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 ىداء اإل
 

 ...عمى وىن إلى من حممتني وىنا  
 ...أمي الحبيبة.بالدعاء يدىاإلى من غمرتني بحبيا وحنانيا ورفعت 

خوتي  ...إلى من تحمل الصعاب طوال حياتو من أجمي وا 
 ... أبي الحنون.صدري ىعم ا  حمل اسمو وسامأإلى من 

 .أمد اهلل في عمرىما وألبسيما لباس الصحة والعافية ورزقني برىما
 .خوتي وأخواتيإ.. .وكانوا لي خير سند ومعين،إلى من ترعرعت بينيم

 ...رفيقة دربيإلى 
 ... زوجتي الغالية.إلى من تحممت انشغالي وانصرافي لمدراسة لتحقيق أممي

 .ةآلخر اأسعدىا اهلل في الدنيا و 
 .والدي.. أ.إلى فمذات كبدي وىبة موالي

 .أصمحيم اهلل وأنار بالدين والعمم طريقيم
 ...إلى كل طالب عمم

 ...سيم في إنجاز ىذه الرسالةأإلى كل من 
 ...أصحاب القموب الطاىرة الرقيقة ،في حقل الدعوة ينالمخمصين العاممإلى كل 

 .إلى كل ىؤالء أىدي ثمرة جيدي
 
 
 
 

نزلحمد م  أزياد عطا 



 شكر وعرفان 
 

وعمى آلو ، والصالة والسالم عمى خير األنام محمد بن عبد اهلل، الحمد هلل المنعم المتفضل عمى عباده
وصحبو ومن وااله، وسمم تسميمًا كثيرًا، فالحمد هلل الذي من عمي وأكرمني بإنجاز ىذه الرسالة، والتي 

 أرجو من العمي القدير قبوليا، وأن يجعميا من العمم النافع الذي ال ينقطع أجره.
 

باإلشراف عمى وبعد: فأتقدم بشكري وعرفاني ألستاذي الفاضل الدكتور: محمد يوسف الديك؛ لتكرمو 
ىذه الرسالة، فمو مني جزيل الشكر وخالص الدعاء؛ لما قدم من توجييات وحسن خمق، فجزاه اهلل عني 

 خير الجزاء.
 

كما وأدون شكري وعرفاني إلى كل من فضيمة الدكتور: حاتم جالل التميمي، وفضيمة الدكتور: عودة 
عمى الرغم من انشغاليما، فجزاىما اهلل عني  عبداهلل عودة، المذين تفضال بقبول مناقشة ىذه الرسالة،

 خير الجزاء.
 

وأقدم شكري لجامعة القدس: إدارة، وأساتذة، وعاممين؛ عمى جيودىم في خدمة طمبة الدراسات العميا، 
وأخص بالذكر القائمين عمى برنامج الدراسات اإلسالمية المعاصرة، وعمى رأسيم عميد كمية اآلداب، 

 ر مشيور الحبازي حفظو اهلل. فضيمة األستاذ الدكتو 
 

 إلى كل ىؤالء أقدم شكري وعرفاني 
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 :قرارإ
 
وأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة  ،أنيا قدمت إلى جامعة القدس لنيل درجة الماجستير ،قر أنا مقدم الرسالةأ  

ية درجة عميا ألية جامعة أوأن ىذه الرسالة أو جزء منيا لم يقدم لنيل  ،باستثناء ما أشير لو حيثما ورد
 .أو معيد

 
 :التوقيع

 نزل حمد م  أزياد عطا 
 م 2014/   4/  9   :التاريخ
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 الممخص:
 

 الممخص
 

وذلك من خالل سورة  القرآن الكريم،بيان المحافظة عمى الروابط االجتماعية في تناولت ىذه الدراسة 
 .النساء

 رسم منيجو  االجتماعية،الرغبة في الكتابة حول الروابط  :ىم الدوافع إلعداد ىذه الدراسةأوكان من 
 ،ن الكريمآوالحرص عمى خدمة القر  ،فسادىاإطريق ، وسد لمحفاظ عمى تمك الروابط االجتماعية مكمل؛

حياء ع الفائدة وابتغاء األجر والثواب الجزيل من رب لتعم  مومو في مجال الروابط االجتماعية؛وا 
 العالمين.
رقى أالذى يشمل عمى  ،ن الكريم، فيي تبحث في القرآىمية موضوعياأىمية  ىذه الدراسة من أوتظير 

 .المجتمعرشاد وتوجيو الفرد و إالناجحة في  يا،شممأو  ساليب والمناىجاأل
، والكشف عن خفايا آيات سورة االجتماعية ىمية الروابطأتسميط الضوء عمى لى إوتيدف الدراسة 

النساء التي من خالليا يمكننا الوقوف عمى منيج القرآن الكريم فيما يتعمق بالحفاظ عمى الروابط 
تحقيق التكافل االجتماعية؛ من خالل أن يؤدي كل مسمم الحقوق المترتبة عميو اتجاه اآلخرين؛ ل

راد أفتقوية روح التعاون والتضحية بين و  ،مةاالجتماعي لؤل، ويسود الرخاء االجتماعي بين أفراد األمة
 المجتمع.

 ياتستقرائي؛ وذلك من خالل جمع اآلصالة عمى المنيج االأ وقد اعتمد الباحث في ىذه الدراسة
 منواستخالص النتائج  ، وتدوينيا وشرحيا والتعميق عمييا،سورة النساء في ،المتعمقة بالموضوع الكريمة

 .شكال المنيج الوصفيأحد أوىو  ،قة منيج تحميل المضمونعمى طري ،ذلك
دوام الرابطة الزوجية، منوٌط بأن يؤدي كل ن أ :برز النتائج ومنياأ الدراسة إلىالباحث في  توصلوقد 

من الزوجين واجباتو تجاه اآلخر عن حب ورضى، وأن التعاون بين الزوجين كل حسب اختصاصو، 
بناء الذين يعيشون في بيت متعاون ن األأو في انسجام  وتفاىم، يفضي إلى سير الحياة الزوجية 

يسيم في  ،ن رعاية الضعفاء والمحتاجين في المجتمعأو  ،يكونوا نواة صالحة في المجتمع ،مترابط
لف بين آلى  التعاون والتراحم  والتإيفضي  ،ن رعاية حق الجوارأو  ،تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي



 ت
 

ستقرار داخل المجتمع من وااليحقق األ ،الحفاظ عمى الرابطة بين الراعى والرعيةن أو  ،فراد المجتمعأ
  .المسمم

ضرورة عقد ندوات ودورات تثقيفية لآلباء بأىمية مرحمة الطفولة وكيفية التعامل مع وتوصي الدراسة، ب
ط الضوء عمى ضرورة إىتمام الوعاظ، والدعاة بتسمي، وبعمى سموكواإليجابي الطفل، ألن ذلك لو األثر 

ىتمام المؤسسات التعميمية، بالجانب اضرورة وب ،الجانب االجتماعي، وبيان أىمية الروابط االجتماعية
 توجو وتحث عمى الترابط االجتماعي. ،االجتماعي، وصياغة مناىج تعميمية جديدة
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Maintaining the social relationships in the Qur'an depending on Surat 

An-Nisā' as an example 

Abstract 

This study talks about the importance of maintaining the social relationships in the Qur'an 

depending on Surat An-Nisā' (women).  

There are many purposes of this study. First, the wish to write about the social 

relationships and create a complementary approach to keep those social relationships away 

from corruption. Second, the attention to serve the Qur'an and the revival of its science in 

the field of social relationships  in order to benefit people and get recompense from the 

almighty God.  

The importance of this study appears in the importance of its subject because it  searches in 

the holy Qur'an that includes the finest and most comprehensive methods and approaches 

that have good effects in guiding and directing the individual and society. 

This study focuses on the importance of social relationships  and reveals the hidden 

messages of Surat An-Nisā' that allows us to follow and do what the Qur'an says about the 

social relationships. Muslims can do this by doing what they are responsible to do in order 

to achieve social solidarity among people, social prosperity of the nation, and strengthen 

the spirit of cooperation and sacrifice among the members of the society.  

The researcher uses the Inductive approach by collecting the verses that are related to 

social relationships from Surat An-Nisā' and writing, discussing , and explaining them. 

After that,  the researcher came up with results according to the curriculum content 

analysis, which is a form of descriptive approach. 

The researcher came up with many results. In order to keep the marital bond, both the 

husband and the wife have to do their duties and responsibilities toward each other for love 

and content. Also, cooperation between the couples, each according to their competence, 

leads them to live in harmony and understanding. In addition, children who live in 

cooperative and connected house will be the good seeds for building a good society. 

Helping the poor and the needy in the society contributes to the realization of the principle 

of social solidarity. Taking in consideration also the right of neighborhood  leads to 

cooperation, compassion, and harmony among the members of the community. 

Furthermore, maintaining the relationship between the sponsor and the parish achieves 

security and stability within the Muslim community. 

The recommendations of this study:  



 ج
 

The necessity to hold conferences and educational sessions for parents to show them the 

importance of childhood and how to deal with children, because it has a positive impact on 

their behaviors. Also, it is important for the preachers to take in consideration  the social 

side and show its importance. In addition, educational institutions should focus on the 

social side and formulate  new educational materials that direct people and emphasize  on 

the social solidarity.  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :المقدمة

 
عممدددو  ،خمدددق اإلنسدددان ،الحمدددد هلل الدددذي عمدددم القدددرآن ،الحمدددد هلل الدددذي ندددزل القدددرآن ليكدددون لمعدددالمين ندددذيرا

بشدرية الحمد هلل الذي جعل القرآن ىدايدة لم   ،عمم اإلنسان ما لم يعمم ،الحمد هلل الذي عمم بالقمم ،البيان
عمدم  ،وأشديد أن محمددا عبدده ورسدولو النبدير األكدرم ،وأشيد أن ال إلدو إال اهلل وحدده ال شدريك لدو ،جمعاء

  ..وبعد. ،وعمى آلو وأصحابو أجمعين ،فصموات اهلل وسالمو عميو ،ر معممالقرآن فكان خي
سددالمية المعاصددرة فددي فمددن نعددم اهلل سددبحانو عمددى الباحددث أن يسددر لددو االلتحدداق ببرنددامج الدراسددات اإل

وذلدك مدن خدالل  ،ن الكدريمآوقد رأى الباحث أن من الواجب عميو خدمدة ىدذا الددين والقدر  ،جامعة القدس
لييدا القدرآن إشدار التدي أ أال وىي الروابط االجتماعيدة؛ راسة في قضية تيم االفراد والجماعاتالبحث والد

ذ تضدمن لؤلفدراد لدى المحافظدة عمييدا؛ إإ والتدي دعدا القدرآن الكدريم ،الشدريفة وبينتيا السنة النبويدة ،الكريم
 .والجماعات التكافل والتراحم والتناصح والتسامح والمودة واإلحسان

 
ىددتم بتوجيددو األفددراد والجماعددات افقددد  ؛القددرآن الكددريم ىددو المصدددر األسدداس ليددذه الددروابط االجتماعيددةإن 

لدددى إفدددراد والجماعدددات ويددددعو األ ،قدددومن ىدددو الدددذي ييددددي لمتدددي ىدددي أآفدددالقر  ،لتمدددك الدددروابط االجتماعيدددة

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چالعزيددزفيقددول اهلل فددي كتابددو  ،المحافظددة عمددى تمددك الددروابط االجتماعيددة

آل  ] چ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ   ڃڃ ڄ 

 [٣٠١عمران: 
ينُم، َوَتَعدداط فنينُم َمثَددل  اُلَجَسدددن  " :وقددال صددمى اهلل عميددو وسددمم من ُم، َوتَددَراح  ننيَن فنددي تَددَواَدىن ددُؤمن اُشددَتَكى إذا  َمثَددل  اُلم 

ُندددو  ع ُضدددٌو تَدددَداَعى لَدددو  َسدددائنر  اُلَجَسددددن  دددىمن مَّ "تدددرى المدددؤمنين  بمفدددظ البخددداري فدددي صدددحيحو "  بنالسَّدددَيرن َواُلح 
 (.1)إلخ...

                                                 
، كتاب األدب، باب رحمة الناس والبيائم، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل الجعفي ،البخاري ((1
،  ىد1422الطبعة: األولى، ، ار طوق النجاة ، دق: محمد زىير بن ناصر الناصريحق(، ت6011( حديث)8/10)
كتاب البر والصمة واآلداب،  ، صحيح مسمم، ىد(261الحسن القشيري )المتوفى: أبو  مسمم بن الحجاج، النيسابوريو 

دار إحياء ، : محمد فؤاد عبد الباقيتحقيق، (2586حديث )(1999/ 4) باب تراحم المؤمنين وتعاطفيم وتعاضدىم
 .بيروت  التراث العربي 
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 ،والتعاضددد ،يجدد الباحدث مددن خدالل ىدذه النصددوص السدابقة االىتمدام البددالة فدي المحافظدة عمددى التدراحم
 .والتي ىي مقومات الترابط االجتماعي ،واالعتصام بحبل اهلل المتين ،والتواد ،والتناصح ،والتعاون

 
فدددي ىدددذه السدددورة ف واشددتممت سدددورة النسددداء عمدددى جميدددع الدددروابط االجتماعيددة سدددواء الخاصدددة أو العامدددة ،"

ففييدددا تنظددديم  ؛بعدددل المالمدددح التدددي يتدددوخى المدددنيج اإلسدددالمي إنشددداءىا وتثبيتيدددا فدددي المجتمدددع المسدددمم
المجتمددع المسددمم  وفييددا تنظدديم العالقددات بددين أفددراد ،والتكافددل بددين أفددراد األسددرة الواحدددة ،عالقددات الميددراث

قامتيا عمى التكافل والتراحم والتناصح واألمانة والعدل والسماحة والمودة واإلحسان ،كمو  (. 2)"وا 
 
يعدداني حيددث  ؛الفسدداد االجتمدداعي العديددد مددن مظدداىرسددالمية اليددوم  يددرى الندداظر إلددى حددال األمددة اإلو  

تقطعت أواصر المحبة والتراحم بين  حيث ؛جتماعيةالحياة االمجتمع من خمل عظيم في شتى مناحي ال
تؤلددف بدددين كمدددا كانددت، ة يددحقيق وابطراالددفمدددم تعددد  ،وحمدددت الشددكوك محددل الثقددة ،وسددادت الفرقددة ،األفددراد
األمر الذي يستوجب منا نحدن الدذين أنعدم اهلل  ،أو األمة ،أو المجتمع ،سواء عمى نطاق األسرة ،القموب

اظ عمدددى الدددروابط فدددي الحفددد الكدددريم نيج القدددرآننحيدددي مدددأن نحددداول أن  ،عميندددا باليدايدددة والعمدددم الشدددرعي
عمدى الدروابط كيدف حدافظ القدرآن الكدريم  ،لتبدين وقد جاءت ىذه الرسدالة ،فسادىاطريق الجتماعية وسد ا

 .نموذجًا في ىذه الدراسة سورة النساء من خالل اتخاذ؟ االجتماعية 
 

 

                                                 

)
2

 (،561-558/ 1) ،في ظالل القرآن ، ىد(1385سيد قطب إبراىيم حسين الشاربي )المتوفى:  ،قطب  (
 .ىد 1412 - ةالطبعة: السابعة عشر  ،القاىرة -بيروت -دار الشروق  
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 أسباب اختيار الموضوع. 
 .والخصومات الزوجيةتزايد المشاحنات  -1

 سرة وعقوق الوالدين.ارتفاع الظمم داخل األ -2

 .فقدان التكافل االجتماعي -3

 .تقديم المصمحة الخاصة عمى المصمحة العامة -4

 .وىن النسيج االجتماعي -5

 .انتشار ظاىرة العنف في المجتمع -6
 

 أىمية البحث:
 . الجتماعياالستقرار افي تحقيق  الكريم برز الدَّور الياَم  لمنيج القرآنأنو ي -1
  من واالستقرار.لتحقيق األسرة ىمية الروابط االجتماعية في األأضح و ي أنو-2
 بين أىمية الروابط االجتماعية في تحقيق االستقرار االجتماعي.أنو ي -3
 .مةر أىمية التكافل االجتماعي في األظيأنو ي -4

 :أىداف البحث
 .االجتماعيةتسميط الضوء عمى أىمية الروابط  -1
 في الحفاظ عمى الروابط االجتماعية. الكريم نتوضيح منيج القرآ -2
 في سد نوافذ فساد الروابط االجتماعية. الكريم نبيان منيج القرآ -3
 بيان طرق تحقيق التكافل االجتماعي بين أفراد األمة. -4
 تقوية روح التعاون والتضحية بين أفراد المجتمع. -5
 

 منيج البحث: 
 ،واألحاديددث النبويددة ،سددورة النسدداءوذلددك بتتبددع آيددات  ؛اعتمددد الباحددث عمددى المددنيج االسددتقرائي -1

 .الدالة عمى موضوع الرسالة
م اوقدد ،وىددو أحدد أشددكال المدنيج الوصددفي ،واعتمدد الباحددث أيضدا عمددى مدنيج تحميددل المضدمون – 2

 .عمى ضوئو بالشرح والتوضيح
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  :النحو اآلتيوكانت الخطوات اإلجرائية لمدراسة عمى 
 

وتقسددديميا بحسدددب موضدددوعيا إلدددى فصدددول  ،تتعمدددق بدددالروابط االجتماعيدددةجمدددع المواضدددع التدددي  .1
 ومباحث.

