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 لخصامل
 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله، وصحبه، وبعد: 

يتناول:  البحث  األمومة،    فهذا  أطوار  سياق  يف  الواردة  والقرائية  القرآنية  اهلداايت 
 دراسة تطبيقية. 

املختلفة،    مهية علم اهلدايات، وبيان مفهومه، والتعريف بأطوار األمومة إبراز أ هيدف إىل  و 

 ات القرآنية والقرائية الواردة فيها، وبيان عالقة القراءات باهلدايات. اهلداي   واستنباط 
 . ، وخامتة، وفهارسأربعة مباحثومتهيد، و ،مقدمةوقد قسمته إىل 

 أما املباحث فهي:

 . اهلداايت الواردة يف طور احلملل:  املبحث األو 
 .اهلداايت الواردة يف طور املخاض والوضعاملبحث الثاين:    
 . اهلداايت الواردة يف طور الرضاع:  لثالثحث ااملب  

 . والفطام  اهلداايت الواردة يف طور الفصال  املبحث الرابع:
 وقد تضمن كل مبحث من املباحث السابقة عدة مطالب.

 :النتائج فقد تضمنت أبرز النتائج والتوصيات، ومن  اخلامتةوأما 

أن حييط   القرآنية البد  اهلدايات  يف  الباحث  اإن  وأن    لقراءاتبوجوه  املختلفة، 

 يمعن نظره يف داللة كل قراءة؛ ألن اهلدايات ال تكتمل إال بمعرفة القراءات. 

االعتناء ا  أمهية  يف  املتمثل  الُكره  من  يلحقها  ملا  احلامل،  ضطرابات الباألم 

،  بتوفري الغذاء والراحة الالزمة والعالج  كون ذلكعصبية، وال سدية واجلنفسية وال

 . املرشوعة وإشباع رغباهتا

القراءات    : التوصياتومن    علم  يف  املتخصصون  ُيعنى  اهلدايات،  أن  بمجال 

 . وإثراء املكتبة القرآنية بدراسات متخصصة

تثقيف األم املسلمة، وتذكريها بام أوجب اهلل هلا، وما أوجب عليها، من خالل  

 ايات القرآنية الواردة يف سياق أطوار األمومة، وغريها.تأملها للهد

 .األمومةأطوار القراءات، القرآنية، اهلدايات،  الكلمات املفتاحية:
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ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات   ونستعينه  ههلل، نحمدإن احلمد  

أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال اهلل  

حممد   وأن  له،  رشيك  ال  آله وحده  وعىل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  ورسوله،  عبده  ا 

 وصحبه أمجعني، وبعد: 

،  ين عابر ، ومنار ال مرشد احلائرين   وهوة وضياء،  نور وشفاء، ورمحفإن القرآن كله  

 وغوى.   خاب من اهتدى هبديه فال يضل وال يشقى، ومن أعرض عنه فقد  

الباحثون،  به  عني  ما  وأنفع  الدارسون،  به  اشتغل  ما  القرآن خري  كان  ولذلك 

 ن.سالكوأجل سبيل يقصده ال و

موطن    وىصوقد   ما  غري  يف  وخفض   دين، لوالاب  ربالبالقرآن  حقهام  ومراعاة 

الرمحة،    حجنا إليهام فقال تعاىل:الذل من  ڳ ڳ ڳ  ﴿وقرن عبادته باإلحسان 

ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ںڱ ڱ ڱ  ڱ ں

 .[23اإلرساء: ]  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
البحث: هذا  يف  أتناول  أن  رأيُت  وأعظم،  آكد  األم  حق  كان  اهلداايت    وملا 

 . دراسة تطبيقية، ق أطوار األمومةياس القرآنية والقرائية الواردة يف 
 واهللَ أسأل اإلعانة والتوفيق، وهو حسبي ونعم املوىل والنصري.

 أهداف البحث: 
 إبراز أمهية علم اهلدايات، وبيان مفهومه.  -1

 الواردة فيها. التعريف بأطوار األمومة املختلفة، واستنباط هدايات اآليات  -2

 عالقة القراءات باهلدايات. بيان  -3

 :هسباب اختيار وع وأضو املمهية  أ
 هذا املوضوع متعلق بأرشف كتاب عىل اإلطالق.  إن   -1
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القرآنية،   -2 الدراسات  يف  اهلدايات  علم  املقصد  ف أمهية  هي  العاملني  هداية 

 األول من مقاصد القرآن العظيم. 

هنا املحور التي ترتكز عليه  إ عناية القرآن باألمومة، ورعاية حقوقها، حيث   -3

 األرسة واملجتمع. 

 مع بني اهلدايات القرآنية والقرائية يف اآليات الواردة يف سياق األمومة. جلا  -4

 حول هدايات اآليات.  ،مجع خالصة ما كتبه العلامء املفرسون -5

 معاين اآليات. حماولة استقصاء اجلهد يف استنباط ثمرة فهم -6

بجانب  -7 االهتامم  يف  القراءات  لعلم  والدارسني  الباحثني  أمام  الطريق  فتح 

 اءات. قرالهدايات 

عليها،   -8 أوجب  وما  هلا  اهلل  أوجب  بام  وتذكريها  املسلمة،  األم  ن متثقيف 

 . خالل تأملها للهدايات القرآنية، وتعمقها يف معاين القرآن العظيم

 :الدراسات السابقة
احلالإن   كذلك  ومتنوعة،  كثرية،  اهلدايات  يف  والباحثني  العلامء    يف   كتابات 

علمي واطالعي عىل حسب  ولكن مل أقف    ،اقهوحقو  ،موضوع األمومة وأحكامها

اهلدايات   أفرد  األمومة  من  أطوار  سياق  يف  اهلالواردة  جتمع  وافية  دايات بدراسة 

 .يف ذات املوضوع امع  القرآنية والقرائية 

 حث: خطة الب 
وأسباب    ،ملقدمةا املوضوع  وأمهية  وأهدافه،  البحث،  مقدمة  عىل  وتشتمل 

 ، ومنهجي فيه.البحث  ةطخو، اختياره، والدراسات السابقة

 التمهيد: 
ا.تعريف اهلدايات :أوًل  -  ، لغة واصطالح 

 .هلداياتأمهية ا ا:اثنيً  -

 عالقة القراءات باهلدايات.  اثلثًا: -
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 الواردة يف طور احلمل، وفيه ثلثة مطالب:املبحث األول: اهلداايت  
ا.   املطلب األول:  تعريف احلمل لغة واصطالح 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ   ﴿  وله تعاىلق  يفاهلدايات    املطلب الثاين:

 . ﴾چ  چ 

پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿  اهلدايات يف قوله تعاىل:  املطلب الثالث:

  .﴾پ   
 الواردة يف طور املخاض والوضع، وفيه أربعة مطالب: املبحث الثاين: اهلداايت  

ا.  املطلب األول:  تعريف املخاض والوضع لغة واصطالح 

تعاىل:   يف  اتاياهلد  املطلب الثاين: ى   ې  ې   ې  ې  ۉ﴿  قوله 

 .﴾ى   ائ  ائ  ەئ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ڭ   ﴿   :اهلدايات يف قوله تعاىل  ب الثالث:املطل 

 . ﴾ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ

 .﴾  ڀپ   ڀ ﴿ اهلدايات يف قوله تعاىل: املطلب الرابع:
 املبحث الثالث: اهلداايت الواردة يف طور الرضاع، وفيه ثلثة مطالب: 

ا. عرت  لب األول:طملا  يف الرضاع لغة واصطالح 

  ےھ  ھ  ھ   ھ  ے ﴿  اهلدايات يف قوله تعاىل:  املطلب الثاين:

ې    ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٴۇۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

 .  ﴾ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ 

ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ﴿  اهلدايات يف قوله تعاىل:  املطلب الثالث:

 .﴾ىت  يت   جث  مث  خت  مت   جت  حت   يبخب   مب  ىب  حب يئ  جب 

 ، وفيه ثلثة مطالب:والفطام  طور الفصالاملبحث الرابع: اهلداايت الواردة يف  
ا.  ،لغة والفطام تعريف الفصال  املطلب األول:  واصطالح 



 (ه1442 ةجذو احل)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ سللدرااطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

477 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ﴿  اهلدايات يف قوله تعاىل:  املطلب الثاين:

 .﴾یىئ  ىئ

 .﴾ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ ىل:دايات يف قوله تعااهل :لثثااملطلب ال

 اخلامتة.
 فهرس املراجع. 

 املوضوعات. س  ر فه
 منهج البحث: 

عىل     -1 املضبوط  املصحف  وفق  العثامين،  الرسم  عىل  القرآنية  اآليات  كتبُت 

فيها قراءة أخرى، فإين أضبطها    وردترواية حفص عن عاصم، إال املواضع التي  

 عىل تلك القراءة.

وتأاهلدايات واستنبطُتها    ُت لصاستخ -2 بعد رجوعي  ملا جاء يف ومجعُتها  ميل 

ثم أحلُت   القراءات،  القرآن وتوجيه  التفسري وإعراب    عىل تلك املصادر بعد كتب 

 إيرادي جلميع اهلدايات.

واضع القرائية التي  املباقي  هدايات القراءات التي ظهرت يل، وأما   أوردُت  -1

 ائها وذكر حججها. يت بإيرادها وعزوها لقرتفاكحد فيندرج اختالفها يف معنى وا

آيةبعد  ذكرُت   -2 اإلمجايل،   كل  معناها  األمومة  أطوار  سياق  يف  وردت 

، وحججها، ثم هدايات القراءات إن  وهداياهتا، ثم القراءات الفرشية الواردة فيها

 جدت. وُ 

 ضبطُت ما ُيشكل بالشكل. -3

 . يجالتوثيق، والعزو، والتخراملنهج العلمي يف  راعيُت  -4

 صيلة.ية عند ذكر املصادر األراعيُت الناحية التارخي -5

 ، طلب ا لالختصار. مل ألتزم برتمجة األعالم الوارد ذكرهم يف البحث  -6
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 ختمُت البحث بخامتة ذكرُت فيها أبرز النتائج والتوصيات.  -7

 ، وفهرس للموضوعات.واملراجع البحث بفهرس للمصادر ذيلُت  -8

وبه نستعني،  دئ،  نبت  عون والسداد، باسمهال و  أسأل التوفيق والقبول،  هذا واهللَ

 حول وال قوة إال باهلل العظيم.  الوعليه نتوكل، و

 الباحثة 
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 التمهيد
 : واصطلًحا  ،لغة  تعريف اهلداايت أوًل:   -

واهلاء    ى،اهلُدمن  ،  ، واهلداية مصدٌر من الفعل: َهَدىدايةمجع ه  لغة:   اهلداايت

 : نيىل أصلدالن عاحلرف املعتل يو دال وال

  : والداللةأحدمها  شاُد  وِهدية  ،  الرَّ وِهداية   وَهْديا   ى  ُهد  َهداه    : ويقال ،  وقد 

بينُت   هداية،  الطريق   له  هديُت  معنى  الطريق   عىل  وتعاىلمنو   ،له  سبحانه  قوله    : ه 
 .[10البلد:]  ﴾   ڻ ڻ﴿،  [26]السجدة: ﴾ گ گ گ﴿

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿  : قوله تعاىل منه و  ، اء االهتد ويقال: اهتديُت من  

 . أقام عىل اإليامن   : أي   ، م اهتدى ـ ث   ، ه ـ رب ـ ن ب ـ وآم   ، ه ــ ب ـ ن ذن ـ اب م ـ ت   أي:   [ 82]طه:   ﴾   ڱ

قوهلم:   الباب  أي  نظرومن  أمِرِه  َهْدَي  أي    :فالٌن  ِهْدَيَتُه،  أحَسَن  وما  ِجهَته، 

هُياو  ،َهْدَيه فالن  معتمدا     َدىجاء  بينهام  يميش  كان  إذا  اثنَني،    وَرَمْيُت ،  عليهامبني 

 َقْصَده.  :َر ُهَديَّاه، أيخثمَّ رميُت بآ ،سهم  ب

َلَطف  ثانيهام:   ة  اهلَِدي ة: ما أهَدْيَت من    ، أهَدْيُت ُأهِدي إهداء  يقال:    ،إىل ذي َمودَّ
 . (1) واملِْهَدى: الطَّبُق هُتَدى عليه

التأصيلية    فقد عرفها الفريق البحثي يف الدراسة :تعريف اهلداايت اصطلًحاا أم  

هي الداللة املبينة إلرشادات القرآن الكريم التي توصل    :فقالوا  القرآنية    ياتللهدا

 . (2) لكل خري، ومتنع كل رش
تتضح   لطفوهنا  داللة  فاهلداية  واالصطالحي،  اللغوي  املعنى  بني   ، العالقة 

تُ  إىل  املوصل  الطريق  ل هبا  ـَن فهمها، وعمِ بنين ملـوإرشاد عىل مراد اهلل من اآليات، 

 ، ومتنعه من االنحراف يف مزالق الشقاء والضالل. رصاط اهلل

 
اللغة، البن فارس:  انظر: ( 1) ، تاج العروس،  (15/353)، لسان العرب، البن منظور:  (6/31)  مقاييس 

 . (40/284)للزبيدي: 

 .(44ص )وآخرين:  اهلدايات القرآنية، دراسة تأصيلية، للدكتور: طه عابدين، انظر: ( 2)
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آنية، وقد جتتمع وقد تكون اهلداية يف كلمة قرآنية واحدة، وقد تكون يف آية قر»

مجلة هدايات يف اآلية الواحدة، أو يف آيات املوضوع الواحد يف السورة، وقد تكون 

  اللفظ القرآين   نو من املوضوع، أو ماهلدايات مستنبطة من جمموع آيات السورة، أ 
أو   ظاهرة  هداية  من  واحدة  كلمة  من  كانت  ولو  قرآنية  آية  ختلو  وال  الواحد، 

ها عرشات اهلدايات؛ ألن اآلية مع ما فيها من هدايات هي مستنبطة، بل قد جتد في

ل  من لوازم القول أن يكون له قائل، وتد   يف الوقت  نفسه تدل عىل وجوده جل وعال؛ ألنَّ 

 . ( 1) « وصالح   كم يسدد لكل خري  ي حُم دْ ه من هَ تْ ورمحته، ملا حوَ   ، مه كْ ُح و عىل علمه  
 اثنيا: أمهية اهلداايت:  -
خيفى  إن   ال  أنَّ مما  األلباب،  ذوي  ا  عىل  وله  علمٌ   هلداياتعلم   شأنٌ   فضيل، 

  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿  اهلل العظيم الذي متصلة بكتاب كيف ال وحباله  جليل،

 . [42فصلت:]  ﴾ ڻ ں ں   ڱ ڱڱ ڱ
ي بركاته، وال تضمحل ِحَكم آياته، بل هو نوٌر ييضء عتمة  ال تنطووكتاب اهلل

 بلسٌم وشفاء.للقلوب واألبدان  هو، وظلامءالدياجري ال

إرشادٌ ــــَّومل القرآن،  آيات  هدايات  يف  كان  وداللةٌ   ا  القويم،  النهج  عىل   إىل 

عظي جدُّ  معرفتها  إىل  احلاجة  كانت  املستقيم  زمن  الرصاط  يف  السيام  فيه    مة،  غفل 

، -إال من رحم اهلل - عن قراءته وفهم معانيهكثري من الناس عن تدبر القرآن، فضال  

استُ  بام  عنه  وسائل    حدثوانشغلوا  من  وتشعَّ هلم  الفتن،  فكثرت  بت وملهيات، 

 ت مستجدة. املشكالت، وظهرت يف األمة أزما

  كل من  اص  وخال، للحق والصواب ا مرد  وا يف اإلحاطة هبدايات القرآن خري   إنَّ و
كتابه صاحل    ألنَّ   اضطراب؛  واألزمان اهلل عز وجل جعل  العصور  لكل   ۀ ۀ﴿   : ا 

 . [82اإلرساء:]    ﴾ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ
 

 .(712ص) انظر: ( 1)
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القيم  اإلمام  قال   فإن القرآن مل ينزل ملجرد التالوة، وانعقاد الصالة »:  ابن 

لُيتدبر، ويُ  أنزل  العمى، ويُ برصَّ ، ويُ  وعمال  علام    هى بدَ ل، وهُيْ عقَ عليه؛ بل  رشد  من 

 . (1) «من الغي، وهيدي إىل رصاط مستقيم يعلم من اجلهل، ويشفمن الغي، ويُ 
فيه   »  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿   يف تفسري قول احلق:     قال الشيخ السعدي

من داء، ونور يستضاء به    ، فيه كل هدى من ضاللة، وشفاءٌ غزيرٌ   ، وعلمٌ كثريٌ   خريٌ 

الظلامت إليه  ،يف  حيتاج  حكم  كل املكلَّ   وكل  عىل  القطعية  األدلة  من  وفيه    فون، 
 .(2)«طرق العامل منذ أنشأه اهلل كتاب   مطلوب، ما كان به أجلَّ 

اجلد،   ساعد  عن  يشمر  أن  الفطن  الكينس  عىل  أن  نجد  سبق،  فيام  التأمل  وبعد 

 ويمعن النظر يف كتاب اهلل، ويستبرص بنور آياته، ويسرتشد هبداياته.. 

 ت. ت ابهلدااي اءعلقة القراا:  اثلثً  -
أن   ينبغي  باهلدايات  القراءات  اخلوض يف عالقة  تعريف قبل  إىل  بإجياز  نتطرق 

القراءات لغة : مجع قراءة، وهي مصدر قرأ يقرأ قراءة  وقرآنا ، بمعنى : القراءات، ف

أي  تال تالوة، وهي يف األصل بمعنى الضم  واجلمع، يقال : قرأُت املاء يف احلوض،  

 مجعته فيه. 

