــال اَي َثقَّ ــزَّ ــِه ال ــْزًءا بِ ــْل ُجـــ .... َب   
ُهْم مِّ َمْع واٍو َتالُه ُزَبرْيُ ٤٣- َوبِالضَّ

.....................................                 
يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿ُجــّزا﴾)١٢(، قــرأه احللــواين، 
بشــديد الــزاي، وقــرأ الزبــري العمــري، بالضــم وبــواو 
خالصــة: )ُجــُزوًا(، ومهــا لغــة، ووجــه قــراءة احللواين، 
أنــه ملــا حذفــت اهلمــزة بعــد نقــل حركتهــا إىل الــزاي 
ختفيفــا، وقــف عــىل الــزاي، ثــم أجــرى الوصــل جمرى 

الوقــف)١٣(.
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حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )7( ، مجادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمرب ٢٠٢٢ م

هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

)١( انظــر: اخلزاعــي: املنتهــى: )6٢6/٢(، وابــن شــداد، اختيــار أيب جعفــر: 
)ص:١٠9(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )١/٤79(.

ــراءات:  ــع الق ــاري، جام ــل: )٢١٤/5(، والروذب ــذيل: الكام ــر: اهل )٢( انظ
ــز: )١/558(. ــرر الوجي ــة، املح ــن عطي )٤5٠/٢(، واب

)٣( النساء، آية:٣.
)٤( انظــر: ابــن مهــران، املبســوط يف القــراءات العــرش: )ص:١75(، 
ــز: )٢/7(. ــرر الوجي ــة، املح ــن عطي ــى: )6٤6/٢(، واب ــي: املنته واخلزاع

)5( النساء، آية:٣٤.
)6( انظــر: أيب العــالء: غايــة االختصــار: )٤6٣/٢(، وابــن اجلنــدي، بســتان 

اهلــداة: )٤٤6/٢(، والســمني، الدر املصــون: )67١/٣(.
)7( النساء، آية:9٤.

)8( انظــر: اخلزاعــي: املنتهــى: )656/٢(، الروذبــاري، جامــع القــراءات: 
ــة، املحــرر الوجيــز: )٢/96(. )٤7٤/٢(، وابــن عطي

)9( املائدة، آية:٣٢.
)١٠( انظــر: أيب العــالء: غايــة االختصــار: )٤7٠/٢(، والبنــا، إحتــاف 

فضــالء البــرش: )١/5٣5(.
)١١( األعراف، آية:59.

)١٢( انظــر: اخلزاعــي: املنتهــى: )7٠٣/٢(، وابــن فــارس، اجلامــع يف 
ــرش: )5٢/٢(. ــالء الب ــاف فض ــا، إحت ــرش: )ص:٣١١(، والبن ــراءات الع الق

سورة آل عمران
.....................................

ــال ــِر اْنُق اِئ ــنْيِ لِلطَّ ــْرًدا ِكال احلَْرَف َوَف   
ــرِي﴾، ]٤9[، ويف  ــِة الطَّ ــاىل: ﴿َكَهي ــه تع ــي: قول يعن

ــرًدا" أي:  ــه: "ف ــدة ]١١٠[، وقول املائ
ــد،  ــىل إرادة الواح ــه ع ــظ ب ــا لف ــىل م ــراد ع باإلف

والقــراءة أليب جعفــر)١(.
َقْوا ُهنا َد َلِكنَّ الِذيَن اتَّ ٤٤-َوَشدَّ

ــال ُمَثقَّ َيْتُلــو  احلُْلــواِن  َمــِر  الزُّ َويِف    
ــه  ــني قول ــن الروايت ــرأ م ــر ق ــا جعف ــى: أن أب املعن
َقــوْا﴾ ]١98[، بتشــديد النــون  ِذيــَن اتَّ ِكــنَّ الَّ تعــاىل: ﴿َلٰ
يف هــذا املوضــع، وقــرأ احللــواين، بالتشــديد يف موضــع 
ــة  ــد املبالغ ــىل قص ــديد ع ــه التش ــر ]٢٠[، ووج الزم
والزيــادة يف التوكيــد، واملوصــول يف حمــل نصــب اســام 

.)٢(﴾ لــــــ﴿َلِٰكنَّ
َوِمَن النِّساِء إىِل آِخِر التَّْوَبِة

٤5-َفواِحِدٌة َرْفٌع ....................
 ....................................   

ِحــَدٌة﴾)٣(  املعنــى: قــرأ أبو جعفــر قولــه تعــاىل: ﴿َفَوٰ
، بالرفــع؛ عــىل االبتــداء، واخلــرب حمــذوف، أي: كافيــة، 
فاعــل  أو  واحــد،  فاملقنــع  أي:  حمــذوف  خلــرب  أو 

ــدة)٤(. ــي واح ــذوف، أي: فيكف بمح
................. باِم َحِفَظ اْنِصِب اْسـ

ـَمُه ................................    

يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿بـِـاَم َحِفــَظ اهللََّ﴾)5(، قــرأه أبــو 
ــة، أو  ــا" موصول ــة، و "م ــظ اجلالل ــب لف ــر بنص جعف
نكــرة موصوفــة، ويف ﴿َحِفــَظ﴾ ضمــري يعــود إليها عىل 
ــذي حفــظ حــق اهلل )6(. ــرب ال ــر مضــاف، أي: بال تقدي

....................................
ــال ــواٍن اْجَت ــِح ُحْل ــا بِالَفْت ..... ُمْؤَمنً   
املعنــى: قــرأ احللــواين عــن أيب جعفــر قولــه تعــاىل: 
﴿ُمؤَمنــا﴾)7(، بفتــح امليــم الثانيــة، من األمــن واألمان، 

أي: يقتــل هبــذه التحيــة وال يعــل لــك أمانا هبــا)8(.
٤6-ِمِن اْجِل بَِكرْسِ اهلَْمِز والنَّْقِل ......

.....................................                
ــو  ــرأ أب ــِل﴾)9(، ق ــَن اج ــاىل: ﴿ِم ــه تع ــي: قول يعن
ــون؛ عــىل نقــل حركــة اهلــزة إليهــا،  جعفــر بكــرس الن

ــة)١٠(. ــي لغ وه
ا ............................. فاحِتً

   َتال َنَكًدا ...........................
ــو  ــرأه أب ــدا﴾)١١(، ق ــاىل: ﴿إاِلَّ َنَك ــه تع ــي: قول يعن

ــدر)١٢(. ــه مص ــىل أن ــكاف؛ ع ــح ال ــر بفت جعف
َوِمْن ُيوُنٍس إىِل آِخِر النَّْحِل

ُه اْفَتْح ... ا َأنَّ َزَة َحقًّ ٤9-َومَهْ
....................................   
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هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

)١( يونس، آية:٤.
ــروس:  ــوق الع ــرش، س ــى: )7٣6/٢(، وأيب مع ــي: املنته ــر: اخلزاع )٢( انظ
)٢87/٣(، والســمني، الــدر املصــون: )١٤8/6(، وابــن اجلــزري، النــرش: 

.)٢٣5٤/٤(
)٣( هود، آية:١١٤.

ــش:  ــراءة األعم ــرش وق ــراءات الع ــع يف الق ــارس، اجلام ــن ف ــر: اب )٤( انظ
ــدر  ــمني، ال ــار: )5٢٤/٢(، والس ــة االختص ــالء، غاي )ص:٣٤٢(، وأيب الع

املصــون: )6/٤٢٠(.
) 5( يوسف، آية:5.

)6 ( يوسف، آية:١١.

)7( اإلرساء، آية:6٠.
)8( انظــر: أيب العــالء، غايــة االختصــار: )5٢٤/٢(، وابــن شــداد، اختيــار 

أيب جعفــر: )ص:١٤6(، والســمني، الــدر املصــون: )٤٣8/6(.
)9( يوسف، آية:١١.

)١٠( انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )759/٢(، وأيب معــرش، ســوق العــروس: 
)٣٢9/٢(

)١١( يوسف، آية:٣١.
) ١٢ انظــر: ابــن فــارس، التبــرة: )ص:١٠٣(، وابــن شــداد، اختيــار أيب 

ــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )٢/١٤5(. جعفــر: )ص:١٤6(، والبن
)١٣( النحل، آية:7.

)١٤( انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )7٣6/٢(، وابــن شــداد، اختيــار أيب 
جعفــر: )ص:١5٢(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )١8١/٢(.

)١5( النحل، آية:6٢.
)١6( انظــر: اهلــذيل، الكامــل: )٤5٤/5(، وابــن شــداد، اختيــار أيب جعفــر: 

)ص:١5٣(، والســمني، الــدر املصــون: )٢٤9/7(.

ــُه﴾    ــا َأنَّ املعنــى: قــرأ أبــو جعفــر قولــه تعــاىل: ﴿َحقًّ
) ١(، بفتــح اهلمــزة؛ عــىل أنَّه مفعــول للفعــل الناصب) ٢(.

٤9-..................... َوالًما اْضـ
ـُمُموا ُزُلًفا .........................   

املعنــى: أمــر بضــم الــالم، لالتبــاع يف قولــه تعــاىل: 
ــاع، مجــع  ﴿َوُزُلفــا﴾)٣(، أليب جعفــر، وهــي عــىل االتب

ة وُبــرُس)٤(. )زلفــة( نحــو: ُبــرْسَ
................................-٤9

ــال ............. ُرْؤيــاَك َأْبــِدْل َوَثقِّ   
ْؤيا حِلُْلواهِنِْم ....... 5٠-َوُرْؤياَي َوالرُّ

....................................   
يعنــي: أن احللــواين عــن أيب جعفــر قــرأ قولــه 
ءَيــا﴾)7(،  ــَي﴾)6(، و﴿ الرُّ تعــاىل: ﴿ُرءَيــاَك﴾)5(، و﴿ُرءَيٰ
ــم  ــاًء ويدغ ــواو ي ــب ال ــم يقل ــزة واًوا ث ــدال اهلم بإب
اليــاء يف اليــاء التــي بعدهــا؛ معاملــًة للعــارض معاملــة 

األصيل)8(.
5٠-......................... َوُقْل

َخــال َمــْن  ْشــامِم  إِلِ ـا  بَِتْأَمنَـّ ٍك  بِــرَتْ   
ـا﴾)9(، قــرأ أبــو  يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿اَل َتأَمنَـّ
جعفــر، باإلدغــام املحــض مــن غــري إشــامم وال روم، 

دة)١٠(. ــدَّ ــة مش ــون مفتوح ــق بن فينط
5١-َوُمتََّكًأ ُحْلواٍن اهلَْمَز حاِذٌف

....................................   
املعنــى: قــرأ احللــواين عــن أيب جعفــر قولــه تعــاىل: 
ــًكا﴾)١١(، بحــذف اهلمــزة وتنويــن الــكاف، عــىل  ﴿ُمتَّ

ــى()١٢(. وزن )متق
...............................-5١

ــٍح ........................ ــقِّ بَِفْت بِِش   
﴾)١٣(، قــرأ أبــو جعفــر  يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿بَِشــقِّ

ــه مصــدر مــن املشــقة)١٤(. بفتــح الشــني؛ عــىل أنَّ
...............................-5١

ــال ــرِسَ اْثَق ــوَن اْك ............. ُمْفِرُط   
ــو  ــرأ أب ــوَن﴾)١5(، ق ُط َفرِّ ــاىل: ﴿مُّ ــه تع ــي: قول يعن
ــه  ــىل أنَّ دة؛ ع ــدَّ ــراء مش ــرس ال ــاء وك ــح الف ــر بفت جعف

َط()١6(. ــرَّ ــن )َف ــل م ــم فاع اس
5٢-َوَنْسِقيُكُم بِالتَّاِء َمْفُتوَحًة َمًعا

َتــال ُمنَْفــِرًدا  احلُْلــواِن  َويِف هاُهنــا    
ــه  ــر يف قول ــن أيب جعف ــرواة ع ــف ال ــى: اختل املعن
ــون  ــل، ويف املؤمن ــِقيُكم﴾ ]66[ يف النح ــاىل: ﴿َتس تع
ــث،  ــىل التأني ــة ع ــاء املفتوح ــواين بالت ــرأ احلل ]٢١[ فق
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هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

ــة االختصــار: )5٤١/٢-5٤٢(، وابــن شــداد،  )١( انظــر: أيب العــالء، غاي
اختيــار أيب جعفــر: )ص:١5٣(، وابــن عطيــة، املحــرر الوجيــز: )٤٠٤/٣(.

)٢( اإلرساء، آية:٣.
ــرش  ــراءات الع ــع يف الق ــارس، اجلام ــن ف ــر: اب ــاذة. انظ ــراءة ش ــي ق )٣( وه
وقــراءة األعمــش: )ص:٣7٢(، وأيب العــالء، غايــة االختصــار: )5٤٤/٢(، 

وابــن عطيــة، املحــرر الوجيــز: )٣/٤٣7(.
)٤( اإلرساء، آية:١٣.

ــرش  ــراءات الع ــع يف الق ــارس، اجلام ــن ف ــر: اب ــاذة. انظ ــراءة ش ــي ق )5( وه
القــراءات:  يف  املغنــي  والنــوزوازي،  )ص:٣7٢(،  األعمــش:  وقــراءة 

الشــواذ: )١/779(. القــراءات  )١١٢6/٣(، والعكــربي، إعــراب 
)6( انظــر: أيب العــالء، غايــة االختصــار: )٤١9/٢(، وابــن شــداد، اختيــار 

أيب جعفــر: )ص:99(.

)7( اإلرساء، آية:69.
)8( انظــر: ابــن مهــران، املبســوط: )ص:٢7٠(، واخلزاعــي، املنتهــى: 

البــرش: )٢٠٢/٢(. والبنــا، إحتــاف فضــالء   ،)796/٢(
)9( الكهف، آية:5١.

ــزري،  ــن اجل ــار: )555/٢(، واب ــة االختص ــالء، غاي ــر: أيب الع )١٠( انظ
ــرش: )٢/٢١7(. ــالء الب ــاف فض ــا، إحت ــرش: )٢٤٤٠/٤(، والبن الن

)١١( الكهف، آية:5١.
ــارس،  ــن ف ــروس: )٤٢6/٣(، واب ــوق الع ــرش، س ــو مع ــر: أب )١٢( انظ
ــمني،  ــش: )ص:٣8١(، والس ــراءة األعم ــرش وق ــراءات الع ــع يف الق اجلام

الــدر املصــون: )5٠9/7(.
)١٣( طه، آية:٣9.
)١٤( طه، آية:٣9.

مســنًدا لألنعــام، يف املوضعــني، وافقــه الزبــري العمــري 
ــا املوضــع األول فقــرأه بالنــون  يف موضــع املؤمنــون، أمَّ

ــقى")١(. ــارع "أس ــة مض املضموم
َوَمِن اإِلْساِء إىِل آِخِر َطَه

ِهْم َة اْفَتْح ذاهَلا لُِزَبرْيِ يَّ 5٣-َوُذرِّ
....................................   

املعنــى: قــرأ الزبــري العمــري عــن أيب جعفــر قولــه 
ــَة﴾)٢(، بفتــح الــذال، عــىل البنــاء للفاعل،  يَّ تعــاىل: ﴿َذرِّ

عــىل وزن "َفِعيلــة")٣(.
...............................-5٣

ــَرُج جَمُْهــوٌل َمــَع النَّْصــِب يِف الــِوال                 َوخُيْ
املعنــى: قرأ أبــو جعفــر قوله تعــاىل: ﴿َوخُيــَرُج﴾)٤(، 
ــب  ــول، ونائ ــاء للمفع ــراء، بالبن ــح ال ــاء وفت ــم الي بض

الفاعــل ضمــري الطائــر)5(.
5٤-َوَمْع َسَبإٍ َواألَْنبِياِء َوصاِد َفاْجــ

ــال  مَّ ــرْيُ حَتَ َب ــجَّ الزُّ ــَح َواحلَ ي ــَمِع الرِّ ـ   
َيــاِح﴾ اإلرساء ]69[،  يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿الرِّ
ويف ســبأ ]١٢[ واألنبيــاء ]8١[ وصــاد ]٣6[ قــرأ أبــو 
ــه يف  ــف عن ــع. واختل ــذه املواض ــع يف ه ــر باجلم جعف
ــع،  ــري باجلم ــري العم ــرأ الزب ــج ]٣١[ فق ــع احل موض

ــراد )6(. ــواين باإلف واحلل

55-َفُتْغِرُكْم َأنِّْث َكِمْثِل ُرَوْيِسِهْم
....................................   

ــاىل  ــه  تع ــس  قول ــر  وروي ــو جعف ــرأ  أب ــى: ق املعن
:  ﴿َفُتغِرَقُكــم﴾ )7(، بالتــاء؛ عــىل التأنيــث، إســناًدا 

ــح")8(.  ــري "الري لضم
................................-55

ــال ـوِن َأْشــَهْدناُهُم اْقــَرْأ ُمَبجِّ َوبِالنـُّ   
ــآ َأشــَهدَناُهم﴾)9(، قــرأ أبو  يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿مَّ

جعفــر بالنــون واأللــف؛ عىل اجلمــع للعظمــة )١٠(.
56-َوما ُكنَْت َفاْفَتْح ..............