 من خالل سورة النساء. ن الكريم في الحفاظ عمى الروابط االجتماعيةآبيان منيج القر  .2
السورة اسم  مع ذكر)الرسم العثماني( بخط المصحف الشريفالكريمة يات القرآنية كتابة اآل .3

 المتن. ورقم اآلية في

 .والحكم عمى األحاديث الواردة في غير الصحيحين ،تخريج األحاديث النبوية الشريفة .4
 .توثيق المسائل الواردة في البحث من مصادرىا مباشرة .5
 ترجمة األعالم الذين يرد ذكرىم في البحث. .6
  :الالزمة وىي دار لمسالرسالة با تزويد .7
 اآليات القرآنية. مسرد 
 األحاديث الشريفة. ردمس 

 عالم .مسرد األ 

 مسرد الموضوعات. 
 .تسجيل أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث من خالل بحثو .8   

  :حدود الدراسة
 

 .من خالل سورة النساءفي القرآن الكريم المحافظة عمى الروابط االجتماعية  ببيانىذه الدراسة محدودة 
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 الدراسات السابقة 
 

خالل البحث عن مصادر ومراجع في الموضوع الذي أكتب فيو  فإنني لم أجد بحثا مستقال  من 
ولكن ىنالك دراسات عامة تطرقت إلى التربية  ،ن الكريمآتحدث عن الروابط االجتماعية في القر 

من ىذه  اً وكانت الروابط االجتماعية جزء ،سالم بشكل عامو في اإلأ ،نآسواء في القر  ،االجتماعية
  :ومن تمك الدراسات ،لدراسات ولم تكن مستقمة ا
 
 
 ىـ(. منيـج القرآن في تربية المجتمع. 1399) عبد الفتاح ،عاشور( دراسة 1

وقد  ،صفحو 718فقد تألفت من  ،لكبيراوىي من الحجم  ،بوابأ ةربعأوقد جاءت ىذه الدراسة في 
ن والتربية آالقر  عنوفي الباب الثاني تكممت  ،ن والعقيدةآالقر  عنول تكممت الدراسة في الباب األ

ن والبناء آفقد تكممت عن القر  ،ةدراسيذه الىم بالنسبة لوفي الباب الثالث وىو األ ،خالقيةاأل
وبناء المجتمع عمى  ،والمعامالت المالية ،سرة والتكافل االجتماعيوقد ذكر فيو نظام األ ،االجتماعي

قامتو عمى دعائم العدل والشورى ،سالمينظام الحكم اإلثم ذكر كذالك   ،الحرية والمساواة ورعاية  ،وا 
ن لعالقة المجتمع االسالمي آوتكممت في الباب الرابع عن تنظيم القر  ،الحاكم والمحكوم شريعة اهلل يحمييا

 .بغيره من المجتمعات
واستفدت منيا لكنيا جاءت عامة في السياق  ةلدراسا ليذه ن كانت بعل الموضوعات ميمة بالنسبةا  و 

 .اختصت بسورة النساء ةدراسىذه الني و آالقر 
 
 .سالمم(التربية االجتماعية في اإل2006–ه1427( دراسة النحالوي، عبد الرحمن )2

( فصول، تحدث في الفصل األول عن )أركان الحياة االجتماعية أربعةوقد جاءت ىذه الدراسة في 
وتناول في  لتكاملاوجعميا في ثالثة أركان، فطرة التجمع المنظم، الزواج، تفاوت المواىب من أجل 

 ،لفردابدءًا ب ،أالجتماعيالتغيير  ،( ورآىا في ثالثة مبادئالفصل الثاني )أىم مبادئ التربية االجتماعية
لثالث )في خصائص المسؤولية الفردية في األمور االجتماعية. وجاء الفصل ا ،فسادالالنيي عن 

المجتمع المسمم  ،قابمية السموك االجتماعي لمتعديل والتوجيو ،كانت خمس خصائصو ( المجتمع المسمم
المجتمع المسمم عالمي.  ،المجتمع المسمم متميزة ،إليماناقيام المجتمع عمى  ،منظم وفق قوانين إلييو
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 ،األخير )أساليب التربية اإلسالمية( وىو لبر الكتاب فقسمو بدوره إلى أربعة مباحثو الفصل الرابع  أما
المدرسة(،  ،لمسجدا ،ألسرةاجتمع التربوية من خالل مؤسساتو )التربية االجتماعية ومسؤولية الم :األول
ية الروابط االجتماعية الخاصة ترب :الخير(، والثالث ،لحقا ،إلخالصاتربية القيم االجتماعية ) :والثاني

الوالء  ،الوالء لمنبي ،لقرابةاتربية الروابط االجتماعية العامة )رابطة  :( والرابعألبنوة ،لزوجيةا ،ألبوةا)
الرابطة بين الخدم والمخدومين، الرابطة مع  ،الجواررابطة  ،الرابطة بين الحكام والرعية ،المؤمنينبين 

 ،وخاصة المبحث الثالث ،ىو الفصل الرابع ةدراسيذه الوالذي يتعمق ب (السبيلاليتامى والمساكين وأبناء 
  .مةاالعو أالخاصة منيا  اءسو الذي تكمم عن الروابط االجتماعية 

 
  :الخطة التفصيمية

 تي: عمى النحو اآل فصول وخاتمةوثالثة جاءت ىذه الدراسة في مقدمة 
  .وقد اشتممت عمى استعرال أدبيات البحث :ولمقدما
 
 .وتعريفاتمدخل  :الفصل األول 

 :نيثمبح  ويشتمل عمى
 .تعريف الروابط االجتماعية لغة واصطالحاً  :المبحث األول
 .بسورة النساءعام تعريف  :المبحث الثاني

            
 في القرآن الكريم المحافظة عمى  الروابط االجتماعية الخاصة الفصل الثاني: 

 .من خالل سورة النساء
 :مباحث ةمل عمى ثالثتويش

 :رابطة الزوجيةالمحافظة عمى  :ولالمبحث األ
  :مطالب بعةس عمىمل تويش

 .مفيوم الزواج في المغة والشرع :ولالمطمب األ
 .ن الكريم بالزواج والحث عميوآىتمام القر ا :المطمب الثاني
  .اختيار الزوج :المطمب الثالث
 .الحقوق المشتركة بين الزوجين :المطمب الرابع
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 .حقوق الزوج عمى زوجتو :المطمب الخامس
  .حقوق الزوجة عمى زوجيا :المطمب السادس

 .المطمب السابع : السعادة الزوجية
 

 .رابطة البنوة المحافظة عمى:ث الثانيالمبح
 :مطالب ثمانيةويشتمل عمى 
 .حسن اختيار األبوين :المطمب االول
 .النسب ب والداأل حق :المطمب الثاني

 في الرضاعة. والداأل حق ثالث: المطمب ال
 في العدل والمساواة. والداأل حق رابع: المطمب ال
 في حفظ مالو. والداأل حق :خامسالمطمب ال
 في الميراث. والداأل حق : سادسالمطمب ال

 
 .رابطة األبوةالمحافظة عمى  :المبحث الثالث

 :ينمطمبويشتمل عمى  
 .أثناء حياتيم في في البر واإلحسان باءاآل حق :المطمب األول

 .باءاآل حرمة عقوق :الفرع األول

 .في الطاعة من غير معصية اهلل باءاآل حق :الفرع الثاني
 .موتيم في البر بعد اآلباء حق :الثانيالمطمب 

 
  .من خالل سورة النساء في القرآن الكريم  المحافظة عمى الروابط االجتماعية العامة الفصل الثالث:
 مباحث:أربعة ويشتمل عمى 

 :رابطة القرابةالمحافظة عمى  :ولالمبحث األ
 :ويشتمل عمى ثالثة مطالب

 .في صمة الرحم القرابة حق :ولالمطمب األ
 .في أولوية التصدق عمييم القرابة حق :المطمب الثاني
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 .في العفو عنيم القرابة حق :المطمب الثالث
 

 .ورعايتيم اليتامىالمحافظة عمى  :المبحث الثاني
 :ويشتمل عمى مطمبين

 .وحسن المعاممة ،حق اليتيم في الرحمة :المطمب األول
 .حق اليتيم في الحفاظ عمى مالو :المطمب الثاني

 
 .رابطة الجوارالمحافظة عمى   :المبحث الثالث

 :واحد ويشتمل عمى مطمب
 حسان الى الجار. اإل:المطمب األول

 ويشتمل عمى ثالثة فروع :
 .بغير حق الجار ذى عنكف األالفرع األول: 

  .الجار إكرام :الثانيفرع ال
 .جارلا ىتحمل أذ :الثالث الفرع

 
 .الراعى والرعيةبين رابطة المحافظة عمى ال :رابع المبحث ال

 :ويشتمل عمى مطمبين
 .حق الراعي عمى الرعية :المطمب األول
  .حق الرعية عمى الراعى :المطمب الثاني

 
 .في ىذه الدراسةلييا الباحث إتوصل  يوفييا أىم النتائج والتوصيات الت ،ثم الخاتمة

وكاندت  ،بالرسالة بعل المسارد التدى تسديل عمميدة البحدث والرجدوع الدى ىدذه الدراسدةالباحث لحق أوقد 
 :يتعمى النحو اآل

 مسرد اآليات القرآنية. 
  األحاديث الشريفةمسرد. 

 عالم .مسرد األ 
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 مسرد المحتويات. 
  

  
سدألو سدبحانو وتعدالى أن أو  ،أعانني عمى إتمام ىذه الرسدالة يالذ،بالحمد والشكر هلل ،ختم ىذه المقدمةأو 

  .ةوأن يكون صدقة جاري ،وأن يجعمو في ميزان حسناتي ،يتقبل مني ىذا العمل خالصا لوجو الكريم
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 الفصل األول:
 مدخل وتعريفات. 

 : انوفيو مبحث
 

 :واصطالحًا. تعريف الروابط االجتماعية لغةً  المبحث األول 
 :بسورة النساءعام تعريف  المبحث الثاني  . 
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 مييد:ت
 

الشيء  خطكات معرفة أكلىفقبؿ الشركع بعرض جكانب ىذه الدراسة يجدر التعريؼ بمصطمحاتيا، 
أىمية التعريفات  كانتميًعيفه عمى تصكر أية مسألة، لذا  مر، كىذا األف معناه كتكضيحواتككف ببي

المراد مف ىذه الدراسة كمفاىيميا حتى يتسنى لمقارئ معرفة القصد أك  ؛كالتمييدات في ىذه الدراسة
ىذه ، كفي نبيااجك االصطبلح، كليسيؿ بعد ذلؾ تصكر حيثيات الدراسة بشتى أك  سكاء مف حيث المغة
يا انمف بي ال بدعناصر  ثبلثةإذ يشتمؿ عمى  ؛البحث افأبيف المراد مف عنك أف  الدراسة مف الضركرم

الكريـ لشيكع  القرآف، كسكرة النساء، مع استثناء تعريؼ الكريـ القرآفك  كىي:  الركابط االجتماعية،
 :ماكى فيتعريفو، كقد جاء ىذا الفصؿ في  مبحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01 
 

 تعريف الروابط االجتماعية لغة واصطالحًا. :لاألوالمبحث 
 

اف المعنى االجتماعية، كليسيؿ بي ثانيالركابط كال األكؿ ،تأتي عبارة الركابط االجتماعية عمى شقيف
 تعريؼ شقي العبارة ثـ جمعيما في تعريؼ جامع في نياية المبحث كما سيأتي: ينبغيالمقصكد 

 
 ول: الروابط في المغة:المطمب األ 

 
 كالفؤاد، ريبيطه، كالجمع ،بو ربط ما: كالرباط كربيط، مربكط فيك شده،: يربطو ربطو ) ربط (مف

 ككاحد فكقيا، فما منيا الخمسأك  كالخيؿ كالمرابطة العدك، ثغر كمبلزمة األمر، عمى كالمكاظبة
 فسمي بو،لصاح معد ككؿ ثغره، في خيكليـ الفريقيف مف كؿ يربط أف: المرابطةأك  المبنية، الرباطات

 ربيط، ةدابٌ : يقاؿ كربيط، مربكط فيك ه،شدٌ : ربطان ك  يربطو، الشيء أم كربطو، رباطان  الثغر في المقاـ
 مربكط فيك ربطا كيربطو يربطو الشيء ربطك  بو، شيدٌ  أم بو، ربط ما: بالكسر كالرباط،. مربكطة أم

 كربيط مربكط فىييكى  شده ربطا كىالش ٍيء زعاٍلفى  ًعٍند يفرٌ  فىمـ قمبو اٍشتىد   رباطة، جأشو كربط شده، كربيط
ييقىاؿ قكاهي  ًإي اه أليمو ًبالصبرً  قمبو عمى اهلل كربط منعيىا كىذىا عىف نىفسو ربط كى  العبلقة( الرابطة)ك. كى

مف الش ٍيئىٍيفً  بىيف كالكصمة نىٍحكىىا الد كىابٌ  كى مىاعىة المربكطة كى  رابطة قىاؿيي  ًفيًو، يشترككف أمر يجمعييـٍ  كىاٍلجى
نىٍحك اٍلقير اء كرابطة األدباء  .(1)ركابط كالجمع ،ذىًلؾ كى

 

 

 

                                                           

 –،ىػ 1414 -الطبعة الثالثة  ،دار صادر، لسان العرب محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ،  ،ابف منظكر (1)
، القاموس المحيطىػ(. 817طاىر محمد بف يعقكب )المتكفى: أبك  مجد الديف، الفيركزآبادم(،7/302)بيركت

مؤسسة الرسالة لمطباعة ، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي
بيدم، (667)ص: لبناف –بيركت ، كالنشر كالتكزيع )المتكفى: ، بف عبد الرٌزاؽ الحسينيمحٌمد بف محٌمد ، الز 

/ 19) ف( ت. تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف دار اليداية )د.، تاج العروس من جواىر القاموسىػ( 1205
 (.323/ 1)، المعجم الوسيط، (.مصطفى إبراىيـ )كآخركف(298
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 ثاني :االجتماعية لغًة:المطمب ال
 

 كاستجمع تجمع ككذلؾ فاجتمع كأجمعو كجمعو جمعان  يجمعو تفرقة عف الشيء جمع: مف جمع 
ف كىينا ىينا مف جمع الذم كالمجمكع  كؿ مف اجتمع السيؿ كاستجمع ،الكاحد كالشيء يجعؿ لـ كا 
 ،كىينا ىينا مف أيضا اجتمعكا القكـ كتجمع ،كىينا ىينا مف بو جئت إذا الشيء كجمعت ،مكضع
ًفي بعض، إلى بعضو ضـ جمعا المتفرؽ جمع  يجمع لمف يٍضرب( كصدكدا خبلبة تجمعيف) اٍلمثؿ كى
ٍفعيكؿ شىٌر، خصمتي بىيف ًميع، مىٍجميكع كىاٍلمى ييقىاؿ كىجى  . (1)لقتاليـ حشدكا عدائيـأل اٍلقىٍكـ جمع: كى

 
 ثالث:الروابط االجتماعية في االصطالح:المطمب ال

 
تعريؼ المجتمع  فإإذ لممعنى االصطبلحي لعبارة الركابط االجتماعية،  افمما تقدـ يمكف الخركج ببي

كاستقرار في أرض، كالتزمكا بعرؼ أك  كأىدؼ مشتركة، ئؿ مف األفراد، جمعت بينيـ ركابطعدد ىا ىك:
تجمعيـ تصكرات كأىداؼ مشتركة يعممكف عمى تحقيقيا فتنشأ بينيـ  ىك مجمكعة أفرادك  ،(2)انكفق

العيش المشترؾ كتبعثيـ عمى التعاكف كالتكافؿ  إلييـ بعض كتحٌببإلى  بعضيـ ركابط متينة تشدٌ 
 . (3)كالتراحـ كالتكامؿ 

، كقد كصؼ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ المجتمع المسمـ بقكلو " مىثى  ـٍ ًمًي تىرىاحي ، كى ـٍ ؿي اٍلميٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًٍّى
سىدً  ثىؿي اٍلجى ـٍ مى تىعىاطيًفًي م ى"إذا  كى سىًد ًبالس يىًر كىاٍلحي  .(4)اٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضكه تىدىاعىى لىوي سىاًئري اٍلجى

 فراداأل فما اجتمع عمييا عدده مإذا  التي ئفالركابط االجتماعية ىي: التصكرات كاألىداؼ كالمباد
كالعرؼ كالديف كصمة القرابة القائمة عمى  قانكفبينيـ، كنظمت حياتيـ بركابط مختمفة كالالعبلقة كثقت 

 كالتكافؿ االجتماعي. ،كالتقارب ،كالتعارؼ ،أسس التراحـ
 

                                                           
 (.134 /1)، المعجم الوسيط، مصطفى ابراىيـ)كاخركف( ،(53/ 8، )العرب انلس، ابف منظكر (1)

دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، (14)ص:  في اإلسالم األسرةالمجتمع و ، الجكابي محمد طاىر ((2
 ـ.2000  ىػ  1421الطبعة: الثالثة 

 ـ. 2006دمشؽ دار الفكر ، 1ط، (76)ص التربية االجتماعية في االسالم، عبد الرحمف، النحبلكم   (3)
 .سبؽ تخريجو )ص: ز( ( 4)



03 
 

 بسورة النساء. عام  : تعريفانيمبحث الثال
 كقد اشتمؿ عمى خمسة مطالب .