 . (3)إىل بعضقرآن قرآنا ؛ ألنه جيمع اآليات والسور وَيُضمُّ بعضها ال يوُسمن 

يف تعريفها  عديدة  ،الصطلح  أما  تعريفاٌت  ابن  مِ   ،فلها  تعريف  أحسنها  ن 

الذ بقوله:  عرَّ   ياجلزري رمحه اهلل  القرآ»فها  أداء كلامت  بكيفيـة  ن واختالفها،  علٌم 

ا  لناقله  . (4) «َمْعُزوَّ

 
 .(1/316)واعق املرسلة: الص انظر: ( 1)

 .(712ص) انظر: ( 2)

 .(1/128) :، لسان العرب( 1/65)هري:للجو الصحاح انظر: ( 3)

 . (49 ص) منجد املقرئني:انظر:  ( 4)
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إلف ُنِقل  كنيالقرآن  ونصه  لفظه  نبيناا  عىل  تعاىل  اهلل  أنزله  إلينا ،  ×  ام  وُنقلت 

نطق   كام  أدائه  جربيلكيفية  علمه  ملا  وفقا   الرسول  كلامت  ،  هبا  بعض  نزلت  وقد 

 .(1) بألفاظ متغايرة، وقد أقرأها أصحابه كام أنزلت عليه ×  النبي  القرآن عىل
ال مما  اال  إن  أن  فيه  القرآنية  ال  يف  ختالفشك  ال    اختالف  هوقراءات  تنوع، 

يف   تنزُ ، تكألخرى هي بمنزلة اآلية مع اآليةتناف وتضاد، وكل قراءة مع ا  اختالف

   والعديد من األحكام والدالالت.،  (2) تنوعها الكثري من املعاين واهلدايات
الزرقاين:   الشيخ  يقول  هذا  اآليات، »ويف  تعدد  مقام  يقوم  القراءات،  تنوع  إن 

الب وذ إىل كامل    ،غةاللك رضٌب من رضوب  وينتهي  يبتدئ من مجال هذا اإلجياز، 

أضف   واألدلة  اإلعجاز،  الساطعة،  الرباهني  من  القراءات  تنوع  يف  ما  ذلك  إىل 

، فإن    ×القاطعة عىل أنَّ القرآن كالم اهلل، وعىل صدق من جاء به وهو رسول اهلل  

وتضاد، وال    وءقردي إىل تناقض يف املهذه االختالفات يف القراءة عىل كثرهتا ال تؤ 

وختاذل، هتافت  ويبني    إىل  ا،  بعض  بعضه  يصدق  قراءاته  تنوع  عىل  كله  القرآن  بل 

والتعبري،   األسلوب  علو  يف  واحد   نمط   عىل   ، لبعض  بعضه  ويشهد  ا  بعض  بعضه 

والتعليم، اهلداية   من سمون 
تعدد اإلعجاز    وهدف  واحد  يفيد  وذلك من غري شك 

 .(3) « واحلروف  قراءاتبتعدد ال
 بأوجه القراءات املتنوعة  لاّم للباحث يف اهلدايات أن يكون مُ   ينبغين هنا كان  مو

علمٌ  فهو  اآلية،  هدايات  استخراج  يف  ذلك  لتوظيف  ويسعى  اآلية،  ينبغي ال    يف 

املعاين،   بيان  يريد  من  عند  به  اهلداية  اجلهل  ألن  اآلية؛  من  ال  واهلدايات  املرادة 

 .(4) عرفتهام ب تكتمل إال
 

 .(5ص ): ، بترصفالبدور الزاهرة، لعبد الفتاح القايضانظر:  ( 1)

 . (104ص)  :نيف استخراج اهلدايات، للدكتور: طه عابدين ، وآخري طرق العلامء انظر:  ( 2)

 . (1/149)مناهل العرفان: انظر:  ( 3)

 .(105ص): استخراج اهلداياتيف طرق العلامء  ( 4)
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 بحسب اهلدايات إىل قسمني: اءات قرالتنقسم و

اإلماالت، وتسهيل   القسم األول: كاالختالف يف  الصويت:  األداء  اختالف يف 

االدغام أو  حتقيقها،  أو  عىل    ،اهلمزات،  الدالالت  يف  له  أثر  ال  وهذا  ذلك،  ونحو 

غالب   واهلدايات  ولكنااملعاين  إذ،  بمستبعد  ليس  الختال  ه  يكون  األصول  قد  ف 

هة  ويمعن  دالالت وصلة  النفي،  يف  املبالغة   [69الفرقان:  ]  ﴾ ڦ ڦ  ﴿  اءكمد  

 يف العذاب، ونحو ذلك. لإلمعان 

اختالف له أثره يف داللة املعاين واهلدايات: وهو ما كان من قبيل    القسم الثاين:

فيه   يكون  الذي  وهو  احلروف،  املعاينفرش  أحد طرق  تعدد  العلامء  باتفاق  وهو   ،

اهلدايات،اس  ق  تخراج  موكل  مع  راءة  تتناقض  ال  جديدة  هداية  حتمل   القراءةنها 
 . (1)األخرى

يقرأ به قارئ معنى   تستنبط من كل حرف  تزل العلامء  ومل  »الدمياطي:  قال اإلمام  

والقراءة حجة الفقهاء يف االستنباط وحمجتهم يف االهتداء    ،ال يوجد يف قراءة اآلخر

 . (2)«األمة ما فيه من التسهيل عىل  مع
أن حييط بوجوه   ينبغيسبق نجد أن الباحث يف اهلدايات القرآنية  ما  ل  خال   ومن

 القراءات املختلفة، وأن يمعن نظره يف داللة كل قراءة، ويعرف علتها ووجهها.

بصاحب القراءات، أن يسعى بام آتاه اهلل من علم بالقراءات، ومعاين    إنه خلليٌق و

ا للمستنبط ا وباحث ا و ،اآليات  ني. ـــَ ينَْس ع بني احلُ جم في ات،  هدايمستخلص 

 

 

 
 .(106ص ): ، بترصف املصدر السابق ( 1)

 . (6ص) إحتاف فضالء البرش: ( 2)
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 املبحث األول
 يف طور احلمل اهلدايات الواردة

 املطلب األول: تعريف احلمل لغة واصطلًحا. 
لغة:   - وامرأٌة   احلمل  ومحيٌل،  حمموٌل  فهو  ومحالن ا،  محال   حيمله  اليشء  مَحل 

لة،  ويصح أن يقال: حام  كان يف بطنها ولد،  وقيل: حامل إذا   حامل إذا كانت ُحبىل،

 أو عىل رأسها فهي حاملة ال غري.  ،فإذا محلت املرأة شيئ ا عىل ظهرها

، أمَّ حُيمل عىل ظهر  أو    واحِلمل بالكرس الثقل الذي ا مَحْل البطن فال خالف  رأس 

احلاء  فيه بفتح  تعاىل،  (1)أنه  قوله  يف  املراد   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿:وهو 

 ڎ ڎ ڌ ڌڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ

 .[189]األعراف:  ﴾ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
َح ـم ـوج حِ ـم ـع  تعاىل:ـم ـل  قوله  كام يف  وأمحال،   ەئ ەئ ائ ائ ﴿  ال، 

[4]الطالق:  ﴾ ۇئوئ وئ
 (2) . 

 اصطلًحا: احلمل    -
 .(3) بىل ــاملراد باحلمل: احلمل بالبطن، أو ما يف بطن احلُ 

واالصطال اللغوي  املعنى  بني  احلَموباجلمع  أن  نجد  اجلحي  عىل  يطلق  نني ل 

 به األنثى يف بطنها. الذي حتمل 

: فهو حالة طبيعية مؤقتة تتالءم معها املرأة لوجود كائن تعريف احلمل علمًيا  أما

 . (4) نتيجة إلقاح نطفة الرجل مع البويضةجديد يف رمحها 
 

 . (11/174)، لسان العرب: (61/ 5)انظر: هتذيب اللغة، األزهري:  (1)

 .(11/174)، لسان العرب: (5/61) :للغة، هتذيب ا(2/84)انظر: مقاييس اللغة:  (2)

 .(5/393)املبدع يف رشح املقنع، البن مفلح: ، (4/7)انظر: بدائع الصنائع، للكاساين:  (3)

د/  (4) بالطفل،  العناية  موسوعة  د/انظر:  عيتاين،  قبييس:  عاصم  وصحة (53ص)آمال  اجلنني  تطور   ،

 . (175ص ): حمي الدين طالود/ امل،احل
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ﴿  قال تعاىل :

 . [7 –  5]الطارق:  ﴾  ڄ

  ﴾ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ائ ى    ى ﴿  ىل:وقال تعا

 . [2]اإلنسان: 

الذكر وبويضة  ن النطفة من خلية  وُّ ـواألمشاج هي األخالط، وهي إشارة إىل تكَ 

 .(1) األنثى بعد التلقيح
   :املطلب الثاين: اهلداايت يف قوله تعاىل

 ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ 

 .[14لقامن: ] ﴾ڎ ڌ ڌ

 لآلية:   اإلمجايل  : املعن أوًل 
 ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿  هذه من مجلة وصايا لقامن:

  ، برتك الرشك الذي من لوازمه اهلل  بالقيام بحق   ابنه  ا أمرـــَّملو  ﴾ڄ ڄ  ڄ
أي:   ﴾ ڃ  ڃ  ڃ﴿  بالقيام بحق الوالدين فقال:  ه القيام بالتوحيد، أمر

إليه، وجعلناه وصي وة عنده، سنسأله  عهدنا  هبا،  القيام  أم ال؟عن  ثم   هل حفظها 

أي:     ﴾چ  چ  چڃ  چ    ﴿   :ذكر السبب املوجب لرب الوالدين يف األم، فقال
الوحم،  من  نطفة،  يكون  حني  من  املشاق،  تالقي  تزال  فال  مشقة،  عىل  مشقة 

 واملرض، والضعف، والثقل، وتغري احلال، ثم وجع الوالدة، ذلك الوجع الشديد. 

ومشقة الوالدة    ،إشارة إىل مشقة احلمل  :ا عىل ضعف، وقيل معناه ضعف    :يلقو

إىل تدرج   ، وحيتمل أنه أشاروضعف األم معه  ،إشارة إىل ضعف الولد  :بعده، وقيل

قال كأنه  يعني ضعفني بل  فكأنه مل  الضعف،  زيادة  أمه  :حاهلا يف  والضعف    ،محلته 

أمره ينقيض  أن  إىل  الضعف  بعد  او ،  يتزيد  ضقيل:  والطلحلمل  ضعف،  عف،  ق 

 ف. والوضع ضع

 
 .(26ص )الطفل، د/ حليمة عيل أبو رزق: ات تربوية من القرآن والسنة يف تربية انظر: توجيه  (1)
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ص  والوالد منها يف رتبة الوصية هبام، ثم خصَّ ك اهلل تعاىل األم  هذه اآلية رَشَ ويف  

فتحصل لألم ثالث مراتب ولألب    ،ودرجة ذكر الرضاع  ،األم بدرجة ذكر احلمل

الرسول   قول  وأشبه ذلك  قال  ×واحدة،  أبر؟    : حني  من  مك. : أقال»له رجل 
م  مث  قاقال  أمك.  مث  قال:  مثن؟  قال:  من؟  مث  م ل  مث  قال  أمك.  قال    مث ن؟ 

 .فجعل له الربع من املربة كاآلية  (1)«أابك
 . (2)أي: وفطامه يف انقضاء عامني   ﴾ڇ ڇ ڇ ﴿

نعمي   ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿وقوله: عىل  يل  اشكر  أن  إليه  وعهدنا  يقول: 

املشقة حتى استحكم  يك ما عاجلا من  ، ولوالديك تربيتهام إياك، وعالجهام فعليك

  اهلل مصريك أهيا اإلنسان، وهو سائلك عامَّ يقول: إىل    ﴾ڎ ڌ  ﴿ وقوله:  ،قواك

كان من شكرك له عىل نعمه عليك، وعام كان من شكرك لوالديك، وبرك هبام عىل  

يف   إليك  اصطنعا  وما  وصباك،  طفوليتك  حال  يف  واملشقة  العناء  من  منك  لقيا  ما 

 .(3) ام عليك حتننهبك، و  برمها 
 : اهلداايتا:  اثنيً 
 وابتداء اخللق، ونعمة اإلجياد  نعمة  عىل العبيد هي  النعم  أعظم  من    فيها أنَّ  -

صارت    :أي   ﴾ڃ  چ   ﴿  :فقالاإلبقاء بالرزق، وقد جعل اهلل األم سبب ا يف ذلك  

وجوده سبب  اهلل  أيض    صارْت   :أي ﴾ڇ ڇ ڇ﴿،بقدرة  سبب بقدرته    ا 

 .بقائهاستمراره و

 بوين تالية لطاعة اهلل.ة األطاع فيها أنَّ  -

 
ال  (1) باب:(1/3020)بخاري يف صحيحه:  أخرجه  كتاب األدب،  ، ح ﴾ ٻٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ ، 

 .[5971] رقم:

 سيأيت الكالم عىل الفصال يف املبحث الرابع.  (2)

ابن عطية:ر:  انظ(  3) الطربي:  (4/349)تفسري  تفسري  كثري:  (20/371)،  ابن  تفسري  تفسري (6/336)،   ،

 .(648ص ): السعدي
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الدين عىل أمهية تذكري األبناء ووعظهم بإحسان، وتوصيتهم لول  فيها تنبيهٌ  -

 باخلري، ومنحهم أفضل العلوم واملعارف. 

املشقة هذه ومن التعب  الوالدة    ذكر ما تكابده  تعاىل  فيها أن احلق تبارك و -

ااخلصوص، وعىل  ا للتوصية باألم  إجياب  ،  املدة املتطاولة ،  بإحساهنا املتقدم إليه   تذكري 

ڃ   ﴿  ابتداء، فقال:  ال التوصية باألب؛ ألن اهلل مجعهام عىل عدم إغف  مع التنبيه 

 . ﴾ڌ ڍ   ڍ ڇ ﴿  قال: ثم،    ﴾ ڃ  ڃ
إذ    ةفيها عظم  - الرزق،  أمه   نَّ إاهلل يف مسألة  يأتيه وهو يف بطن  رزق اجلنني 

 من حيث ال حيتسب.   

   أنَّ اإلمجاع عىل انعقدا ـــَّومل ،وشكر الوالدينجب شكر نفسه وأفيها أن اهلل  -

لم أن  عُ   ،كتفى فيه بمجرد النطق بالثناء عليهامشكر الوالدين بدوام طاعتهام، وأال يُ 

د القول ما مل تكن فيه    يال يكفاهلل  شكر   العقل وذلك بالتزام الطاعة،    ةموافقفيه جمر 

   .ل ةرصفها يف الز   واستعامل النعمة يف وجه الطاعة دون

  وهو املوجد  ،ورة الرتبية الظاهرةوالدين صبفضله لل  جعلا  ـَّاهلل مل  فيها أنَّ  -
 : ق فقالر  ثم ف  ﴾ڌ ڍ   ڍ ڇ ﴿  :واملريب يف احلقيقة جعل الشكر بينهام فقال

. ونعمتي عليك يف الدنيا واآلخرة  ،أن نعمتهام خمتصة بالدنيا  :يعني  ﴾ڎ ڌ﴿

 .(1) بعمله  واملنقلب إىل اهلل، ليجازي ُكال  رجع ي، وأن املفيها تذكري باملصري احلتم 
 املطلب الثالث: اهلداايت يف قوله تعاىل: 

 .[15األحقاف: ] ﴾پ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ 

 لآلية: املعن اإلمجايل  أول:    -
ن يف صحبته إيامها أيام حياهتام،  ْس يقول تعاىل ذكره: ووصينا ابن آدم بوالديه احلُ 

و عليهام، وهذا من  نهتام، وبعد مماهتام وأمرناه باإلحسان إليهام، واحلام يف حياوالرب هب

 
، التفسري  ( 3/495)، تفسري الزخمرشي:(3/313)لقشريي: تفسري ا ،(20/137)تفسري الطربي: انظر:  (1)

، تفسري ابن كثري:  (3/983) ، تفسري اخلازن:  (14/64)تفسري القرطبي:    ،(25/120)الكبري للرازي:  

 .(5/425): تفسري النيسابوري، (6/336)
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والدهيم   األوالد وعهد إليهم أن حيسنوا إىل  لطفه تعاىل بعباده وشكره للوالدين أن وىصَّ 

، وبذل املال، والنفقة وغري ذلك من وجوه اإلحسان.   بالقول اللطيف، والكالم اللني 

ال ذكر  عىل  نبَّه  املوجبثم  من  سبب  األم  حتملته  ما  فذكر  وما   لذلك،  ولدها 

 .(1) وقت محلها ثم مشقة والدهتا املشقة الكبرية إىل غري ذلك ،ن املكارهقاسته م
 اهلداايت: اثنًيا:   -
أنَّ  - التوصية  فيها  النبوية  بالوالدين  تكرار  واألحاديث  القرآن،  أجىل    يف 

ا مل يبلغ بر الوالدين مبلغ  ذ  اهلل إكات  من بر  هذاو  ،ا يف هذه األمة منه يف غريهامظهر  

 .يف هذه األمة غهبلم األمم السابقةيف 

األوالد وعهد إليهم أن   لطفه تعاىل بعباده وشكره للوالدين أن وىصَّ فيها   -

حيسنوا إىل والدهيم بالقول اللطيف والكالم اللني وبذل املال والنفقة وغري ذلك من  

   وجوه اإلحسان.

أن  إرشاد    افيه - األ  إىل  والبنوشيجة  أوَّ بوة  هي  وشيجة وة  بعد  وشيجة  ل 

 رعاية والترشيف. القوة واألمهية، وأوالها بال اإليامن يف

من   - أنَّ  رعاية فيها  وهي  ألبنائهام،  الوالدين  رعاية  السوية  الفطرة  لوازم 

 تلقائية، ال حتتاج إىل مثري؛ لذلك مل يرد توصية للوالدين بأبنائهام، إال يف حاالت خاصة. 

  ﴾  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ ألنه تعاىل قال أوال    ؛األم أعظمق  ح  أنَّ ها  يف -
يدل عىل أن ذلك  و       ﴾ پ  پ  پ﴿   :فذكرمها معا  ثم خص األم بالذكر فقال

، وهو من باب ذكر اخلاص  حقها أعظم وأن وصول املشاق إليها بسبب الولد أكثر

 بعد العام. 

أنَّ  - الرجل  فيها  عاطفة األم؛  قوية مثل    عاطفة األبوة يف األب ال تكون يف 

ل وليدها منذ أن استقر نطفة يف قرار مكني بألن عالقة األم بولدها اتصل حبلها بح

 أثناء محله.  

 
 .(781ص )انظر: تفسري السعدي:  ( 1)
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رحلة محل األم رحلة مضنية، مليئة باألوصاب واألتعاب من أوهلا   فيها أنَّ  -

وتطعمه   صحتها،  من  تعطيه  فهي  آخرها،  فرحة  إىل  ذلك  مع  وهي  غذائها،  من 

 . ( 1) ! ؟ تستحق بعد كل هذا الرب واإلحسان والترشيف أفال  ، ة الحتضانهراضية متلهف
 : وحججها  ، القراءاتا:  اثلثً  -

   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿   يف قوله تعاىل:  -رمحهم اهلل-اختلف القراء  

 :يف كلمتني   ﴾ ڀڀ    پ  پ   پ

   ﴾ ٻٻ ﴿ -

اء وفتح بزيادة مهزة مكسورة قبل احلاء وإسكان احل  ﴾ ٻٻ ﴿الكوفيون:قرأها  

وهو الكوفة،  مصاحف  يف  هي  وكذلك  بعدها،  وألف  أ  مصدر  السني  ن  َس ْح من 

 سن إحسان ا، واإلحسان خالف اإلساءة.حُي 

الباقون: ألف،   ﴾ُحسًنا﴿وقرأ  وال  مهزة  غري  من  السني  وإسكان  احلاء    بضم 
يف   هي  واحلسن   ،(2) مصاحفهموكذلك  حسن ا،  حيسن  َحُسن  من  مصدر  وهو 

 . (3) خالف القبح
 ﴾   ڀڀ   ﴿ -

بضم الكاف،    قرأ محزة، والكسائي، وخلف، وعاصم، ويعقوب، وابن ذكوان:

ه،  ــن ذاتـ اله مـك، أو ما ينـه، أو شقَّ عليــَت عليـكرهـ تُ ـا اس ـم  :وـم هـره بالضـوالكُ 

 وهو يعافه. 

