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والمرسلٌن محمد )صل هللا علٌه وسلم ( واصحابه  األنبٌاءالحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على خاتم 

 . أجمعٌن

 بعد  أما

ة هذه المكانة لكونها تتحمل بها وقد اكتسبت المرأرموقة تلٌق مكانة م أعطاهاة ان تكرٌم هللا للمرأ     

كبٌرة حتى وصلت تفوق قدرتها وطاقتها وكل هذا ونراها الٌوم مظلومة ومهانة وحقوقها الالمسؤولٌات 

من  أعالء األكثرالعظٌم وهو الدٌن  باإلسالممغتصبة لكنها تضل صامدة وحازمة على قرارها فاهلل تعالى كرمها 

فً ظل لعفتها وكرامتها وٌعمل على رفع قدرها بٌن الناس وٌضمن له حٌاة كرٌمة  ة وصونهاشأن المرأ

علٌه  ما ٌوجبهخالقه سبحانه وتعالى وٌتقٌه  ال وامرمجتمع تعلم وتخلق بالقراّن الكرٌم وتعلم منه كٌف ٌمتثل 

 نواهً .  أو أوامردٌنه سواء كانت 

 ترث ان لها ٌحق فال الحقوق مهدرة المراءة كانت لقد الجاهلً العصر وفً قدٌما  ـ:الموضوع اختٌار سبب

 هو العظٌم اإلسالم جاء ان إلى الزوج او األب قبل من وتهان برأٌها ٌؤخذ وال كرٌمة أدمٌة معاملة تعامل وال

 انه اي.  حرٌتها وٌمنحها رفعتها على وٌعمل وكرامتها لعفافها وصونا المراءة شأن من أعالء األكثر الدٌن

 الرجل مع متساوٌة فهً الرجل كحال حالها حقوق لها المرأة ان ٌعنً وهذا المجتمع فً ومكانتها حقوقها حفظ

 سبحانه هللا ٌحمدوا ان ٌنبغً عظٌمة نعمة المرأة خلق ان الرجال لٌعلم ثم اإلسالمً الدٌن شرعه ما ظل فً

 أزواجا انفسنا من لنا وجعل والرحمة المودة وتحصل الرجل مؤنسة جعلها المرأة بخلق الن علٌها وتعالى

 .   وحفدة بنٌن األزواج هذه من ربنا وجعل

عنصر النساء  أقصاءٌنتج عن اعتماده واقتصاره على نصف طاقته من الرجال عند  المجتمع ان تخلف    

وعندما انعم هللا  أنثى أومن ذكر  األنسانكرامة  وتأصٌل الحضارة أسبابوتهمٌشهن فضال عن تركه لكل 

 وأعطا الالحدإن هم امنوا باهلل الواحد للناس حقهم فً الحٌاة الكرٌمة  وأعاد اإلسالمتعالى على الناس بمجٌئ 

ن ظلم وضٌاع وقهر م ةالمرأ قتهالما بسبب  لكوذللمرأة حقها على وجه الخصوص وكٌانها فً بناء المجتمع 

فً سورة النساء  المرأةهو ) فضل تكرٌم  ةالمرأعن  ذا ارت ان ٌكون موضوع بحثًفً الجاهلٌة وله

ث وكل مبحث ٌتألف من ثالث مباحتمهٌد ومباحث ومطالب وٌتألف من  إلىبالخصوص ( وقد قسمت بحثً 

 .عدة مطالب 

 تمهٌد ) سورة النساء (. ال -ٔ

 عنوان البحث (.) مدخل الى مفردات  األولـ المبحث ٕ     

 .: التعارٌف اللغوٌة  األولالمطلب أ ـ 

 لمفردات عنوان البحث  المطلب الثانً : التعارٌف االصطالحٌةب ـ 

 الفرق بٌن التكرٌم والتفضٌل  الثالث:المطلب ج ـ 

  األنسانالواردة فً تكرٌم  اآلٌات                       

 المقدمة
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  االحادٌث الواردة فً التكرٌم                       

 التكرٌم فً سورة النساء  آٌاتالثانً :تفسٌر المبحث  ـٖ  

 .لإلنسانالتكرٌم  أنواعالمبحث الثالث: ـ ٗ  
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 المحتوٌات

 

  

 الصفحة الموضوع ت
 أ                                                                                                 اآلٌة ٔ

 ب اإلهداء ٕ

 ج                                                                                        والثناء الشكر ٖ

 ٕ - ٔ المقدمة ٗ
 اللغوٌة التعارٌف)  البحث عنوان مفردات إلى مدخل:  األول المبحث ٘

 (      واالصطالحٌة
ٖ- ٔٔ 

 1ٔ - ٕٔ (                النساء سورة) األنسان تكرٌم فً الواردة اآلٌات تفسٌر:  الثانً المبحث ٙ
 ٕٔ -1ٔ                                                                 التكرٌم أنواع: الثالث المبحث 1

 ٕٕ                                                                                            الخاتمة 1

 ٕ٘- ٖٕ                                                                              والمراجع المصادر 9
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                                   -سورة النساء  -                                            

 1ٙٔئة وستة وسبعون  من ما تتألفوقد  اء بالمدٌنة إذآ هً مدنٌة كلها ,نزلت سورة النس     

ه  إِن  } ۞ الفتح وهً قوله تعالى  واحدة نزلت بمكة عام آٌة اال آٌة
أُْمُرُكمْ  هللا  وا أهن ٌه دُّ انهاتِ  ُتؤه  اأْلهمه

ا أهْهلِهها إِلهى   إِذه ْمُتم وه كه نه  حه ٌْ ْحُكُموا أهن الن اسِ  به ْدلِ  ته ه  إِن  ۚ   بِاْلعه
ا هللا  ِعُظُكم نِِعم  ه  إِن  ۚ   بِهِ  ٌه

انه  هللا  ِمًٌعا كه  سه

ِصًٌرا      (ٔ){  به

م ( من مكة الى المدٌنة وقد نزلت سورة النساء عند هجرة النبً محمد )صلى هللا علٌه وسل     

ٌلزم ان الناس ( حٌثما وقع فهو مكً  ٌأٌهاتقدم من بعض اهل العلم ان قوله تعالى : ) وعلى ما 

البخاري  مكٌة وقد روى اآلٌةٌكون صدر هذه السورة مكٌا وبه قال علقمة وقال النحاس هذه 

 (ٕ)نساء اال وانا عند رسول هللا ( ) ما نزلت سورة القالت  أنهاائشة عن ع

  -ناسبة بٌنها وبٌن ال عمران : موجه ال

                                               هذه السورة بذلك وهذا من اهم المناسبات فً  وافتتحتوالتقوى  باألمرختمت أل عمران ان ا -ٔ

 .السور ترتٌب 

ا}  فً ال عمران ذكر قصة احد مستوفاة وفً هذه السورة ذٌل للقصة كان قوله  ان -ٕ  لهُكمْ  فهمه

افِقٌِنه  فًِ نِ  اْلُمنه ٌْ ته ُ  فِئه
هللا  ُهم وه سه ا أهْركه بُوا بِمه سه ْهُدوا أهن أهُتِرٌُدونه ۚ   كه نْ  ته ل   مه ُ  أهضه

نۚ   هللا  مه ُ  ٌُْضلِلِ  وه
 هللا 

لهن ِجده  فه بٌِاًل  لههُ  ته   .فانه نزل فً هذه الغزوة على ما ستعرفه بعد  (ٖ){  سه

ه ـبقول (ٗ)"األسدانه ذكر فً السابقة )ال عمران ( الغزوة التً بعد احد وهً غزوة حمراء " -ٖ

اُبوا ال ِذٌنه }  ِ  اْستهجه ُسولِ  هلِل  الر  ْعدِ  ِمن وه ا به ابههُمُ  مه ُنوا لِل ِذٌنه ۚ   اْلقهْرحُ  أهصه قهْوا ِمْنهُمْ  أهْحسه ات  ِظٌم   أهْجر   وه  عه

اله } الٌها بقوله  أشٌروقد  (٘){ ِهُنوا وه اءِ  فًِ ته ُكوُنوا إِنۚ   اْلقهْومِ  اْبتِغه أْلهُمونه  ته ُهمْ  ته إِن  أْلهُمونه  فه ا ٌه مه  كه