 لنساء .المطمب االول : زمن نزول سورة ا
إذا  ىميا التساؤؿ حكؿ ماأكاف  سكرة النساء مف السكر التي اختمؼ العمماء في مدنيتيا لعدة أسباب

، أـ بدأ نزكليا في مكة ثـ أكمؿ بعد ذلؾ  في المدينة، كيعكد سبب نزلت جميعيا في المدينةأ
 (ييا الناسأ لو تعالى )يااالختبلؼ الرئيس بيف العمماء ىك بداية السكرة التي بدأت بمخاطبة الناس، بقك 

 قكاؿ العمماء في المسألة.أذه كى
ًبيٍّ  افيا مدىًني ة ًإال  آيةن كىاحدة نزلٍت ًبمىكةى عاـ اٍلفىٍتح في عثمنأ (1)القرطبي ذكر جى كىي (2)بف طمحة  اٍلحى

   ى  ىۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې   ۆ  چ  قكلو تعالى :

صمى اهلل عميو  عند ىجرة النبي . كقيؿ: نزلت [ ٤٧النساء: ] چ  ۆئ   ۆئ         ۇئ  ۇئ   وئ  وئائ  ائ  ەئ   ەئ

قىعى  )يَا َأي َُّها النَّاُس(قكلو تعالى: ف إ :المدينة. كقد قاؿ بعض الناسإلى  مف مكة كسمـ ىيكى نما إ حيث كى
ٍمقىمىةي  قىاؿ عى ، كى مىكٍّيٌّ
ٍدر السُّكرة مك كغيره، فيشبو (3) ا نىزىؿى بىٍعدى اٍلًيٍجرىًة يأف يىكيكفى صى مى  ىيكى مىدىًنيٌّ. فإنماا، كى

ا أنيا قالت (5)رضى اهلل عنيا عائشة عف  (4)في صحيح البخارمف كالصحيح األكؿ، قاؿ القرطبي: : مى
لىٍت سيكرىةي النٍّسىاًء ًإال  كى  ، تىٍعًني قى اننىزى م ـى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ؼى بىيٍ ا ًعٍندى رىسيكًؿ الم ًو صى فى ٍد بىنىى ًبيىا. كىالى ًخبلى

اًء أف الن ًبي سمـ م  ص  اٍلعيمىمى مىيو كى مىٍف تىبىٌيفى أىحكبعائشة بالمدينةبىنىى نما إى الم و عى ـى ام. كى الى  أنيا مدنيةيىا عًم
ٍف قىاؿيشؾ  ف ( مكقكلوأف  :يىا. كىأىم ا مى قىعى فىمىٍيسى  ي: )يىا أىيُّيىا الن اسي ٍيثي كى ،ًبصحى البقرة مدنية ف إف ًحيحو

( كفييا قكؿ  .(6)في مكضعيف: )يىا أىيُّيىا الن اسي

                                                           
 .  117مسرد األعبلـ ص  ( (1
 . 115مسرد األعبلـ ص   ((2
 . 115مسرد األعبلـ ص  ((3
 . 115مسرد األعبلـ ص  (4)

 . 112مسرد األعبلـ ص  ((5
، (5/1)، = تفسير القرطبي القرآنالجامع ألحكام ، ىػ(671)المتكفى:  أحمدعبد اهلل محمد بف ، أبك القرطبي  ((6

براىيـ أطفي أحمد  ـ 1964  ىػ 1384الثانية، الطبعة: ، القاىرة –دار الكتب المصرية ، شالبردكني كا 
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 نزلت النساء سكرةأف  عمى العمماء كاتفؽسكرة النساء مدنية حيث قاؿ : " إلى أف  (1)ابف عاشكرأشار كى 
 ،افعمر  آؿ بعد نزلت: قالكا كالجميكر طكيمة بمدة اليجرة عف متأخرا نزكليا يككفأف  فتعيف البقرة، بعد

 نزلت النساء سكرة تككفأف  فيتعيف أحد، كقعة بعد أم ثبلث سنة خبلؿ في نزلت افعمر  آؿأف  كمعمكـ
 سكرة ثـ ،افعمر  آؿ ثـ، فاؿناأل ثـ البقرة، سكرة بالمدينة نزؿ ما أكؿأف  :عباس ابف كعف. بعدىا

 ىي التي األحزاب كقعة بعد ازلةن النساء سكرة تككف كذلؾكاف  فإذا النساء، ثـ الممتحنة، ثـ األحزاب،
 حيث ستٌ  سنة في ىك الذم الحديبية صمح كبعد اليجرة، مف خمس سنة أكؿأك  أربع سنة أكاخر في

چ ، كىًىيى آيىةي: النساء عدا المسمميفإلى  ىاربا المشركيف يأتي مف إرجاع شرط الممتحنة سكرة تضمنت

  چ ڦ  ڦ  ڄچ  :آيىةى ف إ :[ كقىٍد ًقيؿى 10الممتحنة: ]چ  ھ  ے      ھ   ھ  ھ
 ىـ إذ األحزاب، كقعة بعد أسممكا افكغطف يتيـ، لو أخ ابف لو افغطف مف رجؿ في نزلت[ 2]النٍّسىاء: 

 .(2)خمس سنة بعد أم األحزاب، جممة مف
 

 :سورة النساء ياتآعدد المطمب الثاني : 
 

 لعمماء العد فييا ثبلثة مذاىب :
سىٍبعيكفى  مئةاألكؿ : أنيا   . كالبصرم كالمكي اٍلمىدىًنييف ًفي آيىات خٍمسكى  كى

سىٍبعيكفى أنيا مئة الثاني :   .اٍلكيكًفي ًفي آيىات كست كى
سىٍبعيكفى  مئةالثالث : أنيا   .الش امي ًفي آيىات كىسبع كى

لـ كالشامي اٍلكيكًفي عدىىا{  الس ًبيؿ تضمكا أىف}  آيتاف اختبلفياك  {  أىًليمنا اباعذى  فيعذبيـ}  اٍلبىاقيكفى  يعدىا كى
لـ الش امي عدىىا  .(3)اٍلبىاقيكف  يعدىا كى

 
 

                                                           
 . 116مسرد األعبلـ ص  ((1
 4/211) التحرير والتنوير، ىػ(1393محمد الطاىر بف محمد بف عاشكر التكنسي )المتكفى: ، ابف عاشكر  ((2

 ىػ . 1984، تكنس  الدار التكنسية لمنشر، (212
 :ص) القرآن آي عد في البيان ىػ(444بف عثماف بف عمر أبك عمرك)المتكفى:  عثماف بف سعيد،الداني  ( 3)

 -ىػ1414الطبعة: األكلى، ،الككيت –مركز المخطكطات كالتراث  ،ؽ: غانـ قدكرم الحمديحق، ت146
    .ـ1994
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 :ة سورة النساء بيذا االسمسميالمطمب الثالث : ت
 

رضى اهلل عنيا  عف عائشة« صحيح البخارم» السمؼ سكرة النساء ففي كبلـًفي  ىذه السكرةيىٍت سم
كىذىًلؾى سي "عنده اأنك  إال كالنساء البقرة سكرة نزلت ما:" قالت ًفي كيتيًب السُّن ًة . كى اًحًؼ كى يىٍت ًفي اٍلمىصى مٍّ

ًكمى ًفي  ذي ًمم ا ري ، لىًكٍف ييٍؤخى ري كيتيًب الت ٍفًسيًر، كىالى ييٍعرىؼي لىيىا اٍسـه آخى  عىف ابًف مىٍسعيكد« صحيح البخارم»كى
 القصرل النساء ةسكر  زلتأن ؟ الرخصة ليا تجعمكف كال التغميظ عمييا أتجعمكف ٍف قىٍكًلًو:مرضي اهلل عنو 

ىىًذه  فأالسُّكرىةى ًفي الت ٍسًميىًة ًبسيكرىة النٍّسىاء، ك  هنيىا شاركٍت ىذأ  سكرة الطبلؽيىٍعًني  (1) "الطكلى بعد
ؽ باسـ سيكرىة الٌنساء الطُّكلىى السُّكرىة تمٌيز عىف سيكرىة الط بلى
(2). 

 
بالنساء، كسميت سكرة الطبلؽ في  لكثرة ما فييا مف أحكاـ تتعمؽ« سكرة النساء الكبرل»كسميت 
 .(3)«. سكرة النساء الصغرل»مقابميا 

  
 

 .سورة النساء فضل:   المطمب الرابع
 النساء سكرة فيف إ " قاؿ: (5)رضي اهلل عنو في مستدركو عف عبد اهلل بف مسعكد (4) خرج الحاكـأ

چچ  چ  ڇ  ڇ    ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چچ  " فييا كما الدنيا بيا ليأف  يسرني ما آيات لخمس

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ [ 40: النساء] چڎ    ڌ  ڌ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  چ [ 31: النساء] چں        ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      ڳ

چ  [48: النساء] چ﮷     ﮶     ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    ہ  ہ

﮶ ﮷  ﮸        ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ 

                                                           
 . (4532حديث رقـ )، (30/ 6كالذيف يتكفكف منكـ كيذركف ازكاجان )، باب، صحيح البخاري، البخارم  ((1
 (.211/ 4) التحرير والتنوير ، ابف عاشكر ((2
 (.169/ 1) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيركزآبادل  ((3

  .     117عبلـ صمسرد األ   (4)  
 . 114مسرد األعبلـ ص ( (5
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گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   چ  [ 64: النساء] چ﮺    ﮹

 . (1) [ 110: النساء] چڻ    ڻ

 سكرة في آيات افثم و قاؿ:نأعف ابف عباس رضي اهلل عنيما  افيمفى شعب اإل (2)كأخرج البييقي
 كعٌد ىذه اآليات الثبلث: ،كغربت الشمس عميو طمعت ممااألمة   ليذه خير ىي النساء

ۈئ  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ې ېچ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

گ گ گ گ چ  :كالرابعة ،[٦٢   ٦٢]النساء:  چ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

كالسادسة:  ،[٠٤]النساء: چ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ  ، كالخامسة:[١٣]النساء:  چ ڳ ڳ

 كالسابعة: ،[٣٣٣]النساء:  چے  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھچ

گ چ  كالثامنة: ،[٣٣٢]النساء: چ  ڑ ڑ ک ک ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژچ 

 .(3) [٣٥٦]النساء: چ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 
 :النساء ما اشتممت عميو سورةالمطمب الخامس : 

 
المجتمع   الكبرل األسرةى، ك األكلالصغرل الخمية االجتماعية  األسرةتضمنت السكرة الكبلـ عف أحكاـ 

بككف الناس  اإلنسانيت بنحك رائع كحدة األصؿ كالمنشأ ان، فأبسانياإلني كعبلقتو بالمجتمع اإلسبلم

                                                           
مستدرك عمى ال –ق(  405)ت ، عبد اهلل الحاكـ بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو، أبك النيسابكرم  (1)

 –ق1411ى)األكل( الطبعة 3194)رقـ الحديث ، (334/ 2)، تحقيؽ مصطفي عبد القادر عطا   الصحيحين
 ـ(.1990

 . 110عبلـ صرد األمس   (2) 
دار الكتب العممية ، تحقيؽ : محمد السعيد بسيكني زغمكؿ، شعب اإليمان، بف الحسيف أحمدبكر ، أبك البييقي (3)

 (.5/427)، بيركت ،  ػى1410، ىاألكلالطبعة 
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بتقكل اهلل في النفس  مرجميعا مف نفس كاحدة، ككضعت رقيبا عمى العبلقة االجتماعية العامة باأل
 .(1)كالغير كفي السر كالعمف
شاء المجتمع نا  في بناء الجماعة المسممة، ك  اإلسبلـفقو نأبا مف الجيد الذم انكىذه السكرة تمثؿ ج

القرآف في ىذا المجتمع، كتعرض نمكذجا مف فعؿ  كصيانةي كفي حماية تمؾ الجماعة، اإلسبلم
 .(2)يانبثؽ أصبل مف خبلؿ نصكصو، كالذم نشأ ابتداء مف خبلؿ المنيج الربانالذم  المجتمع الجديد

المرأة كاستقبلليا  كتحدثت السكرة بنحك مطٌكؿ عف أحكاـ المرأة بنتا كزكجة، كأكضحت كماؿ أىمٌية
مف مير كنفقة كحسف عشرة  األسرةزكجا، كحقكقيا الزكجية في كاف  بذمتيا المالية عف الرجؿ كلك

زكجيا، كأحكاـ الزكاج كتقديس العبلقة الزكجية، كرابطة القرابة المحرمة أك  كميراث مف تركة أبييا
يا نأك « قكامة الرجؿ» كاح، كسببكالمصاىرة، ككيفية فض النزاع بيف الزكجيف كالحرص عمى عقد الن

 .(3)ما ىي غـر كمسؤكلية كتبعة كلتسيير شؤكف ىذه المؤسسة الصغيرةنا  ليست سمطة استبدادية؛ ك 
شاءىا كتثبيتيا في المجتمع المسمـ، نإي اإلسبلمكفي ىذه السكرة  بعض المبلمح التي يتكخى المنيج 

التي تكفؿ حماية ىذه المبلمح  شريعات التنفيذيةاء األكضاع كالتشنا  بعد تطييره مف ركاسب الجاىمية، ك 
 .(4)كتثبيتيا في الكاقع االجتماعي

شأىا نأككحدة أصميا الذم  اإلنسانيةيتيا، كلحقيقة انفي مستيميا تقريرا لحقيقة الربكبية ككحدفإف ككذلؾ 
الركابط كميا  ، كاتصاليا بكشيجة الرحـ، مع استجاشة ىذهاألسرةمنو ربيا، كلحقيقة قياميا عمى قاعدة 

ي عمى أساسيا، كحماية الضعفاء فيو عف اإلسبلمفي الضمير البشرم، كاتخاذىا ركيزة لتنظيـ المجتمع 
الكاحدة، ذات الخالؽ الكاحد، كحماية ىذا المجتمع مف الفاحشة كالظمـ كالفتنة  األسرةطريؽ التكافؿ بيف 

 .(5)األسرةكتنظيـ 
يا قائمة عمى أساس التناصح كالتكافؿ، كالتراحـ نأاعية ك الركابط االجتم افثـ أكضحت السكرة ميز 

ماط كصكر عبلقة ىذا المجتمع بالمجتمعات األخرل، سكاء مع نأ كتكامؿعاكف، لتقكية بنية األمة. كالت
الدكؿ، فحددت السكرة قكاعد األخبلؽ كالمعامبلت الدكلية، كبعض أحكاـ السمـ كالحرب، أك  الجماعات

                                                           
 (.4/119) التفسير المنير، الزحيمي  (1)
  دار الشركؽ ، (1/555) القرآنفي ظالل ، ىػ(1385سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )المتكفى: ، قطب  (2)

 ىػ. 1412  الطبعة السابعة عشر ، القاىرة  بيركت
 (.4/119) التفسير المنير، الزحيمي  (3)
 (.1/558)القرآن، في ظالل ، قطب  (4)

 (.1/558المرجع نفسو )  ((5
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تاب كمناقشتيـ، كما يستتبع ذلؾ مف الحممة المركزة عمى المنافقيف. كذلؾ كمو كنكاحي محاجة أىؿ الك
عقيدة »حرافيا عف انكتطييره مف زيغ العقيدة ك  اإلسبلـإقامة المجتمع الفاضؿ في دار  أجؿمف 

ية المعقدة البعيدة عف حٌيز اإلقناع العقمي انفكرة التثميث النصر إلى  العقمية الصافية« التكحيد
 .(1)النفسي افنكاالطمئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  

ڎ  ڈ     چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ

 [.١٦١النساء: ] چ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.220/ 4)التفسير المنير ، الزحيمي  (1)
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 :ثانيالفصل ال
 . مى الروابط االجتماعية الخاصةالمحافظة ع

 
 :وفيو ثالثة مباحث

 
 .: المحافظة عمى رابطة الزوجيةاألولالمبحث 

 
 .ة: المحافظة عمى رابطة البنو  ثانيالمبحث ال

 
 .ةبو  : المحافظة عمى رابطة األالثالث المبحث
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  تمييد:
 

بعضيـ إلى بعض؛ كذلؾ ألف اإلنساف  خمؽ اهلل اإلنساف كجعؿ بينو كبيف نكعو ركابط كأكاصر تشد

ٺ ٺ چ ٹ ٹ كائف ضعيؼ بجميع أبعاده الجسدية كاالجتماعية، فيك ال يستطيع العيش كحيدا، 

 [.٨٧]النساء:  چ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

، اتكفرىا لسير الحياة، كاإلنساف بمفرده ال يستطيع القياـ بذلؾ كحدىمف كبما أف ىنالؾ التزامات ال بد 
، كىذا ما يعرؼ االلتزاماتليستطيع أف يكفر تمؾ  ؛جكد عكامؿ تربط اإلنساف باآلخريفكاف ال بد مف ك 

 بالركابط االجتماعية .
ف ك   ،ىاأمكر كاالىتماـ ب ،كاالعتزاز بيا ،التعمؽ بالجماعةمف شأف الرابطة االجتماعية أف تدفعنا إلى ا 

جميع العبلقات االجتماعية  إلسبلـالرتياح عند لقائيا، كقد نظـ ااىا ك دماج في جكٌ نكاال ،كبأشخاصيا
 .(1)عمى شكؿ حقكؽ ككاجبات 

حاجاتو العاطفية  فمديو ؛يعيش منعزالن أف  قدرال يفإنو  اإلنساف كائف اجتماعي بطبعوكبما أف 
؛ فكاف االتصاؿ باآلخريف ال مف خبلؿإالتي ال يستطيع كحده تمبيتيا كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية 

ركابط تربط ذلؾ اإلنساف باآلخريف، كينشأ عف تمبية تمؾ الحاجات الرابطة الزكجية، أك ال بد مف كجكد 
 .بما يعرؼ باألسرة 

اإلسبلـ رعاية كاممة، كبيف رعاىا فقد  ،ساسية فيوة األيىي عماد المجتمع كىي البن األسرةكبما أف 
نظـ الحقكؽ كالكاجبات لكؿ  ثـ ،حسف اختيار الزكجيفرشد إلى أف ؛كالمحافظة عمييا ،قامتياالسبؿ إل
د كرعايتيـ اىج السديدة لقياميما بتربية األكالثـ شرح ليما المن ،ميف الكد كالسكف بينيماأ، ككيفية تمنيما

لتبقى األسرة محاطة بسكر منيع مف القيـ  ؛، ثـ عظـ مف شأف الكالديف لمبر كالطاعةالرعاية الكاممة
 .(2)حكاـ التي تحفظيا لتؤدم كظيفتيا كاأل
بكصفيا احتياجان أساسيان لكؿ  ؛ىميا المحبة كالتعاكفأسس، أاالجتماعية عمى  ركابطاإلسبلـ ال بنىقد ك 

خريف كالتعاكف محبة اآلإنساف، ال بد مف تكفرىا بيف األفراد، لكى يصبح بعد ذلؾ اإلنساف قادران عمى 

                                                           
 (.151)ص التربية االجتماعية في اإلسالمالنحبلكم:      (1)
 –ق 1430، دار المكتبي لمطباعة كالنشر كالتكزيع  قضايا اسالمية معاصرة، محمد ،الزحيمى    (2)