 
تـظـان ( 1) ابــفسي ـر:  عـر  السعدي:  (4/18)  رفة:ـن  تفسري  والت،( 781ص)،  عاشور  ،نويرالتحرير  : البن 

 .(26/30) ، التفسري املنري، للزحييل:(26/29)

القراءات العرش، البن اجلزري:  ،  ( 655ص  )انظر: املقنع، للداين:   ( 2) ، إحتاف فضالء (2/337)النرش يف 

 .(503ص )البرش، للدمياطي: 

خالويه:   ( 3) البن  السبع،  القراءات  يف  احلجة  السبعة،(326ص)انظر:  للقراء  احلجة  ال  ،  عيل    فاريس: أليب 

(6/183). 
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الباقون: الكاف  ﴾ َكرها   ﴿   وقرأ  املشقة  ،  (1) بفتح  أو  َكِرهته،  ملا  بالفتح  والَكره 

 يام حيمل عليه بإكراه.ن خارج، فالتي تنال اإلنسان م

ن أكرهَت  ما  مفالُكره  والَكره  عليه،  عليه،  فسك  أكرهك غريك  جئتك ا  تقول: 

ا.  ا وأدخلتني َكره   ُكره 

 . (2) وقيل: مها لغتان بمعنى، مثل الُضعف والَضعف
 هداايت القراءات: رابًعا:    -
 : ﴾ ٻٻ ﴿ هداية قراءة -

ا    سائريف    الدين الواإلحسان إىل  إىل أنَّ   إرشادٌ   افيه  - الوجوه البد أن يكون جمرد 

صفة الوالدية تقتيض هذا اإلحسان بذاته،   ألنَّ   ؛من أشكال اإلساءة  عن أي شكل

 دون غريه.

إىل   يئإىل أنه ال ينبغي لألبناء أن ُيْتبعوا إحساهنم إىل والدهيم بام يس  تنبيهٌ   افيه  - 

 . ة، أو تعال  مشاعرهم من منَّ

 : ﴾ُحسًنا﴿ هداية قراءة -
ه  تنبيهٌ فيها    - الوالدين  حق  يف  ينبغي  الذي  أن  يف عىل  ومنتهاه  احلسن  غاية  و 

بأن يفعل بوالديه حسنا أي: فعال  ذا   أمر اإلنسانألن اهلل عز وجل    ؛لالقول والفع

 . (3) ُحسن، أو كأنه يف ذاته نفس احلسن لفرط حسنه
  ة الوالدين ُحسن رعاي  فيها أنَّ معاملة الوالدين بغاية احُلسن ال تكون يف مقابلة -

. ألبنائهام، بل هي فرٌض وحٌق واج  ٌب بال قيد  أو رشط 

 
 . (503ص )، اإلحتاف: (2/248)النرش:  ( 1)

القراء ( 2) يف  احلجة  السبع:  انظر:  عيل(122ص) ات  أليب  السبعة،  للقراء  احلجة  ،  (3/144)الفاريس:  ، 

 .(13/534)، لسان العرب: (707ص)املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين 

 .(28/14): التفسري الكبري، (8/82)أيب السعود : انظر: تفسري  ( 3)
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 :﴾   ڀڀ   پ   پ ﴿  : هداية قراءة  

ِوَحام - من  األم  تقاسيها  التي  املشقة  أن  إىل  إشارة  وكرب   (1)فيها  وثقل 

منه، فهي مكرهة عليه، وإن كانت  خالل مدة محلها، ال مندوحة عنه، وال مناص 

 تعافها. ا، لكنهاصادرة من ذاهت

تنبيهٌ  - باألم    فيها  العناية  إىل  الكريم  من  يلحقها  ملا  يف احلامل،  املتمثل  ُكره 

اضطرابات نفسية وجسدية وعصبية، تؤثر عىل مجيع األعضاء، وذلك بتوفري الغذاء  

 . ( 2)   من األمراض، وإشباع رغباهتا النفسية املرشوعة الكايف والراحة الالزمة والعالج 
ك هلا  نظام جسد األم كله، ال ترتمل انقالب هائل يف  إىل أن احلفيها إشارة   -

إال اجلسدية  قوهتا  ومن  به،  تعيش  ا  يسري  ا  مقدار  اجلنني،   تغذية  يف  بقيته    ترصف 
 .(3) وتربيته
 : ﴾   هاَكْر   پ   پ ﴿هداية قراءة  -
فيها أن  األم احلامل ال تكون كارهة للجنني ذاته، إذ ذاك حماٌل أن يقع من   -

عا وإنامأم   كارهة    قل،  فيه  تكون  يصيبها  وما  احلمل  ذلك  اضطرابات  ألحوال  من 

 وتغريات. 

 
وج ( 1) ونفسية  هرمونية  واضطرابات  عوارض  عدة  عن  عبارة  األشهر الوحام  يف  احلمل  مع  ترتافق  سدية 

  موسوعة عامل املرأة احلامل،  معظم احلوامل، وختتلف حدهتا من امرأة ألخرى. انظر: األوىل، وهي تصيب

 .(133ص)سوفنري:

األ ( 2) موسوعة  صقرانظر:  عطية  للشيخ  اإلسالم،  رعاية  بالطفل: (4/116):رسة حتت  العناية  ،موسوعة 

 .(50ص)

األطبا ( 3) معظم  املوايعترب  ألن  أمه؛  عىل  متطفل  الرحم  داخل  اجلنني  أن  األمينية  ء  كاألمحاض  الغذائية  د 

املشيمة،   خالل  اجلنني  إىل  األم  من  تنقل  وغريها  الفيتامينات،  وكذا  طلبات واجللوكوز،  أن  واملعروف 

و حتى  إلزامية  بصفة  تلبى  خلاجلنني   : انظر  األم.  عند  احليوية  املواد  هذه  بعض  أو  كل  يف  نقص  ق إن 

والقرآ الطب  بني  البار:  اإلنسان  عيل  حممد  د/  اإلسالمي،  (447ص  )ن،  الفقه  يف  األمومة  وأحكام   ،

 .(297ص ): حممد املاس رسالة علمية، د/ مريم 
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عىل أن ما يصدر عن احلامل من انفعاالت حادة، ومشاعر غريبة    فيها تنبيهٌ  -

تناهلا من عامل خارجي، وهو احلمل، الذي يكرهها عىل أمور مل تكن لتصدر منها 

 . طعمة، وغريهان بعض األلوال محلها، كالنفور من الزوج أو البيت أو م

الزومراعاب  للزوج  تذكريٌ فيها   - قرَّ ولذ،  ( 1) والصرب عليها  املجة احلة  ر  لك 

بل  الوحم،  فرتة  يف  وغريه،  الطعام  من  احلامل  نفس  إليه  متيل  ما  إحضار  الفقهاء 

باملعروف، ولتأثريه عىل اجلنني،   ؛ ألنه من املعارشة(2) وأوجب ذلك بعض الشافعية 

 .(3) وهتدئة لنفسها  صاهباعأل ، راحةٌ ويف إجابة رغبتها
 
 
 

 
 

  

 

 

 
طني هبا يف هذه الفرتة بالذات، إذ إىل أن احلامل حتتاج إىل عناية شديدة من املحيالدراسات العلمية  تشري   ( 1)

أ من  حساسية  أكثر  إىل  تكون  وامليل  والتأثر،  االنفعال  رسيعة  مضت،  فرتة  ألتفه  ي  واألحزان  اهلموم 

حتاط   أن  جيب  لذا  اجلسم  أجزاء  كل  يف  الفسيولوجي  التغري  بسبب  وذلك  احلنان،  األسباب،  من  بجو 

وانفعاهل تأثرها  إىل  تؤدي  التي  األسباب  عن  الوالبعد  أو  الزوج،  ناحية  من  وخاصة  يعيشون ا،  ذين 

معه  انظرويتعاملون  والقرآن:ا.  الطب  بني  اإلنسان  خلق  احلامل م ،  (449ص):  املرأة  عامل  : وسوعة 

 . (135-134ص)

، للرميل: ( 2) املنهاج  إىل رشح  املحتاج  للبجريمي: ، حت(24/22)انظر: هناية  فة احلبيب عىل رشج اخلطيب، 

(4/89). 

 .(4/116)ت رعاية اإلسالم، للشيخ عطية صقر:موسوعة األرسة حت ( 3)
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 املبحث الثاني
 اهلدايات الواردة يف طور املخاض والوضع

 : لغة واصطلًحا  ،املطلب األول: تعريف املخاض والوضع
لتتكلل بعد رحلة احلمل الطويلة بأوصاهبا وأوجاعها، يأيت املخاض والوضع،  

 والبرش.. تلك الرحلة بالفرح 

 تعريف املخاض لغة: -
ء يف وعائه مائع، يقال: يدل عىل اضطراب يش اء والضاد أصل صحيحواخل امليم

كأنَّ  التشبيه،  معنى  عىل  الوالدة،  وجع  أصاهبا  إذا  وخِماضا ،  خَماضا   املرَأُة  َضِت    خَمِ

يتمخَّ  مائع  يشء  جوفها  يف  الطالذي  رضهبا  حامل  وكل  ماخض، ض،  فهي  لق 

 . واجلمع مواخض

أيومتخَّ  اللبن، وامتخض  املحترك    :ض  الولديف  إذا حترك يف    مخضة، وكذلك 

 .(1)احلامل  بطن
 تعريف املخاض اصطلًحا:  -

 . (2)وجع الوالدة، وهو الطلق 
ا من املخض، وهو احلركة الشديدة لشدة حتر   ك اجلنني يف بطنها إذا  وسمي خماض 

 أراد اخلروج. 

 .(3) الحيالعالقة بني املعنى اللغوي واالصطفهذه 
جممو  هو  علمّيا:  يف واملخاض  حتدث  التي  املراحل  من   عة  احلمل،  هناية 

 .(4) غري إرادية يف عضالت الرحم تؤدي إىل خروج اجلنني وتقلصات   انقباضات
 

   .(7/228)، لسان العرب: (5/304)ظر: مقاييس اللغة: ان ( 1)

للنووي:   ( 2) املهذب،  رشح  املجموع  للربكتي:  (17/60)انظر:  الفقه،  قواعد  القاموس  (200ص )،   ،

ا، لسعدي أبو جيب:   .(337ص )الفقهي لغة واصطالح 

 .(3/390)مني الشنقيطي: األانظر: تفسري أضواء البيان، ملحمد  ( 3)

 ، بترصف. (346ص )م األمومة يف الفقه اإلسالمي: انظر: أحكا ( 4)
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 تعريف الوضع لغة:  -
يضعه الوضع ضد الرفع وهو خفض اليشء وحطه، يقال: وضع اليشء من يده  

يُ وضع   جتارته  يف  وُوِضع  ألقاه،  إذا  تا  الولد  احلامل  ووضعت  خرس،  ه  ضعوضع: 

 .(1) واضع: وَلَدْته ا بالفتح وتضع وهيوضع  
 هو الوالدة .:  الوضع اصطلًحا
ا: هو عمل وظائفي، طبيعي، يمر اجلنني خالله من احلياة داخل  والوضع علميّ 

 .(2) خارج جسم األم ليصبح طفال  الرحم إىل احلياة
املخاض آالم  األم  والوضع  وتستهلك  ا    من  وجهد  ا  اآلالم شاق اكبري  وهذه   ، 

األم تتحملها وتصطرب عليها من أجل أن خيرج املولود    أخرى، لكنَّ   تفوق أي آالم 

القيم  سليام   ابن  وقد وصف  فؤادها،  ويسعد  عينها  فتقر  معاىف  اإلهلية     القدرة 

 العظيمة يف خروج اجلنني أثناء الوضع فقال: 

ا فإذا  قوي   الشجرة يف اتصاهلا بمحلها اتصاال  اجلنني يف الرحم بمنزلة الثمرة عىل»

فكذا   ،روق املمسكة هلالثقلها وكامهلا وانقطاع الع  ؛امل يبق إال انفصاهل  بلغت الغاية

  ، اجلنني تنهك عنه تلك األغشية وتنفصل العروق التي متسكه بني املشيمة والرحم

الرطوبات   تلك  وانتها  ،ةق املزلوتصري  وثقله  بإزالقها  احلجبفتعينه  وانفصال    ، ك 

وال بد من انفصال بعض    ،ا جدّ عظيام    افينفتح الرحم انفتاح    ،ج العروق عىل اخلرو

العظيمة حذاق    ،املفاصل  بذلك  اعرتف  وقد  زمان  أرسع  يف  تلتئم    ء األطباثم 

  وتدبري يعجز عقول الناس عن إدراك  ،واملرشحني وقالوا ال يتم ذلك إال بعناية إهلية
 .(3) « ...أحسن اخلالقني كيفيته فتبارك اهلل

 
 .  (8/396)، لسان العرب: (6/117)اللغة: انظر: مقاييس  ( 1)

   .(121ص) موسوعة العناية بالطفل:انظر:  ( 2)

 .(290ص)املودود بأحكام املولود: حتفة انظر:  ( 3)
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  اىل: داايت يف قوله تعثاين: اهلاملطلب ال

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ې  ې   ۉ  ې  ې   ﴿

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  

 . [26 – 23]مريم:  ﴾  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻحئ  مئ  ىئ  يئ   

 املعن اإلمجايل: أولً:  
السالم، خافت من    ا محلت بعيسى عليهــــَّملصة مريم  يف هذا اآليات إخبار عن ق

قو ظن   هباسوء  عن  و،  مها  فتباعدت  برش،  يمسسها  مل  التي  الطاهرة  العذراء  هي 

 آملها  فلامَّ   واضطرها إليه،  دها، أجلأها املخاض إىل جذع نخلةب وال قرُ فلامَّ   ،الناس

 ا من قالة الناس، وجع الوالدة، ووجع االنفراد عن الطعام والرشاب، ووجع قلبه

امتنَّ  وخافت عدم صربها، هذا  قبل  ماتت  أهنا  نسي  ت  وكانت  منسي  حلادث،  أيا   :ا 

 عرف، وال يذكر. شيئا ال يُ 

وناداها من حتتها، وقيل : هو عيسى   ،ت جأشهاوثبَّ   ،ك روعهان امللَ فحينئذ سكَّ 

فـ  -عليه السالم  –   ېئ  ېئ ېئ ﴿  وقال هلا: ال حتزين، أي: ال جتزعي وال هتتمي، 

ا ترشبني منه ﴾ىئ  ىئ    .أي: هنر 

ا،    ﴾ ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ﴿ نافع  ا  لذيذ   قال أي: طرّيا 

إنَّ  العلامء:  به كان جذع    بعض  أن هتز  أمرها  الذي  النخلة  يابس  جذع  فلام هزته    ;ا  ا 

: كان اجلذع جذع نخلة نابتة إال أهنا  غريهم  جعله اهلل نخلة ذات رطب جني، وقال

فل مثمرة،  الثمر وجعلهغري  فيه  اهلل  أنبت  هزته  وقال    ام  جنيا،  كاآخرونرطبا  نت : 

ٱ    ﴿    اليتساقط هلا الرطب الذي كان موجود    ؛لنخلة مثمرة، وقد أمرها اهلل هبزهاا

بعيسى،    ﴾ٻٻ  ٻ ﴿ أي: َفُكيِل من التمر، وارشيب من النهر  ﴾ٻٻ  ٻ  ٻ

 . ( 1)   اهلني   املأكل واملرشب   فهذا طمأنينتها من جهة السالمة من أمل الوالدة، وحصول 
 

 .(3/397)يان: ، أضواء الب (492ص ) :سعدي، تفسري ال(5/423)انظر: تفسري ابن كثري:  ( 1)
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 ت: اهلدااي  اثنًيا:
تنبيهٌ  - اإىل  فيها  تقايس    إذ  املخاض،  الكرب وعظم اخلطب، يف حال  شتداد 

ا متتابعة، وأوجاعا متوالية، تضطر إليها؛ لتضع مولودها.  األم آالم 

إىل أنه مهام بلغ األبناء من الرب واإلحسان والرعاية، فلن يوفوا   فيها إرشادٌ  -

 .األم حقها

  ، ء تستند إليه  يشإىل  ون يف حاجةال املخاض تكاملرأة يف ح  أن  إىل    فيها تنبيهٌ  -
 .( 1)وتتعلق به لتتصرب عىل وجع الوالدة، وهذا مشاهٌد وجمرب

يكون حسي االسند  أن    افيه - املتاحة،    قد  والوسائل  األدوات  معنوي امن   أو 

 . اللطيف من الكالم الطيب

الس - عليها  مريم  مقام صرب  عظم  التي فيها  البلوى  تلقي  يف  الم، وصدقها 

لصديقية، فقد متنت املوت قبل هذا احلمل؛ انت يف مقام اتعاىل فلذلك كابتالها اهلل  

أو   بالفاحشة،  اهتام  أو  بطعن،  يتطرق عرضها  لئال  وإنام  اهلل،  قدر  عىل  ا  اعرتاض  ال 

 تكون سبب ا يف وقوع قومها يف اإلثم.

املوت - متني  يف  ليس  أنه  هلا   فيها  مصل  خري  واملصلحةوال  اخلري  وإنام   حة، 

 ل.بتقدير ما حص

ره اهلل تعاىل للعبد من سائر األقدار وأنواع البالء، فيه حكمة   فيها أنَّ  - ما يقد 

كبري، وإن كان يف ظاهره رش، وهو مأجور إن ريض وصرب، وحممود    عظيمة، وخريٌ 

 له إن أطاع وشكر. 