أْلهُمونه   (    ٙ){  ته

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1٘ اآلٌةالنساء : ـ سورة ٔ

,  ٖالمنصورة , ط  ــتحقٌق عبد الرحمن عمٌرة ,دار الوفاء  ٕ٘ٔفتح القدٌر : محمد بن علً بن محمد الشوكانً   ت : -ٕ

  1ٕٙ/  ٔم ,  ٕ٘ٓٓ ـه ٕ٘ٗٔ

 11سورة النساء :االٌّة ـ ٖ

 .   ٓ٘/ ٔهـ , دار الفضٌلة للنشر والتوزٌع  9ٔٔترتٌب القران : عبدالرحمن بن ابً بكر جالل الدٌن السٌوطً , ت  أسرارـ ٗ

 1ٕٔـ سورة اّل عمران :االٌّة ٘

 ٗٓٔ النساء: اآلٌة ـ سورة ٙ
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  ـما تحوٌه السورة من موضوعات :

    بتقوى هللا فً السر والعلن األمر -ٔ

 تذكٌر المخاطبٌن من نفس واحدة  -ٕ

 القرابة والمصاهرة  أحكام -ٖ

 االنكحة والموارٌث  إحكام -ٗ

 القتال   إحكام -ٕ

 حجاج  مع اهل الكتاب  ال -ٖ

 المنافقٌن   أخباربعض  -ٗ

   (ٔ) " أخرهافً  آٌاتثالثة  إلىالكتاب الكالم مع اهل  -٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - اإلسالمٌةي , دار التقرٌب بٌن المذاهب ٌق : عبد العزٌز بن عثمان التوٌجرتحق خصائص السور : جعفر شرف الدٌن  ـٔ

   ٕٔٔ/ ٔ  ـه ٕٓٗٔ -ٔبٌروت  ط 
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 ) مدخل الى مفردات عنوان البحث (المبحث االول  

 

 : التعارٌف اللغوٌة األولالمطلب                                      

 ـ: الفضل فً اللغة :  أوال

فضل ) فعل ( فضل , ٌفضل , فضال , فهو فاضل والجمع فضالء , والمفعول مفضول  "الفضل :

ة عالٌة او بمعنى زاد عن الحاجة , فضل الرجل بمعنى اتصف بالفضٌلة بدرج ءفضل الشً,علٌه 

  (ٔ) رفٌعة من حسن الخلق ".

لنقٌضة والجمع فضول ورجل وقال ابن منظور :" ان الفضل والفضٌلة معروف ضد النقض وا

ل فً قوم ٌكون بعضهم فً الفضل والتفاضكثٌر الفضل , والفضٌلة بدرجة الرفٌعة فاضل اي 

لهقهدْ  }فً قوله تعالى (ٕ)افضل من بعض" ْمنها وه ر  نًِ كه مه  به ْلنهاُهمْ  آده مه حه ْحرِ  اْلبهر   فًِ وه اْلبه اُهم وه ْقنه زه ره نه  وه  م 

بهاتِ   ٌ اُهمْ  الط  ْلنه فهض  لهى   وه ثٌِر   عه نْ  كه م  ا م  لهْقنه   (ٖ){ تهْفِضٌاًل  خه

ُ  فهقهاله } وقوله تعالى :  أقرانهوقال الجوهري : ان المتفضل الذي ٌدعً الفضل على  له  ال ِذٌنه  اْلمه

فهُروا ا قهْوِمهِ  ِمن كه ا مه ذه ر   إاِل   هه  ْثلُُكمْ  بهشه له  أهن ٌُِرٌدُ  م  ُكمْ  ٌهتهفهض  ٌْ له لهوْ  عه اءه  وه ُ  شه
له  هللا  هنزه ةً  أله ئِكه اله ا مه ِمْعنها م   سه

ا ذه ا فًِ بِهه  ائِنه لٌِنه  آبه الجمٌلة  األٌاديوفضلته على غٌره تفضٌال اذا حكمت علٌه والفواضل  (ٗ){ اأْلهو 

  (٘)من فضله واحسن الٌه " أنالهالرجل على فالن بمعنى انه  وفضل

 

   

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقٌق : طارق بن عوف هللا بن مجمد بن  ـه ٖٓٙابو القاسم الطبري , ت :  أٌوبالمعجم الوسٌط : سلٌمان احمد بن  -ٔ

  11/ ٔالقاهرة , د. ت , د . ط  -الحسٌنً , دار الحرمٌن  إبراهٌم

 ٖٕٗ/ ٔهـ    ٗٔٗٔ ٖبٌروت , ط  ـه 1ٔٔ, ت : األنصاريان العرب : محمد بن مكرم بن جمال الدٌن بن منظور لس -ٕ

 1ٓ:االٌّةسورةاالسراءـ  ٖ

 ٕٗسورةالمؤمنون:االٌّة ـ ٗ

تحقٌق احمد عبد الغفور عطار , دار  ـه 9ٖٖبن حماد الجوهري الفارابً , ت :  إسماعٌلالصحاح تاج اللغة : ابو نصر  -٘

  ٖ٘/ ٙم    911ٔ - 1ٓٗٔ     ٗبٌروت , ط -العلم 

 

 ) مدخل الى مفردات عنوان البحث (    المبحث االول
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 ثانٌا التكرٌم فً اللغة : 

التكرٌم :" من الكرم بمعنى التشرٌف , كرم , ٌكرم , تكرٌما , وتكرمة فهو مكرم  والمفعول 

 مكرم 

 (ٔ)مثل : كرم هللا وجهه بمعنى شرفه ونزهه " 

اكرمه وكرمه بمعنى عضمه ونزهه وشرفه والكرٌم هو الصفوح اي  " : أباديقال الفٌروز 

طلبه كرٌما او وجده كرٌما  والكرٌمان  ءاستكرم الشًللناس وله علً كرامة اي عزازة  مكرم 

 (ٕ)الناس مؤمن بٌن الكرٌمٌن ( "  رهما الحج والجهاد وكذلك قوله صلى هللا علٌه وسلم ) خٌ

معنى واحد واالسم منه الكرامة وكذلك من معانٌه التفضٌل  واإلكرامالتكرٌم ":  األصفهانًقال 

ه  أهن   تهره  أهلهمْ } قال هللا تعالى  (ٖ)"والتعظٌموالتشرٌف 
ْسُجدُ  هللا  اتِ  فًِ مهن لههُ  ٌه اوه مه ن الس  مه  فًِ وه

الش ْمسُ  اأْلهْرِض  رُ  وه اْلقهمه النُُّجومُ  وه اْلِجبهالُ  وه رُ  وه الش جه ابُّ  وه وه الد  ثٌِر   وه كه نه  وه ثٌِر  ۚ   الن اسِ  م  كه ق   وه ٌْهِ  حه له  عه

ابُ  ذه نۚ   اْلعه مه ُ  ٌُِهنِ  وه
ا هللا  ْكِرم   ِمن لههُ  فهمه ه  إِن  ۚ   مُّ

لُ  هللا  ْفعه ا ٌه اءُ  مه  (ٗ)۩ { ٌهشه

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقٌق : عبد السالم محمد هارون , دار الفكر   ـه 9ٖ٘معجم مقاٌٌس اللغة : البن فارس بن زكرٌا القزوٌنً الرازي , ت : ـ ٔ

  ٕٓ٘/ ٙ, د. ط 919ٔ  ـه 99ٖٔ

  ٕٓٓ/ ٔتحقٌق  انس محمد الشامً  د. ط د. ت ه  11ٔمحمد الفٌروز ابادي ,  قاموس المحٌط : لمجد الدٌن  -ٕ

   ـه ٕٓ٘مفردات فً غرٌب القران : ابو القاسم حسٌن بن محمد الراغب االصفهانً , ت :  -ٖ

  ٕٗٗ/ ٔ, د. ت  ٔتحقٌق : صفوان عدنان الداوي , دار القلم _ دمشق بٌروت  ط 

  1ٔـ سورةالحج:االٌّة ٗ
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  ـفً اللغة : المرأةثالثا : 

  (ٔ)نساء من غٌر جنسها او لفضها "  ِةالرجل وجمع مرأ أنثىعند تعرٌفها هً  من المرأ : المرأة