 .(157/ 2دمشؽ ) –ـ.سكرية 2009
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 المحبة كالتعاكف بيف فم كاف ال بد جماعة،ال تقكـ إال مف خبلؿ كجكد الالحياة أف  كبما ،معيـ
 لتسير عمى السبؿ كالطرؽ كالمناىج،أف تنظـ كتكضع ليا مف  بد مف كىذه المحبة كالتعاكف ال ،ىاأفراد
 .ساس مف العدؿ كالمحبة كالتعاكفأ
سيبيف الباحث في المباحث القادمة السبؿ كالمناىج التي كضعيا اإلسبلـ لمحفاظ عمى الركابط ك 

 أشار الباحثثـ  ،عنيا أباقي الركابط تنشألف  ؛برابطة الزكجيةكانت البداية د ، كقاالجتماعية الخاصة
ة كرعايتيا بكٌ طة األرابأشار الباحث إلى عمييا، كبعدىا  اإلسبلـككيؼ حافظ  ،ةالبنكٌ  ةرابطإلى  بعد ذلؾ

 .كالمحافظة عمييا
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 : المحافظة عمى رابطة الزوجية.األولالمبحث 
 

كيستقي مف ينبكعيا مقكمات  ،سمى الركابط االجتماعية؛ ينشأ الفرد في ظبللياأالزكجية مف  رابطة
كؿ مف عمى أكجب ف ؛عناية خاصةكاعتنى بيا  ،تمؾ الرابطةبلذلؾ اىتـ الشارع   .حياتو االجتماعية

 . اىا  ميثاقا غميظاسمٌ كقد  ،مع فطرتو الزكجيف كاجبات كحقكقا تتبلءـ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ٹ چ   

 .[٨١]النساء:  چڦ 

 اىتـ اإلسبلـ، ي البناء االجتماعيال محيص عنيا ف أساسيةن  دعامةن بكصفيا  الزكجية ةالرابط كألىمية 
 قكانيففكضع لو عف طريؽ التشريع كاإلرشاد كالتكجيو مجمكعة مف ال ؛بيذا الصرح االجتماعي

يمة بتنظيـ ىذا البناء كالمحافظة عميو، كتتجم ى  كالتشريعات الدقيقة الكف ،كالنظـ الشاممة ،المحكمة
كالن عف ىذا ؤ مف الزكجيف مس كبل ، كجعؿحٌض عمى الزكاجفي ال ية الفائقة لتمؾ الرابطةاإلسبلمالعناية 

يعرؼ كؿ أف  كسبيؿ ذلؾ ،أسباب كىنو كاضطرابو افعمى بقائو كنمائو، كيذكد فالميثاؽ الغميظ، يعمبل
اهلل عمى أكجب  فقد ؛يؤدم كاجبو فيو عمى الصكرة المطمكبة المرتضاة فأة، ك طرؼو دكره في ىذه الغاي

كحيف يتكافؿ  ،لآلخرإاٌل بقدر ما يؤدم منيا  أحدىما  عف  سبحانوالزكج كالزكجة حقكقنا لف يرضى اهلل 
مؿ، يتكٌلد األ ،كتككف الحقكؽ كالكاجبات مراعاة ماثمة في البيت كخارجو ،كبلىما في أداء دكر الرعاية

تستقيـ تمؾ الرابطة عمى النيج الذم ارتضاه اهلل ليا، فتثمر ثمرتيا بأف  ؛كيعظـ الرجاء في اهلل
 .(1)الطيبة

 يسمى منيما كؿ فأصبح ،امرأةك  رجؿ بيف بو اهلل ربط متيف، كعيد غميظ ميثاؽ اإلسبلـ في الزكاجك 
 الفطرية لحاجاتو ممبيان  لآلخر، مكافقان  الزكجيف مف كاحد كؿ اهلل جعؿ كقد فردان،أف كاف  بعد زكجان 

 االجتماع بيذا ليما كيحصؿ ،كاالستقرار ينةأنكالطم الراحة عنده يجد بحيث كالجسدية، كالعقمية كالنفسية
  .(2)اآلخر في منيما كؿ رغائب كتمبية كالرحمة، كالمكدة السكف

                                                           
مجمة ، في ضوء المتغيرات العالمية اإلنساناإلسالم وحقوق ، محمد كماؿ الديف بف محمد العزيز، جعيط  (1)

 بتصرؼ.، تصدر عف منظمة المؤتمر االسبلمي بجدة( 18  17/ 13مجمع الفقو اإلسبلمي )
الطبعة: ، ألفكار الدكليةبيت ا، (163/ 4) موسوعة الفقو اإلسالمي، محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل، التكيجرم  ((2

 ـ. 2009  ىػ  1430، ىاألكل
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اكة المجتمع كطير الرجؿ حرص عمى نقإنو  ديف العفة كالطير، كديف العدؿ كالحؽ، ف اإلسبلـكبما أف 
رص عمى إقامة صرح العدالة في العبلقات حكالمرأة مف الفكاحش كالعبلقات غير المشركعة، كذلؾ 

خراب المدنيات كدمار األمـ، كبالعدؿ يتحقؽ سبب الظمـ ألف  ؛االجتماعية، كقاكـ الظمـ كحـر الجكر
عفة كالطير كالتخمص مف الفكاحش يصفك ، كبالاألرض، فبالعدؿ قامت السماكات ك افاالستقرار كاالطمئن

 .(1)س الطبائع، كيتعاكف الجميع عمى أسس كاضحة ال نشاز فييا كال شذكذانالمجتمع، كتتج
 بدٌ  ال،فاظ عمى الرابطة الزكجية كدكاميامحلالشارع أشار إلييا بؿ كالطرؽ التي كقبؿ الخكض في الس

 .الزكاج في المغة كالشرع  عنىم افمف بي
 

 .في المغة والشرع الزواجعنى م ول:األ المطمب 
 وفي ىذا المطمب فرعان :

 الفرع األول :الزواج في المغة:
، افقترف احدىما باآلخر فيما زكجأ ، ككؿ شيءالزكاج اقتراف الزكج بالزكجة، أك الذكر باألنثى

زكاج، أ الزكجكجمع  ،كىي زكجو كزكجتو ،، كالرجؿ زكج المراةكثير الزكاج، كزكج المرأة بعمياكالمزكاج 
نثى في الحيكانات المتزاكجة ، كيقاؿ لكؿ كاحد مف القرينيف مف الذكر كاألكالزكج الصنؼ مف كؿ شيء

 (2)حبو أ مضاد زكجاثبلن لو أك ككؿ ما يقترف بآخر مم ،، كلكؿ قرينيف فييا كفي غيرىا زكجزكج

 چ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤٹ ٹ چ  ،ج الرجؿ إبمو: أم قرف بعضيا إلى بعضيقاؿ: زك  ك 

يىٍعًني: قيًرنىًت اأٍلىٍركىاحي ًباأٍلىٍجسىاد [7التكوير:]
(3.)  

 
 
 

                                                           
 ىػ . 1422  ى األكلالطبعة ، دمشؽ –دار الفكر ، (1/280) التفسير الوسيط، كىبة، الزحيمي  ((1
 الحميد عبد مختار أحمد عمر ،المغة مقاييس معجم ،فارس ابف ،(2/291) العرب لسان ،منظكر ابف  (2)

   ىػ 1429) األكلى الطبعة.الكتب عالـ ،(1006/ 2) المعاصرة العربية ةالمغ معجم( ىػ1424: المتكفى)
 (.486: ص) الكميات الكفكم، ،200

، دار ابف كثير، (5/470) فتح القديرىػ( 1250محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل )المتكفى: ، يانالشكك  (3)
 ىػ. 1414  ى األكلالطبعة ، بيركت، دمشؽ  دار الكمـ الطيب 
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 في االصطالح الشرعي . الزواج الفرع الثاني:
 
 لمزكاج عدة تعريفات اصطبلحية منيا : 

ؿً  تعريؼ الحنفية : ٍقده ييًفيدي ًمٍمؾى اٍلميٍتعىًة؛ أىٍم ًحؿ  اٍسًتٍمتىاًع الر جي ـٍ يىٍمنىٍع  امرأةًمٍف  عى مانع  ًمٍف ًنكىاًحيىالى
ًتوً  كىاًز ذيكيكرى ٍنثىى اٍلميٍشًكؿي ًلجى رىجى الذ كىري كىاٍلخي ثىًني ةي  شىٍرًعيٌّ فىخى كىاٍلكى

 (1). 
: أىٍم اٍسًتٍمتىاعو كى تعريؼ المالكية:  تىمىذُّذو بً انعىٍقده ًلًحؿٍّ تىمىتُّعو ـو ًبنىسىبو نأًتفىاعو كى ٍيًر مىٍحرى اعو أك  ثىى )غى أك  رىضى

ٍيرى ذىًلؾى  ًصٍيرو  مًّا كىغى تىٍقًبيبلن كىضى ميبىاشىرىةن كى ٍطئنا كى (، كى
(2). 

ٍطءو ًبمىٍفًظ تعريؼ الشافعية :  ةى كى م في إبىاحى ٍقده يىتىضى ًتًو، كىاٍلعىرىبي تىٍستىٍعًمميوي ًبمىٍعنىى أك  تىٍزًكيجو أك  كىاحو انعى مى تىٍرجى
ًميعنا. لىًكن ييـٍ  ٍطًء جى مىٍييىا، أك  فًبٍنتى فيبلى أك  ةى نفيبلى  فليكا: نىكىحى فيبلى قىاإذا  اٍلعىٍقًد كىاٍلكى قىدى عى يىا كىعى ك جى أيٍختىوي أىرىاديكا تىزى

تىوي  ٍكجى ذىا قىاليكا: نىكىحى زى امىعىةى أك أمر  كىاً  ـٍ ييًريديكا إال  اٍلميجى أىتىوي لى
(3). 

حان، كىك أف الزكاج كمف خبلؿ التعريفات المتقدمة يمكف أف يستخمص تعريؼ جامع لمزكاج اصطبل
ىذا كاف  كلما ،جاز الشرعأكمباشرة، كتقبيبلن بما  طأن ك  خريفيد استمتاع كؿ مف الزكجيف باآل عقد

ما الزكج أمتع بغير زكجيا ما دامت في عصمتو، تستع  مصدره العقد، لـ يحؿ لمزكجة أف االستمتا
يرىا في الحد يستمتع بغلو أف كثر مف زكجة، كبالتالي : يحؿ أقد عمى يعفإنو يجكز لو شرعان أف 

 ربع زكجات .أالمقرر شرعان، كىك 
 

 .من خالل سورة النساء الكريم بالزواج والحث عميو القرآناىتمام ثاني:المطمب ال
 
مف الركابط  لو لـ يعتًف بأية رابطة أخر نإحتى  ؛الكريـ بالرابطة الزكجية أٌيما عناية القرآفني ع

 ما أساس الحياة ىف إف ؛كمادة العيش ،ركح الحياة يإذ ى ؛ة الزكجيةاالجتماعية كما اعتنى بالرابط

                                                           
الدر المختار وحاشية ابن عابدين ، ىػ(1252محمد أميف بف عمر الدمشقي الحنفي )المتكفى: ، ابف عابديف  ((1

 ـ .1992  ىػ 1412الثانية، الطبعة: ، بيركت دار الفكر، (4 3/ 3) )رد المحتار(
، (2/332)  حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير، ىػ(1241بف محمد )المتكفى:  أحمدأبك العباس ، الصاكم  ((2

 دار المعارؼ .
إلى  مغني المحتاج، ق(ػ977الخطيب الشربيني الشافعي )المتكفى:  أحمدمحمد بف ، شمس الديف، الشربيني ( 3)

 .ـ1994  ىػ 1415، ىاألكلالطبعة: ، ( دار الكتب العممية4/200)، الفاظ المحتاج معانيمعرفة 
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الرابطة الزكجية ىي إذا  ،الرابطة الزكجية اجو حكاء كجعؿ بينيمخمؽ اهلل تعالى آدـ كزكٌ  فقدف، االزكج
 .طبلؽىميا عمى اإلأكؿ الركابط االجتماعية كأ

 الرابطة تفصيبلن  تمؾ ؿ مراحؿو فصٌ إنحيث  ان؛كبير  ان الكريـ بالرابطة الزكجية اىتمامالقرآف كلقد اىتـ 
 .كضحياأتحدث عنيا ك ك ال إ ةمجاالت المحافظة عمى تمؾ الرابطكلـ يترؾ أم مجاؿ مف  ،كاضحان 
 يوالربانية المكجٌ اآليات كؿ  لىإيحاكؿ الباحث أف يشير سكؼ فسكرة النساء  دكد الرسالة فيحكبما أف 
 .كجيةممحافظة عمى الرابطة الز ل ،حةكالمكضٌ 

 ألف كبلن  ؛صؿ كاحد يكجب التراحـ كالتعاكفأمف  ايمأنك  ،صؿ الزكجيفأف الخالؽ في مطمع السكرة بي  ف 
طرفيف عمى تمؾ يحافظ كؿ مف الصؿ ىي الكفيمة في أف كحدة األ أفك  ،خرآلامنيما يحتاج إلى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ ٹ ٹ   ،الرابطة الكثيقة

 . [٣]النساء:  چڦ  ڤ ڤ ڤ ڦ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ

، ميمبينا لحاجتو، لآلخر مكافقنا يجعمو نحك عمى الجنسيف مف كؿ خمؽ في الخالؽ حكمة فاآلية تبٌيف 
في أف  كيجد كاالستقرار، ينةنأكالطم الراحة عنده يجد بحيث، كجسدية كعقمية نفسية : الفطرية

فيو  ممحكظ كالعضكم  كالعصب النفسي بيماتركيألف  ؛كالرحمة كالمكدة كاالكتفاء السكف اجتماعيما
 جيؿ في تتمثؿ جديدة حياة شاءنإل ؛النياية في كامتزاجيما كائتبلفيما اآلخر، في منيما كؿ رغائب تمبية

 .(1)جديد  
مف  افييم كدع اهلل تعالىأعف اآلخر بما  ان عيديعيش بأف  ال يستطيع ةأمف الرجؿ كالمر  بلن أف ك كبما

ذلؾ مف كجو  وكلكن ؛ذلؾ ليكل النفسالشارع مـ يترؾ ف  ،خرإلى اآل منيما كؿ بيا فطرة كغرائز ينجذب

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژٹ ٹ چ ، خبلؿ الحث عمى الزكاج

 .[١]النساء:  چڻ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ

 تطاعى اسٍ  فٍ مٌ  بابالشٌ  شرى عٍ مى  يا : "مسعكد بف اهلل عبد ركاه كسمـ فيما عميو اهلل صمى قكلو كمف ذلؾ
 .(2)"  كجاءٍ  لوي فإنو  ـً كٍ بالصٌ  وً يٍ مى عى فى  تطعٍ سٍ يى  ـٍ لى  فٍ مى كى  جيتزكٌ فمٍ  ةى الباءى  ـي نكي مً 

                                                           
 (. 6/448) القرآن ظالل في، قطب  (1)
ـ يستطع الباءىة لـ مف باب، النكاح كتاب، البخاري صحيح، البخارم  (2) ، كمسمـ، (5066حديث)، ( 7/3)، فميصي

 ( . 1400حديث )، (2/1018) ، إاليو ككجد مؤكنة باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو، صحيح مسمم
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ا بالزكاج الشارع اىتـ كلقد ا اىتمامن ساس أكتككف قائمة عمى  و،الزكجي والرابط أمكركي تستقيـ ل ؛عظيمن
مف النساء، كىف يحـر عميو بٌيف لممسمـ مف عمى الزكاج  حثٌ ف د أفبع ؛صحيح كصاؼ كنقي

چ  چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ  المذككرات في قكلو تعالى

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﮳  ﮲  ﮹  ﮴ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮸   ﮷  ﮶  ﮵

 .[٦١ – ٦٦]النساء:   چ﮺

 كفيو ،آباؤكـ كطأ ما اك تطؤ  ال أم الكطء بالنكاح المرادك   ،األب امرأة:  األكلىاآلية  في المحرماتك 
 عميو المكلكد ككاف المقت نكاحى ىذا الكسم، بزناأك  يميف بممؾأك  بنكاح األب مكطكءة كطء تحريـ
 .(1)"يالمقت لو يقاؿ

مىقٍ  }: حيث قاؿ (مقتان )معنى إلى  ابف كثيركقد أشار  ا،: أىمٍ { تناكى  نىٍفًسًو، ًفي كىًبيره أمر  ىيكى  أىمٍ  بيٍغضن
ييؤىدٍّم ك جى أف  بىٍعدى  أىبىاهي  ااًلٍبفً  مىٍقتً إلى  كى ك جى  مىفٍ أف  اٍلغىاًلبى فاف  أىًتًو،أمر بً  يىتىزى كاف  مىفٍ  ييٍبًغضي  امرأةبً  تىزى
يىا ٍكجى  .(2)قىٍبمىوي  زى

اآلية األكلى، بٌيف المحاـر مف النسب، كما يتبعو مف امرأة األب في نكاح كبعد أف بٌيف الشارع حرمة 
 الرضاع، كالمحاـر بالصير في اآلية الثانية، كىي كما بٌينيا العمماء عمى النحك اآلتي : 

 النسب.  جية مف يحـر ما :األكؿ القسـ

رٍّمىتٍ : }جبللو جؿ   قكلو" ف مىٍيكيـٍ  حي ـٍ  عى  جية مف إلييا بالكالدة نسبؾ يرجع امرأة كيؿٌ [ 23: النساء{ ]أيم يىاتيكي
 .أمؾ فيي بذككرأك  إلييا، رجعت بإناث أمؾ جية مفأك  أبيؾ،

                                                           
، = مدارك التنزيلتفسير النسفي ىػ(، 710النسفي، أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد )المتكفى:  (1) 

(، تحقيؽ يكسؼ عمي بديكم، مراجعو،  محيي الديف ديب مستك، دار الكمـ الطيب الطبعة: 345/ 1) وحقائق التأويل
  ـ، بيركت. 1998 -ىػ  1419األكلى، 

 (.135/ 1)  تفسير ابن كثير، ابن كثير ((2
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 .بنتؾ فيي ذككرأك  بإناث بدرجاتأك  بدرجة بالكالدة إليؾ نسبيا رجع أنثى كيؿٌ : كبناتكـ: كقكلو

 .أختؾ فيي األكلى الدرجة ًفي كلدؾ شيء كلدىا أنثى كيؿٌ : كأخكاتكـ: كقكلو

قىدٍ  عمتؾ، فأختو ًإلىٍيوً  نسبؾ رجع ذكر ككؿ العٌمة، جمع ًىيى : كـكعمات: كقكلو  جية مف العمة تككف كى
  .أمؾ أىًبي أخت كىي األـ

قىدٍ  خالتؾ، فأختيا بالكالدة إلييا نسبؾ رجع أنثى كيؿٌ : كخاالتكـ: كقكلو  األب جية مف الخالة تككف كى
 .أبيؾ أـ أخت كىي

 مف ذكرف البلتي النسكة كىؤالء الصمب، ًبٍنت ًفي كالتحديد ءىؤال ًفي التحديد األخ كبنات: كقكلو
 (1)"بالنسب محرمات

 القسـ الثاني : المحرمات مف الرضاعة .