 ، والسرية املحمودة. ذكر، وصيانة الفيها أمهية االسترباء للدين والعرض -

  جاء إال باهلل يأيت الفرج: ، وانقطاع الر، وغمرة اهلولاألملعند حدة  فيها أنه   -

 .﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ ﴿

 
 .(129-128ص)العناية بالطفل:، موسوعة (288-239ص )مل: موسوعة عامل املرأة احلاانظر:  ( 1)
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ېئ  ېئ   ﴿  فيها حسن ولطافة اخلطاب القرآين عىل لسان املنادي حيث قال: -

وأن اهلل الذي ابتالها لن ينساها، وأهنا مكلوءة   ،فهو تذكري بنعم اهلل ﴾ ېئ  ىئ  ىئ

 شمولة برمحته.م، برعايته

 العبد ، ال يفيد بيشء، وأن عىلإطالة احلزن عىل ما حصلأن    فيها تنبيه إىل -

 يف املقابل أن يمعن النظر والتأمل يف النعم التي أكرمه اهلل هبا.

فيها أن احلزن حالة نفسية ال ينبغي أن متر هبا املرأة يف حالة الوضع وبعده؛  -

 ألنه قد يتفاقم ويؤدي  

 . (1) حية جسيمةإىل أرضار ص
إىل   - توجيه  والسويأمهفيها  املاء  من  اإلكثار  مة  بذلته  ملا  للنفساء؛  ن ائل 

 السالم.  اا ملريم عليهاهلل هنرا رسي   ىاملجهود الشاق أثناء الوضع، ولذلك أجر

فالذي  - اهلل وعظمته يف اخللق،  قدرة  بيان  اليابس   فيها  أخرج هلا من اجلذع 

ا  ر هلا هنر   ه السالم بغري أب. ليع رسّيا، قادر عىل أن خيلق عيسىرطب ا جنّيا، وفجَّ

الوقت باألمور    عليه السالم   مريمىل أن عنْي اللة عفيها د - إنام تقر يف ذلك 

اخلارقة للعادة؛ ألهنا هي التي تبني براءهتا مما اهتموها به ؛ ألن جمرد األكل والرشب  

ل، مل يكن قرة لعينها يف  مع بقاء التهمة التي متنت بسببها أن تكون قد ماتت من قب

 كام هو ظاهر.  قتلوذلك ا

األمر بتكليف الكسب يف الرزق سنة اهلل تعاىل يف عباده، وأن ذلك   فيها أنَّ  -

 ال يقدح يف التوكل. 

فيها احلث عىل العمل، وبذل األسباب، للحصول عىل الرزق واخلري، فقد   -

حالة   يف  النخلة حتى  السالم هبز جذع  عليها  مريم  اهلل  الرطب أمر  لتنال  ضعفها؛ 

 ز. ة تكون بأال هتا، وكانت اآلين آية أخرى هلاجلني، ولتكو

 
 .(152ص)موسوعة العناية بالطفل: انظر:  ( 1)
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رد   - بأمر،  ه  واشتغل رس  قلبه بيشء،  تعلق  إذا  العبد  أن  العادة فيها  إىل  اهلل  ه 

ا، فر   غ اهلل جارحتها عن بالتعلق باألسباب يف عباده، ولذلك ملا كان قلب مريم فارغ 

لهاقلبها بحبه، عيسى وتعلق  النَصب، فلام ولدْت   إىل كسبها.  وكَّ

لة املخاض هو الرطب؛ ملا حيتويه اء للمرأة يف حاإىل أن أفضل غذ  فيها تنبيهٌ  -

عملية  يف  تستهلك  املرأة  وألن  الوالدة،  إمتام  عىل  ومساعدة  مفيدة،  عنارص  من 

بصورة الكبرية  الطاقة  هذه  يعطيها  والرطب  كبرية،  طاقة    جاهزة  الوضع 

للنفساء   طبأفضل من الر  اهلل شيئا هولو علم  »العلامء:    لالمتصاص، ولذلك قال

 .  (1) «مه مريمألطع
باملولود - األنس  وتشمل  العيش،  هناء  تشمل  العني  قرة  أن  واهلل فيها   ،

 . (2) أعلم
 : وحججها  القراءات ا:  اثلثً  -
لغة معروفة،    ﴾ائ   ﴿  قرأ بكرس امليم نافع وحفص ومحزة والكسائي وخلف، 

ل يفَعل كـ خاف خياف،  َيامت، مثل دام َيدام، فهو: فعَ   حكاها الكوفيون، من: مات

 فعل مكسورة، كام كرسوا يف: ِخفت، لذلك. امليم؛ لتدل عىل أن عني ال فتكرس

  ات يموت، كقولك وهي لغة فاشية، ِمن م،  (3) بضم امليم﴾ ُمت ﴿  وقرأ الباقون
 .(4) قال يقول، وقام يقوم، فضمم امليم كضم القاف يف قولك : قلت، وقمت

 
 .(459ص )، خلق اإلنسان: (3/230) انظر: تفسري البغوي: ( 1)

للجصاص  ( 2) القرآن  أحكام  القشريي:  ،  (46/ 5)  :انظر:  البغوي  ،(2/425)تفسري   ،(3/230):  تفسري 

، ( 492ص)، تفسري السعدي:  ( 7/253)، البحر املحيط، أليب حيان:(96-11/95)تفسري القرطبي:  

البيان   والتنوير:  ،  (3/393)أضواء  اإلنسان:،  (16/86)التحرير  أحكام   ،(459  ،457ص)خلق 

 .(350ص )األمومة: 

 .(230ص) ، اإلحتاف: (2/242)انظر: النرش:  ( 3)

 . ( 176)   ، الكتاب املختار، البن إدريس: ( 136/ 1) ن أيب طالب:  ، ملكي ب القراءات   الكشف عن وجوه   انظر:  ( 4) 
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ومح  ﴾ وئ ﴿قرأ   حفص  النون  بكرسبفتح  والباقون  تر  كالو  لغتان،  (1)هازة، 

،  وينسى حلقارته بالكرس وبالفتح : هو ما من حقه أن يطرح    والوتر، والنيس والنيس

ذلككا ونحو  والعصا،  وكالوتد  الدار  خلرق،  عن  ارحتلوا  إذا  العرب  كالم  ومن   ،

 ك وتنسى. قرية التي من شأهنا أن ترتقوهلم : انظروا أنساءكم،  مجع نيس أي: األشياء احل 

 حقه أن يرتك وينسى عادة،ا من  ا حقري  ا تافه  يئ  ش   أي  ﴾ەئ  وئ   ﴿   :فقوهلا
ذلك اليشء التافه الذي من عادته أن يرتك وينسى، قد    تعني أنَّ   ﴾ وئ ﴿  :وقوهلا

   .ُنيس وُطرح بالفعل، فوجد فيه النسيان الذي هو حقه

بمعنى   فِْعُل  فاملكسوُر  والطَّْحن وقيل:  ْبح  كالذَّ احلقرُي َمْفعول  اليشُء  ومعناه   ،

 ْن شأنه أن ُينَْسى.الذي مِ 

  َمْن كرس فهو اسٌم ملا ُينَْسى كالنَّْقُص اسٌم ملا َينْقص، واملفتوُح »:ابن األنباريقال  
 .(2) «مصدٌر َيُسدُّ َمَسدَّ الوصِف 

ونافع   ﴾ۆئ  ۆئ  ﴿  :قرأ وأبو جعفر  والكسائي وخلف وحفص  روح  ، ومحزة 

التاء  وخفض  امليم  متعلٌق   بكرس  واجلار  جارة  )ِمن(  أن  والفاعل   عىل  بالنداء، 

وقيل  :قيل  ،مضمر الباقون  ى،عيس  : جربيل  امليم،    ﴾هاَتـــْحن َتَم﴿  :وقرأ  بفتح 

 . (3) ، عىل أن )َمن( موصولة، والظرف صلتهاونصب التاء
 هداايت القراءات: رابًعا:    -

 :    ﴾ۆئ  ۆئ   ﴿ هداية قراءة:

هل التأويل:  ولذلك قال بعض أ ؛  سالم عيسى عليه ال املنادي هو    أنَّ   ترجيٌح فيها   -

 . ( 4)   يكون إال عيسى، وال يكون جربيل؛ ألنه لو كان جربيل لناداها من فوقها ال  
 

 .(377ص) ، اإلحتاف: (2/318)انظر: النرش:  ( 1)

فتح ،  (582/ 7)، الدر املصون، للسمني احللبي:  (527/ 1)، الكتاب املختار:  (2/86)انظر: الكشف:   ( 2)

 .(3/391)ان: ي، أضواء الب(3/388):، للشوكاينالقدير

 .(377ص)  اإلحتاف:، (2/318)انظر: النرش:  ( 3)

 . (5/197) للفاريس: ،انظر: احلجة  ( 4)
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فيجوز أنه نادى مريم   ،فيها أنه إذا كان املراد باملنادي جربيل عليه السالم -

 .(1)هباى أنه حتت ثياوليس املعنمكان منخفض عنها، إذ كانت يف ربوة عالية،   من
جواز   - التحتية  إفيها  اجلهةطالق  غري  من   عىل  فناداها  فاملعنى:  املحاذية 

ا فلم يكن اجلدول حماذي    ﴾ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ﴿  ويدل  عىل ذلك قوله:   دوهنا،

يف دوننا  أي:  حتتنا،  فالن  يقال:  وقد  دونك،  جعله  املعنى  ولكن  اجلهة،   هلذه 
 . (2)املوضع

كان   - عليهراملإذا  باملنادي عيسى  ناداها    اد  أنه  ففيها  له بعد وضعالسالم  ها 

والدتهم مكان  ومن  الوحشة   ؛بارشة،  من  خامرها  ما  فيجيل  بالبشارة،  ليبادرها 

 واالغتامم، وآية هلا ومعجزة. 

أنه ناداها قبل أن ترفعه تصويرا  لتلك احلالة التي هي حالة متام   - فيها إفادة 

 . (3)ات صال الوليد بأمه
 :﴾ هاَتن حتَم ۇئ  ﴿ اية قراءة:ده

يها تنبيه إىل أن املرأة و عيسى عليهام السالم، فف سواء كان املنادي جربيل أ -

وجود   إىل  حتتاج  احليلة،  وقلة  واهللع،  الوهن  من  الشديدة  احلالة  هذه  يف  غالب ا 

روعها،   ويسكن  فؤادها،  ويثبت  باهلل،  يذكرها  قريب  اجلزع وشخص  عنها  جييل 

 الم.  ف عنها ما أصاهبا من اآلواخلوف، وخيف

نداء من جربيل هو  ليه السالم ففيها أن هذا الإذا كان املنادي هو جربيل ع -

عظيم  مراد  فيها  تعاىل  هلل  التي  للعادة  اخلارقة  األمور  من  هذا  أن  وأمارة  هلا،  آية 

 لتسكن نفسها. 

 
  .(2/87): انظر: الكشف ( 1)

 . (5/197) للفاريس:، انظر: احلجة   ( 2)

 .(16/87)والتنوير:تحرير انظر: ال ( 3)
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 . (1) هابنُي هلا، وأعظم يف زوال وحشتوإذا كان املنادي عيسى عليه السالم فهو أ
 : تعاىلهلداايت يف قوله  املطلب الثالث: ا

ې    ېۅ  ۉ  ۉ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ ۇ  ۆ  ڭ   ۇ  ﴿

 . [36: ]آل عمران ﴾ې  ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئ  وئ

 املعن اإلمجايل: 
وكيف لطف  لزوجة عمران أم مريم  ما جرى  هذه اآلية يف سياق  ذكر اهلل تعاىل  

وابنتها  ب  اهلل تربيتها  فقاليف  ملا  ﴾ڻ  ۀ ڻ  ڻ   ﴿  :نشأهتا،  والدة مريم  أي: 

ا لوجهك، أي: جعلت ما يف بطني خالص    ﴾  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ہ ۀ ﴿ محلت

 . ا خلدمتك وخدمة بيتكحمرر  

كان   أنه  إال  إرسائيل  بني  يف  شائعا   الولد  نذر  الذكور  وكان  يف  معهودا   عندهم 

ملَِ فأكمل اهلل سبحانه وتعلصالحهم لسدانة بيت اهلل والقيام به،   له  اىل مريم  ا كمل 

، (2) «  كثري ومل يكمل من النساء إل أربع  ل من الرجال كم  » :   × قال كام    -الرجال  

 .  فذكر مريم بنت عمران عليها السالم

تسمع دعائي وتعلم   ﴾ ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ﴿   هذا العمل املبارك  ﴾  ےھ  ے ﴿  

  ﴾  ۈ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴿   هذا وهي يف البطن قبل وضعها نيتي وقصدي،  

سدانة    إذ األنثى ال تقدر عىل،  ليكون أقدر عىل اخلدمة  اكر  يكون ذَ فت أن  كأهنا تشوَّ 

 . من رهبا   عذرٌ ، ففي كالمها  ، ملا يلحقها من احليض واألذى بيوت اهلل وصحبة الرهبان

 أي: ال حيتاج إىل إعالمها، بل علمه متعلٌق   ﴾  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ ﴿  فقال اهلل: 

 هي.ما ها هبا قبل أن تعلم أم  

 
 . (11/94)، تفسري القرطبي:(2/87)انظر: الكشف:  ( 1)

البخا ( 2) :(3/1252)ي يف صحيحه:رأخرجه  قوله  باب  األنبياء،  كتاب  ے   ھ  ے ھ   ﴿   ، 

 .[3230رقم: ]ح     ﴾ ۓ  ۓ  ڭ
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والدرجة واملزية، ألن الذكر   ى يف الفضلليس كاألنثأي:     ﴾ ۅ  ۉ  ۉ ﴿

أقوى   العبادة، وألنه  للتحرير، واالستمرار عىل خدمة موضع  عىل اخلدمة،  يصلح 

 وال هتمة. ،يف اخلدمة واالختالط بالناس وال يلحقه عيٌب 

ائ   ى  ى ﴿  خادمة الرب،ومريم بلغتهم العابدة، أو  :﴾ې ې ې﴿

 . ( 1)   الرجيم    من الشيطان دعت هلا ولذريتها أن يعيذهم اهلل   ﴾ وئ ەئ ەئ ائ
 : اهلداايتاثنًيا:  

العبادة، وأن العبد املخلص يكرمه اهلل  فيها تنبيه عىل أمهية اإلخالص هلل يف   -

 بالقبول والتوفيق.

 . وترصفه يف الكون   ، فيها بيان شمول علم اهلل وإحاطته بكل يشء، وكامل تدبريه  -

 . ئل األمور بام يف قدر اهلل من جال   وأمنياته ال تكاد حتيط   ، دائرة علم اإلنسان   فيها أنَّ  -

تنبيهٌ  - أنَّ   فيها  احلق    عىل  أنبتها  إذا  ولكن  الظاهر،  يف  كاألنثى  ليس   -الذكر 

 . املنشود ركَ أفضل من الذَ  قد تكونا، ونشأت يف طاعته، ا حسن نبات   -سبحانه وتعاىل

 ن العبد من الوفاء بنذره.ك  هلل يف حالة عدم مت  ة إظهار العذروعيمرش -

ت - ميَّ عىل    أكيدٌ فيها  فالرجل  واملرأة،  الرجل  بني  اجلوهرية  اهلل الفروق  زه 

ا وقوة  .بالقدرة عىل حتمل املشاق والصعاب السيام يف األعامل التي تتطلب جهد 

أة عىل مرصاعيه، فتح باب التوظيف للمرينادي بن  م  التنبيه عىل خطأفيها   -

ش ، و يف سوق العمل دون قيد أو رشط   قحمها يُ و   يف الرتبية والتنشئة.   األسايس دورها    هيمن

 فيها مرشوعية التسمية يوم الوالدة.  -

 لألم تسمية الولد إذا مل يكره األب ذلك، وتعترب التسمية صحيحة.  فيها أن   -

 وتربيته. ليمه، وإمساكه،  لألم رضب ا من الوالية عىل الولد يف تأديبه، وتع   فيها أن   -

 
الثعالبي:انظر:   ( 1) للبقاعي:(2/34)تفسري  الدرر،  نظم  القدير:(4/350)  ،  فتح  تفسري ،  (1/384)، 

 .(128ص):  السعدي
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سبحانه،  مرشوعية  فيها   - اهلل  إىل  االتقرب  سم  ألعامل  بأبسط  امرأة فقد  ت 

، فهي وإن  : العابدة ا ملعنى اسمهاأن يكون فعلها مطابق  عمران مولودهتا مريم رجاء 

 فذلك ال يمنع أن تكون من العابدات.  مكان العبادةمل تكن صاحلة خلدمة 

األبن - بافيها أمهية حتصني  هلل، من رش شياطني اإلنس واجلن،  اء، وإعاذهتم 

 كونوا يف حياطة اهلل ورعايته.من أن ي أحسن ء هلم، فالوالدعا

ا يظن أنه فيه اخلري والصالح له،  فيها أن العبد قد يؤمن  - ل ويطلب من اهلل أمر 

 فيكرمه اهلل تعاىل بام هو أخري له وأصلح، واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون. 

 األبناء. أسامءري يف اختيار التفاؤل واخل اباستحبفيها  -

 . والصالح والربكةنة عىل الرتبية من الوسائل املعيالدعاء لألبناء  فيها أنَّ  -

وخصوصية ملريم وابنها إذ استجاب اهلل دعاء والدهتا برصف    فيها تكريمٌ  -

ذريتها، ك عنها وعن  الشيطان  احلديث:أذى  ما من بين آدم مولود إل »  ام جاء يف 
،  (1)«الشيطان غري مرمي وابنهامس  ا من   يولد فيستهل صارخً سه الشيطان حنيمي

 .(2) واهلل أعلم 
 : وحججهاالقراءات  ا:  اثلثً  -

ويعقوب   عامر  ابن  التاء  وشعبةقرأ  العني وضم  أن    ﴾ ُتْعَضَو﴿ بإسكان  عىل 

مريمم للالتاء   أم  كالم  من  التاءو   ،تكلم  وإسكان  العني  بفتح  الباقون    : قرأ 

 .(3)   من كالم البارئ تعاىلللتأنيث  اءن التعىل أ  ﴾ۅ﴿ 

 
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ      ﴿ :، كتاب األنبياء، باب قوله(3/1265)أخرجه البخاري يف صحيحه:  ( 1)

ضائل الف  يف كتاب  ،(7/96)  يحهصح  ه مسلم يفأخرجو  [،2483ح رقم : ]  ﴾ڃ  چ  چ  چ  

 [.6282] رقم، ح باب فضائل عيسى عليه السالم

للجصاص:انظر:   ( 2) القرآن  ابن جزي:،  (291/ 2)أحكام  كثري:  (1/501)تفسري  تفسري  (2/28)، ابن   ،

عمران(، للدكتور  ، اجلامع يف اهلدايات القرآنية )سورة آل  (1/384)ير:دالق ، فتح  (2/28)أيب السعود:  

 بترصف يسري. (84ص)دين وفريقه، طه عاب

 .(222ص )، اإلحتاف: (2/272)، النرش: ( 1/340)الكشف: انظر:  ( 3)
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 رابًعا : هداايت القراءات:  -
 : ﴾ۅ    ﴿  :هداية قراءة

  من اهلل تعاىل بأنه أعلم بالذي وضعته عىل طريق التثبيت فقال:   فيها إعالمٌ  -
قالته  ﴾ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ﴿ تعاىل،   ،أم مريم  اهلل  استئناف من  فهو  تقله،  مل  أو 

من ويقو   كان  لو  أنه  ذلك  أ  ي  وأكالم  الكالم:  وجه  لكان  مريم  بام    نَت م  أعلم 

 . ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿  ا:ول الكالم يف قوهلألهنا نادته يف أ ؛وضعت
داللة - مِ عىل    فيها  تعلم  مل  هذه أهنا  كون  من  القدر  هذا  عىل  إال  حاهلا  ن 

 تصلح للتحرير والسدانة. النسمة جاءت أنثى ال 

امل  - هبذه  أعلم  أنه  تعاىل  اهلل  من  إخبار  التفضيل وضوعةفيها  بصيغة  فأتى   ،  
عىل   وذلك  األحوال،  بتفاصيل  للعلم  املوضوعة، املقتضية  هلذه  التعظيم  سبيل 

علق هبا وبابنها من عظيم األمور وعلو الشأن وسمو املقدار، إذ جعلها  واإلعالم بام  

 ني، ووالدهتا جاهلة بذلك ال تعلم منه شيئ ا.وابنها آية للعامل 

،  تدبري  هلل فيه حكمة، ولكل أمر  ويلبس به،    بالعبدفيها أن لكل شأن  حييط   -

   ولكل حال ترصيف.