  (ٕ)نساء"  مرأةالرجل البالغ وجمع  أنثىقال ابن السكٌت : "    هً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1ٓٗ/ ٔت  , د.  ٕط    اإلسالمً, دار الغرب  أقبالمعجم المعانً : احمد الشرقاوي  -ٔ

تحقٌق : فخر الدٌن قباوة , مكتبة لبنان     ـه ٕٗٗبن السكٌت  ت :  إسحاقاقدم معجم فً المعانً : ابو ٌوسف ٌعقوب بن  -ٕ

   ٕٙٔ/ ٔم   991ٔ,        ٔط 
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 المطلب الثانً : التعارٌف االصطالحٌة                             

 : الفضل فً االصطالح :  أوال

 (ٔ)بال علة "  إحسان:"  هو ابتداء  الفضل

       فً الفضل هً الزٌادة وٌستعار فً مواضع تدل علٌها قرٌنة قال األصل -قال ابن الجوزي : 

دِ  اْلفهْضله  إِن   قُلْ  }هللا تعالى  :  ٌه ِ  بِ ن ٌُْؤتٌِهِ  هللا    (ٕ){ ٌهشهاءُ  مه

لهقهدْ  }قال هللا تعالى  نها وه ٌْ اُووده  آته اۚ   فهْضاًل  ِمن ا ده الُ  ٌه بًِ ِجبه هُ  أهو  عه ره  مه ٌْ الط  اۚ   وه أهلهن  ِدٌده  لههُ  وه   (ٖ){ اْلحه

ا}  لككذوقال  إِذه ٌهتِ  فه ةُ  قُِض اله ِشُروا الص  ُغوا اأْلهْرِض  فًِ فهانته اْبته ِ  فهْضلِ  ِمن وه اْذُكُروا هللا  ه  وه
ثًٌِرا هللا   كه

ل ُكمْ   (ٗ){  ُتْفلُِحونه  ل عه

 -ثانٌا : التكرٌم فً االصطالح : 

   (٘)الكرٌم هو الجامع النواع الخٌر والشرف والفضائل . "  التكرٌم :" من الكرم او

 على غٌرهم من إٌاهم) بنً ادم ( هو تسلٌط هللا عز وجل  األنسانقال الطبري :"  ان تكرٌم 

ٌتجلى فً خلقه له على  لإلنسانقال ابن كثٌر ان تكرٌم هللا  (ٙ)الخلق وتسخٌره سائر الخلق لهم "

انه جعل له سمعا وبصرا وفؤادا ٌفقه بذلك كله وٌنتفع به وٌفرق وفً  واكملهااحسن الهٌئات 

 (1)مضارها فً الٌنٌة والدنٌوٌة (وٌعرف منافعها وخواصها و األشٌاءبٌن 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بٌروت لبنان  -تعرٌفات الجرجانً )علً بن محمد بن علً الجرجانً ( , تحقٌق : عادل انور خضر, دار المعرفة  -ٔ

 (ٓٗ/ٔم ) 1ٕٓٓ – ـه 1ٕٗٔ/ٔ,ط

 1ٖ  ةٌاآل: عمران لسورة اّ  -ٕ

 ٓٔ سبأ: اآلٌةسورة  -ٖ

 ٓٔ الجمعة: اآلٌةسورة  -ٗ

تحقٌق محمد محفوظ ,دار  91٘ت:  محمد الجوزي مشٌخة ابن الجوزي : جمال الدٌن ابو الفرج عبد الرحمن بن علً  -٘

 م ٕٙٓٓ, ٖ,طبٌروت  - اإلسالمًالغرب 

 المصدر السابق   -ٙ

 (1ٕٖ/ٕٓ,دار الكتب العلمٌة بٌروت )ٖٓٔتفسٌر الطبري :البً جعفر محمد جرٌر الطبري ,ت: -1
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 ـثالثا: المرأة فً االصطالح :

 

البالغ تستخدم الكلمة  األنسانالرجل هو ذكر  البالغة كما ان األنسان أنثىالمرأة هً     

الجنسٌن او للتمٌز بٌن الدور االجتماعً بٌن  أفرادلوجً( بٌن لتمٌٌز الفرق الحٌوي )البٌو

 (ٔ)المرأة والرجل فً النفقات المختلفة ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
محمد  تحقق ـه 11ٗبن عمر بن كثٌر القرشً البصري الدمشقً, ت:  إسماعٌل: ابو الفداء العظٌمتفسٌر القران ـ ٔ

 (1ٕٗ/ٔ) ٔبٌروت , ط –حسٌن شمس الدٌن دار الكتب العلمٌة 
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 فً التكرٌم (  واآلٌات الواردةالمطلب الثالث ) الفرق بٌن التكرٌم والتفضٌل 

 -فرعان : المطلب إلىنقسم هذا ٌ

 -التفضٌل :التكرٌم و: الفرق بٌن  أوال

لهقهدْ }قال هللا تعالى :  ا وه ْمنه ر  مه  بهنًِ كه اُهمْ  } وفً تكملة االٌّة (ٔ) {آده ْلنه فهض  لهى   وه ثٌِر   عه نْ  كه م  لهْقنها م   خه

ْفِضٌاًل     (ٕ){ ته

 الفرق بٌن التكرٌم والتفضٌل ؟ 

خلقٌة  بأمورعلى سائر المخلوقات  األنسانان ٌقال ان هللا تعالى فضل  األقرب "قال الرازي : -

بواسطة ذلك العقل والفهم طبٌعٌة ذاتٌة مثل العقل والنطق الصورة الحسنة والقامة المدٌدة 

 ( ٖ)التكرٌم والثانً التفضٌل "  فاألولالحسنة  واألخالقالكتساب العقائد الحقة 

ان الفرق بٌن التكرٌم والتفضٌل بالعموم والخصوص فالتكرٌم منظور فٌه  "قال ابن عاشور : -

الى تكرٌمه فً ذاته والتفضٌل منظور فٌه الى تشرٌفه فوق الغٌر حٌث انه فضله بالعقل الذي به 

 (ٗ)المعارف والعلوم "  بأنواعاألضرار عنه نه ودفع شؤواستصالح 

مذهب ابن عباس ) رضً هللا عنهما ( قالوا ان هللا تعالى لم ٌقل ) وفضلناهم على الكل ( بل  -

 األنسانقال ) فضلناهم على كثٌر ممن خلقنا تفضٌال ( فهذا ٌدل على ان ثمة مخلوقات ال ٌكون 

لٌس افضل من المالئكة بل المالئكة  األنسانمفضال علٌها وكل ثبت هذا المذهب فلزم القوم بان 

( فً ) وفضلناهم على كثٌر ممن خلقنا تفضٌال ( لفظ ) كثٌر إقحامحٌث ال شك  األنسانافضل من 

فٌه فٌعلم منه ان ثم مخلوقات غٌر مفضلة  ال غرورالمراد منه التقٌٌد واالحتراز والتعلٌم الذي 

 األنساناهر ان نسبة التفاضل بٌن شرٌعة والظوٌة وبٌانه ٌتلقى من العلٌها بنو ادم بل تكون مسا

تعرف  وإنماوالمخلوقات او الموجودات الخفٌة كالمالئكة والجن حٌث لٌست بمقصودة هنا 

التوقٌفٌة من قبل الشرٌعة . اما التفضٌل ال ٌراد منه عضم الدرجة والزٌادة والقربة من  باألدلة

 هللا تعالى . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1ٓ اآلٌة: اإلسراءـ سورة ٔ

 1ٓ اآلٌة: اإلسراء سورةـ ٕ

التراث العربً  دار احٌاء ٙٓٙمفاتٌح الغٌب : ابو عبد هللا محمد بن عمر الحسن الحسٌنً فخر الدٌن الرازي الخطٌب , ت .  -ٖ

  ٖٓٗ/ ٕ, د. ت    ٖبٌروت    ط 

 , دار التونسٌة   تونس  9ٖٖٔت التحرٌر والتنوٌر : محمد الطاهر بن محمد ابن عاشور ,  -ٗ

 د. ط , د. ت 
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 :  األنسانالواردة فً تكرٌم  اآلٌاتثانٌا : 

لهقهدْ  } قال هللا تعالى : -ٔ ْمنها وه ر  نًِ كه مه  به اُهمْ  آده ْلنه مه حه ر   فًِ وه ْحرِ  اْلبه اْلبه اُهم وه ْقنه زه ره نه  وه بهاتِ  م   ٌ  الط 