.....................................                 
املعنــى: قــرأ أبــو جعفــر قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــا 
ُكنــَت﴾)١١(، بفتــح التــاء؛ خطاًبــا للنبــي صــىل اهلل عليــه 

وســلم )١٢(.
56-............... الَم َوْلُتْصنََع اْسِكنُوا

ُه َبْعَدال / ُنْخِلْفُه اْجِزِم اْقُرْ                   َمَع الَعنْيِ
                                             : تعــاىل  قولــه  جعفــر  أبــو  قــرأ  املعنــى: 
﴿َولُتصنَــع﴾)١٣(، بجــزم الــالم والعــني ؛ عــىل أنَّ 
ــاىل:  ــه تع ــا . وقول ــزوم هب ــل جم ــر ، والفع ــالم  لألم ال
﴿ُنخِلفــُه﴾)١٤(، بجــزم الفــاء مــع قــر اهلــاء مــن غــري 
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هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

املنتهــى: )8٢9/٢(، وابــن فــارس، اجلامــع يف  )١( انظــر: اخلزاعــي، 
ــالء  ــاف فض ــا، إحت ــش: )ص:٣95(، والبن ــراءة األعم ــرش وق ــراءات الع الق
ــد اهلمــذاين، إســكان الفــاء؛ للحلــواين عــن  البــرش: )٢٤6/٢-٢٤7(. وقي

ــار: )٢/568(. ــة االختص ــر: غاي ــر. انظ أيب جعف
)٢( طه، آية:97.

ــش:  ــراءة األعم ــرش وق ــراءات الع ــع يف الق ــارس، اجلام ــن ف ــر: اب )٣( انظ
)ص:٤٠٠(، وأيب العــالء، غايــة االختصــار: )57١/٢(، والنــوزوازي، 

ــرش: )٢/٢56(. ــالء الب ــاف فض ــا، إحت ــي: )١٢٤٤/٣(، والبن املغن
)٤( األنبياء، آية:١٠٣.

ــان: )٢7١/١8(،  )5( وهــي قــراءة شــاذة. انظــر: الثعلبــي، الكشــف والبي
يف  املغنــي  واالنــوزوازي،  )١٤5/أ(،  القــراء:  عــني  قــرة  واملرنــدي، 

.)١٢7٣/٣( القــراءات: 
)6( األنبياء، آية:١٠٤.

)7( انظــر: أبــو معــرش، ســوق العــروس: )٤79/٣(، وابــن فــارس، اجلامــع 
يف القــراءات العــرش وقــراءة األعمــش: )ص:٤٠5(، والبنــا، إحتــاف فضــالء 

.)٢68/٢( البرش: 

)8( األنبياء، آية:١١٢.
ــة  ــالء، غاي ــروس: )٤79/٢(، وأيب الع ــوق الع ــرش، س ــو مع ــر: أب )9( انظ

ــرش: )٢/٢68(. ــالء الب ــاف فض ــا، إحت ــار: )576/٢(، والبن االختص
)١٠( األنبياء، آية:١١٢.

)١١( وهــي قــراءة شــاذة. انظــر: ابــن ســوار، املســتنري: )٣٠٣/٢(، 
والقالنــي، الكفايــة الكــربى: )ص:٣١6(، والعكــربي، إعــراب القــراءات 

.)١٢٢/٢( الشــواذ: 
ــيوطي،  ــر: الس ــجدة. انظ ــم الس ــمى خ ــت وتس ــورة فصل ــي س )١٢( وه

اإلتقــان يف علــوم القــرآن: )١/١57(.
)١٣( انظــر: ابــن مهــران، املبســوط: )٣٠5/٢(، واخلزاعــي، املنتهــى: 

)8٤٤/٢(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )٢7١/٢(.
)١٤( املؤمنون، آية:٣6.

)١5( انظــر: اهلــذيل، الكامــل: )8/6(، وأيب معــرش، ســوق العــروس: 
)٤9٤/٣(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )٢8٤/٢(.

ــر)١(. ــواب األم ــه ج ــىل أنَّ ــة؛ ع صل
ْف َلنُْحِرَقنَُّه َبْل بَِفْتَحٍة 57-َوَخفِّ

ــال ــواٍن اْجَت اِء ُحْل ــرَّ ــمِّ ال ــوٍن َوَض لِنُ   
ــه  ــر يف قول ــن أيب جعف ــرواة ع ــف ال ــى: اختل املعن
ــون  ــح الن ــواين بفت ــرأ احلل ــُه﴾)٢(، فق نَحُرَقنَّ ــاىل: ﴿لَّ تع
ــاب  ــن ب ــا؛ م ــراء وختفيفه ــم ال ــاء، وض ــكان احل وإس
ــون  ــم الن ــري، بض ــري العم ــرأ الزب ــُرُق، وق ــَرَق حْي َح

ــَرَق)٣(. ــاب َأْح ــن ب ــراء، م ــرس ال وك
َوِمَن األَْنبِياِء إىِل آِخِر الُفْرقاِن

ِزهُنُْم َفاْقَرْأ ُرباِعيَُّه ... 58-َوحُيْ
.....................................             
ــُم﴾  املعنــى: قــرأ أبــو جعفــر قولــه تعــاىل: ﴿حُيِزهُنُ
ــن  ــون؛ م ــم الن ــزاي وض ــرس ال ــاء وك ــم الي ) ٤(، بض

ــا)5(. ــَزَن( رباعًي )َأْح
58-........................... َوَيْو

َم ُتْطــوى بِتــا مَلْ ُيْســَم َواْرَفــْع ملِــا َتــال   
ــَوي  ــاىل: ﴿ُتط ــه تع ــر قول ــو جعف ــرأ أب ــى: ق املعن
ــاء  ــواو، بالبن ــح ال ــة وفت ــاء مضموم ــَمآُء﴾) 6(، بت السَّ
نائــب  أنَّــه  عــىل  ــَمآُء﴾  ﴿السَّ ورفــع  للمفعــول، 

الفاعــل)7(.

59-َوَربُّ اْحُكُم اْضُمْم باُه ...........
.....................................                

أبــو جعفــر قولــه تعــاىل: ﴿َربُّ  املعنــى: قــرأ 
احُكــم﴾)8(، بضــم البــاء؛ وهــي لغــة جائــزة يف املنــادى 

ــم)9(. ــاء املتكل ــاف لي املض
59-................... َوالَبْعُض فاتٌِح

لِيـــــاٍء بِــَريبِّ ُثــمَّ َأْحــــَكُم َرتَّــال   
ــه  ــر قول ــن أيب جعف ــرواة ع ــض ال ــرأ بع ــى: ق املعن
واهلمــزة  اليــاء  بفتــح  َأحَكــُم﴾)١٠(،   َ ﴿َريبِّ تعــاىل: 
ــرب)١١(. ــدأ وخ ــه مبت ــىل أنَّ ــم؛ ع ــم املي ــكاف وض وال

6٠-َوُقْل َرَبَأْت بِاهلَْمِز َمْع َسْجَدٍة .....
....................................   

يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿َوَرَبــَأت﴾ هنــا يف]احلج:٤[، 
ــزة  ــر هبم ــو جعف ــرأ أب ــجدة ]٣9[ )١٢( ق ــم الس ويف ح
ــت  ــى: ارتفع ــني؛ بمعن ــاء يف املوضع ــد الب ــة بع مفتوح

وأرشفت)١٣(.
6٠-........................ َوُخْذ

ــِدال ــاِت َتْع ــاِت َهْيه ــا َهْيه ِة ت ــرْسَ بَِك   
ــه تعــاىل:﴿ ــاء فيهــام يف قول املعنــى: أمــر بكــرس الت
َهيَهــاِت َهيَهــاِت﴾)١٤( أليب جعفر،لغــة متيم وأســد)١5(.
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هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

)١( النور، آية:٢٢.
املنتهــى: )859/٢(، وابــن فــارس، اجلامــع يف  )٢( انظــر: اخلزاعــي، 
ــالء  ــاف فض ــا، إحت ــش: )ص:٤١8(، والبن ــراءة األعم ــرش وق ــراءات الع الق

.)٢95/٢( البــرش: 
)٣( النور، آية:٤٣.

ــل: )٢9/6(،  ــذيل، الكام ــى: )86٣/٢(، واهل ــي، املنته ــر: اخلزاع )٤( انظ
ــون: )8/٤٢٤(. ــدر املص ــي، ال ــمني احللب والس

)5( الفرقان، آية:١8.
ــة  ــالء، غاي ــروس: )5١8/٣( وأيب الع ــوق الع ــرش، س ــو مع ــر: أب )6( انظ

ــرش: )٢/٣٠6(. ــالء الب ــاف فض ــا، إحت ــار: )59٢/٢(، والبن االختص
)7( الشعراء، آية:١٤9.

ــرآن:  ــواذ الق ــر يف ش ــه، خمت ــن خالوي ــر: اب ــاذة. انظ ــراءة ش ــي ق )8( وه
)ص:١٠9(، والروذبــاري، جامــع القــراءات: )9٤/٣(، وابــن عطيــة، 

املحــرر الوجيــز: )٣٤٠/٤(.

)9( القصص، آية:٣٤.
)١٠( انظــر: ابــن مهــران، املبســوط يف القــراءات العــرش: )ص:٣٤٠(، 
ــرش: )6١/١(. ــالء الب ــاف فض ــا، إحت ــى: )89٠/٢(، البن ــي، املنته واخلزاع

)١١( فاطر، آية:8.
)١٢( انظــر: ابــن مهــران، املبســوط يف القــراءات العــرش: )ص:٣66(، 
وأيب العــالء، غايــة االختصــار: )6٢6/٢(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: 

.)٣9٢/٢(
)١٣( يس، آية:١9.

)١٤( أبــو معــرش، ســوق العــروس: )6٠8/٣(، والســمني، الــدر املصــون: 
)٢5٣/9(، وابــن اجلــزري، النــرش: )٢57٣/٤(. 

)١5( يس، آية:١9.

ْم ........... 6١-َوال َيَتَألَّ التَّاَء َقدِّ
....................................   

ــو  ــرأ أب ﴾)١(، ق ــلَّ ــاىل: ﴿َواَل َيَتَئ ــه تع ــي: قول يعن
جعفــر بتقديــم التــاء قبــل األلــف، وهــي مهــزة 
ــل(  مفتوحــة و الــالم مفتوحــة مشــدد، عــىل وزن:)َيَتَفعَّ

ــف)٢(. ــى حل ــأىل" بمعن ــارع "ت مض
6١-................... َوُيْذِهُب الْر

              ُرباِعي اْتُلُه جَمُْهوُل.............................
املعنــى: قــرأ أبــو جعفــر قولــه تعــاىل: ﴿ُيذِهــُب﴾    
)٣(، بضــم اليــاء وكــرس اهلــاء؛ مــن )َأْذَهــَب ُيْذِهــُب()٤(.

...............................-6١
...............ُنتَّــَخـــــَذ اْعَتــــــال   
قــرأ أبــو جعفــر قولــه تعــاىل: ﴿ُنتََّخــَذ﴾)5(، بضــم 

ــاء للمفعــول)6(. النــون وفتــح اخلــاء؛ بالبن
َعراِء إىِل آِخِر اجلاثَِيِة َوِمَن الشُّ

6٢-َويِف َتنِْحُتوَن احلاَء َيْفَتُح هاُهنا
         ُزَبرْيٌ .............................

املعنــى: قــرأ الزبــري العمــري عــن أيب جعفــر قولــه 
تعــاىل: ﴿َوَتنَحُتــوَن﴾)7(، بفتــح احلــاء، وهــي لغــة)8(.

...............................-6٢
ــوٍن اْقبــال ــْع ُن ــَز َم     ........ ِردا المَهْ
ــر،  ــو جعف ــرأ أب ــاىل: ﴿ِرَدا﴾)9(، ق ــه تع ــي: قول يعن
ــزة  ــذف اهلم ــع ح ــدال م ــزة إىل ال ــة اهلم ــل حرك بنق
ــل  ــراء للوص ــني؛ إج ــا يف احلال ــن ألًف ــدال التنوي وإب

ــف)١٠(. ــرى الوق جم
َباِعي َوَنْفَسَك اْنــ 6٣-َفالُتْذِهِب اْقَرْأ لِلرُّ

              ـِصِب ...............................
ــب  ــاىل: ﴿ُتذِه ــه تع ــر قول ــو جعف ــرأ أب ــى: ق املعن
َنفَســَك﴾)١١(، بضــم التــاء وكــرس اهلــاء، ونصــب 
ــَك﴾  ــَب( و﴿َنفَس ــن )َأْذَه ــل م ــىل أنَّ الفع ــني؛ ع الس

ــه )١٢(. ــول ب ــب مفع بالنص
...............................-6٣

ال ْرُتــُم اْتــُل ُمَســهِّ                  ..... الــكاَف ِمــْن ُذكِّ
 يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿ُذِكرُتــم﴾)١٣(، قــرأ أبــو 
جعفــر، بتخفيــف الــكاف، أي: طائركــم معكــم حيــث 

ــم)١٤(. ــرى ذكرت ج
ا 6٤-َوِمْن َقْبُل آإِْن ثايِنَ اهلَْمِز فاحِتً

َوَليِّنْــُه ...........................      
قبــل                            الواقــع  ﴿َأَأن﴾)١5(،  تعــاىل:  قولــه  يعنــي 
الثانيــة  اهلمــزة  بفتــح  أيًضــا  يقــرأه  ﴿ُذِكرُتــم﴾، 
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هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

)١( انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )9٢٣/٢(، وأيب العــالء، غايــة االختصــار: 
.)6٢9/٢(

ــش:  ــراءة األعم ــرش وق ــراءات الع ــع يف الق ــارس، اجلام ــن ف ــر: اب )٢( انظ
ــاف  ــا، إحت ــار: )6٢9/٢(، والبن ــة االختص ــالء، غاي )ص:٤6٢(، وأيب الع

ــرش: )٢/٣99(. ــالء الب فض
)٣( ص، آية:٢9.

)٤( انظــر: ابــن مهــران، املبســوط يف القــراءات العــرش: )ص:٣8٠(، 
واهلــذيل، الكامــل: )١6١/6(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )٤٢١/٢(.

)5( ص، آية:٤١.
ــرش: )ص:٣8٠(، وأيب  ــراءات الع ــوط يف الق ــران، املبس ــن مه ــر: اب )6( انظ
معــرش، ســوق العــروس: )6٢9/٣(، والســمني، الدر املصــون: )9/٣8١(.

)7( ص، آية:7٠.
النــرش:  اجلــزري،  وابــن   ،)9٣6/٢( املنتهــى:  اخلزاعــي،  انظــر:   )8(

.)٢598 /٤ (
)9( فصلت، آية:١٠.

)١٠( انظــر: ابــن مهــران، املبســوط يف القــراءات العــرش: )ص:٣9٣(، 
وأيب العــالء، غايــة االختصــار: )6٤7/٢(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: 

.)٤٤٢/٢(
)١١( الزخرف، آية:٢٤.

ــن فــارس، اجلامــع يف القــراءات العــرش وقــراءة األعمــش:  )١٢( انظــر: اب
ــاف  ــا، إحت ــار: )65٢/٢(، والبن ــة االختص ــالء، غاي )ص:٤86(، وأيب الع

ــرش: )٢/٤55(. ــالء الب فض
)١٣( الزخرف، آية:8٣، وهو املراد بقوله: )هنا(.

)١٤( انظــر: أيب العــالء، غايــة االختصــار: )65٣/٢(، وابــن اجلــزر، نــرش 
القــراءات العــرش: )٤/٢6٢5(.

)١5( اجلاثية، آية:١٤.

ــا يف  ــظ هب ــام لف ــا ك ــف قبله ــال أل ــهيلها وإدخ وتس
البيــت)١(.

..............................-6٤
ــِوال ــَع ال ــنْيِ َم ــْع َصْيَحَت ....... َواْرَف   
ــٌة  ــاىل: ﴿َصيَح ــه تع ــر قول ــو جعف ــرأ أب ــى: ق املعن
ِحــَدٌة﴾، بالرفــع يف املوضعــني يف ســورة يــس ]٢9- َوٰ
5٣[، وهــو املــراد بقولــه "صيحتــني مــع الــوال" 
ووجههــا عــىل أنَّ )كان( تامــة أي: مــا حدثــت أو 

وقعــت إال صيحــة)٢(.
ْف لِدالِِه ُروا خاطِْب َوَخفِّ بَّ 65-لَِيدَّ

....................................   
ــُرٓوْا﴾  املعنــى: قــرأ أبــو جعفــر قولــه تعــاىل: ﴿لَِتَدبَّ
) ٣(، بتــاء اخلطــاب، وختفيــف الــدال عــىل حــذف 

ــن)٤(. ــدى التاءي إح
................................-65

َتَقبــال بِنُْصــٍب  يِف  صــاٍد  ــَة  َوَضمَّ   
قــرأ أبــو جعفــر قولــه تعــاىل: ﴿بِنُُصــب﴾)5(، بضــم 

الصــاد، بمعنــى التعــب واملشــقة)6(.
66-َوبِالَكرْسِ إاِلَّ إِنَّام َأنا ........