ب تدبريه . عليمٌ ا تفيه - ض أمره إىل اهلل ال ينبغي أن يتعق   بأن  من فو 

  من مطلق الذكر الذي   ، وأهنا خريٌ ْت اهللَّ أعلم منها بنفاسة ما وضعَ فيها أن   -
 .  (1)  ْت سألَ 

 : ﴾ ُتْعوَض﴿  :هداية قراءة

أن   - عِ تيقن    نمَ   فيها  فإنَّ أنَّ  قدرته وحكمته،  اهلل سابق  ذلك حيمله عىل   ْلم 

 حرس عىل ما فات. عدم الت

 
الكشف: ( 1) القرطبي:  ( 1/340)انظر:  تفسري  املحيط:(4/76)،  البحر  التحرير  (118/ 3)،   والتنوير:، 

(3/233). 
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التصال الكالم بام    ؛كونه من كالم أم مريماملطابقة واملجانسة،  حسن  فيها   -

قوهلا: يف  بعده  وبام  ، ﴾ ېۅ  ۉ  ۉ﴿  وقوهلا:  ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿  قبله 

فكله من كالم أم مريم،   ﴾   ى  ى  ائ  ﴿   ، وقوهلا:﴾ې  ې  ې  ﴿  وقوهلا:

   . وأنت أعلم بذلك   ، يب قد أذنبُت كام تقول: ر   فحمل وسط الكالم عىل أوله وعىل آخره 

هلل   - التسليم  معنى  عليه يشءفيها  خيفى  أن  له  والتنزيه  أم    كأنَّ ،  واخلضوع 

  م اهلل، وتنزهه عن أن خيفىأرادت أن تعظن ،    ﴾ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿ :ا قالتــــَّمريم مل
ومل تقل    ، ، ال حيتاج إىل أن ختربه بذلك﴾وضعُت  ٴۇ  ۋ   ۋ  ﴿ فقالت:يشء  عليه  

املؤمنني، وإنام   ؛ طريق اإلخبارذلك عىل أنفس  ألن علم اهلل بكل يشء قد تقرر يف 

 تعظيام  وتنزهي ا. قالته 

أي:   - لنفسها  تسلية  رّس   هللولعل  فيها  فيه  وتعاىل  الذكر  اسبحانه  فليس   ،

طلبتُ  ورجوتُ الذي  مثل  ه  عَ األنه  التي  تكون  لِ ثى  األنثى  هذه  ولعل  هبا،  وقىض  مها 

 أرادها اهلل. ار، إذكَ ا من الذَّ خري  

 . ﴾  ڀپ   ڀ ﴿املطلب الرابع: اهلداايت يف قوله تعاىل:
 أوًل: املعن اإلمجايل: 

معنى إىل  اإلشارة  احلمل  بطور  اخلاص  األول  املبحث  يف  تعاىل  سبق    : قوله 
 ﴾   ڀپ   ڀ ﴿  ما قوله تعاىل:أو،  ﴾  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿

 . (1) مشقة وتعب :ه، أيذات كر ، ووضعتها محلته ذات كرهأهنفمحله هنا، ومعناه: 
 اثنًيا: اهلداايت: 

من تعب الطلق    الوضع   يف  هقاستما  و  ،كل ما قاسته األم يف احلمل  فيها أنَّ  -

 واستحقاقها للكرامة ومجيل الصحبة.  ،يستدعى الرب هباوغريه  ،آالمهو

 
 .(6/454)قدير:، فتح ال(904ص)انظر: تفسري الوجيز، للواحدي:  ( 1)
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ففيه للعبد فائدة ،  من وجع ومشقة لألماحلمل والوضع  مع ما يف    أنَّ   فيها -

ثَ ،  من اإليامن والعمل الصالح  ه وما يرتتب عىل ذلك الوجودوهي: وجود  م  ومن 

 . (1) النعيم املقيم ولحص
 القراءات يف اآلية والحتجاج هلا: ا:  اثلثً    -

يف   القراء  اختالف  عن  احلديث  األول  املبحث  يف  سبق  بفتح    ﴾  ڀ  ﴿  :قد 

 ها.الكاف وضم  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .(26/29)، التحرير والتنوير: (16/71)انظر: تفسري املراغي:  ( 1)
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 املبحث الثالث
 ات املستنبطة من اآليات الواردة يف طور الرضاعداياهل

ۆ  ۆ   ۈ   ۇ   ۇ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ  ھ  ھ   ھ  ے ﴿ 

 . [ 233:  قرة الب ]   ﴾ ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٴۇۈ

 : اواصطلحً   ،لرضاع لغةاملطلب األول: تعريف ا
 تعريف الرضاعة لغة: 

بَ  اللَّ رشب  أي  وغريه،  الصبي  ويْرَضعرضع  الث دي،  أو  ع  ْ الّض  من  َرْضعا     ن 

ع.  وَرضاعة  وِرضاعة فهو راِضٌع، واجلمع ُرضَّ

الولَد  بإرضاعها  وصْفَتها  فإْن  ترِضُعه،  ولٌد  هلا  كان  إذا  ُمرِضع،  امرأٌة  ويقال: 

 قلت: ُمْرضعٌة. 

 . [ 2احلج:  ]   ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ    ڀ ﴿ل ثناؤه:هلل جقال ا

أي:   [ 233البقرة:  ]   ﴾ىئ  يئ   جئ  حئ  مئ  ی   ی  ی  ﴿   ال تعاىل:وق

 . (1)تطلبوا مرضعة ألوالدكم
 ا: تعريف الرضاعة اصطلحً 

 .أو نحوه ،بهأو رُشْ  ،لا ثاب عن محْ ن دون احلولني لبن مَ  مصُّ 

 مدة الرضاع.   أنفه يف فمه أو  الصغري من  وصول اللبن من ثدي املرأة إىل جوف    أو 

قارور يف  لبنها  حلبت  إذا  ما  بذلك  يوجد  فشمل  مل  وإن  تثبت،  احلرمة  فإن  ة 

املسبب  املص، وأراد  السبب  فأطلق  للوصول  سبب  ألنه  ذكره  وأحلق ،  (2) وإنام 

 .(3) باملص الوجور والسعوط
 

 .  (8/125)، لسان العرب: (2/329)انظر: مقاييس اللغة:  ( 1)

 .(3/312)، رشح منتهى اإلرادات، للبهويت: (3/238)انظر: البحر الرائق، البن نجيم: ( 2)

السني وضم ( 3) بفتح  السعوط  باملص:  العلامء  مأحلق  وبالفتح:  الفعل،  فبالضم:  الوجور،  = ا  ــ ها، وكذلك 
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إذا حلب  واملعنى اللغوي أخص من املعنى الرشعي؛ ألن اللغوي ال يشمل ما  

وأعم من  إناء وسقى للولد وال يشمل تناول ما حصل منه كاجلبن والزبد  اللبن يف  

 .للرضاع من هبيمة وفوق حولني  جهة أنه شامل

 . بينام عموم وخصوص وجهي :وقيل

 . (1) وأركان الرضاع ثالثة: مرضع ورضيع ولبن
  ےھ  ھ  ھ   ھ  ے ﴿  املطلب الثاين: اهلداايت يف قوله تعاىل:

ې    ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٴۇۈ  ۈ  ۆ  ۆ    ۇ   ۇ    ڭڭ  ڭ   ۓ  ۓ 

 .﴾   ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ

 : املعن اإلمجايل: أوًل 
وتعاىل تبارك  احلق  هذه    ﴾ے ھ ھ ھ ھ﴿  :قال  مناسبة 

أنه   قبلها  ملا  والرجعة، اآلية  والعدة،  والطالق،  النكاح،  يف:  مجلة  ذكر  ملا  تعاىل، 

ي أخذ  ُح والعضل،  كانكْ ذكر  ما  نتيج  م  حكم: من  من  رشع  ما  وهو  النكاح،  ة 

 . الكسوة، والنفقةاإلرضاع ومدته، وحكم 

الوالدات:  يلوق اآلية:  من  حدّ   املراد  اهلل  جعلها  اختالف  املطلقات،  عند  ا 

له، ورُ الزوجني يف مدة   جح هذا الرضاع، فمن دعا منهام إىل إكامل احلولني فذلك 

تتمتها، فرشع ذلك    ق، فكانت منقيب آية الطالعَ    ﴾ھ﴿   قوله:  ألن  ؛القول

إيذاء    بإيذائهى الولد، ألن  تباغض، فربام محل عىل أذألن الطالق حيصل فيه ال  ؛هلن

الولد إمهال  بآخر  التزويج  يف  رغبتها  يف  وألن  تعاىل و  ،والده،  اهلل  ندب    لذلك 

 املطلقات إىل أن يولني أوالدهن الرعاية واالهتامم . 

 
عوط: ما يكبه، أ  يسعط= ون  و يوجر به، مثل : الَوضوء والُوضوء، فالَوضوء املاء، والُوضوء الفعل، والسَّ

ُر: ما يكون يف الفم، يف أحد شقيه، إما و يف األنف، فيؤتى باللبن من املرأة، وحيقن يف أنف الصبي، والَوج

 . (13/437)ار. انظر: الرشح املمتع، البن عثيمني:اليمني وإما اليس

 . (4/97)حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب: انظر:  ( 1)
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 ، وإنام تستحق األجرة. ن املطلقة ال تستحق الكسوة ط، أل الزوجات فق   هي يف وقيل:  

العموم، فيدخل فيه الزوجات     ﴾ھ ﴿  ظاهر لفظ:ألن  ية عامة  وقيل : اآل

هلنَّ   واملطلقات. اللوايت  املطلقات  ويف  للوالدات  يرضعن    أوالد،  أن  الزوجات، 

 ذلك؛ وهلذا قال:  أوالدهن كامل الرضاعة، وهي سنتان، فال اعتبار بالرضاعة بعد

ضاعة إال ما كان  وذهب أكثر األئمة إىل أنه ال حيرم من الر ﴾ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴿

 احلولني، فلو ارتضع املولود وعمره فوقهام مل حيرم. دون 

بأن أمر  إىل  حيتاج  ال  الذي  املتقرر،  منزلة  له  تنزيال  األمر،  بمعنى  خرب   وهو 
ول  امل، وعىل معظم احلوملا كان احلول، يطلق عىل الك  ،﴾ھھ  ھ   ﴿

تم رضاعه  فإذا تم للرضيع حوالن، فقد    ﴾ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےے  ﴿  قال:

اللبن الرضاع بعد احلولني، غري   وصار  بعد ذلك بمنزلة سائر األغذية، فلهذا كان 

 معترب، ال حيرم.

وهذا شامل ملا إذا كانت    ﴾ۈ ۆ   ۈ ﴿  أي: األب  ﴾ۆ ۇ   ۇ   ﴿

ف  عصمتهيف   مطلقة،  األب  أو  عىل  لباسها،   رزقها،إن  وكسوة  طعامها  نفقة   أي: 

 ، وهي األجرة للرضاع. باملعروف أي عىل قدر امليرسة 

النفقة والكسوة،   ودل   إذا كانت يف حباله، ال جيب هلا أجرة، غري  أهنا  هذا عىل 

أي: طاقتها، فال يكلف   ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ﴿بحسب حاله، فلهذا قال: وكل  

 ا بالنفقة حتى جيد.مل جيد شيئ   قة الغني، وال منالفقري أن ينفق نف

   ﴾ې  ې   ې  ې  ﴿

الدة بسبب ولدها، إما أن مُتنع من إرضاعه، فينزع الولد أن تضار الوأي: ال حيل  

منها إىل غريها بعد أن رضيت بإرضاعه وألفها الصبي، أو ال تعطى ما جيب هلا من  

اعه عىل وجه  تنع من إرضمت  بأن﴾ى  ى  ائ  ائ ﴿  ،النفقة، والكسوة أو األجرة

 نواع الّضر. ارة له، أو تطلب زيادة عن الواجب، ونحو ذلك من أاملض
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أي: عىل وارث الطفل إذا عدم األب، وكان    ﴾   ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ﴿  وقوله:

للمرضع والكسوة، النفقة  أبيه يف حياته من  كان عىل  ما  له مال، مثل  ليس   الطفل 
 .(1) الرجالا من كان من وأراد بالوارث من كان من عصبته كائن

 اهلداايت: اثنًيا:  
تنظيمها من أهم  هبا حياة النسل؛ وألن  فيها تنبيه عىل أمهية الرضاعة؛ ألن   -

 الشؤون األرسية يف اإلسالم. 

كانت  - سواء  أوالدهن،  برضاع  أحق  الوالدات  أن    عصمةيف    الوالدة  فيها 

 ص الزوجية. الزوج أو مل تكن، فإن اإلرضاع من خصائص الوالدة ال من خصائ

كاملنيفي - حولني  التام  الرضاع  مدة  أن  عىل  تنبيه  عليهامها  والزيادة  غري    ، 

ا.معتربة   رشع 

كاملني؛   - بحولني  وخصصه  التام  الرضاع  إىل  الوالدات  ندب  اهلل  أن  فيها 

لينمو   والنفسية  الصحية  الوجوه  مجيع  من  املثىل  هي  الفرتة  هذه  أن  سبحانه  لعلمه 

 . ا سليام   الطفل نمو 

أن رمحة اهلل بالعبد أتم  من رمحة األمهات، ولذلك حث اهلل  رة إىل  فيها إشا -

ا يُ الال  -ألمهات  سبحانه  الرمحةيت  غاية  يف  هبن  املثل  الرمحة   -ّضب  إكامل  إىل 

 بإرضاع املولود حولني كاملني.  

 ذكر احلولني ليس عىل التوقيت الواجب، وإنام هو لقطع املشاجرة   فيها أنَّ  -
الوالدين، الفقهاء  بني  رأَ   ومجهور  إذا  والنقصان  الزيادة  جيوز  أنه  ذلكعىل  بعد    َيا 

 . يضالتشاور والرتا

 
الوجيز: ( 1) البغوي:(1/172)انظر:  تفسري  تفسري(1/277)،  كثري:    ،  املحيط: ،  (1/633) ابن  البحر 

 . (1/104)السعدي: تفسري، (2/496)
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بيا - كان    نٌ فيها  أو  ما مل تكن هبا عاهة،  أمه،  لبن  للمولود من  أنه ال أصلح 

 ن املولود. دَ اللبن غري مستوف لتامم تغذية بَ 

منها - كثرية  فوائد  الطبيعي  لإلرضاع  أن  اهل  :فيها  اجلهاز  ينشط  ضمي  أنه 

 فزه للحصول عىل املواد الغذائية الالزمة للمولود.وحي ،للمرأة

حيث أضاف األوالد ﴾ھ  ھ  ﴿  تعاىل:فيها فائدة اإلضافة يف قوله   -

ا عىل شفقتهن عىل األوالد، إىل الوالدات املرضعات؛ ملا فيه من االستعطاف، وتنبيه  

 ا عىل اإلرضاع. ا هلن وحثّ وهز  

 إىل األمهات.  ىل اآلباء النسبون إفيها أن األوالد يُ  -

إعالمٌ  - ووهبهبلألب    فيها  له  اهلل  منح  يفام  الالم  إذ  شبه    ﴾ۆ  ﴿  ،  تفيد 

مطيع    ،التمليك الغالب  يف  الولد  وجتد  خيتار،  بام  ولده  يف  الوالد  يترصف  ا ولذلك 

 ا ما أوىص به. ما أمر به، منفذ  ألبيه، ممتثال  

ألن    ؛احلقيق هبذا احلكم  إىل أنه  ءٌ التعبري عن الوالد باملولود له، إيام  فيها أنَّ  -

 به ، فهو األجدر بإعاشته.  معتز  له، و ٌق حو الة إليه، وهنجرَّ منافع الولد مُ 

لف بمؤن املرضعة لولده من الرزق والكسوة، ا كُ ـــَّفيها تسلية لألب أنه مل -

يُ  أن  بأنَّ سىلَّ ناسب  التنارص،     يف  به  تنتفع  الذي  وأنك  لك،  ولد  هو  الولد  ذلك 

العشريوت الرزق كثري  كلفة  ألجله  عليك  كان  كام  الطواعية  عليه  لك  وأن  ، ة، 

 والكسوة ملرضعته. 

العرف   فيها داللةٌ  - اعتبار  العرف   ألنَّ   ؛عىل  به  باملعروف، ما جرى   : معنى 

 . من نفقة وكسوة ملثلها، بحيث ال يكون إكثار وال إقالل

دود  يكون غري حم   ا برشط وعقد، وقداملعروف قد يكون حمدود  هذا    فيها أنَّ  -

قام بام يكفيها يف طعا إذا  العرف، ألنه  وكسوهتا، فقد استغنى عن  مها  إال من جهة 

فإنَّ  األجرة،  إنْ تقدير  الكفاية حلَ   ه  قدر  من  أقل  ذلك  والعري،  ــِ كان  اجلوع  من  قها 

 إىل الولد.  فيتعدى رضرها
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أنَّ  - قُ   فيها  ولذلك  الكسوة،  من  أهم  األهم  دن الرزق  ألنه  عليها؛  بقاء م   يف 

 ولتكرره كل يوم.  ،احلياة

 . إال طاَقَتها مل يقع رضٌر، ال للوالدة وال للمولود له ُس ُتَكلَِّف النففيها أنه إذا مَلْ  -

الوالدة املرضعة إذا كانت يف عصمة زوجها ال جيب هلا    فيها داللة عىل أنَّ  -

 أجرة غري النفقة والكسوة. 