اُهمْ  ْلنه فهض  لهى   وه ثٌِر   عه نْ  كه م  لهْقنها م   ( ٔ){ تهْفِضٌاًل  خه

ا} قال تعالى  - ٕ أهم  انُ  فه ا اإْلِنسه ا إِذه هُ  مه بُّهُ  اْبتهاله هُ  ره مه هْكره هُ  فهأ مه ع  نه قُولُ  وه ٌه ب ً فه نِ  ره مه ا أهْكره أهم  ا وه ا إِذه هُ  مه  اْبتهاله

ره  قهده هِ  فه ٌْ له قُولُ  ِرْزقههُ  عه ٌه ب ً فه انهنِ  ره  ( ٕ){ أههه

ا} قال تعالى  - ٖ ا ٌه ٌُّهه انُ  أه ا اإْلِنسه كه  مه ر  ب كه  غه ِرٌمِ  بِره  ( ٖ) { اْلكه

أْ } قال تعالى  - ٗ بُّكه  اْقره ره مُ  وه  (ٗ){  اأْلهْكره

نُِبوا إِن} تعالى  قال - ٘ ائِره  تهْجته به ا كه ْنهُ  ُتْنههْونه  مه ف رْ  عه نُكمْ  ُنكه اتُِكمْ  عه ئه  ٌ ُنْدِخْلُكم سه اًل  وه ْدخه ِرًٌما مُّ  (٘){ كه

ن ةه  اْدُخلِ  قٌِله } قال تعالى  -ٙ ته  ٌها قهاله ۚ   اْلجه ٌْ ْعلهُمونه  قهْوِمً له ا ٌه فهره  بِمه ب ً لًِ غه لهنًِ ره عه جه  ِمنه  وه

ِمٌنه   (ٙ){ اْلُمْكره

ا} تعالى  قال - 1 ا ٌه ٌُّهه اُكم إِن ا الن اسُ  أه لهْقنه ن خه ر   م  كه أُنثهى   ذه اُكمْ  وه ْلنه عه جه ائِله  ُشُعوًبا وه قهبه فُوا وه اره  إِن  ۚ   لِتهعه

ُكمْ  مه ِ  ِعنده  أهْكره ه  إِن  ۚ   أهْتقهاُكمْ  هللا 
لٌِم   هللا  بٌِر   عه  (1){ خه

إِذْ } قال تعالى  - 1 ةِ  قُْلنها وه ئِكه اله مه  اْسُجُدوا لِْلمه ُدوا آِلده جه نْ  أهأهْسُجدُ  قهاله  إِْبلٌِسه  إاِل   فهسه لهْقته  لِمه  (1){ ِطًٌنا خه

تهكه  قهاله }  ٌْ أه ا أهره ذه ْمته  ال ِذي هه  ر  ً   كه له ْرتهنِ  لهئِنْ  عه ْومِ  إِلهى   أهخ  ةِ  ٌه ٌهامه ن   اْلقِ نِكه هْحته هُ  أله ته  ٌ لٌِاًل  إاِل   ُذر    (9){ قه

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1ٓ اآلٌة : األسراءسورة  -ٔ

  ٘ٔ اآلٌة الفجر:سورة  -ٕ

  ٙ اآلٌة االنفطار:سورة  -ٖ

  ٖاالٌّة سورة العلق :  -ٗ

 ٖٔ النساء: اآلٌةسورة  -٘

 ٌٕ٘س: االٌّة سورة  -ٙ

   ٖٔ اآلٌة الحجرات:سورة  -1

 ٔٙ اآلٌة:  األسراءـ سورة  1

  ٕٙاالٌّة  : اإلسراءـ سورة 9
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 ـومنها :  اإلنسانفً تكرٌم ثالثا : االحادٌث الواردة 

      د عندي جفلم ت فسألتنًومعها ابنتان لها  امرأة جاءتنًعن عائشة رضً هللا عنها قالت : )  - ٔ

منها شٌئا ثم قامت فخرجت  تأكلفقسمتها ولم  فأخذتها إٌاها فأعطٌتهاغٌر ثمرة واحدة  ًءش

حسن الٌهن كن وابنتاها فدخل النبً محمد ) صلى هللا علٌه وسلم ( من ابتلى من البنات بشً فا

   (ٔ)سترا من النار(له 

ما اكرم  ال هله. وانا خٌركم  ال هلهخٌركم خٌركم ) قال النبً محمد ) صلى هللا علٌه وسلم (  -ٕ

 ( ٕ)اال لئٌم ( أهانهنكرٌم وال  االالنساء 

 أٌماناهرٌرة ان النبً محمد ) صلى هللا علٌه وسلم ( قال : )اكمل المؤمنٌن  أبًعن  - ٖ

 (ٖ)حسنهم خلقا وخٌاركم لنسائكم (ا

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  , د ٔط -عادل مرشد مؤسسة الرسالة  -احمد : ابو عبد هللا احمد بن محمد بن حنبل , تحقٌق . شعٌب االرنؤط  األمامسنن  -ٔ

  ٕٗ/ ٔت  
عبدهللا البخاري الجعفً , تحقٌق محمد بن عٌسى بن ناصر الناصر , دار طوق  ابو إسماعٌلصحٌح البخاري : محمد بن  -ٕ

  ٓٓٙ/ ٖ, د. ت      ٔالنجاة   ط 

  ٕمصر     ط -سنن الترمذي : محمد بن عٌسى بن موسى الترمذي , تحقٌق : احمد محمد شاكر , شركة مصطفى الحلبً  -ٖ

   ٖٗ/  ٖد. ت   
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ا ٌها}  -ٔ ٌُّهه قُوا الن اسُ  أه ُكمُ  ات  ب  لهقهُكم ال ِذي ره ن خه ة   ن ْفس   م  اِحده لهقه  وه خه هها ِمْنهها وه ْوجه   ( ٔ) {زه

   -ا لزمخشري :  اآلٌةوقال فً تفسٌر 

 (ٕ)" أبٌكمهللا الذي فرعكم من اصل واحد وهو نفس ادم  اتقواادم  ٌأبنً"

  (ٖ)هنٌئا مرٌئا( فكلؤهمنه نفسا  شًءن ) واتو النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم ع - ٕ

اتو النساء مهورهن وفً الحدٌث الشرٌف قضى ابن  أي " -عبد العزٌز :  اآلٌةقال فً تفسٌر    

على تخفٌف صدقاتهن , عباس لها بالصدقة وقرى صدقاتهن بفتح الهاء وسكون الدال 

 إٌاه أعطاهُوُصدقاتهن بضم الصاد وسكون الدال  جمع الصدقة صدقات . نحلة من النحلة كذا اذا 

كنت نحلتك حداد عشرٌن وسقا ووهبه عن طٌبة نفسه نحلة ونحال وفً حدٌث ابو بكر انً 

بمعنى واحد كانه ٌقول نحلوا النساء  واإلٌتاءالنحلة  ألنهبالعالٌة وانتصابها على المصدر 

صدقاتهن ناحلٌن طٌبً  أتوهنن طٌبة نفسكم بمعنى  مهورهن ع أعطوهنصدقاتهن نحلة اي 

تحل اي ٌدٌن به خٌر نحلة وفالن ٌن اإلسالموقٌل النحلة هً الملة ونحلة  باإلعطاءالنفوس 

  (ٗ)هللا شرعه وفرضه هو الزواج "من مفعول لها دٌنا  أنهامهورهن دٌانة اي  أتوهنوالمعنى 

 

 

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٔ ـ سورة النساء: االٌّةٔ

, ط  1ٖ٘هللا الزمخشري الخوارزمً , ت ابو القاسم جار :  التأوٌلفً وجوه  األقاوٌلالكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون  -ٕ

 9ٕٗ/ ٔ,  9ٙٙٔ_  1ٖ٘ٔاالخٌرة , 

   ٗالنساء : االٌّة  ـ سورةٖ
عمان االردن    - األرقممد شكري , دار اح -تفسٌر روائع البٌان لمعانً القران : اٌمن عبد العزٌز جبر , تحقٌق احمد نوفل  -ٗ