.....................................                
ــاىل: ﴿إآِلَّ  ــه تع ــزة يف قول ــرس اهلم ــر بك ــى: أم املعن

ــة)8(. ــىل احلكاي ــر، ع ــا﴾)7(، أليب جعف ــآ َأَن َم إِنَّ
66-........................ َواْرَفُعوا

ال ــجَّ ــوٍن ُمَس ــْم بِنُ ــواٌء َوِجيناُك        َس
يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿َســَوآٌء﴾)9(، قــرأ أبــو جعفــر، 
ــه خــرب ملبتــدأ مضمــر، أي: هــي  برفــع اهلمــزة؛ عــىل أنَّ

.)١٠ سواء)
وقولــه تعــاىل: ﴿ِجينَاُكــم﴾)١١(، بنــون وألــف؛ عــىل 
إســناد الفعــل إىل ضمــري اجلمــع، وهــو عــىل أصلــه يف 

إبــدال اهلمــزة كــام لفــظ هبــا يف البيــت)١٢(.
67-َوَيْلَقْوا ُهنا َوالطُّوَر َمْع واِقٍع...

.........................................         
ــٰى  ــاىل: ﴿َحتَّ ــه تع ــر قول ــو جعف ــرأ أب ــى: ق املعن
َيلَقــوْا﴾)١٣(، بفتــح اليــاء وإســكان الــالم وفتــح القــاف 
مــن غــري ألــف قبلهــا يف هــذا املوضــع وموضــع ســورة 
الطــور ]٤5[، واملعــارج ]٤٣[، وهــو املــراد بقولــه يف 

ــع")١٤(. ــت: "والواق البي
ْ 67-....................... َومَل

ُيَسمَّ حِلُْلواٍن لُِيْجزى ُتُقبـِّــــــال    
وقــرأ احللــواين عــن أيب جعفــر قولــه تعــاىل:              
ــاء  ــزاي، بالبن ــح ال ــاء وفت ــم الي ــَزى﴾)١5(، بض ﴿لُِيج
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هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

)١( انظــر: أيب العــالء، غايــة االختصــار: )656/٢(، والســمني، الــدر 
املصــون: )6٤5/9(، وابــن اجلــزري، النــرش: )٢6٣٠/٤(،

)٢( احلجرات، آية:٤.
)٣( انظــر: ابــن مهــران، املبســوط يف القــراءات العــرش: )ص:٤١٢(، 
واخلزاعــي، املنتهــى: )6/١٠(، والســمني، الــدر املصــون: )6٤5/9(.

)٤( القمر، آية:٣.
)5( انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )988/٢(، وقــرة عــني القــراء:) )١9٤/أ(، 

والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )٢/5٠5(.
)6( املنافقون، آية:6.

 ،)988/٢( املنتهــى:  اخلزاعــي،  انظــر:  شــاذة.  قــراءة  وهــي   )7(
ــن اجلــزري، النــرش: )٤/٢689(. ــوزوازي، املغنــي: )١79٤/٣(، واب والن

)8( املجادلة، آية:7.

)9( انظــر: ابــن مهــران، املبســوط يف القــراءات العــرش: )ص:٤٣١(، وابــن 
اجلــزري، النــرش: )٢679/٤(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )٢/5٢6(.

)١٠( املعارج، آية:١٠.
)١١(  انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )988/٢(، وأيب معــرش، ســوق العــروس: 

)٣٣٣/٣(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )56١/٢(.
)١٢( املرسالت، آية:١١.

)١٣( وهــي قــراءة شــاذة. انظــر: أيب العــالء، غايــة االختصــار: )67٠/٢(، 
وابــن شــداد، اختيــار أيب جعفــر: )ص:٢٢٣(، والنــوزوازي، املغنــي يف 

ــرش: )58٠/٢(. ــالء الب ــاف فض ــا، إحت ــراءات: )١87٢/٤(، والبن الق
)١٤( التكوير، آية:9.

)١5( انظــر: اهلــذيل، الكامــل: )٣69/6(، : وأيب العــالء، غايــة االختصــار: 
)78٠/٢(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )59٢/٢(.

)١6( االنفطار، آية:9.
)١7( انظــر: أيب العــالء، غايــة االختصــار: )7٠9/٢(، وابــن شــداد، 

)ص:٢٢٤(. جعفــر:  أيب  اختيــار 

.)١ للمفعــول)
َوِمَن احُلُجراِت إىِل آِخِر الُقْرآِن

68-َويِف احلُُجراِت اجِليُم ِمنُْه اْفَتَحنَُّه
....................................   

تعــاىل:                                                  قولــه  جعفــر  أبــو  قــرأ  املعنــى: 
لغــة)٣(. وهــي  اجليــم،  بفتــح  ِت﴾)٢(،  ﴿احلَُجــَرٰ

.............................-68
ــال ــْم َج ــُض ُحْلواهِنِ ــَتِقرٍّ َخْف َويِف ُمْس   
وقــرأ احللــواين عــن أيب جعفــر قولــه تعــاىل:                    
﴾)٤(، بخفــض الــراء، صفــة ﴿َأمــٍر﴾)5(. ســَتِقرٍّ ﴿مُّ

َأْسَتْغَفْرَت َعنُْه ..........  69-َوبِامَلدِّ
......................................               
املعنــى: قــرأ احللــواين عــن أيب جعفــر قولــه تعــاىل: 
ــرادة  ــي انف ــف، وه ــد األل ــم﴾)6(، بم ــَتغَفرَت هَلُ ﴿آس
ــورة  ــل املكس ــزة الوص ــرا مه ــه أج ــا أن ــه، وجهه عن
جمــرى املفتوحــة؛ فمــد مــن أجــل االســتفهام، ومعنــى: 

ــواين)7(. ــه" أي: احلل ــه "عن قول
69-..................... َوَقْبُل ما

       َيُكوُن َفَأنِّْث ......................
ــو  ــرأ أب ــوُن﴾)8(، ق ــا َتُك ــاىل: ﴿َم ــه تع ــي: قول يعن

جعفــر بالتــاء، عــىل التأنيــث، ومعنــا قولــه: وقبــل مــا 
ــا")9(. ــل "م ــواردة قب ــون" ال ــة "يك ــون" أي: كلم يك

..............................-69
ــْع َوال ــُه َم ............ َيْســَأُل اْضُمْم   
وقــرأ أبــو جعفــر بضــم اليــاء يف قولــه تعــاىل:           
للمفعــول،  البنــاء  عــىل  مَحِيــٌم﴾)١٠(،  ُيَســُل  ﴿َواَل 
ــظ  ــع وال" أي: لف ــه: "م ــا قول ــم"، ومعن ــه "محي ونائب

"محيــم")١١(.
َتْت 7٠-َوبِالواِو َوالتَّْخِفيِف ُحْلواٍن اقِّ

ــال ــُه َأْثَق ــْت َعنْ ــْذ ُقتَِّل َرْت ُخ ــوِّ َويِف ُك   
ُبوَن َغْيُب ....... 7١-َوَعنُْه ُيَكذِّ

....................................   
املعنــى: قــرأ احللــواين عــن أيب جعفــر قولــه تعــاىل: 
عــىل  القــاف،  وختفيــف  بالــواو،  ﴿ُوِقَتــت﴾)١٢(، 

ــت)١٣(.  ــن الوق ــه م ــل ألن األص
وقولــه تعاىل:﴿ُقتَِّلــت﴾)١٤(، بتشــديد القــاف، عــىل 
ُبــوَن﴾)١6(، بيــاء  التكثــري)١5(.  وقولــه تعــاىل: ﴿ُيَكذِّ

ــواين)١7(. ــن احلل ــراءات ع ــذه الق ــة، وكل ه الغي
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هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

)١( النازعات، آية:٤5.
ــروس:  ــوق الع ــرش، س ــو مع ــل: )٣6٤/6(، وأب ــذيل، الكام ــر: اهل )٢( انظ

)76٤/٣(، والزخمــرشي، الكشــاف: )٤/699(.
)٣( املطففني، آية:٢٤.
)٤( املطففني، آية:٢٤.

)5( انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )١٠٣٤/٢(، واهلــذيل، الكامــل: )٣75/6(، 
والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )٢/597(.

)6 ( الغاشية، آية:٢5.
)7( البلد، آية:6.

ــزري،  ــن اجل ــوط: )ص:٤69-٤7٣(، واب ــران، املبس ــن مه ــر: اب )8( انظ
ــرش: )٢/597(. ــالء الب ــاف فض ــا، إحت ــرش: )٢7٢9/٤-٢7٣١(، والبن الن

)9( قريش، آية:١.

)١٠( قريش، آية:٢.
)١١( انظــر: ابــن ســوار، املســتنري: )5٤٤/٢(، والنــوزوازي، املغنــي: 
)١96٠/٤-١96١(، وابــن اجلــزري، النــرش: )٢7٤٣/٤(، والبنــا، إحتــاف 

ــرش: )6٣١/٢(. ــالء الب فض
)١٢( البقرة، آية:٢8، وغريها.

الثــامن: )٢5١/١(،  )١٣( انظــر: ابــن غلبــون، التذكــرة يف القــراءات 
والســمني، الــدر املصــون: )٢٤٠/١(، وابن اجلــزري، النــرش: )٤/٢١٢7(.

)١٤( البقرة، آية:٣8، وغريها.
النــرش:  اجلــزري،  وابــن   ،)٢9/5( الكامــل:  اهلــذيل،  انظــر:   )١5(

.)٣89/١( البــرش:  فضــالء  إحتــاف  والبنــا،   ،)٢١5٤/٤(
)١6( البقرة، آية:96.

اجلــزري،  وابــن  )ص:١٢9(،  املبســوط:  مهــران،  ابــن  انظــر:   )١7(
.)٢١78 /٤ النــرش:)

7١-.......................... َوُمنِْذٌر
............................ ْن  َفنَــوِّ   
يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿ُمنــِذٌر﴾)١(، قــرأ أبــو جعفــر 

بتنويــن الــراء، وهــو األصــل)٢(.
...............................-7١

                ................. َوجَمُْهواًل لَِتْعِرَف َرتَّال
ُة َرْفًعا ِمْثَل َيْعُقوَب ......  7٢-َوَنْرَ

....................................   
ــاء  ــم الت ــَرُف﴾)٣(، بض ــاىل: ﴿ُتع ــه تع ــي: قول يعن
ــه تعــاىل:  ــراء، عــىل مــا مل يســمَّ فاعلــه. وقول وفتــح ال
﴿َنــَرُة﴾)٤(، بالرفــع، نائــب فاعــل،  وكلتــا القراءتــني 

ــام)5(. ــوب فيه ــه يعق ــر، وافق أليب جعف
7٢-........................ َواْقَرُؤا

ــــال                 إِيـــــاهَبُُم َمــْع ُلبـــًدا ُمَتَثقِّ
اهَبُــم﴾)6(،  املعنــى: قــرأ أبو جعفــر قولــه تعــاىل: ﴿إِيَّ
بتشــديد اليــاء؛ عــىل أنَّــه مصــدر )أيَّــب(. وقولــه تعاىل: 

بَّــًدا﴾)7(، بتشــديد البــاء، عــىل التكثري)8(. ﴿لُّ
ِهْم يالِف اْحِذُفوا لُِزَبرْيِ َزإِلِ 7٣-َومَهْ

َتــال             إاِلفِــِهُم احلُـــْلواِن الياَء جُتْ
املعنــى: قــرأ الزبــري العمــري عــن أيب جعفــر قولــه 
ــة  ــدل الثاني ــا أب ــزة؛ مل ــري مه ــِف﴾)9(، بغ ــاىل: ﴿اِليَلٰ تع

ــواين  ــرأ احلل ــاس. وق ــري قي ــىل غ ــذف األوىل ع ــاء ح ي
وفتــح  اليــاء  بحــذف  تعاىل:﴿إَِلِفِهــم﴾)١٠(،  قولــه 

ــا)١١(. ــف" ثالثي ــدر "أل ــا، مص ــع مده ــالم م ال
7٤-َوَهذا َأِخرُي الَقْوِل فِيام َلُه َتال

                َأُبــو َجْعَفــٍر َواْنِصــْت لَِيْعُقــوَب َواْعِقــال
ــروف  ــر ح ــاء ذك ــه اهلل- إىل انته ــى: يرش-رمح املعن
أيب جعفــر، وســيرشع يف ذكــر حــروف يعقــوب يف 

ــة. ــات التالي األبي
املبحث الرابع: فرش قراءة يعقوب

ِمْن ُسوَرِة اَلبَقَرِة
75-بَِفْتٍح َوَكرْسٍ َتْرِجُعوَن مَجِيُع ما

ــال ــوَب ُرتِّ ــرى لَِيْعُق ــوُد إىِل األُْخ                    َيُع
ِجُعــوَن﴾)١٢(، ومــا  املعنــى: قــرأ يعقــوب لفــظ: ﴿َترۡ
ــا إذا كان مــن رجــوع اآلخــرة  ــا وخطاًب ــه غيًب جــاء من
بفتــح حــرف املضارعــة وكــرس اجليــم يف مجيــع القرآن، 

عــىل تســمية الفاعــل)١٣(.
76-َوالَخْوَف َفاْفَتْح يِف اجلَِميِع خُماطًِبا

ــِدال ــوَن لَِتْع ــَد َبِصــرٍي َتْعَمُل              ُبَعي
يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿َفــاَل َخــوَۡف ﴾)١٤(، قــرأ 
الفــاء حيــث جــاء؛ عــىل جعــل  بفتــح  يعقــوب 
)ال( للتربئــة)١5(. وقــرأ قولــه تعــاىل: ﴿َبِصــرٌي بِــاَم 
ــات)١7(. ــىل االلتف ــاب؛ ع ــاء اخلط ــوَن﴾)١6(، بت َتعَمُل
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هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

)١( البقرة، آية:٢69.
)٢( انظــر: ابــن غلبــون، التذكــرة يف القــراءات الثــامن: )٢77/١(، واهلــذيل، 

الكامــل: )١56/5(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )١/٤55(.
)٣( البقرة، آية:٢85.

)٤( انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )6١٤/٢(، وابــن الناظــم، رشح طيبــة 
ــرش:  ــالء الب ــاف فض ــا، إحت ــرش: )798/٢(، والبن ــراءات الع ــرش يف الق الن

.)٤6٢/١(
)5( البقرة، آية:٤١.
)6( البقرة، آية:٤٠.

)7( البقرة، آية:١5٢.
)8( ويف هــذا البيــت أول ذكــر ملذهــب يعقــوب يف يــاءات الزوائــد. انظــر: 

ــى: )٢/6١6(. ــي، املنته اخلزاع

)9( آل عمران، آية:٢8.
غايــة  العــالء،  وأيب   ،)٢85/١( التذكــرة:  غلبــون،  ابــن  انظــر:   )١٠(
.)٤7٤/١( البــرش:  فضــالء  إحتــاف  والبنــا،   ،)٤٤7/٢( االختصــار: 

)١١( آل عمران، آية:١96.
)١٢( املائــدة، آيــة:٢، وانفــرد اهلمــذاين يف هــذا املوضــع عنــه. غايــة 

.)٤58/٢( االختصــار: 
)١٣( النمل، آية:١8.

)١٤( الزخرف، آية:٤١.

)١5( الزخرف، آية:٤٢.
)١6( الروم، آية:6٠.

)١7( انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )6٤٢/٢(، وابــن اجلــزري، النــرش: 
.)٤99/١( البــرش:  فضــالء  إحتــاف  والبنــا،   ،)٢٢56/٤(

)١8( آل عمران، آية:5٠.
)١9( انظر: أيب العالء، غاية االختصار: )٢/٤٤7(.

)٢٠( النساء، آية:9٠.
)٢١( انظــر: ســبط اخليــاط، االختيــار: )ص:٣56(، وابــن اجلــزري، النــرش: 
)٢٢69/٤(، وابــن الناظــم، رشح طيبــة النــرش يف القــراءات العــرش: 

.)8٢7/٢(
)٢٢( النساء، آية:١٤6.

)٢٣( انظر: أيب العالء، غاية االختصار: )٢/٤٤7(.