 يعة اإلسالم.اق يف رشفيها داللة عىل عدم وقوع التكليف بام ال يط -

،  يف حالة وفاته إىل وارثه الراشد   امللقاة عىل الوالد تنتقل  الواجبات  فيها أنَّ  -

ير  ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴿  لقوله: أن  املكلف  ويكسوها فهو  املرضع  األم  زق 

 . واحلسنى باملعروف

ھ  ﴿  األم برعاية جانب الطفل يف قوله تعاىل:أنه تعاىل كام وىصَّ فيها   -

تكون قادرة عىل   األب برعاية جانب األم حتى  وىصَّ   ﴾ےھ  ھ   ھ  

   .ره برزقها وكسوهتا باملعروفمَ مصلحة الطفل فأ رعاية

ا،  ، ثم وىص األب برعايته ثاني  ه تعاىل وىص األم برعاية الطفل أوال  أنَّ   فيها -

 ؛ من احتياجه إىل رعاية األب  وهذا يدل عىل أن احتياج الطفل إىل رعاية األم أشدُّ 

إ ليس  ألنه   فإنام تصل  أما رعاية األب  البتة،  األم واسطة  الطفل وبني رعاية  ىل  بني 

 . وحضانته بالنفقة والكسوة يستأجر املرأة عىل إرضاعه الطفل بواسطة، فإنه

العرصية،   - أبنائهم  احتياجات  مراعاة  عليهم  جيب  بأنه  لآلباء  تذكري  فيها 

 .  ذلك يدخل يف النفقة عليهم ألن ؛ابار  أم ك اومتطلباهتم احلياتية، سواء كانوا صغار  

إرضار  أن َّ - أحدمِ   كل  الولد   -  لآلخرالوالدين    ن    سه، بنف  إرضارٌ   -بسبب 

منهام إيذاء     واحد  م  كل  ن هَ ويْ بني أبَ   ن تربية ولد  ُس وكيف حَت   ، الولدب  اإلرضار  يستلزم

 ؟.ورضره ،اآلخر
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  لدين وحسن لوارعاية األرسة ومحاية األبناء، منشؤها من استقرار ا  فيها أنَّ  -
 .(1)  واهلل أعلم  معاملتهام لبعضهام.

 : جهاوحج  ، القراءاتاثلثًا:  
ابن كثري، وأبو عمرو ويعقوب   ــآرُّــُتې﴿  : برفع الراء مشددة قرأ  ــ ،  ﴾ ې  ې  ضَـ

ۋ  ۋ  ۅ  ﴿ا ال هنيا، وأتبعه ما قبله من قوله:أنه جعله نفي    :ووجه القراءة بالرفع

النفي    ﴾ۉۅ   فإن  ا  النهي،   خرب،وأيض  يأيت يف موضع األمر ومعناه  واخلرب قد 

 وهذا شائع يف لغة العرب. 

ا،و       ﴾ ې  ې ْرَضـــــآــُتې  ﴿   قرأ أبو جعفر بسكوهنا خمففة مع مدها مدا الزم 

فحذف الراء الثانية فرارا من التشديد يف احلرف املكرر، وهو الراء، وجاز أن جيمع 

الساكن  إمـ يـبني  ألنـن:  أجـا  الوـ ه  جم ـصرى  جتري ل  األلف  مدة  وألن  الوقف،  رى 

 جمرى احلركة. 

أنه جعله    :ووجهه  ﴾ ې  ې   ې  ې ﴿  :شددةوقرأ الباقون بفتح الراء م

جمزوم،   فهو  اخلطاب،  ظاهر  عىل  لسكوهنا هني ا  الساكنني،  اللتقاء  الراء  تفتح  لكن 

 لها، وسكون أول املشدد، وخصها بالفتح دون الكرس، لتكون حركتها موافقة ملا قب
ا يف قوله: وهو األلف، ويقوي محله عىل النهي أن بعده   . ﴾    ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ ﴿   أمر 

مَ  خففهاقراءة  أو  مفتوحة  أو  مضمومة  الراء  شدد  الراء    ،ن  تكون  أن  حتتمل 

مبني    األوىل الفعل  فيكون  وتكونمفتوحة،  للمفعول،  يُ مفعوال  ﴾ې  ﴿  ا  مل    سمَّ  

 ف الفاعل للعلم به .ذِ ، وُح فاعله

 
القشريي:انظر:   ( 1) البغوي:تفسري،  (1/184)تفسري  للرازي:    ،(1/277)  الغيب،  ، (6/461)مفاتيح 

املصون:   كثري:    تفسري  ،(2/462)الدر  املحيط:،  (1/633)ابن  املراغي:  ،  (2/496)البحر  تفسري 

السعدي:،  (2/841) والتنوير:(1/104)تفسري  األرس  ،(2/430)،التحرير  رعاية    ةموسوعة  حتت 

القرآنية، احلزب الرابع من سورة  دايات  امع يف اهلاجل،  (428ص  )  :أحكام األمومة،  (4/124)االسالم  

 . (95ص)البقرة: 
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حينئذ   ﴾ې  ﴿  ا للفاعل، وتكونتكون مكسورة فيكون الفعل مبنيّ   أنل  حُيتم و

 .(1)  به فاعال  
 أوجه:ويف املفعول عىل هذا االحتامل ثالثة 

زوجها بسبب ولدها بام ال يقدر   (ال تضارر والدة)أنه حمذوف تقديره :   :أحدها 

ولده بسبب  زوجته  له  مولود  يضارر  وال   ، ذلك  ونحو  وكسوة  رزق  من  بام    عليه 

 . من رزق وكسوة ، فالباء للسببية وجب هلا

ال تّض  : لته أين ِص ، وأن تكون الباء مِ تّض :بمعنى (تضار)أن يكون  والثاين : 

بولدها فال تس يُ   ،دهـذاءه وتعهـيء غـوالدة  الوال ـَض وال  بـ ر  بــد  ينـه  منـزعـأن  ا  ـهـه 

 ها .فَ لِ بعدما أَ 

وأن    الثالث :و  الباء مزيدة،  في  :بمعنى  (ضار)أن   ،  :بمعنى  (فاعل  )كون  رض 

ا بسوء غذائه وعدم تعهده، وال يّض  ولده  : ال تّض والدةٌ املجرد ، والتقدير  (لفعَ )

   .  (2) ن أمه بعدما ألفها ونحو ذلكولده بانتزاعه مِ  والدٌ 
 القراءات: رابًعا: هداايت  

  :  ﴾ ې  ې تَضـــــآرُّې ﴿ : هداية قراءة

ُة أحِد الزوجنِي لآلخر  ، وُمَض الطاقةفيها أنه ملََّا كان تكليُف النفِس فوق   - ارَّ

دُ   اممِ  ويتجدَّ ر  يتكرَّ فعليتنيقد  اجلملتني  هباتني  أتى  وَأْدَخَل وتكلف():      )تضار( 
 . (3)ألنه موضوٌع لالستقبال غالبا   (؛ال ) عليهام حرف النفي وهو

 
 .(204ص)، اإلحتاف: ( 2/260)النرش:  ،(1/296)الكشف: ، (2/333)احلجة، للفاريس: انظر:  ( 1)

 .(2/468) :الدر املصونانظر:  ( 2)

دخل ( 3) إذا  النافية  مذ  تال  ظاهر  وهو  غالب ا،  لالستقبال  ختلصه  فإهنا  املضارع  سيبويهعىل  وذهب  ،  هب 

ل، أما ال الناهية  األخفش، واملربد، وتبعهام ابن مالك، إىل أن ذلك غري الزم، بل قد يكون املنفي هبا للحا

إذا  كام  للجزم   فهي  األخرى  القراءة  فقطيف  لالستقبال  فإهنا ختلصه  املضارع  الفعل  انتظر:    .دخلت عىل 

 . (300، 1/296)اجلنى الداين، للمرادي: 
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د،  بسبب الول  ة أو الوالداألصل انتفاء الّضر العام للوالد  أنَّ إىل    فيها تنبيهٌ  -

اللوايت  هات م، وعليه فال يصح ما يتحجج به بعض األنعمة من املوىل ال نقمةإذ هو 

ا، إذ أثبتت الدراسات أن    يعزفن عن الرضاع بزعمهن أنه يسبب هلنَّ  ا جسدي  رضر 

ا بالنفع الكبري من حيث التشايف بعد الوالدة، والوقاية  الرضاع   يعود عىل األم أيض 

 . (1)من بعض األمراض
 . (2) أعلم واهلل. لنهيا يفيدنفي قد اخلرب امل فيها أن -

 : ﴾ې    ې  ې   ې ﴿ هداية قراءة:

  .فيها هني واضح عن الّضار، وبيان حرمته -

فيها أن إدخال الّض عىل أحد  بسبب ما هو فلذة منه، يكاد خيرج عن طاقة    -

نفع   يكون سبب  أن  منه  يرتقب  َمن  بسبب  أملاإلنسان، وكونه  ، النفس  ا عىل ــ أشدُّ 

 .(3) ، ولذلك هنى اهلل عنه ان رضه أشدفلذلك ك
  ت يف قوله تعاىل:املطلب الثالث: اهلدااي    

جت  حت    يبی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب ﴿

 . [   233البقرة: ]  ﴾خت  مت  ىت  يت   جث  مث  
  ملعن اإلمجايل : : اأوًل 

  منقول من أرضع،   االسرتضاع  ﴾ی   ی  ی  جئ  حئ  ﴿  قوله جل ذكره:

  تاء يفأي: طلب مرضع للولد غري أمه عىل غري وجه املضارة، فالسني وال واسرتضع  
 للطلب ومفعوله حمذوف، وأصله أن تسرتضعوا مراضع ألوالدكم،   ﴾جئ  ﴿

و الصبي،  املرأة  أرضعت  ويقال:  الصبي،  ، الظئربعة  املسرَتَض   تسمىاسرتضعها 

 . (4)آظارأظوار و  :ومجعه، عة لهاملرِض  العاطفة عىل ولد غريها،  وهي
 

 .(472ص )، خلق اإلنسان: (404ص)الغذاء والتغذية، عبد الرمحن مصيقر،  انظر: ( 1)

 .(2/184)غي: ، تفسري املرا(2/471)الدر املصون: انظر: ( 2)

 .(2/433)والتنوير:التحرير  انظر: ( 3)

 .(4/514)لسان العرب: نظر: ا ( 4)
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ل أو مرض إن أردتم أن تسرتضعوا أوالدكم من املراضع األجنبيات بسبب مح

أجرها    ،أم   املرضعة  تسلم  أن  برشط  إثم،  وال  عليكم  جناح  فال  اتفاق  عدم  أو 

 طن باملعروف: أي: بام يتعارفه الناس من أجر املرضعات، من دون مماطلة هلن، أو َح 

هن يبعثهن عىل التساهل بأمر الصبي  عدم توفري أجر من ذلك، فإن بعض ما هو هلنَّ 

 والتفريط يف شأنه.

خطا عوهذا  واألم  لألب  أن  ب  األدب  من  أنه  إىل  لإلشارة  التغليب  سبيل  ىل 

ولدها،  تكون ألنه  االسرتضاع  يف  ومستشارة  األب  مع  مشرتكة  جت  حت   ﴿   األم 

 . ( 1) لكم جُماز  بحسب عم   بصرٌي بكلن عمل، ويف هذا وعيٌد وحتذيٌر، أي: فهو         ﴾ خت  مت  ىت
 : اهلداايتاثنًيا:  

هو خروج    ذإ ﴾ی   ی  ی  جئ  حئ  ﴿: يف قوله  أمهية االلتفات  فيها -

وتلوينٌ  خطاب،  إىل  غيبة  الضمري  من  قبله  ؛يف  بضمري    ﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ  ﴿ :  ألن 

 .   ﴾ ۇ   ۇ      ۆ ﴿،   ﴾ھ ﴿التثنية، وكأنه رجوع إىل قوله: 
ذا حصل مانع عن ذلك فقد  ا إباإلرضاع، فأمَّ   األم أحق   إىل أنَّ   فيها إرشادٌ  -

 جيوز العدول عنها إىل غريها. 

 .ن عىل ذلكاداللة عىل جواز اختاذ الظئر إذا اتفق الوالد فيها -

أو   - أخرى،  مرضعة  وجدان  عدم  عند  األم  عىل  اإلرضاع  وجوب  فيها 

 وجدناها ولكن الطفل ال يقبل لبنها. 

ضعة، أو من  أفضل من إرضاع املر  فيها داللة عىل أن إرضاع األم لوليدها، -

لت  وذلك  الصناعية،  بالرضاعة  اليوم  يسمى  والعضوي    ناسبما  الغذائي  الرتكيب 

 . (2) بني األم وولدها
 

، الواضح  ، التفسري ( 283/ 1) ، فتح القدير:  (1/471)تفسري الثعالبي:  ،  (2/510)املحيط:    البحرانظر:   ( 1)

 .(151ص )حممد:   حجازيلل

 . (471ص )نظر: خلق اإلنسان: ا ( 2)
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 .فيها جواز اإلرضاع الصناعي  -

 .   كثرة وقوعها وتشعب مسائلها حاجة الناس ملعرفة أحكام الرضاع مع فيها  -

ب - الوصف  أن  والتخوي أشد    ﴾مث ﴿  ـــفيها  الوعيد  يف  الوصف   من  ف 

 ، إن علم أنه يعلمو  ،ألن اإلنسان قد يتجرأ عىل خمالفة سيده الغائب عنه  ؛م()عليـب

 وينظر إليه.   ،ا يشاهدهوال يتجرأ عىل خمالفته إذا كان حارض  

 ما رشع اهلل، من غري حماولة وال مكابدة. اتباعفيها احلث عىل  -

التف - من  التحذير  اهلل  فيها  التي رشعها  احلقوق  يف  ألن يفريط  اآلية؛  هذه   

أحكام  اكثري   يتعلق من  هلمب  ها  قدرة  ال  الذين  هبم، وال  ، األطفال  يفعل  مما  منعة   

مبالغة يف اإلحاطة بام ،  ﴾مث  ﴿  وأتى بالصفة التي هي:  ﴾خت  ﴿  ولذلك قال:

 .  يفعلونه معهم

  : قوله  من  ﴾ جت  حت   ﴿  بعد  ﴾مت  ىت   خت ﴿  يففيها فائدة إعادة اسم اهلل   -
يف موضع  االسم اجلليِل    يف إظهار  نَّ إإذ     ﴾يت   جث  مثجت  حت  خت  مت  ىت    ﴿

 . ه من الوعيد والتهديد ما ال خيفىفيما أن ، ة للمهاباإلضامِر تربيةٌ 

أنَّ  - رشع    فيها  املقررة  األحكام  األهذه  محاية  أجل  من    م ورعايته   بناءا 

وجوده عىل  يستوجب  مومستقبله  مواحلفاظ  األحكام  هذه  عن  انحراف  وكل   ،

يف   األالوقوع  واملؤاخذة  العاملني،   ؛خرويةاإلثم  بجميع  عامة  رمحة  اإلسالم  ألن 

 . (1) واهلل أعلم. كبارهمصغارهم و 
 : وحججها  القراءات اثلثًا:  

من  ﴾ َأَتــيـْــــُتم  خب  ﴿   قرأ ابن كثري بقرص اهلمزة:  ﴾ جب  حب  خب   مب  ىب ﴿

أت أو  نقده،  أتيتم  ما  سل متم  إذا  ر:  يقد  أن  املجيء، ووجهه  يتم سوقه؛ فحذف  باب 

 
، تفسري أيب (2/673)، تفسري ابن عرفة:  (2/510)ط:  ، البحر املحي(3/172)سري القرطبي:  انظر: تف ( 1)

 .(1/130)للزحييل:  ،التفسري الوسيط (1/290)السعود: 
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لاملضاف،   إليه مقامه، وحذف اهلاء من الص  ال: أتيت نقد ة، وكأنه قوأقام املضاف 

، أي: فعلته.  ألف، أي:  بذلته، كام تقول: أتيت مجيال 

 .(1)باملد من باب اإلعطاء ﴾خب   مب﴿   :وقرأ الباقون

 رابًعا: هداايت القراءات: 
   : ﴾   يبجب  حب  خب   مب  ىب ﴿ هداية قراءة:

 جره املتفق عليه يف العقد، بدون مماطلة أو إجحاف. يها وجوب تسليم األجري أ ف  -

اآلإىل    الندب  افيه - أجر  ال  ر  اظتسليم  ألنفسهن،    ،ُمعجَّ هلن تطييب ا  وإعانة 

ينشأ   حتى  عليه  واشتامهلن  الصغري،  حمبة  اإلحسان عىل  فإن  أمه،  أرضعته  قد  كأنه 

  .جالب للمحبة

 .ا آخرأن ترضع صبيّ ري اخلاص، فال جيوز هلا جبمنزلة األفيها أن املرضعة  -

 . ( 2) خاطر   ة وجه، ومجيل قول، وطيب ببشاش ،  تسليم األجري أجره عىل    فيها ندٌب  -

 :﴾ َأَتــيـْــــُتم خب﴿ هداية قراءة :

ا عن القصد،  فيها أن لفظ أتيتم   - أي : إذا سلمتم ما قصدتم، قد يكون جماز 

 كقوله تعاىل: إذ جاء ربه بقلب سليم.

 :الطاعة واالنقياد ال بمعنى تسليم األجرة يعني  بمعنى  هنا  ها أن التسليمفي -

ألم سلمتم  حلكمهإذا  وانقدتم  واتفاق    ،ره  تراض  عن  لالسرتضاع  سلمتم  إذا  أو 

 . (3) دون الّضار

 

 
 . (1/204)، اإلحتاف:(2/228)النرش: ، (2/336)انظر: احلجة، للفاريس:  (1)

 (. 191/ 3)   ، لسيد سابق: فقه السنة ،  ( 155/ 2) ، حماسن التأويل، للقاسمي: ( 512/ 2) املحيط    لبحر ا انظر:  (2)

 .(2/440)، التحرير والتنوير:(1/279)تفسري البغوي: انظر:  (3)
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 املبحث الرابع
 اهلدايات املستنبطة من اآليات الواردة يف طور الفصال

 :ًحالواصط   ، لغة  املطلب األول: تعريف الفصال
 كلمتان مرتادفتان يف اللغة: والفطام الفصال 

الفصال:ف عن  ف  أما  املولوَد  ،وَفَصل  فطَمتْه  َأي:  ولدها،  املرَأة  َفَصلت  يقال: 

 اْفَتَصَله َفَطمه. و ،الرضاع َيْفِصله َفْصال  وفِصاال  

الفْص  من  البوْ وأصله  وهو  َفْصال   ل  يفِصل  بينهام  َفَصل  يقال:  الشيئني،  بني  ن 

وفَ َص ـفـفان فانـل،  اليشء  َأيـفـَصْلت  فانقطعتُ   :َصل  والَفْصلـق ـه  بني  القضا  :طع،  ء 

 .(1)والباطل  احلق 
 :أما الفطامو 

وَفطم    ، قطعَته  إذا  احلَْبَل:  َفَطْمُت  يقال   ،
 
 عن يشء

 
َقْطع يشء الَفْطم  من  فأصله 

وَرضاعها ُأمه  ثدي  عن  فصله  وفطامه:  فط،   الصبيَّ  فهو  َفْطام   تْفطِمه  م:  ي وَفَطَمته 

غري  تفَصل وكذلك   ، وَمْفُطوم  َفطِيم  وغالم  الرضاع،  من  مه  املَراِضع  الصبي  ن 

 .(2) واألُنثى َفطِيم وَفطِيمة
 ا:اصطلحً   الفطام والفصال

 . ؛ سمي بذلك ألن الولد ينفصل بذلك عن أمهمدة الرضاعانقضاء 

 وال خيرج املعنى االصطالحي عن اللغوي. 