 منزلة الرضاعة اهلل نىز ؿى (  ک ک ک ک گ گ )" قاؿ تعالى

عة أمان  المرضعة سمى حتى النسب  ككالد المرضعة باعتبار النسب قياس عمى كأمرىا أختان، كالميرض 
ـي  ًإن وي " : كالسبلـ الصبلة عميو قاؿ، (2)"المبف عميو درٌ  الذم الطفؿ اعىةً  ًمفى  يىٍحري ا الر ضى ـي  مى  ًمفى  يىٍحري
 .(3) " الن سىبً 

 

 

 

 

 

                                                           
-2/31)وسيط في تفسير القرآن المجيد،الىػ(، 468الكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد )المتكفى:   (1)

قدمو كقرظو: األستاذ الدكتكر عبد الحي ،(،تحقيؽ كتعميؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد،كأخركف 32
 ـ. 1994 -ىػ  1415لبناف، الطبعة: األكلى،  –الفرماكم، دار الكتب العممية، بيركت 

أنوار التنزيل وأسرار ىػ(، 685شيرازم )المتكفى: البيضاكم، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر ال  (2)
بيركت، الطبعة: األكلى  –(، تحقيؽ، محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء التراث العربي 2/67)التأويل

 ىػ. 1418 -
 (.1447(، حديث )3/1071، كتاب الرضاع، باب تحريـ ابنة االخ مف الرضاعة، )مسمم، صحيح مسمم ( (3
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 بالمصاىرة. المحٌرمات: الثالث القسـ 

 كجداتيا، الرجؿ يتزكجيا التي المرأة أـٌ  ياتاألمٌ  في يدخؿ ،(گ گ): تعالى قاؿ"  

 .(1) "اليميف بممؾ الرجؿ بيا يدخؿ مف لنساءا في كيدخؿ

حدث عف عدد فقد ت ،رشاد لمحفاظ عمى الرابطة الزكجيةالقرآف عند ىذا الحد مف الرعاية كاإلكلـ يتكقؼ 

ڌ  ڌ  ڎ  ٹ ٹ چ  ،لـ يكف ىنالؾ حد لعدد الزكجاتبعد أف  ،ربعأىا عمى رى كقصى  ،زكاج الرجؿأ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     گ  گ  گ  ڳ   ڳژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   ڎ  ڈ  ڈ   ژ

 . [١]النساء:  چ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

قىًد اٍستيًدؿ  بً  : بً اآليةكى بىي نيكا ذىًلؾى مىى اأٍلىٍربىًع، كى مىى تىٍحًريـً مىا زىادى عى ًميًع اأٍليم ًة، كى نأ: عى كيؿ  نىاًكحو  فأوي ًخطىابه ًلجى

ٍعنىاهي (          ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   ژ ). فىقىٍكليوي:عىدىدً ا أىرىادى ًمٍف ىىذىا الٍ يىٍختىارى مى أف  لىوي  مى

ثنا كثبلثا، كىأىٍربىعنا أىٍربى  ثىبلى ـٍ مىا طىابى لىوي ًمفى النٍّسىاًء اٍثنىتىٍيًف اٍثنىتىٍيًف، كى  .(2)عناً ًليىٍنًكٍح كيؿُّ فىٍردو ًمٍنكي
 افعمى كشيجة يرضى مف خبلليا الزكج بنىلتي  ميثاقان غميظان؛ فلزكجيبيف الرابط قد سمى الشارع اك 

 ٹ ٹ ،يتعاىدا عمى أداء ما فرض اهلل عمييما مف الحقكؽ فأك  ،الدائـ افباالقتر 

  چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ  
 [٦٣]النساء: 

بإفضاء  مو قيؿ: كأخذف بو منكـ ميثاقا غميظان، أنأحؽ الصحبة كالمضاجعة، ك ىك الميثاؽ الغميظف 
. ككصفو بالغمظ لقٌكتو كعظمو، فقد قالكا: صحبة عشريف يكما قرابة، فكيؼ بما بعضإلى  بعضكـ

كحتؾ عمى ما في كتاب نأعند العقد:  يٌ يجرل بيف الزكجيف مف االتحاد كاالمتزاج؟ كقيؿ: ىك قكؿ الكل

﮴    چ      قكلو تعالى الم و مف ﮳   ﮲    ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ 

                                                           
/ 4) الحكيم )تفسير المنار( القرآنتفسير  ىػ(1354د رشيد بف عمي القممكني الحسيني )المتكفى: محم، رضا  ((1

  ـ.1990الييئة المصرية العامة لمكتاب ، (391 382
 (.483/ 1) فتح القدير، يانالشكك    ( 2)
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﮾ ﮿  ﯀  ﯁                       ﮸ ﮹  ﮺        ﮵ ﮶  ﮷  ﮽  ﮻ ﮼   

 . (1) [٦٦٢ لبقرة:]ا چ            ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

 ىذا الميثاؽ ال بد فكا  الميثاؽ الغميظ ىك العيد المؤكد الذم يربطكـ بيف أقكل رباط كأحكمو. كذلؾ ك  
إليو   كىك الذم أشارت ،كف الفطرة السميمةؤ أف كبل منيما شأف مف ش يئلفضاء فل يككف مناسبان أف 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ چ الكريمة اآلية 

فيذه آية مف آيات الفطرة اإلليية ىى أقكل ما تعتمد عمييا المرأة فى ترؾ  ،[٦٣لروم: ]ا چ ڳ

خكتيا كسائر أىميا كاالتصاؿ برجؿ غريب عنيا تساىمو السراء كالضراء  يسكفك  إليو  كتسكف ،أبكييا كا 
صمتيا بو أقكل مف كؿ بأف   القربى، ثقة منيا مكيككف بينيما مف المكدة أقكل مما يككف بيف ذك  ،إلييا
كجعميا  ،كذلؾ الشعكر الفطرم الذم أكدع فى المرأة ،كعيشتيا معو أىنأ مف كؿ عيشة.ىذه الثقة ،صمة

يا بالزكاج مقبمة عمى نأقد ال تجد مثميا لدل أحد مف األىؿ، كبيا تعتك  ،تحٌس بصمة لـ تعيد مف قبؿ
سعادة ليس كراءىا سعادة فى الحياة، ىذا ىك المرككز فى أعماؽ النفكس، كىذا ىك الميثاؽ الغميظ، 

 .(2) اإلنسانيةو مف مكانتبيذا الميثاؽ، كما ىى  يفما قيمة مف ال يف
بأف ، طة الزكجيةالمحافظة عؿ الرابالذم أشار اليو القرآف الكريـ مف أجؿ مثؿ سمكب األاألىذا ىك 

ما يترتب عمى الميثاؽ  القرآفف بيٌ كقد ، كالتكافؽ، كاالنسجاـ، ىجعؿ تمؾ الرابطة قكية مبنية عمى الرض
تحدث عف أعندما  ،تي الحديث عنيا بالتفصيؿ في المطالب القادمةأسي ،الغميظ مف حقكؽ ككاجبات

 .الحقكؽ الزكجية
 عف النبي صمى الم و عميو كسمـكبياف الحقكؽ الزكجية؛ ف لـ تغفؿ السيٌنة عف رعاية الرابطة الزكجية،ك 

كا أىالى " قاؿ: ٍيرنا، ًبالنٍّسىاءً  كىاٍستىٍكصي ، عىكىافه  ىيف   فىًإن مىا خى ـٍ ٍيرى  شىٍيئنا ًمٍنييف   تىٍمًمكيكفى  لىٍيسى  ًعٍندىكي ، غى  أىفٍ  ًإال   ذىًلؾى
كىيف  فى  فىعىٍمفى  فىًإفٍ  ميبىيٍّنىةو، ًبفىاًحشىةو  يىٍأًتيفى  اًجًع، ًفي اٍىجيري ٍربنا كىاٍضًربيكىيف   المىضى ٍيرى  ضى ، غى ـٍ  فىًإفٍ  ميبىرٍّحو  فىبلى  أىطىٍعنىكي
مىٍيًيف   تىٍبغيكا ، عى ـٍ  ًإف   أىالى  سىًبيبلن مىى لىكي قًّا، ًنسىاًئكيـٍ  عى ًلًنسىاًئكيـٍ  حى ـٍ  كى مىٍيكي قًّا، عى قُّكيـٍ  فىأىم ا حى مىى حى  فىبلى  ًنسىاًئكيـٍ  عى

                                                           
/ 1)مض التنزيلالكشاف عن حقائق غواىػ( 538)المتكفى:  أحمدالقاسـ محمكد بف عمرك بف أبك  الزمخشرم ((1

 ق(.1407بيركت الطبعة الثالثة ) –( دار الكتاب العربي 492
( شركة مكتبة كمطبعة 216 211/ 4) تفسير المراغيىػ( 1371بف مصطفى )المتكفى أحمد ،المراغي  (2)

 ـ. 1946  ىػ  1365، ىاألكلالطبعة ، مصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصر
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ـٍ  ًطٍئفى ييك  ، مىفٍ  فيريشىكي ـٍ  ًفي يىٍأذىف   كىالى  تىٍكرىىيكفى ، ًلمىفٍ  بيييكًتكي قُّييف   أىالى  تىٍكرىىيكفى مىٍيكيـٍ  كىحى  ًفي ًإلىٍيًيف   تيٍحًسنيكا أىفٍ  عى
ًتًيف   طىعىاًمًيف   ًكٍسكى  .(1) "كى

 فامعقان ليألف فيو تحق ،و، كقد حث اإلسبلـ عميو كرغب فيعمييـ الصبلة كالسبلـ الزكاج سٌنة األنبياءك 
نساف أف يعمر األرض، كيككف خميفة اهلل فييا، كمنيا ليستطيع اإل ؛ال بٌد منيا كدينية ،اجتماعية كنفسية

: 
 الشخص فيو ييشعر ،ديني بتقديس فييا كالكاجبات الحقكؽ تمتقي التي الثابتة األسرة عماد الزكاج " أف
بو  كتسمك ،اإلنساف برقيٌ  تميؽ نفسية ركحية عبلقة فيك ،تويإنسان بيا تعمك مقدسة رابطة الزكاجبأف 
ىذه  كلعؿ ،فقط البييمية الشيكة ىي فييا ثى كالذكرناأل بيف العبلقة تككف التي يةانالحيك  دركة عف

 .(2)" الزكجيف بيفتعالى  اهلل جعميا التي المكدة ىي الركحية النفسية الناحية
 

 الغريزة مطمب تمبيةإلى  بالكصكؿ ،كالمجتمع كأبنائيما الزكجيف ةمصحم ان قيتحق الزكاج في" أف كمنيا: 
، النظر مف كقاية ذلؾ كفي شرعية، بطريقة الجنسية  داألكالك  الزنا، مشاكؿ مف لممجتمع كحماية المحـر
 كفقد كالٌسفمس كالزىرم، الشرعية غير الجنسية العبلقات عف تنشأ التي اضمر األ مف الحمايةك  ،المقطاء
 عمارة الغاية ىذه عف كينشأ، الزكاج طريؽ عف بالتناسؿ اإلنساني النكع استمرارك  ،كغيرىا المناعة،
 كالتنعـ جاب،ناإل في البشرية الرغبة تحقيؽك  ،فييا لخبلفتو اإلنساف كتحقيؽ كاستثمارىا، ،األرض

 .(3)" آبائيـإلى  داألكال نسب حفظك  ،داألكالب
ليا  يكفؿ مف فيو تجد المرأةأف  إذ ؛سكاء حد عمى كالمرأة لمرجؿ الحقيقية الراحة الزكاجفي  " أفكمنيا: 
ما  ككؿ ،طبعيا مع يتفؽ ما ذلؾ كفي ،تحنك عمييـ داألكال كعمى ،ترعاه البيت عمى كؼتفتع ،الرزؽ
كمتاعبيا  الحياة ألكاء بعد كالرجؿ ،اانالمشقة أحي مف هظاىر  فيف كاف ا  ك  ،الراحة ىك الغرائز مع يتفؽ
لكاف  الزكاج كلكال ،كمتاعبيا الدنيا صحراء في كسط كاحة ونأكك ،الحياة جنة لزكجيةا بيت في يجد
 .(4)" مستقر كال سكف كال ،لو مأكل ال افاٌقان 

                                                           
حديث ، (3/459)، باب ماجاء في حؽ المراة عمى زكجيا، الصحيح سنن الترمذي الجامع، الترمذم (1)

 (.163/ 3)صحيح وضعيف سنن الترمذي ، األلباني، ( حديث حسف صحيح1163)
  ( .20 )ص الشخصية األحوالأبك زىرة،    (2)

، لتكزيعدار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كا، (96)ص:  في اإلسالم األسرةالمجتمع و ، الجكابي محمد طاىر  ((3
 ـ .2000  ىػ  1421الطبعة: الثالثة 

 (.22 )ص الشخصية األحوالأبك زىرة،   (4)
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حص نفسو مف الزكجيف كاحد كؿ إلعفاؼ األمثؿ السبيؿ ىك لزكاج" أف اكمنيا:    يقع ال حتى ؛ياانكا 
شيكة، كاستمتاع كؿ مف كاحد مف الزكجيف باآلخر ال يسمؾ مسمكان خاطئان في قضاء الك  ،في الفاحشة

كاحد مف  كؿ الشيكة عند قضاء بو يتحقؽ الذم االستمتاع ىذاكىذا المتاع مما أحمو اهلل لعباده، ك 
 اهللألف  ؛نسافلئل ضركرم كىك ،النفسي لمسككف كتحصيؿ ،كتحقيؽ لمفطرة ،لمغريزة إشباع فيوالزكجيف 

 الميؿ ىذا دانكالذم يع ،إلى اآلخر الميؿ منيما كاحد كؿ كياف في كركزٌ  ،ثىنكاأل الذكر خمؽ تعالى
 .(1)عنتنا ليا كيسبب ،رىقنا نفسو ييحمٍّؿ الفطرم

فييما مف  بما  أكدع اهلل اآلخر؛االستغناء عف  أحدىماال يستطيع  كبلًّ مف الذكر كاألنثى كبما أف 
شركع؛ لذلؾ شرع اإلسبلـ الزكاج كحث الغرائز، كاف ال بد مف أف تيصرؼ تمؾ الغرائز بالطريؽ الم

رفرؼ كت، عميو، كلكي تدكـ تمؾ العبلقة بيف الزكجيف، كليتحقؽ مبدأ السكف كالمكدة كالرحمة مف الزكاج
، فقد شا فى حب كسعادة، يحدكىما األمؿ فى المستقبؿيعيأجنحة السعادة عمى حياتيما الزكجية، كل
األسس التى ال بد مف مراعاتيا عند اختيار الزكج، كىذا ما كجو كأرشد اإلسبلـ كيبلن مف الزكجيف، إلى 

 الباحث في المطمب القادـ.    إليوسيشير 
 

 .اختيار الزوج :المطمب الثالث
 

 مف ى؛ثأنـ أ ان كر أكاف ذصحيحة في اختيار الزكج سكاء سس أعمى  ان مبني ،شامبلن  ان نظام اإلسبلـكضع 
عبلمو السعادة كتنبعث منو أرفرؼ فكؽ ت شامخان  دك صرحان المحافظة عمى الرابطة الزكجية حتي تغ أجؿ

 .المكافقةالمكدة كالسكينة كالرحمة كالرضى ك نسائـ المحبة ك 
فالزكاج رابطة  ؛ىـ مراحؿ تعمير الحياة الزكجية كصقميا في البداية بركح الحؽمف أختيار الزكج كا

 ،صحيح لمعثكر عمى الزكج المناسبمجيكد دقيؽ ك ية مقدسة دائمة، تحتاج إلى إنسانكثيقة، كعبلقة 
 .(2) ياما معدكداتأشريؾ ليست فالحياة مع ال

                                                           
الطبعة عماف،  النفائس ( دار19 18)ص والسنة الكتاب ضوء في الزواج أحكاماف، سميم عمر، األشقر  (1)

 . ق1418 ـ 1997ى، األكل
 ( اليمامة لمطباعة كالنشر كالتكزيع دمشؽ61)ص  الكريم القرآنالحياة الزوجية في ،أحمدالخطيب عبد الفتاح   (2)

 ـ.. 2004  ق 1425ى األكلبيركت.الطبعة 
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 ينتياأنطم تحقيؽ في كبير طرؼ فيي، المتعددة ياميامٌ  بسبب األسرة؛ في اعؿف ركف الزكجةكبما أف 
ف إف ىذا أجؿ مف، كتكجييـ كترعاىـ األكالد تربي التي كىي ،ىاأفراد  لكؿ المبلئمة الظركؼ كتكفير

 .(1)بعده ما عميو ينبني أساسيأمر  اختيارىا في يأنتال
لصالحة ما يتحرل في اختيار الزكجة اعمى أف  كحث اىتـ اإلسبلـ باختيار الزكج، مف أجؿ ذلؾ

، كطاعة مبنية عمى طاعة اهلل ،حياة زكجية سميمة كرابطة زكجية قكية لبناء ؛استطاع إليو  سبيبل
التحرم في اختيار  مكر عمىكلياء األأجة صالحة، ككذلؾ حث د الدنيا زك عماألف  الزكجة لزكجيا؛
 .كيحسف العشرة الزكجية ،يقكـ بالقكامة الزكجيةل صاحب الخمؽ، الزكج الصالح