77-َوَمْن ُيْؤِت َفاْكرِسْ َواْثبِِت الياَء إِْن َتِقْف
ــَد ال ُق َبْع ــرِّ ــَرْأ ُيَف ــُه اْق ــاِء َعنْ        َوبِالي
املعنــى: أمــر بكــرس التــاء ليعقــوب يف قولــه تعــاىل: 
ــل  ــل، والفاع ــمية الفاع ــىل تس ــؤِت﴾)١(، ع ــن ُي ﴿َوَم
ضمــري اهلل تعــاىل، وإذا وقــف أثبــت يــاء الزوائــد 

ــا)٢(. فيه
ُق﴾)٣(، باليــاء محــال عــىل  وقــرأ قولــه تعــاىل: ﴿اَل ُيَفــرِّ
ــاهللَِّ﴾ أي: كل مــن الرســل  قولــه تعــاىل: ﴿ُكلٌّ َءاَمــَن بِ
واملؤمنــون، واملوضــع املذكــور الواقــع: بعــد "ال" كــام 

يف البيــت )٤(.
ُقويِن َفاْرَهُبوِن اْثبُِتوا َكذا 78-َويِف َفاتَّ

ــال ــنَي َوُوصَّ ــُرويِن واِقِف          َوال َتْكُف
املعنــى: قــرأ يعقــوب بإثبــات يــاءات الزوائــد 
ــه  ــرة يف قول ــورة البق ــف يف س ــل والوق ــال الوص ح
﴾)6(، و﴿َواَل  ﴾)5(، و﴿ َفارَهُبــويِنَ ُقــويِنَ تعــاىل:   ﴿َفاتَّ

.)8()7(﴾ َتكُفــُرويِنَ
َوِمْن آِل ِعْمراَن إىِل آِخِر األَْنعاِم
79-َوِمنُْهْم ُتقاًة َقْد َتالها َتِقيًة

ــَك اْجَتــال نَّ          َوِخــفُّ ُرَوْيــٍس الَيُغرَّ
ِرَمنُْكْم حَيْطَِمنُْكْم َوَنْذَهَبْن 8٠-َوالَيْ

نَْك َأْســَهال          َمــَع اْو ُنِرَينَّــْك َيْســَتِخفَّ

﴿ِمنُهــم  تعــاىل:  قولــه  يعقــوب  قــرأ  املعنــى: 
ــاء  ــديد الي ــاف وتش ــاء وكــرس الق ــح الت ــًة﴾)9(، بفت َتِقيَّ
ــًة()١٠(. وقــرأ رويــس  مفتوحــة بعدهــا، عــىل وزن )َبِقيَّ
بنــون التوكيــد خفيفــة يف األفعــال الســتة، وهــي قولــه 
َيِرَمنُكــم﴾)١٢(،  و﴿َواَل  نــَك﴾)١١(،  َيُغرَّ ﴿اَل  تعــاىل: 
و﴿ بِــَك﴾)١٤(،  و﴿َنذَهَبــن  و﴿اَلحَيطَِمنُكــم﴾)١٣(، 

نَك﴾)١6()١7(. َيســَتِخفَّ و﴿َواَل  َأوُنِرَينــَك﴾)١5(، 
ْت َفُقْل 8١-َويا َوَأطِيُعويِن اْثبُِتوا َحِرَ

ــال ــٍب ُتُقب ــٍن بِنَْص ــاٍء َوَتنِْوي              هِب
 ،)١8(﴾ ُقــوْا اهللََّ َوَأطِيُعــويِنَ  يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿َفاتَّ
قــرأ يعقــوب بإثبــات اليــاء يف احلالــني)١9(. وقــرأ قولــه 
ــاء  ــب الت ــم﴾)٢٠(، بنص ًت ُصُدوُرُه ــِرَ ــاىل: ﴿َح تع

ــًة، عــىل احلــال، ويقــف عليهــا باهلــاء)٢١(. ن منوَّ
ُهْم َكذا 8٢-َوِقْف َسْوَف ُيْؤيِت َواْتُل حَيْرُشُ

ال        َيُقــوُل بِيــا ُينِْجيُكــُم ِخــفَّ َأوَّ
ــني يف  ــاء يف احلال ــات الي ــوب بإثب ــرأ يعق ــى: ق املعن
ــه  ــرأ قول ــؤيِتَ﴾)٢٢()٢٣(. وق ــوَف ُي ــاىل: ﴿َوَس ــه تع قول
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هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

)١( األنعام، آية:٢٢.

)٢( األنعام، آية:6٣.
ــزري،  ــن اجل ــوط: )ص:١9١-١95(، واب ــران، املبس ــن مه ــر: اب )٣( انظ
النــرش: )٢٢8٤/٤-و٢٢89(، والبنــا، إحتــاف فضالء البــرش: )٢/١5-7(.

)٤( األنعام، آية:57.
)5( األنعام، آية:١٠8.
)6( األنعام، آية:١6٠.

الكامــل:  واهلــذيل،   ،)695-686/٢( املنتهــى:  اخلزاعــي،  انظــر:   )7(
.)٣9/٢( البــرش:  فضــالء  إحتــاف  والبنــا،   ،)٣٢١/5(

)8( األعراف، آية:١٤8.

)9( األعراف، آية:١95.
)١٠( انظــر: أبــو معــرش، ســوق العــروس: )٢٣9/٣-٢5٤(، وابــن عطيــة، 

املحــرر الوجيــز: )٤٢٣/٢(، وابــن اجلــزري، النــرش: )٢٣٣٤/٤(.

)١١( األنفال، آية:٣9.
) ١٢( األنفال، آية:6٠.

ــاط،  ــبط اخلي ــار: )5٠٤/٢(، وس ــة االختص ــالء، غاي ــر: أيب الع )١٣( انظ
النــرش:  العــرش: )ص:٤٢٢(، وابــن اجلــزري،  القــراءات  االختيــار يف 

البــرش: )٢/79-8٢(. )٢٣٣9/٤(، والبنــا، إحتــاف فضــالء 
) ١٤( التوبة، آية:٣7.
)١5( التوبة، آية:٤٠.
)١6( التوبة، آية:57.

غايــة  العــالء،  وأيب   ،)٣58/١( التذكــرة:  غلبــون،  ابــن  انظــر:   )١7(
االختصــار: )5٠8/٢(، والبنــا، إحتاف فضــالء البــرش: )9١/٢-9٢-9٣(.

)١8( التوبة، آية:58.

)١9( التوبة، آية:79.
)٢٠( احلجرات، آية:١١.

)٢١( التوبة، آية:9٠.

َيُقــوُل﴾)١(،  ُثــمَّ  ُهــم مَجِيعــا  تعــاىل: ﴿َوَيــوَم حَيرُشُ
ــن  ــل َم ــه تعاىل:﴿ُق ــة. وقول ــىل الغيب ــام ع ــاء فيه بالي
ــن  ــم م ــف اجلي ــون وختفي ــكني الن ــم﴾)٢(، بتس يُك ُينجِّ

)أنجــى()٣(.
ًنا ا ُمنَوِّ ْي ُعُدوًّ 8٣-َوِقْف َيْقِض َمْع َضمَّ

َم َتْكُمــال َلــُه َعــرْشُ َواْرَفــْع َبْعــَدُه الــالَّ   
﴾)٤(، بإثبــات اليــاء يف  وقولــه تعــاىل: ﴿َيقــِيَ
ا بَِغــرِي﴾)5(،  احلالــني عــىل أصله. وقولــه تعــاىل: ﴿ُعــُدوًّ
ا  بضــم العــني والــدال وتشــديد الــواو، يقــال عــدا عدوًّ
ــن  ــرٌش﴾)6(، بتنوي ــه تعاىل:﴿َع ــا. وقول ــداء وُعدواًن وع

ــراء ﴿َأمَثاهُلَــا﴾ "أمثاهلــا" بالرفــع صفــة لعــرش)7(. ال
َوِمَن األَْعراِف إىِل آِخِر ُهوٍد

نًا 8٤-َوِمْن َحْلِيِهْم لِلحاِء َفاْفَتْح ُمَسكِّ
                 َوِقــْف ُتنْظِــُرويِن َوْهــَو ُيْعــَرُف َمــْع َفــال
املعنــى: أمــر بفتــح احلــاء وإســكان الــالم وختفيــف 
اليــاء يف قولــه تعــاىل: ﴿ِمــن َحلِيِهــم﴾)8(، إمــا أن 
يكــون مفــرًدا يــراد بــه اجلميــع، وإمــا أن يكــون مجــع 
"حليــة" والقــراءة املذكــورة ليعقــوب مــن الروايتــني. 
﴾)9(، بإثبــات اليــاء  وقــرأ قولــه تعــاىل: ﴿َفــاَل ُتنظِــُرويِنَ

ــه)١٠(. ــىل أصل ــني ع يف احلال

85-َوَقْبَل َبِصرٍي َتْعَمُلوَن خُماطٌِب
ــال ــُه ُتْرِهبــون َتَثقَّ               ُرَوْيــٌس َوَعنْ
﴿بِــاَم  تعــاىل:  قولــه  رويــس  قــرأ  املعنــى: 
ــاىل:                                   ــه تع ــاب. وقول ــاء اخلط ــرٌي﴾)١١(، بت ــوَن َبِص َتعَمُل
ــديد  ــراء وتش ــح ال ــاء وفت ــم الت ــوَن﴾)١٢(، بض ُب ﴿ُتَرهِّ
ــه"  ــري يف "عن ــف، والضم ــب( املضاع ــن )َرهَّ ــاء، م اهل

ــس)١٣(. ــىل روي ــد ع عائ
86-َوُضمَّ َوَبْعُد اْكرِسْ َيِضلُّ بِِه َوُخْذ

ا ِميَم َمْدَخال َوِكْلَمَة َنْصًبا فاحِتً   
ــِه﴾  ــلُّ بِ ــاىل: ﴿ُيِض ــه تع ــوب قول ــرأ يعق ــى: ق املعن
ــن  ــل م ــي للفاع ــاد، مبن ــرس الض ــاء وك ــم الي ) ١٤(، بض

ــب  ــَة اهللَِّ﴾)١5(، بنص ــاىل: ﴿َوَكِلَم ــه تع (. وقول ــلَّ )َأَض
ــاىل:  ــه تع ــَن﴾ ، وقول ِذي ــَة الَّ ــىل ﴿َكِلَم ــا ع ــاء، عطًف الت
﴿َأو َمدَخــال﴾)١6(، بفتــح امليــم وإســكان الــدال، مــن 

ــَل()١7(. )َدَخ
87-َوَيْلِمُزَك اْضُمْم َيْلِمُزوَن َوَتْلِمُزوا

ال بِِميٍم َوجاَء امُلْعِذُروَن َتَسهَّ   
ــن  ﴿مَّ تعــاىل:  قولــه  يعقــوب  قــرأ  املعنــى: 
َيلُمــُزَك﴾)١8(، و﴿َيلُمــُزوَن﴾)١9(، و﴿َتلُمــُزوا﴾)٢٠(، 
بضــم امليــم فيهــن، وهــي لغــة ســائر العــرب. وقولــه 
العــني  بإســكان  امُلعــِذُروَن﴾)٢١(،  تعاىل:﴿َوَجــآَء 
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هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

)١( انظــر: بــن مهــران، املبســوط: )ص: ٢٢7-٢٢8(، وأيب معــرش، ســوق 
العــروس: )٢77/٣(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )96-9٤/٢(.

)٢( التوبة، آية:١٠٠.

)٣( التوبة، آية:١١٠.
)٤( يونس، آية:58.

ــن  ــروس: )٢8١/٣-٢98-٢8٢(، واب ــوق الع ــرش، س ــو مع ــر: أب )5( انظ
ــرش: )٢/97- ــالء الب ــاف فض ــا، إحت ــرش: )٢٣6٢/٤(، والبن ــزري، الن اجل

.)١١6-99
)6( يونس، آية:7١.
)7( يونس، آية:7١.

)8( انظــر: اهلــذيل، الكامــل: )٣8٢/5-٣8٣(، وســبط اخليــاط، االختيار يف 
القــراءات العــرش: )٤٤5/٢(، والبنــا، إحتــاف فضالء البــرش: )٢/١١7(.

)9( التوبة، آية:9٢.
)١٠( التوبة، آية:١٠٣.
)١١( التوبة، آية:١٠٣.

)١٢( التوبة، آية:7١.
)١٣( هود، آية:55.

)١٤( انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )7٤5/٢-756(، وابــن اجلــزري، النــرش: 
)٢٢89/٤(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )١٢٠/٢(.

)١5( يوسف، آية:٣٣.

)١6( يوسف، آية:76.

)١7( يوسف، آية:76.
اجلــزري،  وابــن  املنتهــى: )76٢/٢-و76٣(،  اخلزاعــي،  انظــر:   )١8(
ــرش: )٢/١٤6-١5١(. ــالء الب ــاف فض ــا، إحت ــرش: )٢٣9٣/٤(، والبن الن

)١9( يوسف، آية:٤5.

)٢٠( يوسف، آية:6٠.

)٢١( يوسف، آية:9٤.
)٢٢( الرعد، آية:٣٠.

ــرم،  ــرم يك ــذر( كأك ــذر يع ــن )أع ــذال، م ــف ال وختفي
واملــراد بقولــه: "تســهال" أي: بالتخفيــف يف الــذال)١(.

88-َواَلْنصاَر َفاْرَفْع تالًِيا َحْرَف غاَيٍة
إىِل َأْن ُرَوْيٌس تاَء َفْلَتْفَرُحوا َتال   

ــه تعــاىل: ﴿َواألَنَصــاُر﴾  املعنــى: قــرأ يعقــوب قول
يِضَ اهللَُّ  ــربه ﴿رَّ ــدأ خ ــه مبت ــىل أنَّ ــراء، ع ــع ال )٢ (، برف

ــَع﴾)٣(، بتخفيــف الــالم  َعنُهــم﴾. وقولــه:﴿إآَِل َأن َتَقطَّ
ــاىل:             ــه تع ــس قول ــرأ روي ــر. وق ــرف ج ــه ح ــىل أن ع
ــاء اخلطــاب، ودخــول الم األمــر  ﴿َفلَتفَرُحــوْا﴾)٤(، بت
ــض  ــة لبع ــاب، لغ ــاء اخلط ــدوء بت ــارع املب ــىل املض ع

ــرب)5(. الع
89-َوِصْل َفامْجَُعوا َعنُْه بَِفْتٍح ملِِيِمِه/

ــال ــاِم َتَأمَّ ــْع لِِلم كا اْرَف َ ــرشُّ            َولِل
َأمَرُكــم﴾)6(،  ﴿َفامَجُعــٓوْا  تعــاىل:  قولــه  يعنــي: 
مــن  امليــم،  وفتــح  اهلمــزة  بوصــل  رويــس  قــرأ 
ــه" يف  ــراد بـ"عن ــرق"، وامل ــد "ف ــي ض ــَع( الثالث )مَجَ
البيــت رويــس. وقــرأ يعقــوب مــن الروايتــني: ﴿
َكآُءُكــم﴾)7(، برفــع اهلمــزة عطًفــا عــىل﴿ َفَأمجُِعــٓوْا  َورُشَ
َأمَرُكــم﴾، ويفهــم ذلــك مــن قولــه: "للمــام")8(.

9٠-َوُننِْجيَك ُننِْجي ُرْسَلنا َخفَّ ُننِْج ِقْف
          بِثــاٍن َوَأْثبـِـْت ُتنْظـِـُروِن َويِف الــِوال

املعنــى: قــرأ يعقــوب قولــه تعــاىل: ﴿ُننِجيــَك﴾)9(، 
ــنَي﴾)١١(،  ــِج امُلؤِمنِ ــَلنَا﴾)١٠(، و﴿ ُنن ــمَّ ُننِجــي ُرُس و﴿ ُث
ــكان  ــم وإس ــف اجلي ــان"، بتخفي ــه بـ"ث ــراد بقول وامل
النــون، مــن "أنجــى" وهــو عــىل أصلــه بالوقــف عــىل 
﴾)١٢(، و             اليــاء. وقــرأ قولــه تعــاىل: ﴿َواَل ُتنظِــُرويِنَ
﴾)١٣(، بإثبــات اليــاء يف احلالــني)١٤(. ﴿ ُثــمَّ اَل ُتنظِــُرويِنَ

َوِمْن ُيوُسَف إىِل آِخِر النَّْحِل
ْجُن َيْفَتُح ِسينَُه 9١-َويِف قاَل َربِّ السِّ

         َوَيْرَفــُع بِاليــا َمْع َيشــاُء اْتــُل َأعَدال
ــاَل َربِّ  ــاىل: ﴿َق ــه تع ــوب قول ــرأ يعق ــى: ق املعن
ــجُن﴾)١5(، بفتــح الســني، عــىل أنَّــه مصــدر بمعنــى  السَّ
احلبــس. وقولــه تعــاىل: ﴿َيرَفــُع﴾)١6(، و﴿َيَشــآُء﴾)١7(،  

ــه)١8(. ــل جالل ــو اهلل ج ــل ه ــام، والفاع ــاء فيه بالي
9٢-َويِف َأْرِسُلويِن َتْقَرُبويِن ُتَفنُِّدو

     ِن َأْثبـِـْت َمتــايِب َمــْع َمــآيِب َكــذا اْنُقــال
9٣-َوَأْيًضا ِعقايِب ُثمَّ يِف آِي ِحْجِرها

ــال ــْن َع ــَو ِم ــوا َوْه ُن ــٍع َنوِّ ــيِلٌّ بَِرْف     َع
ــني يف  ــاء يف احلال ــات الي ــوب بإثب ــرأ يعق ــى: ق املعن
ــويِن﴾  ــُلويِن﴾)١9(، و﴿َواَل َتقَرُب ــاىل: ﴿ َفَأرِس ــه تع قول
)٢٠(، و﴿ َلــوآَل َأن ُتَفنِّــُدويِن﴾)٢١(، و﴿ َوإَِليِه َمَتايِب﴾)٢٢(، 
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هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

)١( الرعد، آية:٣6.
) ٢( الرعد، آية:٣٢.