   عاىل:تاملطلب الثاين: اهلداايت يف قوله  

 [ 233]البقرة:   .﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ ﴿

 
 .(3/160)القرطبي:  انظر: تفسري ( 1)

 .(12/454)ان العرب:، لس(4/406)انظر: مقاييس اللغة:  ( 2)
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 املعن اإلمجايل: :  أوًل  
ۈئ  ېئ   ﴿   أي: فطام الصبي قبل احلولني،  ﴾ۈئ﴿  أي: األبوان  ﴾ ۆئ  ۆئ  ﴿

فيام بينهام، هل هو مصلحة للصبي أم ال؟ فإن  ﴾ ېئ ﴿ بأن يكونا راضيني  ﴾ېئ

ورضيا مصلحة  فطامه    .﴾ىئىئ ىئ  ﴿  كان  احليف  اآلية  قبل  فدلت  ولني، 

 يكن مصلحة للطفل، أنه ال  بمفهومها، عىل أنه إن ريض أحدمها دون اآلخر، أو مل

 جيوز فطامه.

رُشْ  يقال:  الرأي،  استخراج  و  ُت والتشاور:  استخرجته،  الدابة:   ُت رُشْ العسل: 

أجريتها الستخراج جرهيا، فال بد ألحد األبوين إذا أراد فصال الرضيع أن يرايض  

 ، وقيل: املشاورة تكون ألهلحتى حيصل االتفاق بينهام عىل ذلكشاوره، آلخر، ويا
 . (1) الرأي والتجارب

 اهلداايت العامة: اثنًيا:  
  ، األبوين وتشاورمها برتايض  فيها أن فطام الرضيع قبل احلولني ال يصح إال   -

رضر  وأن الرضيع  عىل  يكون  فتحاول    ،ال  الرضاع  من  متل  قد  األم  ألن  وذلك 

أيض  واأل  ،امالفط الفطام ب  فقد حياول  إعطاء األجرة عىل اإلرضاع،  يمل من  قد  ا 

 بالرضيع.  ام يتوافقان عىل اإلرضارا لذلك، لكنهام قل  دفع  

املشورة عدم االقتصار عىل تراضيهام فإذا تراضيا عىل الفصال وكانت  فيها   -

 املصلحة يف عدم الفصال فال عربة بام تراضيا عليه.  أن  

تنبيهٌ  - مراعاة  لوالدين  ل  فيه  املوكول  عىل  الرضيع  رعايته، إمصلحة  ليهام 

 ايته.  املفروض عليهام محو

ع، إذ مل يبح فطامهم إال   - ، وهذا  بعد التشاور والرتايضفيها رمحة اهلل بالرضَّ

 به أشد.   ته وعناي   ، كانت رمحة اهلل معه أكثر ، ا  اإلنسان كلام كان أكثر ضعف   يدل عىل أنَّ 

 
 .(1/104) تفسري السعدي:، (1/131)فتح القدير: ، (6/464)مفاتيح الغيب: انظر:  ( 1)
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أنَّ  - امل  فيها  الذيالفطام  الطفل،  بكر  مصلحة  فيه  تراعى  له    ال  يسبب  قد 

 . (1) البعيدالقريب و عية عىل املدى نفسية وصحية واجتام   اأرضار  
عىل   - داللة  فُ   أن  فيها  وإن  فاألطِ الولد  بحضانته م  أحق  حنوها   ؛م  لفضل 

 وشفقتها، وإنام تكون أحق باحلضانة إذا مل تتزوج.  

أنَّ  - تتف  فيها  أال  ينبغي  األرسة  رباطٌ   الطالق،بحصول  كك  آرصة  هي    بل 

 عىل السواء.  وعاطفة األبوة يف عاطفة األمومة ، ولألبناء حق  مشرتكٌ  وثيٌق 

متهيدٌ  - الصحبة،   فيها  والعرشة،  لطريق  العهد  حماسن   وحسن  وتعليم 

  .األخالق يف أحكام العرسة

لزوجني شؤون تدبري  اتعليم    ، وهيعطف التشاور عىل الرتايضفيها فائدة   -

 . وحيصل به الرتايض ،تشاور يظهر الصوابة، فإن الالعائل

 .(2)لشورة يف أدنى األعاماستعامل امل إىل إرشادٌ  افيه -
 : : اهلداايت يف قوله تعاىللثاملطلب الثا

 . [  15األحقاف:  ]   ﴾ ڀ  ٺ  ٺ ﴿

 . [ 14لقامن:  ]  ﴾ڇ  ڇ   ڇ   ﴿ وقوله:

 املعن اإلمجايل: أوًل:  
املوىل  ذكر  أن  األما حتملتْ   بعد  قاسته  وم  ه  وقت محلهاما  املكاره  مشقة    ،من  ثم 

الكبرية املشقة  ذكر  والدهتا  بالفصال  الرضاع  مشقة،  املذ املنتهي  وليست  كورات  ، 

تكابد األم  فيها اآلالم اجلسمية   وإنام ذلك مدة طويلة  ساعتني،  مدة يسرية ساعة أو

الليايل فتسري  وتنظي  والنفسية،  بغذائه  وتقوم  مرض،  إذا  العدد  وكل    ،فهذوات 

  أو ناله مكروه. ،وحتزن إذا اعتل جسمهبال ضجر وال ملل،  نهؤوش 

 
  .(31ص)قراءات يف مشكالت الطفولة: انظر:  ( 1)

ا  انظر: ( 2) الغيب:  (1/184)لقشريي:  تفسري  مفاتيح  تفسري(6/464)،  تفسري  (3/160)  :القرطبي  ،   ،

 .(2/438)نوير:التحرير والت، (2/188): املراغي
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مل احلف  ﴾ڇ  ڇ ﴿ويف اآلية األخرى:  ﴾ ٺ  ٺ ﴿ :هاقدرُ املذكورة  واملدة  

 والباقي للرضاع هذا هو الغالب.  ،تسعة أشهر ونحوها

ھ   ھ  ھ  ھ  ﴿  مع قوله:  ﴾ ٺ  ٺ ﴿ :قوله تعاىلويستدل ب

إذا سقطت    -عامانوهي  -ن مدة الرضاع  أل  ؛مدة احلمل ستة أشهر  أقل  أنَّ ﴾ے

ال أشهر  عامانمنها  ستة  هبقي  وعىل  مدةيصبح    ذا  ،  هي  أقل  أشهر،    للحمل  ستة 

ا وأكثر  . ه، وال خالف بني العلامء فيمدة الرضاع أربعة وعرشون شهر 

إياه جنين   ﴾  ٺڀ  ٺ  ٺ ﴿معنى  ف أمه  إياه من    ا يفمحل  بطنها، وفصاهلا 

أي: تربيته وإرضاعه    ﴾ڇ  ڇ  ڇ   ﴿  عنى قوله:، وماثالثون شهر  :  لرضاعا

 .(1)   بعد وضعه يف عامني
 : اهلداايتنًيا:  اث
تسعة   - دون  تكون  قد  احلمل  مدة  أن  عىل  دلت  أهنا  البيان  بديع  من  فيها 

ولوال أهنا تكون دون تسعة أشهر حلددته بتسعة أشهر؛ ألن الغرض إظهار    ،أشهر

الرب األم يف  احل  حق  أشد من مشقة  بام حتملته من مشقة  احلمل  مدة  مشقة  فإن  مل 

ر  ـ هـ ة أش ـعـ سـد بت ــدي ـحـ ان التـة لكـذه الداللـ هاء إىلـ د اإليم ـصـ وال قـاع فلـاإلرض

 .امـق ـم ـالـدر بـأج

هذا - أن  بُ   فيها  اعتباراالستدالل  عىل  التي   أنَّ   ني  النادرة  الصور  شمول 

 .ا لكل يشءأنزله تبيان   لغيوب الذيحيتملها لفظ القرآن هو الالئق بكالم عالم ا

أن   - وأملٌ فيها  األم،  عىل  مشقة  الفصال  و  يف  إذجسدي  ارتبطت   أهنا  نفيس 

 بطفلها مدة إرضاعه، وكونت عالقة وجدانية قوية. 

 .(1) فعرب عنه بغايته ،مدة الرضاع ذكرإىل  إشارة الفصالالتعبري بفيها أن  -
 

، تفسري  (2/280)، (6/337)تفسري ابن كثري: ، (7/257)،تفسري البغوي  (22/113) :انظر: الطربي  (1)

 . (781 ،648) السعدي: ، تفسري(26/18)املراغي: 
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 :  وحججها اثلثًا: القراءات 
 . [  15األحقاف:  ]  ﴾ ڀ  ٺ  ٺ ﴿

ته أي: فصل،  بفتح الفاء وإسكان الصاد من غري ألف  ﴾ هلُْصوَف﴿  قرأها يعقوب

 . ال  ل فْص فِص ل يَ َص فَ من أمه عنها، 

: فاصلته أي ،(2) بكرس الفاء وفتح الصاد وألف بعده ﴾ڀ ﴿وقرأ الباقون:

. من، أمه فصاال ومفاصلة  فاصل يفاصل فصاال 

ب والص  املرأة  اثنني ألن  من  الفعل  ينفصل من صاحبي  وهذا  منهام  واحد  ، ه كل 

 . وفصاال   وإن كان قد يقال: فصله فصال  

خاصة  لفظٌ   :الِفصال قيل:  و الرضاع  يف  منهيستعمل  أعم   فهو  الفصل  وأما    ؛ ، 

 .(3)عمل يف الرضاع وغريه وقيل : مها بمعنى واحديست  ألنه
 رابًعا: هداايت القراءات: 

 : ﴾ ڀ  ٺ  ٺ ﴿  هداية قراءة:
الفص - أن  والرضفيها  األم  بني  مشرتكة  عملية  وهو ال  تفاصله  فهي  يع، 

الطفل    ،يفاصلها تلحق  إذ  فاملشقة  ا  واإلشباعأيض  الراحة  مصدر  يفارق   أنه 

 . (4) والطمأنينة بالنسبة له
 : ﴾ ٺ  ٺ    هلُْصوَف ﴿  هداية قراءة:

فصال  واستقالال  للطفل يف غذائه، وبداية مرحلة تكوينية فيها أن يف الفطام   -

 يف حياته. جديدة

 
 . (26/30)، التحرير والتنوير: (943/ 4)، تفسري ابن عطية:(4/302)نظر: تفسري الزخمرشي: ا ( 1)

 . (504ص )حتاف: ، اإل (2/373)النرش:  ( 2)

، ( 2/826)، الكتاب املختار:  (4/109)، إعراب القرآن، للنحاس:  (22/113)نظر: تفسري الطربي:  ا ( 3)

 .(2/373)روائع البيان للصابوين:

 .(22ص)نظر: قراءات يف مشكالت الطفولة، د/ حممد مجيل حممد: ا ( 4)
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 اخلامتة

هلل باخلريات،    احلمد  عباده  عىل  أنعم  ببيان  الذي  عليهم  احلق وتفضل  سبيل 

الرساالت، والصالة والسالم عىل النبي    دايات، وأكرمهم بخري الرسل وختامواهل

الدين،   يوم  إىل  اتبعهم  ومن  وصحابته  آله  وعىل  املحجلني،  الغر  وقائد  األمني، 

 وبعد: 

عيلَّ من  فقد   البحاهلل  هذا  غامر  بخوض  و  ،ث  بفضله  متامه  وقد  عونوببلوغ  ه، 

اهلدايات  يف رحاب  ولذة إعامل الفكر  راحة والسكينة،  وال ملستُ األنس والطمأنينة،  

سياق   يف  وردت  واألمومةأطوار  التي  جهد  من  اهلل  آتاين  ما  فيه  وبذلُت  ، وسع، 

 نيت.والثامر التي جطالعه الفوائد التي رجوت، ـُـفأسأل اهلل ملِ 

أنْ وال   إال  توصلُت   يسعني يف ختامه  التي  النتائج  بعض   إليها من خالل   أذكر 

 ، ومن أبرزها: لبحثهذا ا

علم اهلدايات علٌم فضيل، وله شأٌن جليل، وملــــَّا كان يف هدايات آيات    إنَّ  -

إرشادٌ  وداللة    القرآن،  القويم،  النهج  املستإىل  الرصاط  احلاجعىل  كانت  إىل قيم  ة 

  عظيمة، السيام يف زمن  غفل فيه كثري من الناس عن تدبر القرآن، فضال   جد  معرفتها 

 . إال من رحم اهلل -وفهم معانيهعن قراءته 

أن حييط بوجوه القراءات املختلفة،    ينبغيالباحث يف اهلدايات القرآنية  إن   -

 رفة القراءات. معن نظره يف داللة كل قراءة؛ ألن اهلدايات ال تكتمل إال بمعأن يو

تعاىلإن   - ما تكابده  اهلل  ا  ماأل  ذكر  تأكيد  الرضاع  أطوار احلمل والوضع   يف 

ا  األعىل حق   وتذكري  اخلصوص،  إليهم عىل  املتقدم  عدم بإحساهنا  التنبيه عىل  مع   ،  
التوصية باألب؛ ألن اهلل   : قالو،    ﴾  ڃ  ڃ  ڃ﴿  مجعهام فقال:إغفال 

 . ﴾  ڌ ڍ   ڍ ڇ﴿
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ملباأل  أمهية االعتناء - ام احلامل،  املتمثل يف  الُكره  يلحقها من  ضطرابات  الا 

، والراحة الالزمة والعالج    الغذاء  بتوفري  كون ذلكعصبية، والسدية واجلنفسية وال

 . املرشوعة وإشباع رغباهتا

املخاض - حال  يف  املرأة  يذكرها    غالب ا  حتتاج،  إن  قريب  وجود شخص  إىل 

 هبا من اآلالم.ف عنها ما أصا وخيف هلل، ويثبت فؤادها، ويسكن روعها،با

فالرجل ميَّزه اهلل التأكيد عىل وجود   - الرجل واملرأة،   الفروق اجلوهرية بني 

ا وقوة  .بالقدرة عىل حتمل املشاق والصعاب السيام يف األعامل التي تتطلب جهد 

َمن - ب  حتذير  وينادي  للمرأة عىل مرصاعيه،  التوظيف  باب  يف    ُيقحمهافتح 

 دورها األسايس يف الرتبية والتنشئة.  شهيمن أو رشط، وسوق العمل دون قيد 

العرصي - أبنائهم  احتياجات  مراعاة  اآلباء  عىل  احلياتية، إنَّ  ومتطلباهتم  ة، 

ا ا؛ ألن ذلك يدخل يف النفقة سواء كانوا صغار   .  عليهم أم كبار 

 .   ، بدون مماطلة أو إجحاف وجوب تسليم األجري أجره املتفق عليه يف العقد -

فطام  إ - احلن  قبل  وتشاورمها، الرضيع  األبوين  برتايض  إال  يصح  ال  ولني 

 . وأن ال يكون عىل الرضيع رضر

ا  بكر الذي ال تراعى فيه مصلحة الطفل،  قد يسبب له  الفطام املإن   - أرضار 

 . ة عىل املدى القريب والبعيد نفسية وصحية واجتامعي

تتفكك    نَّ إ - أال  ينبغي  الطالق،آرصة األرسة  ربا  بحصول  وثيٌق  بل هي  ٌط 

 ٌك، ولألبناء حق  يف عاطفة األمومة وعاطفة األبوة عىل السواء. مشرت

 هبا:  ومن التوصيات اليت أوصي 
القراءات   - علم  يف  املتخصصون  ُيعنى  املكتبة  أن  وإثراء  اهلدايات،  بمجال 

 .القرآنية بدراسات متخصصة  
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عليها - أوجب  وما  هلا،  اهلل  أوجب  بام  وتذكريها  املسلمة،  األم  من تثقيف   ،

 لها للهدايات القرآنية الواردة يف سياق أطوار األمومة، وغريها.خالل تأم

املتخصصني   - األرسيةصات  واملتخصدعوة  الشؤون  والزوجية   يف 

جماالهتم   يف  القرآن  يف  الواردة  الرشعية  األحكام  بمعرفة  االهتامم  إىل  والرضاعة 

در مع  ودجمها  هداياهتا،  ل  وتأم  معانيها،  وتدبر  وأبحاث املختلفة،  هم اساهتم 

األرسة واملجتمع املتخصصة، ورسدها يف حمارضاهتم التوعوية، وتوجيه كافة أفراد  

 ء ما أنزل اهلل يف كتابه العظيم. عىل ضو

أع واهلل  وهـهذا  أجـلم،  وأحـ و  والـلُّ  العالـم ـح ـكم،  رب  هلل  وس ـ ميـد  الم  ـن، 

 ن. ـمرسليـى الـعل
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 فهرس املصادر واملراجع
 آن العظيم. أوًل: القر 

 اثنًيا: الكتب العلمية: 
منتهى األماين واملرسات يف علوم  )  ويسمى:   ، األربعة عشرإحتاف فضلء البشر يف القراءات   . 1

دار  مهرة،  أنس   : حتقيق  الدمياطي،  الغني  عبد  بن  بن حممد  أمحد  الدين  القراءات(، شهاب 

 م، الطبعة : األوىل. 1998 -هـ1419 -لبنان  -الكتب العلمية 

حممد  أ  القرآن،أحكام   . 2 حتقيق:   احلنفي،  اجلصاص  الرازي  بكر  أبو  عيل  بن  صادق  محد 

 . هـ1405 بريوت، –ر إحياء الرتاث العريب القمحاوي ، دا 

  ، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن . 3

 مـ. 1995 -ـ  ه1415ت، التوزيع بريوالنرش والشنقيطي، دار الفكر للطباعة و

اس أمحد بن حممد بن إسامعيل بن ي إعراب القرآن . 4 ونس املرادي النحوي،  ، أبو جعفر النَّحَّ

حتقيق عبد املنعم خليل إبراهيم، منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت،  

 هـ. 1421الطبعة: األوىل،  

الدقائق  . 5 شرح كنز  الرائق  إبر البحر  بن  الدين  زين  ن،  بن  نجيم  اهيم  بابن  املعروف   ، جيم 

 املرصي، دار املعرفة، بريوت. 