  91/ ٔ, د . ت     ٕط

 تكرٌم ) سورة النساء (ال آٌاتالمبحث الثانً : تفسٌر 
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تًِ}  -ٖ الال  أْتٌِنه  وه ائُِكمْ  ِمن اْلفهاِحشهةه  ٌه ِهن   فهاْستهْشِهُدوا ن سه ٌْ له ةً  عه عه نُكمْ  أهْربه إِنۚ   م  ِهُدوا فه أهْمِسُكوُهن   شه  فه

ٌُوتِ  فًِ ت ى   اْلُب ف اُهن   حه تهوه ْوتُ  ٌه له  أهوْ  اْلمه ْجعه ُ  ٌه
بٌِاًل  لههُن   هللا    (ٔ){ سه

اذا ثبت زناها فً  المرأةان  اإلسالمسٌد قطب : حٌث كان الحكم فً بداٌة  اآلٌةقال فً تفسٌر    

تًِى )ـالبٌنة العادلة حبست فً البٌت فال تمكن الخروج منه الى ان تموت ولذلك قال هللا تعال الال   وه

أْتٌِنه  ةه  ٌه ( فالسبٌل جعله هللا هو الناسخ لذلك حٌث قال بن عباس ) رضً هللا عنه ( كان اْلفهاِحشه

وكذا روي عن عكرمة وسعٌد بن الحكم كذلك حتى انزل هللا سورة النور فنسخها بالجلد والرجم 

الجبٌر والحسن وعطاء وقتادة وقد روى عن عبادة بن صامت قال كان الرسول صلى هللا علٌه 

علٌه وٌتغٌر وجهه فانزل هللا عز وجل علٌه ذات ٌوم  ٌأثرٌه الوحً وسلم كان اذا نزل عل

رى عنه قال خذو عنً و لد مائة ورجم بالحجارة والبكر قد جعل هللا لهن سبٌال ان الرجل جفلما هسه

  (ٕ)ُسنة  (جلد مائة ثم نفى 

نهاتُ }   -ٗ اْلُمْحصه اءِ  ِمنه  وه ا إاِل   الن سه لهكهتْ  مه انُُكمْ  مه مه ٌْ   (ٖ){ أه

المحصنات وهن  األجنبٌاتحٌث حرمن علٌكم  اآلٌةالواحدي : نزلت هذه  اآلٌةقال فً تفسٌر    

اتموهن وهن فانه ٌحل لكم وطؤهن اذا استبربمعنى اال ما ملكتم أٌمانكمملكت  ما اال متزوجات

فاستحللنا فروجهن وهكذا رواه الترمذي عن احمد بن منٌع ورواه نزلت فً ذلك  اآلٌةفان هذه 

 األمةعن عوف بن منٌع ان بٌع ان لها زوج فبٌعا طالقها وقد روى ابن ماجة وقالوا كذلك لو ك

والمهر والشهود  النكاحشرعٌة  بأمورالعفائف حرام علٌكم حتى تملكوا عصمتهن طالقها وكذلك 

)(ٗ) 
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   ٘ٔـ سورة النساء : االٌّة ٔ

  ٕ٘ٙ/  ٕم  ٕٗٓٓ -ـ ه ٕ٘ٗٔ,  ٖٗ, د. ت , دار الشرق   طفً ظالل القران : سٌد قطب  -ٕ

   ٕٗـ سورة النساء : االٌّة ٖ

 تفسٌر الوسٌط الواحدي : ابو الحسن علً بن احمد بن محمد بن علً الواحدي النٌسابوري  -ٗ

 1ٗ/ ٔ, بٌروت لبنان  -, تحقٌق : عادل احمد عبد , دار الكتب العلمٌة   ـه 1ٙٗت :  الشافعً,
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إِنْ }  -٘ ا ِشقهاقه  ِخْفُتمْ  وه نِِهمه ٌْ ُثوا به اْبعه ًما فه كه ًما أهْهلِهِ  م نْ  حه كه حه ا م نْ  وه ا إِن أهْهلِهه ًحا ٌُِرٌده ف قِ  إِْصاله ُ  ٌُوه
 هللا 

ا ُهمه نه ٌْ ه  إِن  ۚ   به
انه  هللا  لًٌِما كه بًٌِرا عه   (ٔ) { خه

لقد تقدم معنى الشقاق فً سورة  اآلٌةمعنى  )عبد الرحمن السعدي : اآلٌةفسٌر قال فً ت   

 وأضٌفغٌر ناصٌتِِه  ناصٌتُهُ  شق غٌر شق صاحبه اي ٌأخذان كل واحد منهم  البقرة واصله

سارق اللٌلة  لٌجري مجرى مفعول به مثل قوله ) بل مكروا اللٌل والنهار ( ٌاالشقاق الى الظرف 

ذكر ما بد علٌهما هو قد تقدم  ألنهاهل الدار والخطاب والحكام فً قوله ) بٌنهما ( اي للزوجٌن 

كم بٌنهما ممن ٌصلح لذلك عقال ودٌنا حكما ٌحذكر الرجال والنساء ) فابعثوا ( الى الزوجٌن 

من غٌرهم واذا  بأحوالهموقد نص القران على الحكمٌن من اهل الزوجٌن النهم اعرف  وأنصافا

 ٌأخذفانه  المسًءغٌركم فاما اذا عرف من هو  فٌأتًلم ٌجدوا الحكمان من اهل الزوجٌن 

 (ٕ)ذات البٌن بٌنهما( إصالحفً  ٌسعٌانلصاحبه الحق وعلى الحكمان 

ا ٌها}  - ٙ ٌُّهه ُنوا ال ِذٌنه  أه ِحلُّ  اله  آمه ِرُثوا أهن لهُكمْ  ٌه اءه  ته ْرًها الن سه   (ٖ){كه

البخاري  أخرجهٌتضح بمعرفة سبب نزولها ما  اآلٌةمعنى )فرٌد وجدي :  اآلٌةقال فً تفسٌر    

شاء بعضهم تزوجوها  ان بامرأتهاحق  أولٌاؤهعن بن عباس قال : كانوا اذا مات الرجل كانوا 

ٌرث حٌث كان الرجل  أهلهاا لم ٌزوجوها فهم احق بها من زوجوها وان شاءو شاءواوان 

 ( ٗ)ا حتى تموت او ترجع الٌه صداقها(من ذوي قرابته فٌعضله امرأته
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 ٖ٘ـ سورة النساء : االٌّة ٔ

 د. ت  السعدي,عبد الرحمن بن ناصر  المنان:تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كالم  -ٕ

 ٘ٗٔ/ ٔ  ٖٕٓٓ-  ٕٗٗٔ  ٔتحقٌق : عبد الرحمن بن الُُمعال  اللوٌحقً   دار الحزم    ط
 9ٔسورة النساء :االٌّة  ـ ٖ

   91/ ٔ, د. ت  ٔط القاهرة,د. ت    مكتبة  وجدي,محمد فرٌد  المفسر:المصحف  -ٗ
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ْفُتونهكه }  -1 ْسته ٌه اءِ  فًِ وه ُ  قُلِ ۚ   الن سه
ا فٌِِهن   ٌُْفتٌُِكمْ  هللا  مه ُكمْ  ٌُْتلهى   وه ٌْ له امهى فًِ اْلِكتهابِ  فًِ عه ته اءِ  ٌه  الن سه

تًِ ا ُتْؤُتونهُهن   اله  الال  ُبونه  لههُن   ُكتِبه  مه ْرغه ته نِكُحوُهن   أهن وه فٌِنه  ته اْلُمْستهْضعه انِ  ِمنه  -وه أهن اْلِوْلده  تهقُوُموا وه

ى   امه ته ٌه اۚ   بِاْلقِْسطِ  لِْل مه لُوا وه ْفعه ر   ِمنْ  ته ٌْ إِن   خه ه  فه
انه  هللا  لًٌِما بِهِ  كه   (ٔ){ عه

: االستفتاء: طلب السائل المسؤول لبٌان حكم والحكم الشرعً  اآلٌةقال عبد العزٌز فً تفسٌر    

انهم ٌستفتون الرسول فً حكم النساء والمتعلق بهن  المؤمنٌنفً ذلك المسؤول عنه فاخبر عن 

به فً شؤون النساء وترك ظلمهن عموما  أفتاكمعلى ما  فأعملوافتولى هللا هذه الفتوى بنفسه 