)٣( انظر: اخلزاعي، املنتهى: )768/٢-و77٤(.
)٤( احلجر، آية:٤١.

ــوط:  ــران، املبس ــن مه ــرآن: )89/٢(، واب ــاين الق ــراء، مع ــر: الف )5( انظ
)٢6٠/٢(، وابــن الناظــم، رشح طيبــة النــرش: )9٣٤/٢(.

)6( احلجر، آية:٤6،٤5.
ــرش:  ــزري، الن ــن اجل ــرة: )٣95/١(، واب ــون، التذك ــن غلب ــر: اب )7( انظ

)٢٤١١/٤(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )٢/١76(.
)8( النحل، آية:٢.

)9( اخلزاعــي، املنتهــى: )78٣/٢(، واهلــذيل، الكامــل: )٤٤5/5(، والبنــا، 
إحتــاف فضــالء البــرش: )١8٠/٢(.

)١٠( النحل، آية:٢.
)١١( النحل، آية:5١.

)١٢( انظر: اخلزاعي، املنتهى: )٢/789(.

)١٣( اإلرساء، آية:١٣.
ــالء  ــاف فض ــا، إحت ــرة: )٤٠٤/١(، والبن ــون، التذك ــن غلب ــر: اب )١٤( انظ

البــرش: )١9٤/٢(.
)١5( اإلرساء، آية:١6.

)١6( انظــر: ابــن اجلــزري، النــرش: )٢٤٢6/٤(، وابــن الناظــم، رشح طيبــة 
النــرش: )9٤٤/٢(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )١9٤/٢-١95(.

)١7( مريم، آية:٢5.
الكامــل:  واهلــذيل،   ،)١66/٢( القــرآن:  معــاين  الفــراء،  انظــر:   )١8(

)٤٤6/٣( العــروس:  ســوق  معــرش،  وأيب   ،)٤98/٤(
)١9( مريم، آية:6٣.

)٢٠( ابــن مهــران، املبســوط: )٢89/٢(، واخلزاعــي، املنتهــى: )8٢٠/٢(، 
والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )٢/٢٣7(.

)٢١( طه، آية:8٤.
)٢٢( أيب معــرش، التلخيــص: )ص:٣٢9(، وابــن الناظــم، رشح طيبــة 

النــرش: )976/٢(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )٢5٤/٢(.

ــايِب﴾)١(،  ﴿َفَكيــَف َكاَن ِعَقــايِب﴾)٢()٣(.  و﴿ َوإَِليــِه َمَٔ
ــالم،  ــرس ال ﴾)٤(، بك ــيِلٌّ ٌط َع ــاىل: ﴿رِصَٰ ــه تع ــرأ قول وق
نــة؛ مــن علــوِّ الــرشف بمعنــى الرفعة،  ورفــع اليــاء منوَّ
كــام أشــار الناظــم بقولــه "ِمــْن َعــال" أي: لفــظ القــراءة 

بمعنــى: طريــق رفيــع)5(.
9٤-َويِف َوُعُيوٍن ُضمَّ َتنِْوينَُه َوُقْل

                  بِْكــرٍس خِلــاٍء َعــْن ُرَوْيــٍس َأِخــي الُعــال
املعنــى: قــرأ رويــس قولــه تعــاىل: ﴿يِف َجنَّٰــٍت 
َوِعُيــوِن ُن ادِخُلوَهــا﴾)6(، بضــم التنويــن مــن "عيون"؛ 
ــا﴾  ــن ﴿ادِخُلوَه ــزة م ــة اهلم ــه ضم ــى علي ــه ألق ألن
وكــرس اخلــاء؛ عــىل أنه فعــل أمــر واهلمــزة للوصــل)7(.

ُل رافًِعا 95-َوَعْن َرْوٍح اْفَتْح تا َتنَزَّ
ُقــويِن َفاْرَهُبــوِن اْثبـِـِت اْعِقــال               لاِِلْســِم اتَّ
ُل﴾)8(، بفتــح  املعنــى: قــرأ روح قولــه تعــاىل: ﴿َتنَــزَّ
َل(، ورفــع                التــاء وتشــديد الــزاي، مضــارع )َتنَــزَّ
ــم")9(.  ــا لالس ــه: "رافًع ــراد بقول ــو امل ــُة﴾، وه ِٓئَك ﴿امَلَلٰ
وقــرأ يعقــوب بإثبــات اليــاء يف احلالــني يف قولــه تعــاىل: 

ــويِن﴾)١١()١٢(. ــويِن﴾)١٠(، و﴿ َفارَهُب ُق ﴿َفاتَّ

الُم َوِمَن اإِلْساِء إىِل آِخِر األَْنبِياِء َعَلْيِهُم السَّ
ْ ُرُج بِاليا سمِّ َوالنَّْصُب َبْعُد مَل 96-َوخَيْ

             ُيَغــرْي َوآَمْرنــا بَِمــدٍّ َفَرتــال
ــُرُج﴾              ــاىل: ﴿َوخَي ــه تع ــوب قول ــرأ يعق ــى: ق املعن
) ١٣(، بيــاء مفتوحــة بالبنــاء للفاعــل وهــو املــراد بقولــه" 

ــل  ــَرَج( والفاع ــارع )َخ ــراء مض ــم ال ــم"، وض واس
ــر)١٤(. ــري الطائ ضم

ــة  ــا﴾ يف اآلي ــري ﴿ِكَتٰب ــذي مل يغ ــب ال ــراده بالنص وم
ــُره  ــه طائ ــُرُج ل ــال؛ أي خَيْ ــىل احل ــه ع ــها، ونصب نفس
بمــد  ﴿َءاَمرَنــا﴾)١5(،  تعــاىل:  قولــه  وقــرأ  كتاًبــا. 
ــى:  ــي بمعن ــي وه ــل" الرباع ــاب "فاع ــن ب ــزة، م اهلم

أكثرنــا جبابرهتــا وأمراءهــا)١6(.
ُث ُشدَّ َعْن اَقْط ُنَورِّ َر َيسَّ 97-َوَذكَّ

ُرَوْيٍس َوَعنُْه اْكرِسْ بِإْثِري لُِتْسِهال   
ــَقط﴾)١7(،  املعنــى: قــرأ يعقــوب قولــه تعــاىل: ﴿َيَسٰ
ــل يف  ــني، والفع ــديد الش ــري، وتش ــىل التذك ــاء ع بالي
القــراءة مســند إىل اجلــذع)١8(. وقــرأ رويــس قولــه 
ــراء،  ــديد ال ــواو وتش ــح ال ُث﴾)١9(، بفت ــَورِّ ــاىل: ﴿ُن تع
َث( مضعًفــا)٢٠(. وقولــه تعاىل: ﴿إِثــِري﴾)٢١(،  مــن )ورَّ
بكــرس اهلمــزة وإســكان الثــاء، لغــة بمعنى: بعــدي)٢٢(.
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هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

)١( طه، آية:١١٤.

)٢( طه، آية:١١٤.

)٣( طه، آية:١١٣.
ــار:  ــة االختص ــالء، غاي ــل: )5١6/5(، وأيب الع ــذيل، الكام ــر: اهل )٤( انظ

ــرش: )٢/٢57(. ــالء الب ــاف فض ــا، إحت )57٢/٢(، والبن
)5( ابن منظور، لسان العرب: )١٤/١٢8(.

)6( األنبياء، آية:87.
)7( انظــر: أبــو معــرش، ســوق العــروس: )٤77/٣(، وابــن اجلــزري، 

.)٢٤76/٤( النــرش: 
)8( طه، آية:١٢.

)9( األنبياء، آية:٣7.
)١٠( األنبياء، آية:9٢،٢5.

)١١( انظر: اخلزاعي، املنتهى: )٢/8٣8-8٤٣(.
)١٢( احلج، آية:٣7.

)١٣( احلج، آية:7٣.
ــرش:  ــزري، الن ــن اجل ــوط: )٢٠7/٣(، واب ــران، املبس ــن مه ــر: اب )١٤( انظ

ــرش: )٢/٢75(. ــالء الب ــاف فض ــا، إحت )٢٤8٤/٤-٢٤86(، والبن
)١5( احلج، آية:5٤.

)١6( املؤمنون، آية:٣9،٢6.
)١7( املؤمنون، آية:5٢.
)١8( املؤمنون، آية:98.
)١9( املؤمنون، آية:99.

)٢٠( املؤمنون، آية:١٠8، 
)٢١( انظر: اخلزاعي، املنتهى: )٢/856-8٠5(.

)٢٢( النور، آية:9.
النــرش:  اجلــزري،  وابــن   ،)١9/6( الكامــل:  اهلــذيل،  انظــر:   )٢٣(

.)٢9٣/٢( البــرش:  فضــالء  إحتــاف  والبنــا،   ،)٢٤97/٤(
)٢٤( النور، آية:١١.

) ٢5( انظــر: أبــو معــرش، ســوق العــروس: )5٠٣/٣(، وابــن عطيــة، 
الوجيــز: )١7٠/٤(. املحــرر 

اَد ناِصًبا 98-َوَنْقِي بِنُوٍن َواْكرِسِ الضَّ
          لِياَءْيــِن َواْفَتــْح هــاَء َزْهَرَة ُمنِْســال
 ،)١(﴾ املعنــى: قــرأ يعقوب قولــه تعــاىل: ﴿َأن َنقــىِضَ
ــح  ــا للفاعــل، وفت ــون العظمــة، وكــرس الضــاد مبنًي بن
اليــاء بــــ﴿َأن﴾. وقولــه: ﴿ َوحَيــُه﴾)٢(، بالنصــب 
مفعــول بــه. وقولــه: ﴿َزَهــَرَة﴾)٣(، بفتــح اهلــاء، كنَْهــٍر 

ــا)5(. ًم ــى: متقدِّ ــال" بمعن ــر)٤(. و"ُمنِْس وهَن
99-َوبِالواِد ِقْف جَمُْهوُل َلْن ُيْقَدَر اْتُلُه

         َوَتْســَتْعِجُلويِن َفاْعُبــُدوِن َمًعــا َتــال
ــن  لَّ تعــاىل: ﴿َأن  قولــه  يعقــوب  قــرأ  املعنــى: 
بالبنــاء  الــدال،  وفتــح  اليــاء  بضــم  ُيقــَدَر﴾)6(، 
للمفعــول)7(. كــام قــرأ بإثبــات اليــاء يف احلالــني يف قوله 
ــَتعِجُلويِن﴾)9(، و   ــاَل َتس ــَواِدي﴾)8(، و﴿َف ــاىل: ﴿بِال تع

﴿َفاعُبــُدويِن﴾)١٠()١١(.
َوِمَن احَلجِّ إىِل آِخِر الَعنَْكُبوِت 
١٠٠-وأنِّْث َتناَل اهللَ ُثمَّ َتناُلُه

ــال ــرُي َتَرتَّ ــوَن األَِخ ــِب َيْدُع        َوبِالَغْي
قولــه  يف  الفعلــني  بتأنيــث  أمــر  املعنــى: 
َتنَاُلــُه﴾،  ِكــن  اهللََّ﴾)١٢(، م﴿َوَلٰ َتنَــاَل  تعــاىل: ﴿َلــن 
ــه:                                                                ــظ. وقول ــاًرا باللف ــث اعتب ــىل التأني ــوب، ع ليعق

ــاء  ــري بي ــع األخ ــوَن﴾)١٣(،  يف املوض ــَن َيدُع ِذي ﴿إِنَّ الَّ
.)١٤ الغيبــة)

ُبوِن َمْو ١٠١-َوِقْف يِف هَلاِدي ُمْثبًِتا َكذَّ
ــال وِن ُمَفصِّ ــُرُ ــويِن حَيْ ُق ــنْيِ اتَّ ِضَع   

ِذي َقْبَلُه اْخَسُؤا ١٠٢-َكذاَك اْرِجُعويِن َوالَّ
ــال حَتَصَّ امُلضــاُف  اهللِ  َغَضــُب  َوَأْن    
ــني يف  ــاء يف احلال ــات الي ــوب بإثب ــرأ يعق ــى: ق املعن
ُبــويِن﴾)١6(، و  قولــه تعــاىل: ﴿هَلَاِد﴾)١5(، وقولــه: ﴿باَِمَكذَّ
ــي﴾)١9(،  ويِن﴾)١8(،﴿وارِجُعنِ ﴿َفاتَُّقويِن﴾)١7(،و﴿حَيُرُ
ــظ  ــه: واللف ــراد بقول ــو امل ــويِن﴾)٢٠( ، وه و﴿َواَل ُتَكلُِّم
ــه: ﴿َأن  ــرأ قول ــوْا﴾)٢١(. وق ــاَل اخَسُٔ ــه ﴿َق ــذي قبل ال
َغَضــُب اهللَِّ﴾)٢٢(، بإســكان النــون خمففــة، وفتــح الضاد 
ورفــع البــاء، وخفــض اهلــاء، عــىل أنَّ   ﴿َأن﴾ خمففة من 
ــه)٢٣(. ــاف إىل فاعل ــدأ مض ــُب﴾ مبت ــة، و﴿َغَض الثَّقيل

ُه اْضُمْم ناِصًبا َوَيِضيَق َمْع ١٠٣-َويِف ِكرْبَ
ــال ــَك اْجَت ــا َوَأْتباُع ــْق مَجًْع َوال َينَْطِل   
املعنــى: أمــر بضــم الــكاف ليعقــوب يف قولــه 
تعــاىل: ﴿ُكــرَبُه﴾)٢٤(، مصــدر مــن كــرب الــيء عظــم، 
ــذا  ــال" ه ــن يق ــرب يف الس ــد الع ــتعمل عن ــو مس وه

ــة)٢5(. ــنا أو مكان ــم س ــوم أي: كبريه ــرب الق ك
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)١( الشعراء، آية:١٣.
)٢( انظــر: ابــن مهــران، املبســوط: )٣٢6/٢(، وابــن عطيــة، املحــرر 

.)٢٢6/٤( الوجيــز: 

)٣( الشعراء، آية:١١١.
ــز:  ــة، املحــرر الوجي )٤( انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )858/٢(، وابــن عطي

ــار: )٢/597-596(. ــة االختص ــالء، غاي )٢٣7/٤(، وأيب الع
)5( الشعراء، آية:١٢.
)6( الشعراء، آية:١٤.
)7( الشعراء، آية:6٢.
)8( الشعراء، آية:78.
)9( الشعراء، آية:79.

)١٠( الشعراء، آية:8٠.

)١١( الشعراء، آية:8١.
)١٢( الشعراء، آية:١١7.

)١٣( الشعراء، آية: ١79، ١6٣، ١5٠، ١٤٤، ١٣١، ١٢6، ١١٠، ١٠8.
)١٤( النمل، آية:٣٢.

)١5( القصص، آية:٣٣.
)١6( العنكبوت، آية:56.

)١7( القصص، آية:٣٠.
)١8( انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )876/٢-877(، وابــن اجلــزري، النــرش: 

.)٢5٣7-٢5٢-٣١5١8-٢5١7/٤(
)١9( سبأ، آية:١٤.

)٢٠( انظــر: ابــن غلبــون، التذكــرة: )5٠6/٢(، والروذبــاري، جامــع 
القــراءات: )١75/٣(، وابــن عطيــة، املحــرر الوجيــز: )٤١٢/٤(.

)٢١( سبأ، آية:٤6.
)٢٢( النجم، آية:55.

)٢٣( سبأ، آية:٤6.
القــراءات: )١78/٣-١79(، وابــن  الروذبــاري، جامــع  انظــر:   )٢٤(
ــرش:  ــالء الب ــاف فض ــا، إحت ــرش: )٢56٤/٤-٢565(، والبن ــزري، الن اجل

.)٣87/٢(
)٢5( سبأ، آية:١9.

)٢6( فاطر، آية:١١.