مد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان أثري الدين األندليس،  ، أبو حيان حمالبحر احمليط . 6

 . هـ 1420: الطبعة  بريوت، –صدقي حممد مجيل، دار الفكر  حتقيق:

الشرائع  . 7 ترتيب  يف  الصنائع  مبدائع  بن  بكر  أبو  الدين،  عالء  أ،  بن  الكاساين  سعود  محد 

 م. 1986  -هـ 1406احلنفي، الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 

فـــالزاهدور  ـالب . 8 القـرة  العــي  املـ راءات  والدُّرة شر  الشاطبية  طريقي  من  عب  تواترة  ب  د ـ ،  ن  ـ الفتاح 

 لبنان.  -هـ(، النارش: دار الكتاب العريب، بريوت 3140الغني بن حممد القايض )املتوىف: عبد

الع . 9 جو اتج  من  القاموسروس  الفيض،  اهر  أبو  احلسيني،  اق  الرز  عبد  بن  د  حمم  بن  د  حمم   ،

ب بمرتىض بيدي )املتوىف:  ،  امللق   هـ(، حتقيق: جمموعة من املحققني، النارش: دار اهلداية. 1205الزَّ
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«،  حممد  د وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليدحترير املعن السدي »  التحرير والتنوير  . 10

هـ(، الدار التونسية للنرش 1393مد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس )ت :  طاهر بن حمال

 هـ.  1984ستون -

11 . ( اخلطيب  شرح  على  احلبيب  اخلطيبحتفة  على  عمر    (،البجريمي  بن  حممد  بن  سليامن 

 م. 1996-هـ 1417 -لبنان بريوت/ -ر الكتب العلمية البجريمي الشافعي، دار النرش : دا 

امل  . 12 قيم  كام املولودودود أبححتفة  ابن  الدين  بن سعد شمس  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  ، حممد 

 عبد القادر األرناؤوط. اجلوزية ، حتقيق: 

 . ـه 1407للدكتور: حميي الدين طالو، دار ابن كثري، بريوت،  تطور اجلنني وصحة احلامل، . 13

عر  . 14 ابن  أبوفةتفسري  املالكي،  التونيس  الورغمي  عرفة  ابن  حممد  بن  حممد  اهلل  ،  ،  عبد 

 . م 2008 األوىل،: الطبعة  لبنان، –حتقيق: جالل األسيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت 

، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزتفسري ابن عطية =   . 15

بن عطية   بن متام  الرمحن  الشايف حممد،  عبد  السالم عبد  املحاريب، حتقيق: عبد  دار  األندليس 

 . هـ  1422 -  األوىل: الطبعة  بريوت، –العلمية  الكتب

ابن كثري=   . 16 العظيتفسري  القرآن  القريش  متفسري  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو    ،

ـ  4201سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع،  الثانية  الدمشقي، حتقيق:   م. 1999  -ه

السليم   . 17 العقل  إرشاد   = السعود  أيب  مزاايتفسري  الكرمي  إىل  العامدي الكتاب  السعود  أبو   ،

 . بريوت –يب حممد بن حممد بن مصطفى، دار إحياء الرتاث العر 

ابن جزي  تفسري ابن جزي= التسهيل لعلوم التنزيل  . 18 ، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل، 

حتقيق  الغرناطي،  األالكلبي  أيب  بن  األرقم  دار  رشكة  اخلالدي،  اهلل  عبد  الدكتور    –رقم  : 

 هـ. 1416 -األوىل  الطبعة: وت،بري

التنزيل . 19 معامل  البغوي=  حممد  تفسري  أبو  السنة،  حميي  حققه ،  البغوي،  مسعود  بن  احلسني 

ج أحاديثه: حممد عبد اهلل النمر   طيبة سليامن مسلم احلرش، دار    -عثامن مجعة ضمريية    -وخرَّ

 م.  1997 -هـ  1417للنرش والتوزيع، الطبعة : الرابعة ، 
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، أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف  ثعاليب، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآنتفسري ال . 20

الرتاث الثع إحياء  دار  املوجود،  عبد  أمحد  عادل  والشيخ  معوض  عيل  حممد  حتقيق:  البي، 

 هـ. 8141 -  األوىل: الطبعة  بريوت، –العريب 

التنزيل . 21 معاين  يف  التأويل  لباب  اخلازن=  ا تفسري  عيل  ، عالء  بن  لدين  إبراهيم  بن  بن حممد 

، دار الكتب العلمية  عمر الشيحي أبو احلسن، املعروف باخلازن، تصحيح: حممد عيل شاهني

 . هـ1415 األوىل،: الطبعة بريوت، –

التفسري الزخمشري= الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . 22 قاسم حممود بن عمرو بن  ،  أبو 

 . هـ1407 - الثالثة: الطبعة  بريوت، –العريب  دار الكتاب أمحد، الزخمرشي جار اهلل،

، عبد الرمحن بن نارص بن عبد  املنان تفسري السعدي= تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كلم   . 23

)املتوىف:   السعدي  مؤسسة  1376اهلل  اللوحيق،  معال  بن  الرمحن  عبد  حتقيق:  الرسالة،  هـ(، 

 م. 2000-هـ 1420الطبعة: األوىل 

بن  جامع البيان يف أتويل القرآن   الطربي =  تفسري الطربي تفسري  . 24 ، حممد بن جرير بن يزيد 

حتقيق: أمحد حممد شاكر، النارش : مؤسسة الرسالة،  ، الطربيكثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر 

 م. 2000  -هـ 1420الطبعة : األوىل ، 

القرطيب= . 25 القرآن  تفسري  بكاجلامع ألحكام  أيب  بن  أمحد  بن  اهلل حممد  عبد  أبو  فرح  ،  بن  ر 

دار   أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد   : حتقيق  القرطبي،  الدين  اخلزرجي شمس  األنصاري 

 . م1964 - هـ 1384 الثانية،:  الطبعة  القاهرة، –رصية الكتب امل 

اإلشارات . 26 لطائف  القشريي=  ب  ،تفسري  هوازن  بن  الكريم  القشريي،  عبد  امللك  عبد  ن 

 . الثالثة: الطبعة  مرص –للكتاب  ية العامةحتقيق: إبراهيم البسيوين، اهليئة املرص

التيمي ، أبو عبد اهلل حممد بن عمر  التفسري الكبري= مفاتيح الغيب . 27 بن احلسن بن احلسني 

)املتوىف:   الرازي  الدين  بفخر  امللقب  الرتاث  606الرازي  إحياء  دار    بريوت   –العريب  هـ(، 

 . هـ1420 - الثالثة: الطبعة
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املراغي ، أمحد بن مصطفتفسري املراغي . 28 البابى احللبي  ى  ، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى 

 . وأوالده بمرص

والشري . 29 العقيدة  يف  املنري  واملنهجالتفسري  دعة  الفكر  .  ،  دار  الزحييل،  مصطفى  بن  وهبة 

 هـ. 1418 ، الثانية :  الطبعة  دمشق، –املعارص 

للزحيلي . 30 الوسيط  الزحييل، التفسري  مصطفى  بن  وهبة  د  الفكر    ،  :    عةالطب  دمشق،   –دار 

 . هـ1422  - ىلاألو

بن حسني  ، نظام الدين احلسن بن حممد  غرائب القرآن ورغائب الفرقان  =تفسري النيسابوري . 31

العلمية   الكتب  دار  زكريا عمريات،  الشيخ  حتقيق:  النيسابوري،  :  الطبعة  بريوت،   –القمي 

 هـ. 1416  -األوىل 

 . هـ 1413  -  ارشة الع   ريوت، ب   –احلجازي، حممد حممود، دار اجليل اجلديد   التفسري الواضح، . 32

اللغة . 33 األزهري)ت  هتذيب  أمحد  بن  حممد  منصور  أبو  عوض  370،  حممد  حتقيق:  هـ(، 

 م، الطبعة: األوىل. 2001 -بريوت  -مرعب، دار النرش: دار إحياء الرتاث العريب 

تربوية من القرآن والسنة يف تربية الطفل . 34 الدار  توجيهات  أبو رزق،  ، للدكتورة حليمة عيل 

 هـ. 1421 والتوزيع، الطبعة األوىل،  ودية للنرشالسع

عمران( . 35 آل  )سورة  القرآنية  اهلداايت  يف  ط  اجلامع  البحثي،  إرشاف:  والفريق  عابدين  ه 

 أ العظيم الوقفية بمكة املكرمة. برعاية كريس اهلدايات بجامعة أم القرى، ومؤسسة النب

البقرة( . 36 )سورة  القرآنية  اهلداايت  عاب  اجلامع يف  طه  والفرإرشاف:  برعاية  دين  البحثي،  يق 

 مة. كريس اهلدايات بجامعة أم القرى، ومؤسسة النبأ العظيم الوقفية بمكة املكر

املعاين . 37 الداين يف حروف  اهلل  ،اجلن  عبد  بن  قاسم  بن  الدين حسن  بدر  بن عيل   أبو حممد   

ار الكتب  د ،  األستاذ حممد نديم فاضل -د فخر الدين قباوة    ، حتقيق:املرادي املرصي املالكي

 . م1992 -هـ 1413الطبعة: األوىل،  ،  لبنان –العلمية، بريوت 

سليامن بن عمر بن حممد    لب )التجريد لنفع العبيد(،حاشية البجريمي على شرح منهج الط . 38

 . تركيا –ية، ديار بكر البجريمي، املكتبة اإلسالم
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 . بريوت   –وق  ، دار الرش احلسني بن أمحد بن خالويه أبو عبد اهلل ،  عاحلجة يف القراءات السب . 39

الفاريس  األصل، أبو عيل  احلجة للقراء السبعة  . 40 حتقيق:  ،  ، احلسن بن أمحد بن عبد الغفار 

بريوت، الطبعة: الثانية، دمشق /    -بشري جوجيايب، دار املأمون للرتاث    -بدر الدين قهوجي  

 م. 1993 -هـ  1413

والقرآن . 41 الطب  بني  اإلنسان  دخلق  البار.  ،  عيل  ا حممد  السعو،  والتوزيع، لدار  للنرش  دية 

 هـ. 1403الطبعة الرابعة، 

املكنون . 42 الكتاب  املصون يف علوم  العبالدر  أبو  بن  ،  يوسف  بن  أمحد  الدين،  اس، شهاب 

 حتقيق: الدكتور أمحد حممد اخلراط، دار القلم، دمشق. عبد الدائم املعروف بالسمني احللبي، 

دمشق، مؤسسة    -مكتبة الغزايل    الصابوين،   ، حممد عيلروائع البيان تفسري آايت األحكام . 43

 . م 1980 - هـ 1400 الثالثة،: الطبعة  بريوت، –مناهل العرفان 

املستقنعا . 44 زاد  على  املمتع  ابلشرح  دار  العثيمني،  حممد  بن  بن صالح  حممد  اجلوزي،  ،  ن 

 هـ.  1428  - 1422الطبعة: األوىل،  

ا . 45 لشرح  النهى  أويل  دقائق  املسمى  اإلرادات  منتهى  من ملنتهىشرح  بن  ،  يونس  بن  صور 

 م. 1996إدريس البهويت، عامل الكتب، 

إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف:    ، أبو نرصالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية  . 46

عبد393 أمحد  حتقيق:  للماليني    هـ(،  العلم  دار  النارش:  عطار،  الطبعة:    -الغفور  بريوت، 

 م.   1987 - هـ1407الرابعة 

ال  . 47 اجل صحيح   = املختصربخاري  الصحيح  عبدامع  أبو  إسامعيل  بن  حممد  البخاري   ،  اهلل 

ا  ديب  مصطفى  د.   : حتقيق  الياممة  اجلعفي،   ، كثري  ابن  دار    ،الثالثة  الطبعة  بريوت،  –لبغا، 

1407 – 1987 . 

، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن  صحيح مسلم= اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم  . 48

 اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة بريوت.   ابوري، دارمسلم القشريي النيس
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ابن  ، حممد بن أيبالصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة . 49  بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل 

  ،   الثالثة  الطبعة  الرياض،  –بن حممد الدخيل اهلل، دار العاصمة  حتقيق : د. عيل  ،  القيم اجلوزية

1418 – 1998 . 

املحيس، كلية على الواقع  ت القرآنيةضوابط تنزيل اهلدااي . 50 الزبري  الدين بن  للدكتور فخر   ،

 هـ. 1441الطبعة األوىل الدراسات القضائية، جامعة أم القرى، 

القرآنية . 51 اهلداايت  استخراج  يف  العلماء  وطرق  طه   -صياغتها،  للدكتور:  تطبيقية،  دراسة 

 هـ. 1441عابدين ، وآخرين، مكتبة املتنبي، 

 ن عيد مصيقر، أكاديميا، منظمة الصحة العاملية. عبد الرمح  ،الغذاء والتغذية . 52

،  حممد بن عيل بن حممد بن عبد  ن علم التفسريفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية م . 53

 هـ. 1414  -دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل    -دار ابن كثري، دار الكلم الطيب  اهلل الشوكاين اليمني، 

ـ  1397العريب، بريوت، لبنان، الطبعة: الثالثة،  ار الكتاب  سيد سابق، د   فقه السنة،  . 54  م. 1977  -ه

 الطبعة   سورية،  –أبو جيب، دار الفكر. دمشق  ، سعدي  القاموس الفقهي لغة واصطلحا . 55

 م. 1988=  هـ1408 الثانية

، للدكتور حممد مجيل حممد، هتامة للنرش والتوزيع، الطبعة  قراءات يف مشكلت الطفولة . 56

 هـ. 4041الثانية، 

الفقهقوا . 57 كراتيش،  عد  ببلرشز،  الصدف  الربكتي،  املجددي  اإلحسان  عميم  حممد   ،

1407 – 1986 . 

دريس )من  ، أبو بكر أمحد بن عبيد اهلل بن إار يف معاين قراءات أهل األمصارالكتاب املخت . 58

 ألوىل. هـ، الطبعة: ا 1428حتقيق: عبد العزيز اجلهني، مكتبة الرشد، علامء القرن الرابع اهلجري(، 

السبعالك . 59 القراءات  وجوه  عن  بن  شف  حممد  بن  مَح وش  طالب  أيب  بن  مكي  حممد  أبو   ،

،  ثم األندليس القرطبي املالكي، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق  خمتار القييس القريواين

 م. 1974 -هـ 1394الطبعة: األوىل،  
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العرب . 60 املرصي)ت  لسان  األفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  دار صادهـ711ملحمد    –ر  (، 

 . 1ط ،بريوت

املقنع . 61 شرح  إسحاق،  املبدع يف  أبو  مفلح،  ابن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  إبراهيم   ،

 م. 1997 -هـ 1418، األوىل : الطبعة  لبنان، –برهان الدين، دار الكتب العلمية، بريوت 

 ، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار الفكر. اجملموع شرح املهذب  . 62

، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القاسمي، حممد باسل  ويلحماسن التأ . 63

 هـ. 1418 -ة بريوت،  األوىل  عيون السود دار الكتب العلمي

قاسم احلسني بن حممد ، حتقيق حممد سيد كيالين، النارش  ، أبو الاملفردات يف غريب القرآن . 64

 دار املعرفة. 

السالم    هـ(، حتقيق: عبد395بن زكريا )ت  د بن فارس، أليب احلسني أمحمقاييس اللغة . 65

 هـ. 1420، 2بريوت ط -حممد هارون، دار اجليل 

معرفة   . 66 األمصاراملقنع يف  أهل  سعيد  مرسوم مصاحف  بن  عثامن  عمر  أبو  الداين، حتقيق:  ، 

 . ـه1431نورة احلميد، دار التدمرية،  

ْرقمناهل العرفان يف علوم القرآن . 67 هـ(، مطبعة عيسى  6713اين )ت: ، حممد عبد العظيم الزُّ

 البايب احللبي ورشكاه، الطبعة الثالثة.

الطالبني . 68 ومرشد  املقرئني  الدين منجد  بن    ، شمس  حممد  بن  حممد  اجلزري،  ابن  اخلري  أبو 

 م. 1999-هـ 1420هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 833توىف:  يوسف )امل

 هـ. 1427، مكتبة وهبة، القاهرة، ة صقرللشيخ عطي ،موسوعة األسرة حتت رعاية اإلسلم  . 69

ابلطفل . 70 العناية  دموسوعة  عيتاين،  عاصم  د/  إ .  ،  دار  قبييس،  الطبعة آمال  العلوم،  حياء 

 هـ. 1412الثانية، 

 ، سوفنري، دار الراتب، بريوت. املرأة احلامل موسوعة عامل  . 71

العشر  . 72 القراءات  يف  حممالنشر  اجلزري،  ابن  اخلري  أبو  الدين  شمس  حممد  ،  بن  بن  د 

 يوسف، املحقق: عيل حممد الضباع، النارش: املطبعة التجارية الكربى.
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وا . 73 تناسب اآلايت  الدرر يف  بن    لسور،نظم  بن عيل  الرباط  بن حسن  بن عمر  أيب  إبراهيم 

 بكر البقاعي، النارش: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة. 

محد بن محزة ابن شهاب   العباس أ ، شمس الدين حممد بن أيبهناية احملتاج إىل شرح املنهاج . 74

 الدين الرميل الشهري بالشافعي الصغري، النارش دار الفكر للطباعة.

للدكتور : طه عابدين طهقرآنيةاهلداايت ال . 75 تأصيلية،  البحثي،  ، دراسة  برعاية ، والفريق 

 كريس اهلدايات بجامعة أم القرى، ومؤسسة النبأ العظيم الوقفية بمكة املكرمة. 

يف  . 76 الالوجيز  تفسري  العزيز  الواحدي،  كتاب  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  بن  عيل  احلسن  أبو   ،

 بريوت.   دمشق،   -الدار الشامية  ،  نان داوودي، دار القلم ، حتقيق: صفوان عد النيسابوري، الشافعي

 اثلثًا: الرسائل العلمية: 
رى،  معة أم الق، مريم حممد املاس يعقويب، جايف الفقه اإلسلمي دراسة مقارنة  أحكام األمومة  -

 . هـ1422عام 
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