هللا به امرا ونهٌا فً حق الزوجات وغٌرهن  ما شرعٌشمل جمٌع وخصوصا وهذا امر عام 

الصغار والكبار والتعمٌم بالوصٌة الضعاف بالٌتامى والوالدات اهتماما بهن وزجرا عن تفرٌط فً 

مالها او ٌمنعها  ٌأكل أمااذا كانت تحت والٌة الرجل ٌبخسها حقها وظلمها  الٌتٌمةحقوقهن فان 

مهرها الذي تزوجت به او ٌعطٌها  ٌأخذاستخراجه من ٌده او من التزوٌج لٌنتفع بمالها خوفا من 

 (  ٕ)صب (كل هذا ظلم ٌدخل تحت هذا النما ال تستحق او دون ذلك ف

الِ }  -1 جه ا نهِصٌب   ل لر  م  كه  م  انِ  تهره الِده بُونه  اْلوه اأْلهْقره اءِ  وه لِلن سه ا نهِصٌب   وه م  كه  م  انِ  تهره الِده ُبونه  اْلوه اأْلهْقره  وه

ا ُثره  أهوْ  ِمْنهُ  قهل   ِمم  ْفُروًضا نهِصًٌباۚ   كه  (ٖ){ م 

ذكر هللا سبحانه وتعالى ان للنساء حق فً المٌراث كما ان  اآلٌةقال سٌد قطب فً تفسٌر     

وقد ذكر النساء  واألفرادوكٌفٌة تقسٌمها بٌن الورثة الٌتامى  أموالق فٌه وذلك حكم ل له حارج

علٌه فً الجاهلٌة من  ما كانتبعد ذك الرجال ولم ٌقل للرجال والنساء حق حٌث دفع هذا الحكم 

 (ٗ)عدم تورٌث النساء (
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 1ٕٔالنساء : االٌّة  ـ ٔ

 ٓٓٔتفسٌر ودائع البٌان لمعانً القران : اٌمن عبد العزٌز ص  - ٕ

 1سورة النساء : االٌّة  ـٖ

هـ( تحقٌق محمد  1٘ٙ: ناصر الدٌن ابو سعٌد عبد هللا بن عمر محمد الشٌرازي البٌضاوي )ت: التأوٌل وأسرارانوار التنزٌل -ٗ

 9ٓٙ/ٔهـ 1ٔٗٔ-ٔدار التراث بٌروت ط المرعشلًعبد الرحمن 
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ات قُوا -9 ه  وه
لُونه  ال ِذي هللا  اءه امه  بِهِ  تهسه اأْلهْرحه ه  إِن  ۚ   وه

انه  هللا  ُكمْ  كه ٌْ له قًٌِبا عه   (ٔ) { ره

ٌدل ذلك على القدرة العظٌمة ومن قدر على نحوه كان قادرا " اآلٌةدي فً تفسٌر قال وج    

ٌتقً القادر علٌه وٌخشى  ان إلىعلى كل شًء ومن المقدورات عقاب العصاة فالنظر فٌه ٌؤدي 

بالتقوى الخالصة ان ٌتقوه فٌما ٌتصل بحفظ  أرادٌدل على النعمة السابغة علٌهم او  ألنهعقابه 

علٌه وصله فقٌل اتقوا ربكم الذي واصل بٌنكم حٌث جعلكم  ما ٌجبالحقوق بٌنهم فال ٌقطعوا 

بأذكاره هللا الذي تتناطقون  وأتقو فال تقطعوها األرحامواحدة واتقوا  أرومةصنوانا مفرعة من 

باسمه ورد عن ابن عباس الرحم معلقة بالعرش  األرحامعز وجل اذ قرن  ادنالرحم وقد  وبأذكار

 ( ٕ)(أوالدكمبقول سالم تخٌروا لنطفكم وسئل عن ابن عٌٌة عن قوله الصالة وال

لهن}  -ٓٔ ِطٌُعوا وه ْسته ْعِدلُوا أهن ته نه  ته ٌْ اءِ  به لهوْ  الن سه ْصتُمْ  وه ره   (ٖ) { حه

للعدل بٌن النساء خبر هللا عز وجل حٌث ٌنفً استطاعتهم "الشوكانً :  اآلٌةقال فً تفسٌر    

على الوجه الذي ال مٌل فٌه البتة لما جبلت علٌه الطباع البشرٌة من مٌل النفس الى هذه دون 

 علٌه وسلم ( اللهم ) صلى هللا األمٌنولهذا ٌقول الصادق  هذه إلىوزٌادة هذه فً المحبة هذه 

هذا قسمً فٌما املك فال تلمنً فٌما ال املك ولما كانوا ال ٌستطٌعون فً ذلك ولو حرصوا علٌه 

وبالغوا فٌه وقد نهاهم على ان ٌمٌلوا كل المٌل الن الترك ذلك هو تجنب الجور كل الجور فً 

كل المٌل حتى ٌتركوا  األخرى إلى أحداهموسعهم وداخل تحت طاقتهم فال ٌجوز ان ٌمٌلوا عن 

  (ٗ)لٌست ذات زوج وال مطلقة تشبٌه بالشًء المعلق الذي غٌر مستقر كالمعلقة التً  األخرى
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   ٔ : االٌّة سورة النساءـ ٔ
 ٓٓٔص   محمد فرٌد وجديالمصحف المفسر :  -ٕ

 9ٕٔالنساء: االٌّة  ـ ٖ

  1ٕ٘فتح القدٌر : الشوكانً   ص  -ٗ
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ْفُتونهكه }  -ٔٔ ْسته ُ  قُلِ  ٌه
لهةِ  فًِ ٌُْفتٌُِكمْ  هللا  اله لهكه  اْمُرؤ   إِنِ ۚ   اْلكه ٌْسه  هه لهد   لههُ  له لههُ  وه لههها أُْخت   وه ا نِْصفُ  فه  مه

كه  ُهوه ۚ   تهره ِرُثهها وه ُكن ل مْ  إِن ٌه ا ٌه لهد   ل هه إِنۚ   وه ا فه ته انه نِ  كه ٌْ ته ا اْثنه لهُهمه انِ  فه ا الثُّلُثه كه  ِمم  إِنۚ   تهره انُوا وه  كه

ةً  ااًل  إِْخوه جه اءً  ر  نِسه رِ  وه كه ظ   ِمْثلُ  فهلِلذ  نِ  حه ٌْ ٌه ٌ نُ ۚ   اأْلُنثه ُ  ٌُبه
ُ ۚ   تهِضلُّوا أهن لهُكمْ  هللا 

هللا  ء   بُِكل   وه ًْ لٌِم   شه  (ٔ){ عه

  وتكافلها األسرةبعالقات  بدأتهكذا تختتم السورة التً )سٌد قطب :  اآلٌةقال فً تفسٌر 

الكاللة  إحكاماالجتماعٌة فً ثناٌاها وتختم بتكملة  التنظٌماتاالجتماعً وقد تضمنت الكثٌر من 

بكر ) رضً هللا عنه ( قول الجماعة ما لٌس فٌها ولد وال والد وقد ورد فً  وهً على قول ابً

فً اول سورة وهو الشطر المتعلق بوراثة الكاللة من جهة الرحم حٌث ال  األحكامشطر هذه 

وله اخت او اخ فلكل  امرأةتوجد عصبة وقد كان نصه هناك ) وان كان رجل ٌورث كاللة او 

ا اكثر من ذلك فهم شركاء فً الثلث من بعد وصٌة ٌوصى بها او واحد منهما السدس فان كانو

غٌر مضار الوصٌة من هللا وهللا علٌم حلٌم . وٌستكمل وراثة الكاللة فان كان المتوفً الذي دٌن 

ال ولد له وال والد او اخت شقٌقة او الب فلهما نصف ما ترك اخوها وهو ٌرث تِركتها  بعد 

ولد وال والد كذلك فان كانتا اختٌن شقٌقتٌن او الب فلهما الثلثان الفروض ان لم ٌكن لها  أصحاب

كلها  األمورالذي ٌرد  القرآنًالمٌراث وتختم معها السورة بذلك التعقٌب  آٌةمما ترك وقد تختم 

 (ٕ)بشرٌعة هللا عز وجل ( األموالر وغٌ واألموالهلل وٌربط تنظٌم الحقوق والواجبات 
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 1ٙٔـ النساء : االٌّة ٔ