 وقوله:﴿َوَيِضيــَق َصــدِري َواَل َينَطِلــَق﴾)١( بنصــب 
ُبــوِن﴾)٢(. وقولــه:                ُيَكذِّ الفعلــني عطًفــا عــىل ﴿َأن 
﴿َوَأتَبُٰعــَك﴾)٣(، بقطــع اهلمــزة، وســكون التــاء وألــف 
بعــد البــاء، عــىل أنَّــه مجــع تابــع كصاحــب وأصحــاب، 

ــف وأرشاف)٤(.  ــع كرشي أو تبي
ُبوِن َأْن َيْقُتُلوِن َمْع ١٠٤-َويِف َأْن ُيَكذِّ

َســَيْهِديِن هَيِْدينِــي بِااِلْثبــاِت َرتَّــال   
ُبو ِينِي َكذَّ ١٠5-َوَيْسِقنِي َيْشِفينِي َوحُيْ

ِن َمــْع َوَأطِـيـــُعويِن َثـامنَِيـــٌة ُعــال   
١٠6-َكذا َتْشَهُدويِن َهَكذا َيْقُتُلوِن ِقْف

                  َعىل شــاطِِئ الواِد اْعُبُدوِن اْثبِِت الِوال
ُبــويِن﴾)5(، و﴿َأن  يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿َأن ُيَكذِّ
و﴿هَيِدينِــي﴾)8(،  و﴿َســَيهِدينِي﴾)7(،  َيقُتُلــويِن﴾)6(، 
و﴿ُثــمَّ  و﴿َيشــِفينِي﴾)١٠(،  و﴿َوَيســِقينِي﴾)9(، 
ــويِن﴾)١٢(، و﴿َوَأطِيُعــويِن﴾ )١٣(،   ُب حُيِيينِــي﴾)١١(،و﴿ َكذَّ

و و﴿َيقُتُلــويِن﴾)١5(،  و﴿َتشــَهُدويِن﴾)١٤(، 
﴿َفاعُبــُدويِن﴾)١6(،  قــرأ يعقــوب يف كل مــا تقــدم 

بإثبــات اليــاء يف احلالــني. ويقــف عــىل لفــظ:  

طِٕيِ الَواِد﴾)١7(بالياء )١8(. ﴿ِمن َشٰ
افاِت َوِمْن َسبا إىِل آِخِر الصَّ

ٍة َتال َمنْيِ َمْع َكرْسَ ١٠7-ُتُبيِّنَِت الضَّ
ُأْثِقــال ــُر  َتَفكَّ تــا  َوَعنْــُه  ُرَوْيــٌس    

ًنا ١٠8-َوتاَء مَتارى اْشُدْدُه َواْنِصْب ُمنَوِّ
ْعــَف َتْكُمــال                 َجــزاًء َلــُه َمــْع َرْفَعــَك الضِّ
ــِت﴾)١9(،  ــه تعــاىل: ﴿ُتُبيِّنَ ــى: قــرأ رويــس قول املعن
البنــاء  عــىل  اليــاء،  وكــرس  والبــاء  التــاء  بضــم 
الفاعــل                                              ونائــب  النــاس،  تبينهــا  أي:  للمفعــول، 
ــَأيِّ  ــُروْا﴾)٢١(، ﴿ َفبِ َفكَّ ــمَّ تَّ ــه: ﴿ُث ﴾)٢٠(. وقول ــنُّ ﴿اجِل
ـَـاَرٰى﴾)٢٢(، بإدغــام التــاء يف التــاء فيهــن  ــَك متَّ َءاآَلِء َربِّ
ــب  ــَزآًء﴾)٢٣(، بنص ــه: ﴿َج ــا. وقول ــام قبله ــال ب وص
اهلمــزة مــع التنويــن وكــرسه وصــاًل، وجهــه أنَّــه حــال 
عــُف﴾،  مــن الضمــري املســتقر يف اخلــرب، ورفــع ﴿الضِّ

ــزاًء )٢٤(. ــف ج ع ــم الضِّ ــر هل ــداء، والتقدي باالبت
نا اْرَفْع باَعَد اْقَرْأُه ماِضًيا ١٠9-َوباَربُّ

        َوُينَْقــُص َفاْفَتــْح ُثــمَّ ُضــمَّ َفَتْعــِدال
ــا﴾)٢5(،  نَ ــاىل: ﴿َربُّ ــه تع ــوب قول ــرأ يعق ــى: ق املعن
ــح  ــف وفت ــَد﴾، باألل َع ــداء، و﴿َبٰ ــىل االبت ــع ع بالرف
العــني والــدال، خــرب بالفعــل املــايض. وقولــه تعــاىل: 
ــىل  ــاف، ع ــم الق ــاء وض ــح الي ــُص﴾)٢6(، بفت ﴿َواَل َينُق
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)١( انظــر: أبــو معــرش، ســوق العــروس: )595/٣(، وابــن اجلــزري، 
البــرش:  النــرش: )٢56٤/٤-٢568-٢569(، والبنــا، إحتــاف فضــالء 

.)٣9٣-٢86/٢(
)٢( يس، آية:8١.

)٣( انظــر: أيب العــالء، غايــة االختصــار: )6٣٣/٢(، وابــن اجلــزري، 
النــرش: )٢58٠/٤(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )٢/٤٠5(.

)٤( يس، آية:6٢.
)5( انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )9٢6/٢(، واهلــذيل، الكامــل: )١٣9/6(، 

والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )٤٠٢/٢(.
)6( يس، آية:٢5.
)7( يس، آية:٢٣.

)8( الصافات، آية:99.
)9( الصافات، آية:١6٣.

اجلــزري،  وابــن  املنتهــى: )9٢8/٢-و9٣٣(،  اخلزاعــي،  انظــر:   )١٠(
)٢58٢/٤-و٢59٤(. النــرش: 

)١١( ص، آية:٤١.

ــل )١(.   ــاء للفاع البن
١١٠-َوَيْقِدُر فِْعٌل َعْن ُرَوْيٍس إِماُمُه

ــال ــالًّ َتَثقَّ ــْن َرْوٍح ُجُب ــاِف َع بِااَلْحق   
١١١-بَِضَمنْيِ َواْثبِْت َفاْسَمُعوِن ُيِرْدِن ِقْف

َوَأْثَبــَت هَيِْدينـِـي َوِقــْف صــاِل َأْعــَدال   
 ،)٢(﴾ٓ املعنــى: قــرأ رويــس قوله تعــاىل: ﴿َيقــِدُر َعــىَلٰ
بيــاء مفتوحــة وإســكان القــاف مــن غــري ألــف، وضــم 
ــه  َب، وافق ــَرَ ــَدَر" ك ــن "َق ــارع م ــل مض ــراء، فع ال

ــاف ]٣٣[ )٣(.   روح يف األحق
ــم  ــاّل﴾)٤(، بضــم اجلي ــه تعاىل:﴿ُجُب ــرأ روح قول وق

ــاء وتشــديد الــالم، وهــي لغــة )5(.   والب
وقــرأ يعقــوب بإثبــات اليــاء يف قولــه تعــاىل:                           
ُيــِردِن﴾)7(،  و﴿إِن  احلالــني  يف  ﴿َفاســَمُعويِن﴾)6(، 
ــا، و﴿َســَيهِدينِي﴾)8(، يف احلالــني، و﴿َصــاِل﴾)9(،  وقًف

وقًفــا)١٠(. 
َوِمْن صاْد إىِل آِخِر األَْحقاِف

١١٢-َويِف َنَصٍب َفْتحاِن َأْثبِْت َعذاِب َمْع
ْف لَِيْسُهال ِعقاِب َوُينِْجي اهللُ َخفِّ   

املعنــى: قــرأ يعقــوب قولــه تعــاىل: ﴿بِنََصــٍب﴾)١١(، 

ــرر  ــة، املح ــن عطي ــرة: )5٢5/٢(، واب ــون، التذك ــن غلب ــر: اب )١٢( انظ
العــالء، غايــة االختصــار: )٢/6٣7(. الوجيــز: )5٠7/٤(، وأيب 

)١٣( ص، آية:8.
)١٤( ص، آية:١٤.

)١5( انظر: اخلزاعي، املنتهى: )٢/9٣7-9٤٢(.
)١6( الزمر، آية:6١.

وابــن   ،)٤8٤-٣8٢/٢( االختصــار:  غايــة  العــالء،  أيب  انظــر:   )١7(
اجلــزري، النــرش: )٢٢9٠/٤(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )٤٣١/٢(.

)١8( الزمر، آية:١6.

)١9( الزمر، آية:١6.
)٢٠( الزمر، آية:٢٣،٣6.

ــزري،  ــن اجل ــراءات: )٢٣٢/٣(، واب ــع الق ــاري، جام ــر: الروذب )٢١( انظ
النــرش: )٢6٣٠/٤(.

)٢٢( فصلت، آية:١٠.
)٢٣( الزخرف، آية:٣6.

)٢٤( انظــر: ابــن مهــران، املبســوط: )٣9٣/٢-٣99(، واخلزاعــي، املنتهى: 
)٤٤9/٢-958(، والبنــا، إحتــاف فضالء البــرش: )٢/٤56-٤٤٢(.

ــقة)١٢(.  ــب واملش ــى: التع ــاد، بمعن ــون والص ــح الن بفت
تعــاىل:                قولــه  يف  احلالــني  يف  اليــاء  بإثبــات  وقــرأ 
﴿َعــَذايِب﴾)١٣(، و﴿ِعَقــايِب﴾)١٤()١5(. وقولــه تعــاىل:          
﴿َوُينِجــي اهللَُّ﴾)١6(، بإســكان النــون وختفيــف اجليــم، 

ــى()١7(.   ــن )أنج م
ُقوِن اْثبِْت َوَقْبُل ُرَوْيُسُهْم ١١٣-َويِف َفاتَّ

ــال ــاٍد الُع ــُه ِكال ه ــْف َعنْ ــٍف َوِق بُِخْل   
ــني يف  ــاء يف احلال ــات الي ــوب بإثب ــرأ يعق ــى: ق املعن
ُقــويِن﴾)١8(، ورويــس بخــالف عنــه يف        قولــه: ﴿َفاتَّ
ــه: "وقبــل" أي: قبــل  ــاِد﴾)١9(، وهــو املــراد بقول ِعَب ﴿َيٰ

ــويِن﴾. ُق ــاِد َفاتَّ ِعَب ــور ﴿َيٰ ــظ املذك اللف
 وقــرأ يعقــوب وهــو املــراد بقولــه: "وعنــه" بإثبــات 
الياء حال الوقــف يف: ﴿َهاٍد﴾ يف كال املوضعني )٢٠()٢١(.   

١١٤-َوَأْثبِْت ِعقاِب اْجُرْر َسواًء بِياِئِه
ُيَقيِّــْض َســَيْهِدينِي َأطِيُعــوِن مُجِّــال   

ٍة ١١5-بِااِلْثباِت َواْنِصْب ثانًِيا ُكلَّ ُأمَّ
ال ــُه َأوَّ ــْذِف َواْفَتْح ــُه بِاحلَ ــْل َفْصُل َوُق   
املعنــى: قــرأ يعقــوب قولــه تعــاىل: ﴿ َســَوآٍء﴾ 
إليــه.  املضــاف  أو  للمضــاف  صفــة  باجلــر،   ،)٢٢  (

وقولــه تعاىل:﴿ُنَقيِّــض﴾)٢٣(، باليــاء عــىل التذكــري)٢٤(.
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هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

)١( غافر، آية:5.
)٢( الزخرف، آية:٢7.
)٣( الزخرف، آية:6٣.

)٤( انظر: اخلزاعي، املنتهى: )9٤8/٢-و96٢(.
)5( اجلاثية، آية:٢8.

)6( األحقاف، آية:١5.
)7( انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )969/٢(، وأيب العــالء، غايــة االختصــار: 

ــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )٢/٤67-٤7١(. )657/٢(، والبن
)8( حممد، آية:٢5.
)9( حممد، آية:٢٢.

)١٠( انظــر: الروذبــاري، جامــع القــراءات: )٢87/٣(، وابــن عطيــة، 
ــار: )66٠/٢(. ــة االختص ــالء، غاي ــز: )١١9/5(، وأيب الع ــرر الوجي املح

)١١( حممد، آية:٢٢.

)١٢( حممد، آية:٣١.

ــل:  ــذيل، الكام ــى: )97٢/٢-و97٣(، واهل ــي، املنته ــر: اخلزاع )١٣( انظ
)٢٣5/6-٢٣7(، والبنــا، إحتــاف فضــالء البــرش: )٢/٤77-٤78(.

)١٤( احلجرات، آية:١٠.
)١5( احلجرات، آية:١.

)١6( انظــر: أبــو معــرش، ســوق العــروس: )68٢/٣(، وابــن عطيــة، املحرر 
الوجيــز: )١٤٤/5-١٤9(، وابــن اجلزري، النــرش: )٤/٢/٢6٤5(.

)١7( الذاريات، آية:56.
)١8 ( الذاريات، آية:57.
)١9( الذاريات، آية:59.

) ٢٠( انظر: اخلزاعي، املنتهى: )98١/٢(.
)٢١( الواقعة، آية:89.
)٢٢( احلديد، آية:١6.

)٢٣( انظــر: اهلــذيل، الكامــل: )٢8٣/6-٢86(، والروذبــاري، جامــع 
ــرش: )٢/5١7- ــالء الب ــاف فض ــا، إحت ــراءات: )٣٣6/٣-٣٤٠(، والبن الق

.)5٢٢

ــاىل:                      ــه تع ــني يف قول ــاء يف احلال ــات الي ــرأ بإثب ــام ق ك
﴿ِعَقــايِب﴾)١(، و﴿َســَيهِدينِي﴾)٢(، و﴿َوَأطِيُعويِن﴾)٣)٤(.
ــالم،  ــب ال ﴾)5(، بنص ــة ُكلَّ ــاىل: ﴿َجاثَِي ــه تع وقول
ــاين  ــظ "كل" الث ــا" أي: لف ــه: "ثاني ــدل، قول ــىل الب ع
يف الســورة. وقــرأ قولــه تعــاىل: ﴿َوَفصُلــُه﴾)6(، بفتــح 
ــه  ــىل أنَّ ــاد، ع ــكون الص ــف وس ــذف األل ــاء وح الف

ــدر)7(. مص
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص إىِل آِخِر احَلِديِد َوِمْن ُسوَرِة حُمَمَّ

ْن َوَتْقَطُعوا ١١6-َوُأْميِلَ َفاْضُمْم ُثمَّ َسكِّ
ال             َمــَع الَفْتــِح يِف تــاٍء َوطــاٍء ُتُســهِّ
﴿َوُأمــيِل  تعــاىل:  قولــه  يعقــوب  قــرأ  املعنــى: 
ــه فعــل  هَلُــم﴾)8(، بضــم اهلمــزة وكــرس الــالَّم، عــىل أنَّ
مضــارع أو مــاض ســّكنت يــاؤه ختفيًفــا. وقولــه 
تعاىل:﴿َوَتقَطُعــٓوْا﴾)9(، بفتــح التــاء والطــاء، وســكون 

ــع)١٠(. ــن القط ــاف، م الق
ٍة َتال نْيِ َمْع َكرْسَ يُتُم َضمَّ ١١7-ُتُولِّ

                              ُرَوْيٌس َوَنْبُلوا اْسِكْن َلُه الواَو جُمِْمال
﴿إِن  تعــاىل:  قولــه  رويــس  قــرأ  املعنــى: 
يُتــم﴾)١١(، بضــم التــاء والــواو، وكــرس الــالَّم،  ُتُولِّ
عــىل البنــاء للمفعــول، أي: وإن ولييتــم أمــور النــاس. 
ــىل  ــواو، ع ــكون ال ــوْا﴾)١٢(، بس ــه تعاىل:﴿َوَنبُل وقول

ــس)١٣(. ــه" أي: لروي ــه: "ل ــو، وقول ــن نبل ــر: نح تقدي
ُموا ١١8-َوإِْخَوتُِكْم بِالتَّاِء َواْفَتْح َتَقدَّ

َويِف َيْعُبــُدوِن اْثبِــْت بِــِه اليــا َومــا تــال   
١١9-َوَتْسَتْعِجُلويِن َواْضُمُموا َعْن ُرَوْيِسِهْم

                 َفــُروٌح َتُكوُنــوا خاطُِبــوا َوْهــَو َمــْع َوال
        املعنــى: قــرأ يعقــوب قوله تعــاىل: ﴿إِخَوتُِكم﴾)١٤(، 
ــه  ــع. وقول ــىل اجلم ــاء؛ ع ــكان اخل ــزة وإس ــرس اهلم بك
ــىل  ــدال، ع ــاء وال ــح الت ــوْا﴾)١5(، بفت ُم ــاىل: ﴿اَل َتَقدَّ تع

معنــى )ال تتقدمــوا( حــذف إحــدى التاءيــن)١6(.
ــه تعــاىل:  ــاء يف احلالــني يف قول ــات الي كــام قــرأ بإثب
﴿َأن  يليــه  الــذي  واللفــظ  لَِيعُبــُدويِن﴾)١7(،  ﴿إاِلَّ 

َتســَتعِجُلويِن﴾)١9()٢٠(. و﴿  ُيطِعُمــويِن﴾)١8(، 
ــم  ــُروٌح﴾)٢١(، بض ــاىل: ﴿َف ــه تع ــس قول ــرأ روي وق
مــوت  ال  حيــاة  واملعنــى:  مصــدر،  اســم  الــراء، 
ــوْا﴾)٢٢(، بالتــاء عــىل  فيهــا. وقولــه تعــاىل: ﴿َواَل َتُكوُن

اخلطــاب لاللتفــات)٢٣(.
َوِمَن امُلجاِدَلِة إىِل آِخِر الُقْرآِن

١٢٠-َوَأْكَثُر َرْفٌع َتنَْتُجوا لُِرَوْيِسِهْم
ــال                َوَنْجَمُعُكــْم بِالنُّــوِن يِف اجلَْمــِع ُحصِّ
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هبجة القلوب يف رشح تتمة املطلوب فيام انفرد به أبو جعفر ويعقوب ملحمد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة )ت: 656هـ(.