؛ الديف كالصبلح كالخمؽ، لكي تسير الحياة الزكجية كتدكـ ىابد مف تكفر  سس التي الىـ األأكمف  
الذم يكثؽ الرابطة كىك الرابط المتيف  ،ياة الزكجيةيو الحمساس القكيـ الذل تقـك عالديف ىك األف

 مكحده الذالديف ىك ك  ،ىكاء فتككف في ميب الريحتسير الحياة الزكجية حسب األ وبدكنالزكجية، ك 
 .سير في مرضات اهللكت ،تدكـمرابطة الزكجية أف ليكفؿ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌ  ڌ چ  قاؿ تعالى: القرآف إلى ضركرة اختيار الزكجة الصالحة،أشار كقد  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ   ژ

 . [١]النساء:  چڻ  ڻ  

البلتي تطيب لكـ  ،فسيفنأتختاركا منيف الطيبات في أف لكـ أييا األزكاج  ينبغيتشير اآلية إلى أنو 
كغير ذلؾ مف األكصاؼ  ،سنةب الحكاآلدا ،كالعقؿ ،كالحسب ،الحياة باالتصاؿ بيف، الجامعات لمديف

ال يتزكج إال الجامعة لمصفات أف  و ينبغينأكالحث عمى االختيار قبؿ الخطبة، ك ، لنكاحيف الداعية
 ،كحسف التدبير ،كالعائمة ،كفاءة البيت :كثيرة مف أىميا مكرالنكاح يقصد ألف إف ؛المقصكدة بالنكاح

الفرج، كالسركر في الحياة، كعمدة ىذا  افيقصد بو إحصك ، كالعقؿي  الديفي : صفةو  كحسف التربية، كأىـي 
د كشرفيـ، كأساسو الحسب األكاليقصد بو نجابة  ؽ الظاىرة، كحسف الخبلئؽ الباطنةحسف األخبل

 .(2)هأمر بالنظر لمف يخطبيا؛ ليككف عمى بصيرة مف أمر  كالنسب الرفيع، كليذا أباح الشارع بؿ

                                                           
 (.99)ص:  في اإلسالم األسرةالمجتمع و ، محمد طاىر ،الجكابي  ((1
خالصة تفسير المنان في   تيسير المطيف، ىػ(1376عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل )المتكفى: ، السعدم  ((2

المممكة العربية   كف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ؤ ( كزارة الش130/ص( )السعدي)تفسير  القرآن
 ىػ.1422، ىاألكلالطبعة ، السعكدية
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 ةتانفتككف ق ،عمى الرابطة الزكجية ظلكي تحاف ؛ف كالخمؽتككف الزكجة مف ذكات الديأف  نبغييك 

چ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ  تعالى في قكلو: حافظة كما كصفيا اهلل

 [.١٠]النساء: 

 يكبينيـ ف بينيف مالنساء الصالحات مطيعات لؤلزكاج حافظات لما يجر إلى أف تشير اآلية  ىذهك  
األكلى يحفظف معف أحدا عمييا كلك قريبا، كبكف الخاصة بالزكجية، ال يطؤ كالش ،مف الرفث ؛الخمكة

اهلل أمر  أم بسبب (بما حفظ اهلل)كقكلو: ، أذف تسمعأك  ،أك عيف تبصر ،تممس دو العرض مف يى 
 سرارأكبر عظة كزجر لمف تتفكو مف النساء بإفشاء األاآلية  كفى، يطعنو كيعصيف اليكل بحفظو، فيفٌ 

 .(1)يحفظف أمكاؿ الرجاؿ كما يتصؿ بيا مف الضياعأف  يفككذلؾ عمي، كال تحفظ الغيب فييا ،الزكجية
كؼً ك  كىذىا أًلىٍزكىاًجًيف  ًباٍلمىٍعري ، كىىيكى السُّكيكفي كىالط اعىةي ًلم ًو تىعىالىى، كى اًت اٍلقينيكتى اًلحى  كىًحٍفًظ ًمٍف ًصفىًة الص 

قىتىادىةي (2)الث ٍكًرمُّ اٍلغىٍيًب. قىاؿى  اًفظىاته ًلٍمغىيٍ  :(3)كى ا يىًجبي ًحٍفظيوي ًفي الن ٍفًس حى ٍيبىًة اأٍلىٍزكىاًج مى ًب يىٍحفىٍظفى ًفي غى
اًؿ، عىٍف  ٍيرىةى كىاٍلمى ٍنوي  أىًبي ىيرى ؟ (4)رىًضيى الم وي عى ٍيره : أىمُّ النٍّسىاًء خى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : سيًئؿى الن ًبيُّ صى ، قىاؿى

 : ٍف تىسىرُّ »فىقىاؿى ٍيري النٍّسىاًء مى تيًطيعي إذا  خى ، كى اًليىاإذا أمر نىظىرى مى اًلفيوي ًفي نىٍفًسيىا كى اٍلغىٍيبي ىينىا ك  ،(5)«، كىالى تيخى
اصٌّ بً  اًفظىاته ًلكيؿٍّ مىا ىيكى خى ٍيًف، فىبلى  أمكرىيكى مىا ييٍستىٍحيىا ًمٍف ًإٍظيىاًرًه، أىٍم: حى ٍكجى ًة ًبالز  اص  ٍكًجي ًة اٍلخى الز 

ده ًمنٍ  مىى شىٍيءو يىط ًمعي أىحى ٍكجً  ييف  عى ًمم ا ىيكى خىاصٌّ ًبالز 
(6). 

تككف عميو الزكجة مف أف إلييا الشارع بما يجب  أشارالعظيمة التي  ى انتمؾ المعإلى  ذا نظرناا  ك 
 القرآف ياكصف الزكجية، ككانت كما  أسراركحفظ  ،الصبلح كحسف الطاعة لزكجيا، كرعاية بيتو

كالعطؼ  الحب ىاؤ ممف في حياة زكجية العاش الزكج (،ت لمغيبتات الحافظاانالصالحات القمف)
 .مطيعة لو ،كيؼ ال كالزكجة حافظة لحقكؽ زكجيا في السر كالعمف حناف،كال

                                                           
 .(28/ 5) تفسير المراغي، مراغيال  (1)
  .111مسرد األعبلـ ص         (2)
 .116مسرد األعبلـ ص        ( 3)

 ) 4)        .113مسرد االعبلـ ص  
تحقيؽ: ، المستدرك عمى الصحيحين، ىػ(405عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل )المتكفى: ، أبك لنيسابكرما   (5)

ـ. 1990 – 1411، ىاألكلالطبعة ، بيركت –دار الكتب العممية ، (175/ 2)مصطفى عبد القادر عطا 
 .: صحيح اإلسناد كقاؿ

الييئة ، (58/ 5) الحكيم )تفسير المنار( القرآنتفسير ، ىػ(1354محمد رشيد بف عمي )المتكفى: ، رضا ( 6)
 ـ. 1990سنة النشر: ، المصرية العامة لمكتاب
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بي ىريرة أعف ف ،الزكاج بذات الديف إلىبابيـ كقد كجو النبي صمى اهلل عميو كسمـ رجاؿ المسمميف كش
اليىا :تنكحي المراةي الربع ":قاؿ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،رضي اهلل عنو سىبيا ،لمى اليا ،كلحى مى  ،كلجى

 .(1)"فاظفٍر بذات الديف تربٍت يداؾى  ،كلدينيىا
 

خبر بما يفعمو أالنبي صمى اهلل عميو كسمـ  فإ: رحمو اهلل في شرح ىذا الحديث الشريؼ (2)قاؿ النككم
ت أييا نأذات الديف، فاظفر عندىـ  كآخرىا ،يقصدكف ىذه الخصاؿ األربع نيـإف ؛دةالناس في العا

: كممة جارية عمى "تربت يداؾ"الفعؿ الجميؿ. ك ":الحسب"بذلؾ. كأمر ؛ ألنو المسترشد بذات الديف
ألسنة العرب، كالمراد بيا: الحث كالتحريض. كفي ىذا الحديث الحث عمى مصاحبة أىؿ الديف في كؿ 

 .(3)كيأمف المفسدة مف جيتيـ ،طرائقيـ كحسف ألف صاحبيـ يستفيد مف أخبلقيـ كبركتيـ ؛شيء
أما  حياتيما تىرفيؿ في حمؿ السعادة،أك  كذا خمؽ، ييمسي زكاجيما عندما يككف الزكج أك الزكجة ذا ديفك 

و مف حياتيما الزكجية، انحباط ىك ما يجنيأف اإل كباألخبلؽ، فبل ريب في إذا لـ يمتـز كبلىما بالديف
 .(4)التظاىر بالصبلحأك  ادةماـ الناس بمظير العبأف ظير ا  ك 

النبي صمى ف إ كالديف ىك األساس في الحفاظ عمى الرابطة الزكجية، كالرجؿ كالمرأة سكاء في ذلؾ، بؿ
عند  إليو  ينظرأف  ال بد مالخمؽ كالديف ىما األساس الذمكر أف كلياء األأل اهلل عميو كسمـ، قد بيف

ٍيرىةى رىًضيى فتزكيج الفتيات،  ـٍ  عىٍف أىًبي ىيرى : "ًإذىا أىتىاكي م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى ٍنوي، قىاؿى الم وي عى
ًدينىوي، فى  ميقىوي كى ٍكفى خي ٍف تىٍرضى كهي، انمى "  األرضال  تىٍفعىميكا تىكيٍف ًفٍتنىةه ًفي إى ًكحي فىسىاده عىًريضه كى

(5). 
 ديف تجنب الزكاج الشقاء كالتعب كتجنب الناس الفتنةعمى ال يف الرابطة الزكجية التي تبنإفكعميو 

كتككف حياة زكجية  ،مبنٌيا عمى الديف تيكف معة كؿ المتاعبكاف إذا فاختيار الزكج  ؛كالخمؿ كالفساد

                                                           
صحيح ، ومسمم( 5090حديث )، ( 7/7)، كفاء في الديفباب األ–كتاب النكاح ، صحيح البخاري، البخارم  (1)

 .(1466حديث )، ( 2/1086)، باب استحباب نكاح ذات الديف–كتاب الرضاع ، مسمم
  .1120مسرد االعبلـ ص   ( 2)

الطبعة: ، بيركت –دار إحياء التراث العربي ، (52/ 10) شرح النووي عمى مسمم، بف شرؼ ىيحي ،النككم  ((3
 .1392الثانية، 

  (.64)ص  القرآنالحياة الزوجية في أحمد، عبد الفتاح ، الخطيب     (4)
وسنن ابن ، (2695حديث)، ( 2/179)، النكاحكتاب ، المستدرك عمى الصحيحين، الحاكـ النيسابكرم  (5)

 .و األلبانينحس  ك ( 1967حديث )، ( 1/632)، باب االكفاء، كتاب النكاح، ماجة
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كالزكجة أكلى الناس بالعطؼ  ،مع جميع الناس حسافباإلأمر  كيؼ ال كالديف ،ممؤىا الحب كالعطؼ
 .حنافكال
 

ف إ :(1)الحسف البصرمحكاؿ، سأؿ رجؿ اليظمـ زكجو بحاؿ مف األ نوأديف كمف ثمرات صاحب ال
 فا  ك  ،يا أكرمياأحبٌ فاف  ؛جيا مف يخاؼ اهللفمف أزكجيا ؟ قاؿ: " زكٌ  عندم ابنة لي كقد خطبت إليٌ 

  ( 2)أبغضيا لـ يظمميا " 
االستقرار إلى  دعاةذلؾ مألف  ؛حرائركلممحافظة عمى الرابطة الزكجية، فقد حث الشارع عمى الزكاج بال

القدرة اإلماء إال بشرطيف: عدـ إلى  تقاؿ مف المحصناتنال يجكز االالراجح أنو في نفكس األزكاج، ك 

ڍ ڍ ڌ چ  قاؿ تعالى ،الكريمةإليو  اآلية  شارتأف ارتكاب الفاحشة، كما ، كالخكؼ مالمالية

الى چ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 . [٨٤ساء: ]الن  چ ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆچ قكلو 
لـ ف إف الزكج حرا نظرتف كاف إفإنو  المسممة" كأما  األمة  قاؿ المطيعي في تكممة شرح المجمكع :

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ يخش العنت كىك الزنا لـ يحؿ لو نكاحيا لقكلو تعالى 

إلى قكلو عز كجؿ چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

لمف لـ يخش يا ال تحؿ أنفدؿ عمى   [٨٤]النساء:   چ ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆچ

فالعنت، ك  العنت كلـ تكف عنده حرة كال يجد طكال، كىك ما يتزكج بو حرة، كال ما يشترل بو أمة  يخش ا 
فجاز لو نكاحيا لآلية، ك  إذا  ونأفدؿ عمى بو حرة مسممة لـ يحؿ لو نكاح  األمة  كجد ما يتزكج ا 

 .  (3)"مةنو ال ينكح األأاستطاع ما ينكح بو محصنة مؤمنو 

                                                           
  .110مسرد األعبلـ ص         (1)

   (273/ 1)، النفقة عمى العيال  ىػ( 281بكر عبد اهلل بف محمد  البغدادم )المتكفى: أبك  ،ابف ابي الدنيا     (2)
الطبعة: ، الدماـ –السعكدية   دار ابف القيـ ، تحقيؽ: د نجـ عبد الرحمف خمؼ، (125 حديث )رقـ:، زكيج البناتباب ت
 .ـ1990  ىػ 1410، ىاألكل

 دار الفكر.، (16/237)المجموع شرح الميذب(تكممة ، محمد بخيت، المطيعي  ((3
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 الكلد إرقاؽ فيو"أف  كعدـ نكاح اإلماء إال بالشرطيف المذككريف ر،ئمف الحث عمى زكاج الحراكالحكمة 
 صفات مف كالعزة،  كميانةي  الناكح إلى يرجع نقصافه  كمو كذلؾ ،مبتذلة ممتينة ،جةكال   راجةخ   كألنيا،

 ( 1") المؤمنيف
خر ليككف شريؾ آللالزكجيف  كؿ مف كحب ككد بعد اختيار أف تككف عف تراضو  بد كالرابطة الزكجية ال

كاالختيار  أف تقكـ عمى الرضى الكامؿ : فالعبلقات بيف الزكجيف ينبغيقطب د، يقكؿ سيٌ حياتو
 .(2)مف ىناؾأك  المطمؽ، كالسماحة النابعة مف القمب، كالكد الذم ال يبقى معو حرج مف ىنا

عمى الخمؽ  ان بأف يككف مبني ،و  الشرعأشار إليكفؽ ما بعد أف يختار كؿ مف الزكجيف اآلخر كعميو ف
يترتب عمى ذلؾ حقكؽ لكؿ مف الزكجيف، منيا ما ىك مشترؾ بيف فإنو  الزكاج،  يعيقد، كالديف

خاص بالزكجة، كىذا ما سيكضحو الباحث في  كما ىك خاص بالزكج، كمنيا ما ى انيالزكجيف، كم
 المطالب القادمة.  

 
 الزوجين: المطمب الرابع:الحقوق المشتركة بين

 التمدف، كتأسيس تعمير في بالسكية افمشترك ،اإلنساني لمنكع افمتساكي افشطر  كالمرأة الرجؿف إ
 كالرغبات كالحكائج كالعكاطؼ كالعقؿ كالذىف القمب أكتي قد الصنفيف ، ككبلاإلنسانية كخدمة الحضارة،
 التمدُّف لصبلح الفكر كتنشئة ىفالذ كتربية ؿالعق كتثقيؼ النفس تيذيبإلى  يحتاج منيما ككؿ البشرية،
 الجية ىذه مف بيف الصنفيف بالمساكاة فالقكؿ التمدُّف، خدمة مف بنصيبو كؿ منيما يقـك حتى كفبلحو،

 .(3)عميو "  غبار ال
 سكرة النساء: تضمنتياكمف الحقكؽ كالكاجبات التي 

 
 .بين الزوجين الحق األول: حسن العشرة 

 داءأالكد، كحسف المعاممة كالمخالطة ك ، كالمحبة كالرحمة، كالبشاشة ك بادؿاالحتراـ المتحسف العشرة ىك 
يستطيع  و النأفيشعر كؿ منيما  اآلخر، احدىمأخر، كيكمؿ الحقكؽ، فكؿ مف الزكجيف عكف لآل

كيدعك لو بالخير، كيدخؿ عمى قمبو السركر،  ،كيسامحوسى ألاآلخر، فيتحمؿ منو ا العيش بدكف
 . ىا السكينة كاليدكءؤ مم دىا ستككف الحياة الزكجيةالمو، عنآكيكاسيو في 

                                                           
 .(350 /1) التأويل وحقائق التنزيل مدارك ،النسفي تفسيرالنسفي،   (1)
 (.1/585) القرآنفي ظالل ، قطب  (2)
 دمشؽ.الثانية، الطبعة ، الفكر دار، تعريب محمد كاظـ السباؽ، (183)ص ، الحجاب، األعمىأبك  المكدكدم  (3)
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يا مبنية عمى المعركؼ فيما نإ ،ية عظيمة كيؼ تككف العشرة بيف الزكجيفآتعالى في  ف اهللكقد بي  
  المعاني، ككؿ حسافف الناس مف المكدة، كالرحمة، كاإلكالمعركؼ :ىك ما تعارؼ بي ،ابينيم

 .[١٨]النساء:   چ ۉ ۉٹ ٹ چ  ،رالجميمة، فيي كممة جامعة لكؿ الخي

 
اًمعه ًلكيؿٍّ مىا عيرؼ ًمٍف طىاعىًة الم ًو كىالت قىرُّبً لغةن : المعركؼك  ىيكى اٍسـه جى كيؿٍّ حساف إلى كاإلً  إليو  " ى الن اًس، كى

ا ندىب ٍنوي  إليو  مى نىيىى عى س نات كالميقىب حات ،الشرعي كى فةي كحي  ،ًمفى الميحى كؼ: الن صى ٍحبًة مىعى كالمىٍعري ٍسف الصُّ
ـٍ ًمفى الن اًس" ٍيًرًى األىىؿ كىغى
(1) . 