  1ٕٗ قطب صسٌد  القران:فً ظالل  -ٕ
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  -:  لإلنسان: تكرٌم هللا  األولالنوع 

 قهاله  إِذْ } حٌث قال تعالى  ( ٔ)"بان خلقه بٌده الشرٌفتٌن اإلنساناختص هللا سبحانه وتعالى " -ٔ

بُّكه  ةِ  ره ئِكه اله الِق   إِن ً لِْلمه ا ِطٌن   م ن بهشهًرا خه إِذه ُتهُ  فه ٌْ و  فهْختُ  سه نه وِحً ِمن فٌِهِ  وه اِجِدٌنه  لههُ  فهقهُعوا رُّ  سه

ده  جه ةُ  فهسه ئِكه اله ُعونه  ُكلُُّهمْ  اْلمه ْكبهره  إِْبلٌِسه  إاِل   أهْجمه انه  اْسته كه افِِرٌنه  ِمنه  وه ا قهاله  اْلكه ا إِْبلٌِسُ  ٌه كه  مه عه نه  أهن مه

ْسُجده  ا ته لهْقتُ  لِمه ي   خه ده ٌه ْكبهْرته ۚ   بِ الٌِنه  ِمنه  ُكنته  أهمْ  أهْسته  (  ٕ){ اْلعه

ُ } الصورة الحسنة قال هللا تعالى :  -ٕ
له  ال ِذي هللا  عه اًرا اأْلهْرضه  لهُكمُ  جه اءه  قهره مه الس  اءً  وه ُكمْ  بِنه ره و  صه  وه

نه  أهْحسه ُكمْ  فه ره قهُكم ُصوه زه ره نه  وه ٌ بهاتِ  م  لُِكمُ ۚ   الط 
ُ  ذه 

بُُّكمْ  هللا  كه ۚ   ره اره به ُ  فهته
بُّ  هللا  الهِمٌنه  ره   (ٖ){ اْلعه

نُ } منحه العقل والنطق قال هللا تعالى  - ٖ ْحمه  ل مه  الر  لهقه *  اْلقُْرآنه  عه انه  خه هُ *  اإْلِنسه ل مه انه  عه ٌه  ( ٗ){ اْلبه

   

 

 

 

 

 

 

 

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1٘ٔٔ/ ٔٔ    , د. ت ٗجدة ط -الرسول الكرٌم : صالح عبدهللا بن حمٌد , دار الوسٌلة  أخالقنضرة النعٌم فً مكارم  -ٔ

  1٘ االٌّةسورة ص :  -ٕ

  ٗٙ االٌّة غافر:سورة  - ٖ

  ٗ -ٔ االٌّة الرحمن:سورة  - ٗ

 المبحث الثالث : أنواع التكرٌم لإلنسان
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إِن}  (ٔ)"اكرمه هللا بالنعم العظٌمة التً التعد وال تحصى" -ٗ وا وه ُعدُّ ةه  ته ِ  نِْعمه ا اله  هللا   إِن  ۚ   ُتْحُصوهه

ه 
فُور   هللا  ِحٌم   لهغه   (ٕ){ ر 

اهُ } قال تعالى  هداه هللا النجدٌن -٘ نه ٌْ ده هه ٌْنِ  وه ْجده    النجدان هما الخٌر والشر  ( ٖ){ الن 

 الحرٌة الكاملة قال تعالى  وأعطاهوقد نفى الجبر عنه  األمانةهو حمل  لإلنسانمن تكرٌم هللا  - ٙ

ا إِن ا}  ْضنه ره انهةه  عه لهى اأْلهمه اتِ  عه اوه مه اأْلهْرِض  الس  الِ  وه اْلِجبه نه  وه ٌْ أهبه ا أهن فه ْحِمْلنههه أهْشفهْقنه  ٌه لههها ِمْنهها وه مه حه  وه

انُ  هُ ۚ   اإْلِنسه انه  إِن  لُوًما كه ُهواًل  ظه  ( ٗ){ جه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1ٙٔٔاخالق الرسول الكرٌم : صالح عبدهللا    ص نضرة النعٌم فً مكارم  -ٔ

  1ٔ االٌّة النحل:سورة  -ٕ

 ٔ االٌّة البلد:سورة -ٖ

  1ٕ االٌّة : األحزابسورة  -ٗ

 

 



 

  

 

 
22 

 

 لنفسه اإلنسانتكرٌم  الثانً:النوع 

فً نفسه وفً الكون فٌحصل له تكرٌم قلبه بمعرفة هللا عز  والتأملالتفكٌر  "العلم والمعرفة : -ٔ

اءه  قهانِت   ُهوه  أهم نْ  }قال تعالى  (ٔ)"وجل وتكرٌم عقله وجوارحه لِ  آنه ٌْ اِجًدا الل  ائًِما سه قه رُ  وه ْحذه ةه  ٌه  اآْلِخره

ْرُجو ٌه ةه  وه ْحمه ب هِ  ره لْ  قُلْ ۚ   ره ْعلهُمونه  ال ِذٌنه  ٌهْستهِوي هه ال ِذٌنه  ٌه ْعلهُمونه  اله  وه اۚ   ٌه مه رُ  إِن  ك  ذه ته       (ٕ){ اأْلهْلبهابِ  أُولُو ٌه

نفسه ٌزكٌها بالعبادة وٌطهرها  اإلنسانلنفسه بالعبادة والطاعة :  من تكرٌم  اإلنسان تكرٌم  -ٕ

الدٌن الحد اال غلبه فسددوا وقاربوا  )صلى هللا علٌه وسلم( ان الدٌن ٌسر ولٌسبالطاعة قال 

  (ٖ)واستعٌنوا بالغدوة والروحة (وا وابشر

فًِ} قال تعالى  باألسباب األخذ -ٖ اءِ  وه مه ا ِرْزقُُكمْ  الس  مه ُدونه  وه  (  ٗ){ ُتوعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11ٔٔالرسول الكرٌم : ص  أخالقنظرة النعٌم فً مكارم  -ٔ

  9 اآلٌة الزمر:سورة ـ ٕ

  ٕٓ٘/ ٖ   البخاري:صحٌح ـ ٖ

  ٕٕ  اآلٌة سورة الذارٌات :ـ ٗ
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 اإلنسان ألخٌه اإلنسانتكرٌم  الثالث:النوع 

إِن كه }  -قوله تعالى :  (ٔ)"وقد ٌدل ذلك على العموم" لهى   وه ِظٌم   ُخلُق   لهعه   (ٕ){ عه

بُّكه  وقضى } -قال تعالى :  ْعُبُدوا أهال   ره اهُ  إاِل   ته  ٌ نِ  إِ ٌْ الِده بِاْلوه اًنا وه اۚ   إِْحسه ن   إِم  ْبلُغه كه  ٌه ا اْلِكبهره  ِعنده ُدُهمه  أهحه

ا أهوْ  ُهمه قُل فهاله  ِكاله ا ته اله  أُف   ل ُهمه ا وه ْرُهمه ْنهه قُل ته ا وه ِرًٌما قهْواًل  ل ُهمه  (ٖ){ كه

ال ِذٌنه }  -قال تعالى :  ُنوا وه ْعدُ  ِمن آمه ُروا به اجه هه ُدوا وه اهه جه ُكمْ  وه عه ئِكه  مه أُوله  أُولُوۚ   ِمنُكمْ  فه امِ  وه  اأْلهْرحه

ْعُضُهمْ  ِ  ِكتهابِ  فًِ بِبهْعض   أهْولهى   به ه  إِن  ۚ   هللا 
ء   بُِكل   هللا  ًْ لٌِم   شه    (ٗ){ عه

انه  ثُم  } قال تعالى :  نُوا ال ِذٌنه  ِمنه  كه ْوا آمه اصه تهوه ْبرِ  وه ْوا بِالص  اصه تهوه ةِ  وه مه ْرحه   (٘){ بِاْلمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  11ٔٔنظرة النعٌم فً مكارم اخالق الرسول الكرٌم : صالح عبد هللا   ص  -ٔ