)١( املجادلة، آية:7.

)٢( املجادلة، آية:9.
النــرش:  اجلــزري،  وابــن   ،)٢9٠/6( الكامــل:  اهلــذيل،  انظــر:   )٣(

.)5٢7-5٢6/٢( البــرش:  فضــالء  إحتــاف  والبنــا،   ،)٢679/٤(
)٤( التغابن، آية:9.

)5( انظر: اخلزاعي، املنتهى: )١٠٠٤/٢(، واهلذيل، الكامل: )٣٠6/6(.
)6( الطالق، آية:6.
)7( امللك، آية:٢7.

جامــع  والروذبــاري،   ،)٣٠-٣١٣8/6( الكامــل:  اهلــذيل،  انظــر:   )8(
ــرش: )٢/5٤5- ــالء الب ــاف فض ــا، إحت ــراءات: )٣7٠/٣-٣76(، والبن الق

.)55٢
)9( نوح، آية:٣.

)١٠( انظر: ابن اجلزري، النرش: )٢7٠١/٤(.
)١١( اجلن، آية:٢8.

)١٢( اجلن، آية:5.
)١٣( انظــر: اخلزاعــي، املنتهــى: )١٠١6/٢(، وابــن اجلــزري، النــرش: 
ــرش: )٢/567-566(. ــالء الب ــاف فض ــا، إحت )٢7٠٢/٤-و٢7٠٤(، والبن

)١٤( املرسالت، آية:6.
ــرر  ــة، املح ــن عطي ــرة: )6١٠/٢(، واب ــون، التذك ــن غلب ــر: اب )١5( انظ

.)٤١7/5( الوجيــز: 
)١6( املرسالت، آية:٣٣.

ــدر  ــمني، ال ــروس: )758/٣(، والس ــوق الع ــرش، س ــو مع ــر: أب )١7( انظ
املصــون: )6٤١/١٠(.

)١8( املرسالت، آية:٣٠.
املحــرر  وابــن عطيــة،  املنتهــى: )٢/١٠٢7(،  اخلزاعــي،  انظــر:   )١9(

.)٤١9/5( الوجيــز: 
)٢٠( املرسالت، آية:٣9.

) ٢١( الكافرون، آية:6.
)٢٢( انظر: اخلزاعي، املنتهى: )٢/١٠٢7-١٠٤6(.

املعنــى: قــرأ يعقــوب قولــه تعــاىل: ﴿َوآَل َأكَثــُر﴾)١(، 
ــرأ  ــَوٰى﴾. وق ــّل ﴿النَّج ــىل حم ــا ع ــراء، عطًف ــع ال برف
رويــس قولــه تعــاىل: ﴿َفــاَلَ َتنَتُجــوْا﴾)٢(، بنــون ســاكنة 
بعــد التــاء األوىل، وضــم اجليــم مــن غــري ألــف، عــىل 
ــوَم  ــوا")٣(. وقــرأ يعقــوب قولــه تعــاىل: ﴿ َي وزن "َتنَْتُه

َنجَمُعُكــم﴾)٤(، بنــون العظمــة)5(.
١٢١-َوَرْوٌح بَِكرْسِ الواِو ِمْن ُوْجِدُكْم َويِف

ال اَل َأْســكْن ُمَســهِّ ُعــوَن الدَّ          بـِـِه َتدَّ
ن ِوجِدُكــم﴾)6(،  املعنــى: قــرأ روح قولــه تعــاىل: ﴿مِّ
بكــرس الــواو، وهــي لغــة بمعنــى الوســع. وقــرأ 
يعقــوب قولــه تعــاىل: ﴿َتدُعــوَن﴾)7(، بإســكان الــدال، 

ــون)8(. ــاء" أي: تطلب ــن "الدع م
١٢٢-َوَأْثبِْت َأطِيُعويِن بِنُوٍح لُِيْعَلَم اْضـ

ال ــُمُموا َعــْن ُرَوْيــٍس َواْشــُدُدوا َلــْن َتَقوَّ            ـ 
املعنــى: قــرأ يعقــوب قولــه تعــاىل: َوَأطِيُعــويِن﴾)9(، 

بإثبــات اليــاء يف احلالــني)١٠(.
ُيعَلــَم﴾)١١(، بضــم الياء،  وقــرأ رويــس قولــه تعــاىل: ﴿لِّ

عــىل البنــاء للمفعــول. وقــرأ يعقــوب قولــه تعاىل:
َل﴾)١٢(، بفتــح القــاف والــواو مشــددة،  ــوَّ ــن َتَق ﴿َأن لَّ

ب )١٣(. ــذَّ ل" أي: تك ــوَّ ــارع "َتَق مض

١٢٣-َوُعْذًرا لَِرْوٍح ُضمَّ َبْل َعْن ُرَوْيِسِهْم
ــال ــوا َت ــايِنَ اْنَطَلُق ــْم ث ــاالٌت اْضُم مِج   

ِم ِكيُدوِن أْثبُِتوا ١٢٤-ُرَوْيٌس بَِفْتِح الالَّ
ــال حَتَصَّ الكـــافِِريَن  بِــآِي  َوِدينِــي    
املعنــى: قــرأ روح قولــه تعــاىل: ﴿ُعــُذًرا﴾)١٤(، 
ــر)١5(.  ــع لنذي ــدر، أو مج ــه مص ــىل أن ــذال، ع ــم ال بض
وقــرأ رويــس قولــه تعــاىل: ﴿مُجََٰلــٌت﴾)١6(، بضــم 
اجليــم، وهــي احلبــال الغليظــة مــن حبــال الســفينة)١7(. 
وقولــه تعــاىل: ﴿انَطَلُقــٓوْا﴾)١8(، بفتــح الــالَّم يف املوضع 
ــرأ  ــرب)١9(. وق ــى اخل ــىل معن ــاض، ع ــل م ــاين، فع الث
يعقــوب بإثبــات اليــاء يف احلالــني يف قولــه تعــاىل:                          

ِدينِــي﴾)٢١()٢٢(. و﴿َويِلَ  ﴿َفِكيــُدوين﴾)٢٠(، 
ها َّْت بَِتْوفِيِق اإِلَلِه َوُعدَّ ١٢5-َومَت

ــال ــِع امْجِ ــَن َواألَْرَب ي ــِة الِعرْشِ ــَع املِاَئ َم   
١٢6-َوهللِِ َخرْيُ احلَْمِد ُثمَّ َصالُتُه

                َعــىل امُلْصَطَفــى َواآلِل َمــْع َمــْن هَلـُـْم َتال 
ــد  ــة بع ــذه املنظوم ــامم ه ــه اهلل- بت ــرب النَّاظم-رمح   أخ
ــتة  ــة وس ــا مائ ــدد أبياهت ــال، وع ــل وع ــق اهلل ج توفي
وعــرشون إىل آخــر النَّظــم. ثــم ختــم نظمه بحمــد اهلل، 
والصــالة عــىل النبــي املصطفــى وآلــه ومــن تبعهــم إىل 

ــن.  ــوم الدي ي
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اخلامتة. 
أبرز نتائج البحث:

كــون هــذا النظــم يف االنفــرادات، عــىل نحــو . ١
خــاص؛ فــال يذكــر فيــه الناظــم إال األلفــاظ 
اخلاصــة بــأيب جعفــر ويعقــوب دون غريهــا، إال يف 

النادر-تبعــا ال أصالــة-.
ــن أيب . ٢ ــري ع ــري العم ــة الزب ــف رواي ــد املؤل اعتم

جعفــر، وهــي روايــة غــري مشــهورة عنــد طــالب 
ــوم. ــراءات الي ــم الق عل

ــاذة . ٣ ــراءات الش ــض الق ــىل بع ــم ع ــواء النظ احت
ــرش: ــق الن ــن طري ــوم م ــا الي ــرأ هب ــي ال يق الت

وأكثرهــا عــن الزبــري العمــري، ثــم احللــواين، ثــم • 
رويــس عــن يعقــوب.

قسم نظمه إىل أصول وفرش.. ٤
ــر . 5 ــن أيب جعف ــراءة كل م ــرش ق ــم ف ــرد الناظ أف

ويعقــوب بقســم مســتقل.
مل يذكــر الناظــم يــاءات الزوائــد ليعقــوب يف . 6

األصــول وذكرهــا لــه يف الفــرش.
إن وافــق يعقــوب أو أحــد راوييــه أبــا جعفــر . 7

ذكــره معــه يف فرشــه: يف البيتــني )٣6(، )55(.
ــروء . 8 ــر مق ــرادات متوات ــن االنف ــره م ــا ذك ــل م ج

بــه.
كــون هــذا الــرشح أول رشح هلــذه املنظومــة . 9

علمــي. حســب 
التوصيات:

مجــع ودراســة انفــرادات الــرواة عــن أيب جعفــر يف . ١
كتــب القــراءات.

ــر . ٢ ــن أيب جعف ــرواة ع ــارات ال ــة اختي ــع ودراس مج
ــوب. ويعق

يف . ٣ املؤلفــة  املنظومــات  بــني  موازنــة  دراســة 
للعــرش. املتممــة  القــراءات 

ــه  ــىل آل ــد وع ــا حمم ــىل نبين ــلم ع ــىل اهلل وس ــذا وص ه
ــني. ــه أمجع وصحب

فهرس املصادر واملراجع
ــن . ١ ــد ب ــن حمم ــد ب ــري حمم ــو اخل ــزري، أب ــن اجل اب

ــراءات  ــرش الق ــزري، )١٤٣9ه(، ن ــن اجل ــد ب حمم
العــرش، )ط١(، دار الغوثــاين.

بــن حممــد، . ٢ أمحــد  بكــر  أبــو  اجلــزري،  ابــن 
القــراءات  يف  النــرش  طيبــة  رشح  )١٤٣5ه(، 
العــرش، )ط١(، املدينــة املنــورة: جممــع امللــك فهــد 

الرشيــف. املصحــف  لطباعــة 
ــد . ٣ ــن حمم ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــزري، ش ــن اجل اب

بــن يوســف، )١٣5٤ه(، غايــة النهايــة يف طبقــات 
ــة. ــن تيمي ــة اب القــراء: مكتب

ــهري . ٤ ــدي الش ــن ايدغ ــر ب ــو بك ــدي، أب ــن اجلن اب
يف  اهلــداة  بســتان  )١٤٢9ه(،  اجلنــدي،  بابــن 
ــالث  ــراءات الث ــرواة يف الق ــة وال ــالف األئم اخت
عــرشة واختيــار اليزيــدي، )ط١(، املدينــة: دار 

ــان. الزم
ابــن اجلــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن . 5

عــيل بــن حممــد، )١٤٢٢هـــ(، زاد املســري يف علــم 
التفســري، )ط١(، بــريوت دار الكتــاب العــريب.

ابــن خالويــه، خمتــر يف شــواذ القــرآن مــن كتــاب . 6
البديــع، القاهــرة، مكتبــة املتنبي.

ــب . 7 ــن غال ــق ب ــد احل ــد عب ــو حمم ــة، أب ــن عطي اب
ــة األندلــي  ــن عطي ــن متــام ب ــد الرمحــن ب ــن عب ب
املحــاريب، )١٤٢٢هـــ(، املحــرر الوجيــز يف تفســري 
الكتــاب العزيــز، )ط١(، بــريوت، دار الكتــب 

ــة. العلمي
ابــن غلبــون، أبــو احلســن طاهــر بــن عبــد املنعــم . 8

بــن غلبــون، )١٤١٢ه(، التذكــرة يف القــراءات 
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ــظ  ــرية لتحفي ــة اخل ــدة: اجلامع ــامن، )ط١(، ج الث
ــم. ــرآن الكري الق

ــن . 9 ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــارس، أليب احلس ــن ف اب
ــرش،  ــراءات الع ــع يف الق ــيل، )١٤٣7ه(، اجلام ع

وقــراءة األعمــش، )ط١(: دار ابــن حــزم.
ــرم، )١٤١٣ه(، . ١٠ ــن مك ــد ب ــور، حمم ــن منظ اب

لســان العــرب)ط٢(، بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث 
العــريب.

ابــن مهــران، أمحــد بــن احلســني األصبهــاين، . ١١
اللغــة  جممــع  العــرش،  القــراءات  يف  املبســوط 

ــق. ــة- دمش العربي
أبــو العبــاس، شــهاب الديــن، أمحــد بــن . ١٢

يوســف بــن عبــد الدائــم املعــروف بالســمني 
الكتــاب  علــوم  يف  املصــون  الــدر  احللبــي، 

القلــم. دار  دمشــق،  املكنــون، 
ــن . ١٣ ــيل ب ــن ع ــد ب ــر أمح ــو طاه ــدادي، أب البغ

ســوار، )١٤٢6ه(، املســتنري يف القــراءات العــرش، 
)ط١(، ديب: دار البحــوث للدراســات اإلســالمية.

التميمــي، عبــد املجيــد بــن شــداد التميمــي، . ١٤
)١٤٣5ه( اختيــار أيب جعفــر مــن روايــة ابــن 
وردان مفــردة ابــن شــداد، )ط١(، املدينــة: دار 

ــزري. ــن اجل اب
ــم، . ١5 ــن إبراهي ــد ب ــحاق أمح ــو إس ــي، أب الثعلب

تفســري  عــن  والبيــان  الكشــف  )١٤٣6هـــ(، 
العربيــة  اململكــة   - جــدة  )ط١(،  القــرآن، 

التفســري. دار  الســعودية، 
احلمــوي، أمحــد بــن عمــر بــن حممــد بــن أيب . ١6

ــارات يف  ــد واإلش ــا، )١٤٠6هـــ(، القواع الرض
ــم. ــق، دار القل ــراءات، )ط١(، دمش ــول الق أص

ــر، . ١7 ــن جعف ــد ب ــل حمم ــو الفض ــي، أب اخلزاع

)١٤٣٤ه(، املنتهــى، )ط١(، املدينــة: جممــع امللــك 
ــف. ــف الرشي ــة املصح ــد لطباع فه

بــن فــارس . ١8 أبــو احلســني عــيل  اخليــاط، 
ــة  ــراءات األئم ــرة يف ق ــاط، )١٤٢8ه(، التب اخلي

العــرشة، )ط١(، الريــاض: مكتبــة الرشــد.
ــن . ١9 ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــي، اب الدي الدمياط

عبــد الغنــي الدمياطــي الشــهري بالبنـّـاء، )١٤٠7ه( 
القــراءات األربعــة  البــرش يف  إحتــاف فضــالء 

ــة. ــب العلمي ــريوت: دار الكت ــرش، )ط١(، ب ع
الذهبــي، شــمس الديــن أيب عبــد اهلل حممــد بن . ٢٠

أمحــد بــن عثــامن بــن َقاْيــامز الذهبــي، )١٤٢5ه(، 
ــالم،  ــاهري َواألع ــات املش ــالم َوَوفي ــخ اإلس تاري

)ط١(، دار الغــرب اإلســالمي.
ــد . ٢١ ــد اهلل حمم ــن أيب عب ــمس الدي ــي، ش الذهب

بــن أمحــد بــن عثــامن بــن َقاْيــامز، )١٤١7ه(، 
معرفــة القــراء الكبــار عــىل الطبقــات واألعصــار، 

)ط١(، بــريوت: دار الكتــب العلميــة.
عثــامن، . ٢٢ بــن  أمحــد  بــن  حممــد  الذهبــي، 

)١٤٠5ه(، ســري أعــالم النبــالء، )ط٢(، بــريوت: 
مؤسســة الرســالة.

ــن . ٢٣ ــد ب ــن أمح ــد ب ــر حمم ــو بك ــاري، أب وذَب الرُّ
)ط١(،  القــراءات،  جامــع  )١٤٣8ه(،  اهليثــم، 
برنامــج الكــرايس البحثيــة بجامعــة طيبــة: أروقــة 

ــرش. ــات والن للدراس
ــهل، . ٢٤ ــن س ــرسي ب ــن ال ــم ب ــاج، إبراهي الزج

)ط١(،  وإعرابــه،  القــرآن  معــاين  )١٤٠8ه(، 
ــب. ــامل الكت ــريوت، ع ب

ــن عمــرو . ٢5 ــو القاســم حممــود ب الزخمــرشي، أب
ــت(،  ــار اهلل، )١٤٠7ه ــرشي ج ــد، الزخم ــن أمح ب
الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، )ط٣(، 
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ــاب العــريب. ــريوت، دار الكت ب
ــد اهلل بــن عــيل . ٢6 ســبط اخليــاط، أبــو حممــد عب

ــراءات  ــار يف الق ــدادي، )١٤١7هـــ(، االختي البغ
العــرش، رســالة علميــة جامعــة اإلمــام حممــد بــن 

ــن. ــول الدي ــة أص ــالمية، كلي ــعود اإلس س
ــد اهلل بــن عــيل . ٢7 ســبط اخليــاط، أبــو حممــد عب

القــراءات  يف  املبهــج  )١٤٢7ه(،  البغــدادي، 
الثــامن، )ط١(، بــريوت: دار الكتــب العلميــة.