 مف حقيايا تكفيأف  ىىك : العشرة بالمعركؼ: كا قالفىؿ التفسير معنى العشرة بالمعركؼ أف بي  قد ك 
ال يؤذييا بالقكؿ كالفعؿ، بؿ يحسف معاممتيا  افك  ذنب، بغير كجييا في يعبس كأال كالنفقة، المير

ف الفعؿ، كىذه األقكاؿ كاألفعاؿ مما تألفو طباعيف، كال يستنكر شرعان كال عرفان كال بطيب القكؿ كحس
 .(2)مركءةن 

ۉ چ  الكريمة مف قكلو تعالى:اآلية  العظيمة التي اشتممت عمييا  المعانيكألىمية تمؾ 

، كما يترتب عمييا مف المعاني، فقد أٌكد النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىذه [١٨]النساء: چ  ۉ

الحقكؽ في أعظـ مجمع عرفتو الدنيا في ذلؾ الكقت، حيف خطب الناس في يكـ عرفة فقاؿ: فىات قيكا اهللى 
ٍذتيميكىيف  ًبأىمى انًفي النٍّسىاًء، فى  ـٍ أىخى مىٍيًيف   افكي ـٍ عى لىكي ًة اهلًل، كى ييف  ًبكىًممى كجى ـٍ أف  اهلًل، كىاٍستىٍحمىٍمتيـٍ فيري الى ييكًطٍئفى فيريشىكي

تيييف  فاف  دنا تىٍكرىىيكنىوي،أىحى  ًكٍسكى ـٍ ًرٍزقيييف  كى مىٍيكي لىييف  عى ، كى ٍيرى ميبىرٍّحو ٍربنا غى فىعىٍمفى ذىًلؾى فىاٍضًربيكىيف  ضى
كًؼ" ًباٍلمىٍعري
(3) . 

كاف  كيعممكف بيا، فيذا ابف عباس رضي اهلل عنيما، القرآف معانيسمؼ ىذه األمة يفقيكف كاف  كلقد

ا أيًحبُّ أف  بُّ ي أيحً انيقكؿ "  ٍرأىًة، كىمى ي فى ًلٍممى ٍرأىةي أف  أىتىزى ي فى ًلي اٍلمى ڳ ڳ چ  الم وى تىعىالىى يىقيكؿي:ألف  ؛تىتىزى

                                                           
 ( .240/ 9) العرب انلس، ابف منظكر  ((1
التفسير ، زحيميال (،374- 4/373) المنار تفسير، رضا رشيد ،(97/ 5) تفسير القرطبي ، القرطبي  ((2

، (138/ 2ط العممية ) لمجصاص القرآنأحكام ، بف عمي الر ازم الحنفي أحمد الجصاص ،(302/ 4) المنير
 . ـ1994ىػ/1415، ىاألكلالطبعة: لبناف،  –دار الكتب العممية بيركت ، تحقيؽ عبد السبلـ محمد شاىيف

 (.1218حديث )، (2/886)، و كسمـباب حجة النبي صمى اهلل عمي، كتاب النكاح، صحيح مسمم  ((3
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ا أيًحبُّ  [ ٨٨٧]البقرة:  چ  ڱ ڱ ڱ مى مىٍييىاأف  كى قٍّي عى ًميعى حى  :يىقيكؿي  تىعىالىى الم وى ، ألف أىٍستىٍنًظؼى جى

  .(1)  "[٨٨٧]البقرة: چ ں  ں  ڻچ 

، فخرج إلٌي في ممحفة حمراء كلحيتو (3)بف الحنفية : أتيت محمدى (2)كقاؿ يحيى بف عبد الرحمف الحنظمي
يف نا  أتي كدىنتني بالطيب، ك أمر ىذه الممحفة ألقتيا عمٌي ف إ تقطر مف الطيب ػ فقمت: ما ىذا؟ قاؿ:

 .(4)ما نشتييو منيف يشتييف منا
رفيقاتيا؛ إلى  يديـ الكدٌ  فأ، ك ف يدعك لياأك  ،عد مكتياذكر الزكج محاسف زكجتو بيأف  كمف المعركؼ

سكة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ األ، كلنا في كانت تفعؿ في حياتياباليدايا كما  فإليي فيبعث
مىى  عنيا اهلل رضيالحسنة، فعف عائشة  ، مىا غً  امرأةقالت " مىا ًغٍرتي عى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍرتي ًلمن ًبيٍّ صى

ةى، ىىمىكىٍت قىٍبؿى  ًديجى مىى خى ًني، ًلمىا كيٍنتي أىٍسمىعيوي يىٍذكيريىىا، كى أف  عى ك جى ، أف  هي الم وي أمر يىتىزى ييبىشٍّرىىىا ًببىٍيتو ًمٍف قىصىبو
ا يىسىعيييف   "اف كاف كى  بلىًئًميىا ًمٍنيىا مى لىيىٍذبىحي الش اةى فىييٍيًدم ًفي خى

(5). 
فبعد  ؛كحسف المعركؼ بيف الزكجيف ،محبة كالرحمة كالكد كاالحتراـال انيمع سمىأإلى  فيشير الحديث

إلى  ، كييدمف ذكرىا بالخير، كالدعكة لياع، لـ يغفؿ صمى اهلل عميو كسمـ اهلل عنيا يجة رضخدي ةكفا
 رفيقاتيا.

 مف بو ما كييزيؿ السركر عميو، إلدخاؿ كيسعى لآلخر، منيما كاحد كؿ يخمصأف  "كمف حسف العشرة
إلى  لبلعتذار المسيء الطرؼ كيبادر  كأخطائو،اآلخر  ىفكات منيما عف كؿ كدىر، كيتجاكزك  حيزف

                                                           
 األحاديثالمصنف في ، ىػ(235بف خكاستي العبسي )المتكفى:  افعبد اهلل بف عثم بكر، أبك شيبةابف أبي   (1)

الطبعة ، الرياض –مكتبة الرشد ، (19263حديث )، (196/ 4)، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، واآلثار
، تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، (14728حديث)، (7/482)، والسنن الكبرى لمبييقي، ىػ(1409ى )األكل

 ـ. 2003  ىػ  1424، الطبعة: الثالثة، لبنات –بيركت ، دار الكتب العممية
  جد لو ترجمة في كتب التراجـ.أكلـ ، ىذا االسـ كرد في تفسير القرطبي كغيره     (2)      
      

         . 118مسرد االعبلـ ص (3)
 (.6/160) فسير القرطبيت، القرطبي  (4)
باب تزكيج النبي صمى اهلل عميو كسمـ خديجو كفضميا رضي اهلل  –كتاب المناقب ، صحيح البخاري، البخارم  (5)

، باب فضائؿ خديجو اـ المؤمنيف رضي اهلل عنيا صحيح مسمم، مسمـ، (3816حديث )، (5/38)، عنيا
 .( 2435(، حديث )4/1888)
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ترـى  اآلخر، كييٍكرـى   في يككف بعيب ماـ أحدأاآلخر  منيما أم يذـٌ  اآلخر، كال أىؿ الزكجيف مف كؿ كيحى
 .(1)زكجو "  مف أكثر خراآلب اىتمامنا الزكجيف مف أمٌ  ييظير صاحبو، كال

ما ال يطيؽ، كمف حسف العشرة استمرار اآلخر  مف حسف العشرة عدـ قياـ أم طرؼ بتكميؼ الطرؼك 
يشبع مف خبلليا كؿٌّ  ،الجك المبلئـ لحياة مريحة ئةكدة كالرحمة، كمف حسف العشرة تييالكد كالحب كالم

ثبات الذات ،كالتقدير ،كاألمف ،الحبمف  مف الزكجيف حاجاتو النفسية إلى  نيا، كالحاجةكالتعبير ع ،كا 
 .(2)ب إشباع الحاجات الماديةانجإلى  المكدة كالرحمةإلى  الذرية الصالحة، كالحاجة

 إليو  ، كىذا ما سيشيرخصائصالطرفيف مف  مف كؿ   كدع اهلل فيحسب ما أبىذا التعاكف يككف  ك 
 الباحث .

 
 كل حسب اختصاصو.بين الزوجين : التعاون ثانيالحق ال

 
تعتبر أىـ  يالزكجية الت ةبالؾ بالرابط كدكاميا، فما كانت ىك مدعاة لنجاحيامؤسسة  يةأالتعاكف في 

ال يحدث تعارض في  ىحت ،يككف كؿ حسب اختصاصوال بد أف كالتعاكف  ،طبلؽالمؤسسات عمى اإل
فقد أكدع اهلل  ؛مف التعاكف بيف الزكجيف  ال بدكلدكاـ الرابطة الزكجية  ،الميمات كتنيار تمؾ المؤسسة

ات لكؿ مف الزكجيف تتبلءـ كدكره، كحتى ال يحدث تعارض في الميمات فقد نيى مكانجؿ في عبله إ
رشادات آلخر؛ فمك امتثؿ األزكاج لتمؾ اإليتمنى اختصاص اأف  اهلل تعالى كبل مف الرجؿ كالمرأة

 كلرفرفت السعادة في الحياة الزكجية.  ،لحافظكا عمى تمؾ الرابط المقدسة بينيـ ربانيةال
أك  كاختصاصواآلخر  االعتداء عمى حؽأحدىما إلى  فمف صدؽ التعاكف بيف الزكجيف أال يتطمع

اًىدو عممو، عىٍف  افميد ميجى
(3)  : مىمىةى قىالىٍت " قىاؿى أيُـّ سى

ك، كى (4) اؿي كىالى نىٍغزي ا لىنىا ًنٍصؼي اٍلًميرىاًث، ان: يىٍغزك الرٍّجى مى

لىٍت:  ھھ ے ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ چ فىنىزى

                                                           
 ى األكل الطبعة، ردفاأل – افعم، (.مكتبة الرسالة الحديثة19/  2)اإلسالم  في سرةاأل نظام، محمد ،عقمة  ((1

 ـ.1990 ق1410
الطبعة: الثالثة ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع كالطباعة، (84/ 1) بناء المجتمع اإلسالمي، نبيؿ ،السمالكطي ( (2

 . ـ1998 ىػ1418
  .116مسرد األعبلـ         (3)
 .116د األعبلـ مسر         (4) 
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﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷ ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ]النساء:   چ﮾  ے ۓ ۓ﮲

٢٨"](1). 
يا، كحمايتيا مف جميع المؤثرات انكتكثيؽ عراىا، كتثبيت بني األسرةرعاية  أجؿمف " :يقكؿ سيد قطب

بة الفطرة، كتجاىؿ استعدادات الرجؿ كاستعدادات انكفي أكؿ ىذه المؤثرات مج  التي تكىف ىذا البناء
 .(2)ثى"انمف ذكر ك  األسرةاالستعدادات مع بعضيا البعض، كتكامميا إلقامة  المرأة كتناسؽ ىذه
، كؿ مف الزكجيف خصائصى لف إف ؛تجاىؿ الفطرة ؤثرات التي تفكؾ الرابطة الزكجيةالمكعميو فإف مف 

 لدكاـ  الرابطة الزكجية .  ؛أحدىما مع اآلخر تعاكفيأف  مف ال بد ،كاستعداداتو 
 

اهلل ف إ" فقاؿ: ،اآلخر بل يتمنى ما اختص بوف ،واختصاصلو مف الزكجيف  كبلن  أف (3)ف المراغيكقد بي  
بالرجاؿ ليـ نصيب مف أجره ال يشاركيـ فيو  خاصان كاف  ، فما مف الرجاؿ كالنساء أعماالن ؼ كبل  كم  

حدىما  أف خاصا بالنساء ليف نصيب مف أجره ال يشاركيف فيو الرجاؿ، كليس ألكاف  النساء، كما
يختص النساء بأعماؿ البيكت، كالرجاؿ باألعماؿ الشاقة أف  كقد أراد اهلل .نى ما ىك مختص باآلخريتم

 .(4)ليتقف كؿ منيما عممو، كيقكـ بما يجب عميو مع اإلخبلص" ؛التي فى خارجيا
 لـ ما تمنى فمف كحقكقيف، مزاياىف كلمنساء كحقكقيـ، مزاياىـ لمرجاؿ "إلى أف  ابف عاشكر أشاركقد 
 ثكابو كيجعؿ المزايا، مف لصنفو أعد ما يعطيوأف  فضمو مف اهلل يسأؿ لكف اعتدل، فقد لصنفو ديع

 .(5)" لصنفو تعد لـ التي األعماؿ لثكاب مساكيا
 
 
 
 

                                                           
التفسير من سنن سعيد ، ىػ(227ي )المتكفى: اني الجكزجانسعيد بف منصكر الخراس افعثمأبك  ابف منصكر،  (1)

دار الصميعي لمنشر ، د سعد بف عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ حميد تحقيؽ: ،(1236/ 4)،بن منصور
 ده صحيح.كقاؿ المحقؽ سن، ـ 1997  ىػ  1417، ىاألكلالطبعة ، كالتكزيع

 ( بتصرؼ . 1/575)، القرآنفي ظالل ، قطب ((2
  
(3)

             .110صعبلـ مسرد األ  

 (.5/23) تفسير المراغي، المراغي (4)
 .( 5/32)التحرير والتنوير، ابف عاشكر (5)
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 .عانالمو  تفاءان عند الزوجين بين التوارث: الحق الثالث
 

ف لـ ا  ك  بمجرد العقد، تو،كفا بعداآلخر  منيما كؿ يرثمف الحقكؽ التى أكجبيا الشارع لمزكجيف أف 
 .لما لمرابطة الزكجية مف تقدير ؛يحصؿ الدخكؿ

ٻ ٻ ٻ ٻ  چ قكلو جؿ شأنو : في ف اهلل  تعالى الميراث بيف الزكجيفقد بي  ك 

ٹ ٹ ٹ  ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀپ پ پ پ ڀ ڀ

ڃ ڃ چ چ  ڃڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڤٹ ڤ ڤ ڤ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ڈڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇچ چ ڇ ڇ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڳگ ڳ ڳ ک ک ک گ گ گ

﮴   ۓھ ے ے ھڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ڻڻ ﮳  ﮲    چۓ
 . [٣٦]النساء: 

 فأماذلؾ حيث قاؿ:"   (1)الشيرازماآلية الكريمة إلى حؽ الزكجيف في الميراث، كقد بيف  أشارتفقد 
أك  دكل معوإذا كاف  كىك ،كالربع  .ابف كلدأك  كلد معو يكف لـإذا  كىك ،النصؼ :اففرض فمو الزكج
إذا كاف  ،كالثمف .ابف كلد كال كلد معيا يكف لـإذا  ،الربع: اففرض أيضان  فميا الزكجة أماك  .ابف كلد
 كلد عمى ذلؾ في االبف كلد كقسنا ،الكلد كعدـ الكلد كجكد مع فرضيا عمى فنٌص  .ابف كلدأك  كلد معيا

 ،الزكجيف حجب في فكذلؾ ،كالتعصيب اإلرث في الصمب ككلد ونأ عمى إلجماعيـ ؛الصمب
  .(2)اآلية" لعمكـ كالثمف الربع مف لمكاحدة ما كاألربع كالثبلث كلمزكجتيف

بقكلو: إف (3)يجيب الشعراكم ك كقد يقاؿ: أيف العدالة كالزكجة ترث نصؼ الزكج، أليس ىذا ظممان؟ 
 قد وأتأمر  تمكت حيف الرجؿألف  عدالة؛ كىذه ثييف؛ناأل حظ مثؿ الذكر حؽ إيضاح في يرشت اآليات

                                                           
 .110صعبلـ مسرد األ (1)
الميذب في فقة اإلمام ، ىػ(476اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم )المتكفى: أبك ، الشيرازم  (2)

 .دار الكتب العممية ( 2/409)، الشافعي
 .119عبلـ صمسرد األ  ( 3)
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 تتزكجأف  عرضة كىي منو ميراثيا تأخذ ياانف زكجيا يمكت حيف كالمرأة حياتو، يبني حتى يتزكج
 .(1) الجديد الزكج مف كلةمسؤ  كتككف

كمف ىذا  :المراغي يقكؿ فإف حؽ الزكجيف باإلرث مقدـ عمى حؽ الكالديف،  زكجيةعظيـ الرابطة الكل
ما يبقى بعد أخذ  افيما يتقاسمانقكؽ الكالديف، إذ حقكؽ الزكجية فى اإلرث مقدمة عمى حأف  تعمـ

مجتمعيف  فاشيما يعيانصمة الزكجية أشد كأقكل مف صمة البنكة، ذاؾ أف  الزكج حصتو، كسٌر ىذا
  .(2)و نصؼ شخصوانحتى كاآلخر  ـ لكجكدكجكد كؿ منيما متمٌ 

ث كؿ منيما اآلخر، كلكف بعد أف أشار الباحث إلى أنو مف الحقكؽ المشتركة بيف الزكجيف، ىي أف ير 
بؿ تعدل ذلؾ إلى أقارب كؿ   ؛ىذا الحد مف الحقكؽ المشتركة بيف الزكجيف مىلـ يقتصر اإلسبلـ ع

مف الزكجيف، فجعؿ حرمة نكاح أشخاص معينيف تربطيـ باحد الزكجيف رابط معينة، كىذا ما يعرؼ 
 بحرمة المصاىرة، كذلؾ ما سيشير إلية الباحث .