  ٗ االٌّة القلم:سورة ـ ٕ

  ٖٕ االٌّة اإلسراء:سورة ـ ٖ

  1٘ االٌّة : األنفالسورة ـ ٗ

   1ٔ االٌّة البلد:سورة ـ ٘ 
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 أصحابهاله ووالمرسلٌن وعلى  األنبٌاءهلل رب العالمٌن والصالة والسالم على خاتم  الحمد

 : أجمعٌن

 بعد ....  أما

 النتائج التالٌة :  إلىبتوفٌق من هللا تعالى  إتمامهلقد توصلت فً نهاٌة بحثً بعد 

 اإلسالمٌةالمؤمن المتبع للشرٌعة المراد به  امرأةكان رجل او سواء  اإلنسانان تكرٌم  -ٔ

 واجتناب نواهٌها  وأحكامها

ل هللا والسٌر واالخروي هو الذي ٌتبع منهج رسو الذي حاز جمٌع انواع التكرٌم الدنٌوي -ٕ

 والصالحٌن  األولٌاءعلى ما سار علٌه 

ذلك فً اصل الخلقة الدالة على عظم الخالق  فإنمااما الغٌر مسلم او الكافر فان كان له تكرٌم  -ٖ

 سبحانه وتعالى 

تعالى للمؤمن العابد لربه اما النعم العامة والخاصة ومنها نعمة التكرٌم بجمٌع انواعها  -ٗ

 صلً هللا علٌه وسلم ل هللا سووالمتبع لسنة ر

علٌنا وان ٌعٌننا على شكر نعمه وان ٌرزقنا العفو  الختام نسال هللا عز وجل ان ٌمن وفً - ٘

  اإلخالصوكلمة  اإلسالموالعافٌة وان ٌفقهنا فً الدٌن وان ٌثبتنا على فطرة 

 اللهم امٌن ...... 
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 الكرٌم د القران بع

  , دار 9ٔٔبكر جالل الدٌن السٌوطً,ت  أسرار ترتٌب القران : عبد الرحمن بن ابً -ٔ 

 الفضٌلة للنشر والتوزٌع 

تحقٌق فخر  ٕٗٗت ابن السكٌت, اقدم معجم فً المعانً : ابو ٌوسف ٌعقوب بن إسحاق -ٕ 

  ٔالدٌن قباوة مكتبة لبنان  ط

 تونس , د.ط  -, دار التونسٌة9ٖٖٔمد ابن عاشور الطاهر بن محالتحرٌر والتنوٌر : محمد  -ٖ 

الحسن علً بن احمد بن محمد بن علً الواحدي  التفسٌر الوسٌط للواحدي : ابو -ٗ 

علً محمد معوض , دار  -, تحقٌق عادل احمد عبد الموجود  1ٙٗالنٌسابوري الشافعً , ت 

 م 99ٗٔـ ٘ٔٗٔ,  ٔالكتب العلمٌة   ـ بٌروت لبنان  , ط

تحقٌق احمد  9ٖٖالصحاح تاج اللغة , ابو نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري الفارابً , ت  -٘ 

  ٗبٌروت   ط -بد الغفور عطار , دار العلم ع

الكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌل : ابً القاسم جار هللا  -ٙ 

 م  9ٙٙٔ -هـ  1ٖ٘ٔ, ط األخٌرة ,  1ٖ٘الزمخشري  , ت : 

ٌة , مكتبة العلم 11ٓالمصباح المنٌر : احمد بن محمد بن علً الفٌرومً ابو العباس , ت  -1 

 بٌروت , د. ط 

 , د. ت  ٔالمصحف المفسر : محمد فرٌد وجدي , د. ت  , مكتبة القاهرة  ط -1 

أنوار التنزٌل وأسرار التأوٌل : ناصر الدٌن ابو سعٌد عبدهللا بن عمر بن محمد الشٌرازي  -9 

, تحقٌق محمد عبد الرحمن المرعشلً , دار أحٌاء التراث العربً   1٘ٙالبٌضاوي , ت , 

 هـ 1ٔٗٔ,  ٔروت , طبٌ

تعرٌفات الجرجانً , علً بن محمد بن علً الجرجانً , تحقٌق عادل أنور خضر , دار  -ٓٔ 

  ٔط -بٌروت لبنان -المعرفة 

     , دار الكتب العلمٌة بٌروت ٖٓٔتفسٌر الطبري : البً جعفر محمد جرٌر الطبري , ت  -ٔٔ 

  ٖط 

 ماعٌل بن عمر بن كثٌر القرٌشً البصري الدمشقً تفسٌر القران العظٌم : ابو الفداء إس -ٕٔ 

تفسٌر روائع البٌان لمعانً القران : اٌمن عبد العزٌز جبر , تحقٌق احمد نوفل , دار  -ٖٔ 

  ٕاألردن , ط -االرقم عمان 

تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر الكالم المنان : عبد الرحمن بن ناصر السعدي , تحقٌق   -ٗٔ 

 م ٖٕٓٓ -هـ ٕٗٗٔ,  ٔعال اللوٌحقً , دار ابن حزم  ط عبد الرحمن بن م

 خصائص السور : جعفر شرف الدٌن , تحقٌق عبد العزٌز بن عثمان التوٌجري, بٌروت  -٘ٔ 

 المصادر والمراجع
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صحٌح البخاري : محمد بن إسماعٌل ابو عبدهللا البخاري الجعفً , تحقٌق محمد زهٌر بن  -ٙٔ 

 هـ ٕٕٗٔ, ٔناصر الناصر , دار طوق النجاة , ط 

, تحقٌق  ٕٙٔصحٌح مسلم : مسلم بن الحجاج ابو الحسن القشٌري النٌسابوري , ت  -1ٔ 

 بٌروت   -محمد فؤاد عبد الباقً , دار أحٌاء التراث العربً 

, دار تحقٌق عبد الرحمن عمٌرةًٕ٘ٔ , ت فتح القدٌر : محمد بن علً بن محمد الشوكان -1ٔ 

  ٖالوفاء المنصورة , ط 

 م  ٕٗٓٓ -هـ ٕ٘ٗٔ,   ٖٗران: سٌد قطب, د. ت  دار الشرق , طفً ظالل الق -9ٔ 

تحقٌق انس محمد   1ٔ1قاموس المحٌط : لمجد الدٌن محمد الفٌروز آبادي , ت :  -ٕٓ 

 الشامً , د. ط 

بٌروت  1ٔٔلسان العرب : محمد بن مكرم بن جمال الدٌن البن منظور االنصاري , ت  -ٕٔ 

  ٖط

ت ج عبد الرحمن بن علً محمد الجوزي,جمال الدٌن بن الفرمشٌخة ابن الجوزي :  -ٕٕ 

 , تحقٌق محمد محفوظ , دار الغرب بٌروت  , د. ط 91٘

  ٕمعجم المعانً : احمد الشرقاوي أقبال , دار الغرب اإلسالمً  ط -ٖٕ 

, تحقٌق طارق  ٖٓٙمعجم الوسٌط : سلٌمان بن احمد بن أٌوب ابو القاسم الطبري , ت  -ٕٗ 

  بن محمد بن إبراهٌم الحسٌنً , دار الحرمٌن , د. ط بن عوف هللا

تحقٌق عبد   9ٖ٘معجم مقاٌٌس اللغة : البن فارس بن زكرٌا القزوٌنً الرازي , ت  -ٕ٘ 

 م , د. ط  919ٔ -هـ  99ٖٔالسالم محمد هارون , دار الفكر , 

 ٙٓٙن الرازي , ت مفاتٌح الغٌب : ابو عبد هللا محمد بن عمر الحسن الحسٌنً فخر الدٌ -ٕٙ 

  ٖبٌروت , ط -دار أحٌاء التراث العربً 

  ٕٓ٘ت اسم حسٌن بن محمد راغب األصفهانً, مفردات فً غرٌب القران : ابو الق -1ٕ 

 دمشق  -تحقٌق صفوان عدنان الداوي , دار القلم 

ٌب نضرت النعٌم فً مكارم أخالق الرسول الكرٌم : صالح بن عبدهللا بن حمٌد إمام وخط -1ٕ 

دار الكتب تحقٌق , محمد حسٌن شمس الدٌن ,  11ٗت,  ٗجدة  طـ الحرم المكً , دار الوسٌلة 

 هـ ٕٓٗٔ,  ٔطبٌروت ,  -العلمٌة 
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