ِجْســتاين، أبــو داود ســليامن بــن األشــعث . ٢8 السِّ
ــرو  ــن عم ــداد ب ــن ش ــري ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ب
دار  )ط١(:  داود،  أيب  ســنن  )١٤٣٠ه(،  األزدي، 

ــة. ــالة العاملي الرس
الســيوطي، عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل . ٢9

الديــن، )١٣9٤هـــ(، اإلتقان يف علــوم القرآن، 
بــن . ٣٠ املبــارك  الكــرم  أبــو  الشــهرزوري، 

احلســني، )١٤١٤ه(، املصبــاح الزاهــر يف القراءات 
ــام  ــة اإلم ــي: جامع ــالة علم ــر، رس ــرش البواه الع

ــاض. ــالمية، الري ــعود اإلس ــن س ــد ب حمم
ــاع، اإلضــاءة . ٣١ ــاع، عــيل بــن حممــد الضب الضب

يف بيــان أصــول القــراءة، عنايــة الشــيخ حممــد عــيل 
خلــف احلســيني. 

الطــربي، أبــو معــرش عبــد الكريــم بــن عبــد . ٣٢
الصمــد، التلخيــص يف القــراءات الثــامن، )ط١(، 
جــدة: اجلامعــة اخلرييــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم.

ــد . ٣٣ ــن عب ــم ب ــد الكري ــرش عب ــربي، أيب مع الط
الصمــد، )١٤٣١هـــ(، جامــع أيب معــرش املعروف 
بـــسوق العــروس، رســالة علميــة بجامعــة أم 

ــن. ــول الدي ــوة وأص ــة الدع ــرى كلي الق
الفــراء، أبــو زكريــا حييــى بــن زيــاد بــن عبــد . ٣٤

اهلل بــن منظــور الديلمــي، معــاين القــرآن، )ط١(، 

مــر، دار املريــة.
القرطبــي، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد . ٣5

ــرآن،  ــكام الق ــع ألح ــي، )١٣8٤ه(، اجلام القرطب
)ط٢(، دار الكتــب املريــة.

ــد، . ٣6 ــن يزي ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــي، أب القزوين
ــالة. ــة، )ط١(: دار الرس ــن ماج ــنن اب )١٤٣٠ه(، س

ــي، )١٤٢8ه(، . ٣7 ــز القالن ــو الع ــي، أب القالن
الكفايــة الكــربى يف القــراءات العــرش، )ط١(: دار 

الكتــب العلميــة.
ــني، . ٣8 ــن احلس ــد ب ــز حمم ــو الع ــي، أب القالن

ــي يف  ــدي وتذكــرة املنته )١٤٠٣ه(، إرشــاد املبت
القــراءات العــرش، )ط١(، مكــة املكرمــة: املكتبــة 

ــة. الفيصلي
القيــي، مكــي بــن أيب طالــب، )١٤٠7هـــ(، . ٣9

ــا  ــبع وعلله ــراءات الس ــوه الق ــن وج ــف ع الكش
ــالة. ــة الرس ــريوت، مؤسس ــا، )ط٤(، ب وحججه

حممــد، . ٤٠ بــن  احلســن  عــيل  أبــو  املالكــي، 
اإلحــدى  القــراءات  يف  الروضــة  )١٤٢٤ه(، 
عــرشة، )ط١(، املدينــة: مكتبــة العلــوم واحلكــم.

عــيل . ٤١ بــن  حممــد  بــن  إبراهيــم  املرنــدي، 
القــوايس، حتــت رقــم )١٣٣٢/ ١٣٣ )قــرة عــني 
ــة  ــوط بمكتب ــد: خمط ــراءات، مدري ــراء يف الق الق

األســكولوريال. 
املهــدي، أبــو العبــاس أمحــد بــن عــامر، . ٤٢

الريــاض،  )ط١(،  اهلدايــة،  رشح  )١٤١5هـــ(، 
مكتبــة الرشــد.

بــن حممــد . ٤٣ أمحــد  أبــو جعفــر  النحــاس، 
النحــاس، )١٤٢١ه(، إعــراب القــرآن، )ط٢(، 

بــريوت: عــامل الكتــب.
النيســابورّى، أمحــد بــن احلســني بــن ِمْهــران، . ٤٤
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)١98١م(، املبســوط يف القــراءات العــرش، )ط١(: 
جممــع اللغــة العربيــة.

ــن . ٤5 ــيل ب ــن ع ــف ب ــم يوس ــو القاس ــذيل، أب اهل
ــراءات  ــل يف الق ــذيل، )١٤٣6ه(، الكام ــارة اهل جب
اخلمســني، )ط١(، املدينــة املنــورة: كــريس الشــيخ 

ــة. ــل للقــراءات بجامعــة طيب ــد اللطيــف مجي عب
ــد، . ٤6 ــن أمح ــن ب ــالء احلس ــو الع ــذاين، أب اهلم

ــرشة  ــراءات الع ــار يف ق ــة االختص )١٤١٤ه(، غاي
ــة  ــة اخلريي ــدة: اجلامع ــار، )ط١(، ج ــة األمص أئم

ــم. ــرآن الكري ــظ الق لتحفي
Resources and References:

1. ibn aljazari, 'abu alkhayr muhamad bin 

muhamad bin muhamad bin aljazari, 

(1439ha), nashr alqira'at aleashri, (ta1), 
dar alghuthani.

2. ibn aljazari, 'abu bakr 'ahmad bin mu-

hamad, )1435ha(, sharh tibat alnashr 

fi alqira'at aleashri, (ta1), almadinat 
almunawarati: majamae almalik fahd 

litibaeat almushaf alsharifi.

3. ibin aljazari, shams aldiyn muhamad 

bin muhamad bin yusif, )1354hi(, gha-

yat alnihayat fi tabaqat alqira'i: makta-

bat abn taymiatin.

4. ibin aljundi, 'abu bakr bin aydughidi 

alshahir biabn aljindi, (1429hi), bustan 
alhudat fi aikhtilaf al'ayimat walruwat 
fi alqira'at althalath eashrat waikhtiar 
alyazidi, )ta1(, almadinati: dar alzaman.

5. ibn aljauzi, 'abu alfaraj eabd alrahman 

bin ealiin bin muhamad, (1422ha), zad 
almasir fi eilm altafsir, (ta1), bayrut dar 
alkitaab alearabii.

6. ibin khaluayhi, mukhtasar fi shawadhi 
alquran min kitab albadiei, alqahirati, 
maktabat almutanabiy.

7. ibin atiat, 'abu muhamad eabd alh-

aqi bin ghalib bin eabd alrahman bin 
tamaam bin eatiat al'andalusi almuhari-

bi, (1422hu), almuharir alwajiz fi tafsir 
alkitaab aleaziza, )tu1(, bayrut, dar al-

kutub aleilmiati.

8. ibin ghilbun, 'abu alhasan tahir bin 

eabd almuneim bin ghilbun, (1412hi), 
altadhkirat fi alqira'at althamani, (ta1), 
jidat: aljamaeat alkhayirat litahfiz alqu-

ran alkarim.

9. ibin faris, li'abi alhasan ealiin bin mu-

hamad bn eulay, (1437hi), aljamie fi 
alqira'at aleashri, waqira'at al'aemasha, 
)ta1(: dar abn hazm.

10. ibn manzur, muhamad bin mukram, 

(1413ha), lisan alearba(ta2), bayrut: 
dar 'iihya' alturath alearabii.

11. ibn mihran, 'ahmad bin alhusayn al'as-

bhani, almabsut fi alqira'at aleashri, 
majmae allughat alearabiati� dimashqa.

12. 'abu aleabaasi, shihab aldiyn, 'ahmad 

bin yusif bin eabd aldaayim almaeruf 

bialsamayn alhalbi, aldiri almasun fi 
eulum alkitaab almaknuna, dimashqa, 
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dar alqalami.

13. albaghdadi, 'abu tahir 'ahmad bin eali 

bin sawar, (1426hi), almustanir fi alqi-
ra'at aleashri, )ta1(, dibi: dar albuhuth 

lildirasat al'iislamiati.

14. altamimi, eabd almajid bn shidaad al-

tamimi, )1435h( akhtiar 'abi jaefar min 

riwayat abn wardan mufradat abn shi-

dad, )ta1(, almadinati: dar abn aljazari.

15. althaelabi, 'abu 'iishaq 'ahmad bin 'ii-
brahim, (1436hi), alkashf walbayan 
ean tafsir alqurani, (ta1), jidat � almam-

lakat alearabiat alsaeudiat, dar altafsiri.

16. alhamawi, 'ahmad bin eumar bin mu-

hamad bin 'abi alrida, (1406hi), alqa-

waeid wal'iisharat fi 'usul alqira'ati, 
(ta1), dimashqa, dar alqalami.

17. alkhuzaei, 'abu alfadl muhamad bin 

jaefar, )1434hi(, almuntahaa, )ta1(, 

almadinati: majmae almalik fahd liti-

baeat almushaf alsharifi.

18. alkhayaat, 'abu alhusayn ealiin bin faris 

alkhayaati, (1428hi), altabasurat fi qi-
ra'at al'ayimat aleashrati, )ta1(, alriyad: 

maktabat alrushdi.

19. aldimyati, ab aldiyn 'ahmad bin mu-

hamad bin eabd alghanii aldimyatiu 

alshahir balbnna', )1407h( 'iithaf fad-

la' albashar fi alqira'at al'arbaeat eashr, 
)ta1(, bayrut: dar alkutub aleilmiati.

20. aldhahabi, shams aldiyn 'abi eabd allh 

muhamad bin 'ahmad bin euthman 

bin qaymaz aldhahbi, (1425ha), tarikh 
al'iislam wawafyat almashahir wa-

laelam, )ta1(, dar algharb al'iislamii.

21. aldhahabi, shams aldiyn 'abi eabd allh 

muhamad bin 'ahmad bin euthman bin 

qaymaz, (1417ha), maerifat alquraa' 
alkibar ealaa altabaqat wal'aesari, (ta1), 
bayrut: dar alkutub aleilmiati.

22. aldhahabi, muhamad bin 'ahmad bin 

euthman, )1405ha(, sayr 'aelam alnub-

ala'i, (ta2), bayrut: muasasat alrisalati.

23. alrrudhbary, 'abu bakr muhamad bin 

'ahmad bin alhaythama, )1438hi(, ja-

mie alqira'ati, (ta1), barnamaj alkarasii 
albahthiat bijamieat taybat: 'arwiqat 
lildirasat walnashri.

24. alzajaji, 'iibrahim bin alsiriyi bin sahla, 

(1408hi), maeani alquran wa'iierabihi, 
)ta1(, bayrut, ealim alkutub.

25. alzamakhshari, 'abu alqasim mahmud 
bin eamriw bin 'ahmada, alzamakha-

shari jar allah, )1407hit(, alkashaf 

ean haqayiq ghawamid altanzil, (tu3), 
bayrut, dar alkutaab alearabii.

26. sibt alkhayaati, 'abu muhamad eabd allh 

bin eali albaghdadi, )1417h(, alaikhtiar 

fi alqira'at aleashri, risalatan eilmiatan 
jamieat al'iimam muhamad bin sueud 

al'iislamiati, kuliyat 'usul aldiyni.
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27. sibt alkhayaati, 'abu muhamad eabd 

allh bin ealiin albaghdadi, (1427hi), 
almabhij fi alqira'at althamani, (ta1), 
bayrut: dar alkutub aleilmiati.

28. alssijistany, 'abu dawud sulayman bin 

al'asheath bin 'iishaq bin bashir bin shi-
dad bin eamrw al'azdi, )1430hi(, sunan 

'abi dawud, )ta1(: dar alrisalat aleala-

miati.

29. alsyuti, eabd alrahman bin 'abi bakr, 

jalal aldiyn, (1394h), al'iitqan fi eulum 
alqurani.

30. alshahrazuri, 'abu alkarm almubarak 

bin alhusayn, )1414hi(, almisbah alz-

aahir fi alqira'at aleashr albawahari, ri-
salat eilmi: jamieat al'iimam muhamad 

bin sueud al'iislamiati, alriyad.

31. aldabbaa, eali bin muhamad aldabaei, 

al'iida'at fi bayan 'usul alqira'ati, ein-

ayat alshaykh muhamad eali khalaf al-

husayni.

32. altabri, 'abu mieshar eabd alkarim bin 

eabd alsamad, altalkhis fi alqira'at al-
thamani, )ta1(, jidat: aljamaeat alkhay-

riat litahfiz alquran alkarim.

33. altabri, 'abi maeshar eabd alkarim bin 

eabd alsamdu, )1431h(, jamie 'abi mae-

shar almaeruf bisuq alearus, risalat ei-
lmiatan bijamieat 'um alquraa kuliyat 
aldaewat wa'usul aldiyni.

34. alfara'i, 'abu zakariaa yahyaa bin ziad 

bin eabd allh bin manzur aldiylami, 

maeani alqurani, (ta1), masr, dar alm-

isriati.

35. alqurtubi, 'abu eabd allh muhamad bin 
'ahmad alqurtabi, (1384hi), aljamie 
li'ahkam alqurani, (tu2), dar alkutub 
almisriati.

36. alqazwini, 'abu eabd allh muhamad 
bin yazid, )1430ha(, sunan abn majata, 

)ta1(: dar alrisalati.

37. alqalansi, 'abu aleizi alqalanisi, 
(1428hi), alkifayat alkubraa fi alqira'at 
aleashri, )ta1(: dar alkutub aleilmiati.

38. alqalansi, 'abu aleizi muhamad bin al-
husayni, )1403hi(, 'iirshad almubta-

di watadhkirat almuntahi fi alqira'at 
aleashri, )ta1(, makat almukaramati: 

almaktabat alfaysaliati.

39. alqaisi, mikiy bin 'abi taliba, (1407h), 
alkashf ean wujuh alqira'at alsabe 
waealaliha wahujijiha, )ta4(, bayrut, 

muasasat alrisalati.

40. almalki, 'abu eali alhasan bin muha-

mad, (1424hi), alrawdat fi alqira'at 
al'iihdaa eashrata, )ta1(, almadinati: 

maktabat aleulum walhukmi.

41. almirindi, 'iibrahim bin muhamad bin 

eali alqawasi, taht raqm (1332/ 133 
(qrat eayn alquraa' fi alqira'ati, madrid: 
makhtut bimaktabat al'askulurial.
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42. almahdawi, 'abu aleabaas 'ahmad bin 

eamar, )1415ha(, sharh alhidayati, 

)ta1(, alrayad, maktabat alrushdi.

43. alnahhas, 'abu jaefar 'ahmad bin muha-

mad alnahasi, (1421hi), 'iierab alqura-

ni, (ta2), bayrut: ealim alkutub.

44. alnysabwryy، 44� alnaisaburi 'ahmad 
bin alhusayn bin mihran, )1981mi(, 

almabsut fi alqira'at aleashri, (ta1): ma-

jmae allughat alearabiati.

45. alhudhali, 'abu alqasim yusif bin ealii 
bin jabarat alhadhli, (1436hi), alkamil 
fi alqira'at alkhamsina, (ta1), almadinat 
almunawarati: kursii alshaykh eabd al-

latif jamil lilqira'at bijamieat tayba.

46. alhamadhani, 'abu aleala' alhasan bin 

'ahmadu, )1414ha(, ghayat alakhtisar 

fi qira'at aleashrat 'ayimat al'amsari, 
)ta1(, jidat: aljamaeat alkhayriat litah-

fiz alquran alkarim.
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Editorial

In the name of Allah, the most gracious most merciful. Peace and blessings be upon, prophet 

Mohammad, his final messenger.

It is with pleasure that the Editorial Board of the Annual Journal at Majmaah University pub-

lishes its Seventh Issue. In this issue we continue our policy of selecting research papers that 

are original, comply with excellent scientific research methods and are of distinct quality. Our 
role is editing, refereeing, authorizing and publishing. 

Our role is to present a platform that attracts distinguished researchers to publish their respected 
scientific production in accordance with the ethics and methods of scientific research. 

This issue consists of a study titled "The Wife's Relationship With Her Husband's Family

Jurisprudence Study. And also study titled " (Bajjat Al Qoloub fi Sharh Tatimmat Al Matloub 
Fima Infarada Bihi Abi Ja’afar wa Yaqou), by Mohammad; the son of Ahmad Al Mousli known 
as Shoula (died: 656 Hijri). 

In conclusion, I would like to express my gratitude to the editorial board for their valuable ef-
forts. I hope future issues fulfill the readers' expectations and achieve the goals of our beloved 
university. 

I would also like to thank the respected researchers who have chosen our journal as an outlet for 

their publications, as well as the readers who follow our issues regularly. 

    

                                         May Allah bless our efforts. 

              Editor

 Prof. Ahmed Bin Ali Al-Rumeih
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