 
 :المصاىرة مةحر  :الحق الرابع

 بالمغة. مف تعريؼ الصير المصاىرة ال بدف حرمة ابي كقبؿ
 

 الصير بالمغة: 
، بالكسر:  ٍيري ٍيري  القىرىابىةي،الصٍّ ٍرمىةي : كالصٍّ تيكنىةً  حي تىفي . الخي ؿً  كخى ك جي  ًصٍيريه،: الر جي  أىٍصياري : فييـ كالميتىزى

تىفً  يىرىاءي  أىٍصيىاره : ج.الخى قيؿ ،كصي ، المرأىةً  ٍيتً بى  أىٍىؿي : كى مف أىٍختاف، الر جؿً  بيتً  كأىٍىؿي  أىٍصياره  مىفٍ  العىرىب كى
يرى  يىٍجعىؿ ًميعنا كاألىٍحماءً  األىٍختاف مف الصٍّ  .(3) جى

ركاف كالشركط؛ فإنو تحـر عمى الزكج مؤبد تعني بعد أف يستجمع عقد الزكاج األ كحرمة المصاىرة :
كتحـر أخكاتيا مؤقتان، كما يحـر عمييا أصكلو كفركعو أصكؿ الزكجة، كما تحـر فركعيا بالدخكؿ، 

 .(4)مؤبدان 

                                                           
 (.2030/ 4) تفسير الشعراوي، الشعراكم (1)
 (.198/ 4) تفسير المراغي، المراغي   (  (2

بيدمك  ،(427القاموس المحيط )ص: ، الفيركزآبادل    ( (3  . ( 367/ 12تاج العروس )، الز 
   

  ( 20) ص، منظام األسرة في االسال، محمد ،عقمو (4)
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ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ :قكلو فيف تعالى حرمة المصاىرة كقد بي  

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﮳  ﮲  ﮹  ﮴ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮸   ﮷  ﮶  ﮵

 .[٦١]النساء:   چ﮺

 : }تعالى لقكلو ؛يدخؿ لـ أـ بيا دخؿ ،المرأة أـىف "  بالمصاىرة حرماتكقد أكضحت اآلية أف الم

 ،كاألـ األب مف الجدات مف باألمكمة امرأتو إلى يدلي مف كؿ عميو كيحـر{  گ گ

 يحـر فؤلف كأختيا المرأة بيف الجمع عميو حـر إذا ألنو؛ جمع تحريـ العقد بنفس المرأة ابنة عميو كيحـر
ف ،البنت لو تحم   الدخكؿ قبؿ األـ بانت فإف ،أكلى بنتياكا المرأة بيف الجمع عميو  حرمت باألـ دخؿ كا 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  : }تعالى لقكلو التأبيد عمى البنت عميو

 امرأتو إلى ينتسب مف كؿ عميو كتحـر{ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ف أكالدىا كأكالد أكالدىا بنات مف بالبنكة  . (1)"سفمف كا 
 كحقكقان  كاجبات يفرض الزكاج عقد أف" الذكر ىي فةناآل ألصناؼف االزكاج م ةحرممف  حكمةكال

 يجكز فبل كلذلؾ ،كالبنكة كاألخكة األمكمة حقكؽ مع كتختمؼ تتعارض كالكاجبات الحقكؽ كىذه ،خاصة
أف  المفركضأف  العمـ مع كبطاعتو الزكاج بعقد يمزميا فكيؼ مثبلن  وم  أي  تزكج فمف ؛بينيما الجمع
 كىك خكتياأ حقكؽ يؤدم كيؼ أختو تزكج مف ككذلؾ باألمكمة، عميو حؽ صاحبة اينأل ىك يطيعيا
 إليو  ينظر ما النساء مجمكع مف ىناؾ يككف أفك  ال بد ثـ. األخكة حؽ مع تتنافى بحقكؽ يطالبيا
 يسكد أف بد ال ثـ. المحاـر إطار في إال ذلؾ يتحقؽ ال االشتياء مف خالية كتقدير احتراـ نظرة الرجؿ
 كما المصالح اختبلؼ يصاحبو ال الذم حنافكال كالنصرة الحب عمى تقـك فاضمةه  عبلقاته  رةاألس

 بعد كحصؿ فطمقيا يتكافقا لـ ثـ أختو األخ تزكج لك يحدث فماذا ؛الطباع اختبلؼأك  الزكج في يحدث
 زؽكتتم أرحامو يقطع كبذلؾ أختو الرجؿ يقاطع فيؿ ،كالقطيعة الخصاـ مف عادة يحدث ما الطبلؽ

                                                           

 .(439/ 2) الشافعي اإلمام فقة في الميذب الشيرازي،(1)         
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ذا .فالمجتمع األسرة  الزكجة فأـ ؛ كالرضاع المصاىرة في مكجكد أيضان  فيك النسب في ظاىران كاف  كا 
 . (1)"السابقة معانيلم المحاـر دائرة في أدخمف االبف كزكجة األب كزكجة كبنتيا،

، كيجتمعبي الزكج فيختمط النسب، كرابطة كفركعيا زكجتو كأيصكؿ الزكج بيف رابطةن  دي ييكجً  الزكاجك   "  ف 
،إليي كالتطمع الطمع باب فتحنال كابنتيا زكجتو بأيـ يتزكجأف  لمرجؿ أيبيح فمك كاحد، منزؿ في معيفُّ   فٌٍ
أـ الزكجة أك  مع أخرل زكجية شاءنا  ك  كزكجتو، الرجؿ بيف الزكجية رابطة حبلؿإلى ان ىذا يؤدم كقد

 .(2)يخفى" ال ما الفساد مف ذلؾ كفي بناتيا، إحدل
ا"  في كابنيا، كمثميا كابنو كأبييا أبكه ،األسرة مف فردنا أصبحت رجؿ مف تزكجتإذا  المرأةفاف  كأيضن

 الناس ككاقع عيٍرؼ بو ينادم ما كىذا بنتو،اك كبنتيا كأيمو، زكجو أيـ تصبح فبزكاجو ؛الرجؿ ذلؾ
كاألب  أبيو، جةزك  يخالط فاالبف ؛ضركرينا ىؤالء بيف االختبلطكاف  الرابطة ىذه كيجدتٍ  فإذا، حياتيـ
ليؤالء  أيبيح فمك أيميا زكج مع البنت ككذلؾ بنتيا، زكج مخالطة عف تستغني ال كاألـ ابنو، زكجة يخالط
كلـ  الضركرية، لممخالطة حتمية نتيجة المشركعة، غير العبلقات في الطمع نفكسيـ في لتكل د الزكاج
بيف  النزاع كقكع مفمانع  ىؤالء تحريـأف  عمى ،الميؤب د التحريـ غير األطماع تمؾ لقطع عبلج ثم ة يكف

كقد  بنتيا،أك  مٌطمقتو أيـ كلمرجؿأبيو  مٌطمقة كلبلبف ابنو، مٌطمقة يتزكجأف  لمرجؿ أيبيح فمك األقارب،
كحمت  لصبلتا كتقط عت بالبغضاء، النفكس لشًحنت ذلؾ أيبيح لك إعادتيما في رغبة ًلمٌطمقيا يككف
ييعكٍّر  ما كؿ مف سميمة بقريبو القريب عبلقة عمى اإلبقاء عمى حريصه  سبلـاإلك  لمحبةا محؿ العداكة
 .(3) "صفكىا

ة شبيية بحرمة القرابة، فكانت تمؾ الحرمة، لدكاـ الرابطة الزكجية، حرمة المصاىر يتبيف أف كمما تقدـ 
 ،كتحافظ عمييا حبلؿ الرابطة الزكجيةانتمنع الزكجيف، ك أقارب كالمحافظة عمى التكاصؿ كالتراحـ بيف 

ىـ الركابط أالرابطة الزكجية التي تعتبر مف  في المحافظة عمى القرآف الكريـكىذا ىك منيج 
 ل.خر جميع الركابط األ أألنو منيا تنش ؛طبلؽاالجتماعية عمى اإل

                                                           
الطبعة: ، الككيت، الدار السمفية، (85)ص:  الزواج في ظل اإلسالم، عبد الرحمف بف عبد الخالؽ، اليكسؼ  ((1

 ـ. 1988ىػ   1408، الثالثة
 ـ.1998 .المعارؼ منشأة، ( االسكندرية124)ص  اإلسالم في األسرة أحكام، فراج ، أحمدحسيف  (2)
 بعة الثانيةطبيركت، ال العربية النيضة دار، (178)ص اإلسالم في األسرة أحكام، مصطفى محمد، شمبي  (3)

 ـ. 1977
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ف الباحث فيما مضى الحقكؽ المشتركة بيف الزكجيف، كلكف لدكاـ الرابطة الزكجية، كالحفاظ كقد بي  
ىنالؾ حقكؽ منفرده لكؿ مف الزكجيف ال بد مف أدائيا، كسيبدأ الباحث بحقكؽ  الزكج عمى  ،عمييا

 زكجتو. 
 

 زوجتو: عمى الزوج المطمب الخامس: حقوق
 

، كمف أىـ ف حقكؽ الزكج عمى زكجو، سيبييفالحقكؽ المشتركة بيف الزكجإلى  الباحثأف أشار  بعد
ستقرار يتحقؽ األمف، كاالأف  ال يمكفألنو  ؛التأديبكحؽ حقكؽ الزكج عمى زكجتو ىي حؽ الطاعة، 

 ال بدكاف  ،المحافظة عمى تمؾ المؤسسة أجؿمف ، ك تمؾ المؤسسة في أل مؤسسة بدكف طاعة رئيس
عمى تأديب مف يعرضيا لمخطر،  كالرابطة الزكجية ىي أعظـ مؤسسة، كالقائـ عمى  أف يقكـ الرئيس

يقكـ عمى أف  طاعتو، لمحفاظ عمى الرابطة الزكجية، ككذلؾ، لذلؾ ال بد مف الزكجتمؾ المؤسسة ىك 
 إليو  الخطر، كىذا ما سيشيرإلى  يا سكؼ  تعرض  المؤسسة الزكجيةنأخاؼ أف  تأديب الزكجة،

 الباحث .
إذا كاف  إال قيٍّمنا الزكج يككف كال التأديب، حؽ ثانيكال الطاعة، حؽ :األكؿ :حقاف المرأة عمى كلمرجؿ
ال ينشأكمؤدٍّ  ميطاعنا شراؼ فالقكامة قكامة كالشقاء، االضطراب بنا كا  حكـ  قكامة ال كتكجيو، مسؤكلية كا 
 .(1) "كاستبداد

 
 الطاعة. :الحق األول

 
 ةالجسدي ةفقد أعطي الرجؿ القك  ؛كؿ مف الزكجيف في اهلل أكدعيا التي الفطرة مع طاعة الزكج تنسجـ

كجة لكى تككف دع الرحمة كالعاطفة الجياشة في الز ك أعمى رعاية الزكجة كحماييا، ك كالعقمية ليقكـ 
سسة بدكف قائد كرئيس يقكـ عمى ؤ ، ألنو ال يتصكر بناء مبناءالحضف الدافئ لمزكج، كمف بعد ذلؾ لؤل

لـ تكف ىنالؾ طاعة لذلؾ ف إابؿ ال يتـ التكافؽ كالسير قدما المقكفي ، كحمايتيا رعاية تمؾ المؤسسة
 الرئيس .

                                                           
 التعاكنية ابعالمط عماؿ جمعية، القدس، بعة األكلىطال، (1/251) الزوجية وآثار أحكام، محمد، سمارة  (1)

 ـ. 1987
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ  :قكلو تعالى لزكجيا لزكجةا طاعة كجكب كدليؿ

 .[٢٣]النساء:  چ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

يىقيكـى ك  ،كيجتيد في حفظيا ،المرأة أمرفالرجؿ يقكـ ب ،كالتأديب ،كالتدبير ،اـ ىك القائـ بالمصالحكالقكٌ 
ٍمسىاًكيىا ًفي بىٍيًتيىا ،تىٍأًديًبيىاعمى ى  كًز، كى  ،كىاً  ٍنًعيىا ًمفى اٍلبيري مى قىبيكؿى  ،مىٍييىا طىاعىتىوي عى  افكى ـٍ تىكيٍف أمر كى ا لى ًه مى

مىٍعًصيىةن 
(1) .  

، كىذا يتطمب طاعة ىاأمكر تكجيييا، كالقياـ عمى ، ك لرجؿ تعني رعاية الزكجة كحمايتياكقكامة ا 
 ال قكامة مف دكف طاعة.ألنو  ؛مره، مف غير معصيةاك أكتنفيذ الزكجة لزكجيا، 

: كالمراد بالقياـ الرياسة التي يتصرؼ فييا المرؤكس بإرادة الرئيس يةاآليقكؿ المراغي في تفسير ىذه 
كمبلحظة أعمالو، كمف ذلؾ  إليو كاختياره، إذ ال معنى لمقياـ إال اإلرشاد كالمراقبة فى تنفيذ ما يرشد

 كنيا، ليمكنياؤ شكقياـ الرجؿ بحماية المرأة ككفايتيا في مختمؼ  ،حفظ المنزؿ كعدـ مفارقتو إال بإذنو
يا تقكـ بكظيفتيا الفطرية، كىى الحمؿ كالكالدة كتربية األطفاؿ، كىى آمنة فى سربيا، مكفٌية ما ييمٌ أف 
 .(2)أرزاقيا  أمكرمف 

ف إ :قطبد ، يقكؿ سيٌ سباب الراحة لوأحمايتو، كتكفير بؿ تعني رعايتو ك  ؛لغاء القيـإتعني  كالقكامة ال
كال إلغاء  ،اإلنسانيكال في المجتمع  ،أة في البيتإلغاء شخصية المر شأنيا  ىذه القكامة ليس مف

 كصيانتياإلدارة ىذه المؤسسة الخطيرة،  األسرة  كيافداخؿ   ما ىي كظيفةانك  ؛«المدني»كضعيا 
ال يمغي كجكد كال شخصية كال حقكؽ الشركاء فييا، كالعامميف في  كحمايتيا. ككجكد القيـ في مؤسسة ما

كحماية، كتكاليؼ في  ،كصيانةكرعاية،  ،ؿ ما يصاحبيا مف عطؼصفة قكامة الرجنما إ كظائفيا.
 .(3)نفسو كمالو، كآداب في سمككو مع زكجو كعيالو

رشاد كالتكجيو كالعطؼ كالحناف، كالحماية كاإل ،المحبة كالرحمة المرأة تعني عمى الرجؿ قكامةكعميو فإف 
عمى  متعني كاالستبداد كالجبركت كالتعد، كال ياجاتياتالفطرم، كتمبية اح تككينيا ة، كمراعااالنفاؽك 

 ا كشخصيتيا.كيانلغاء ا  حقكقيا، ك 

                                                           
، ىػ(741عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ )المتكفى: ، الخازف ،(5/169)، تفسير القرطبي، القرطبي  ((1

  ى األكلدار الكتب العممية الطبعة: ، تصحيح محمد عمي شاىيف، (1/370)، التنزيل معانيلباب التأويل في 
 بيركت  ىػ  1415

 (.27/ 5) اغيتفسير المر ، المراغي ((2
 (.2/652)القرآنفي ظالل ، قطب  ((3
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القاعدة العامة قكلو ألف  ؛أحاديث تشير كتبيف حؽ الزكج بالطاعة  في غير معصية اهلل تكقد كرد
كؼً نما إ الى طىاعىةى ًفي مىٍعًصيىًة اهلًل،» :صمى اهلل عميو كسمـ  يثدحااأل ، كمف تمؾ(1)«الط اعىةي ًفي اٍلمىٍعري

م ـى:  قكلو سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا الر جيؿي »صى ـٍ تىٍأًتًو فىبىاتى غىٍضبى إلى  أىتىوي أمر ًإذىا دىعى مىٍييىا،  افًفرىاًشًو فىأىبىٍت، فىمى عى
ت ى تيٍصًبحى  ًئكىةي حى  .(2)«لىعىنىٍتيىا اٍلمىبلى

طىمىبً إلى  ئٍلًٍرشىادي ل يشير الحديث ٍكًج كى اًتوً  ميسىاعىدىًة الز  اًع أىٍضعىؼي ف أل ؛مىٍرضى مىى تىٍرًؾ اٍلًجمى ًؿ عى ٍبرى الر جي صى
ٍرأىةً  ٍبًر اٍلمى ًفيوً  ،ًمٍف صى ًؿ دىاًعيىةي النٍّكىاحً أف  كى مىى الر جي مىى  ،أىٍقكىل الت ٍشًكيشىاًت عى ًلذىًلؾى حىض  الش اًرعي النٍّسىاءى عى كى

اًؿ ًفي ذىًلؾى   .(3) ميسىاعىدىًة الرٍّجى
: أف  عىاًئشىةى رضى اهلل عنيا،كعىٍف  ، قىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى دنا ان مر آلىٍك كيٍنتي » رىسيكؿى الم ًو صى دى أف  أىحى يىٍسجي

دو ألى  ٍرأىةى مر أًلىحى ٍكًجيىاأف  تي المى دى ًلزى  .(4)« تىٍسجي
ٍرأىةى مر كقىٍكليوي )ألى  ٍكًجيىا( أىٍم ًلكىٍثرىًة حي أف  تي اٍلمى دى ًلزى مىٍييىاتىٍسجي كًفي ىىذىا  كىعىٍجًزىىا عىًف اٍلًقيىاـً ًبشيٍكًرىىا، ،قيكًقًو عى

ٍكًجيىا ؽٍّ زى ٍرأىًة ًفي حى كًب ًإطىاعىًة اٍلمى ايىةي اٍلميبىالىغىًة ًلكيجي  .(5)الس ٍجدىةى الى تىًحؿُّ ًلغىٍيًر الم وً فاف  غى
 
، ى االستقرار داخؿ المنزؿيؤدل إل كىذا مما ،طاعة زكجتوفي حؽ الزكج شارت األحاديث إلى أف

بيا فة كالمحبة، كتككف تمؾ الطاعة بما أمر لدكاـ األ، ك اة الزكجية ممؤىا الرحمة كالمكدةكيجعؿ الحي

                                                           
   كتاب أخبار اآلحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الكاحد الصدكؽ في األذاف ،صحيح البخاري، البخارم    ((1
/ 3) ، كتاب اإلمارة، باب كجكب طاعة اإلمراء في غير معصيةصحيح مسمم، مسمـك (، 7257(، حديث)9/88)

 ( .1840(حديث )1469
  باب إذا قاؿ أحدكـ: آميف كالمبلئكة في السماء آميف، كتاب بدء الخمؽ ،صحيح البخاري، البخارم  ((2

 ، كتاب النكاح، باب تحريـ امتناعيا مف فراش زكجياصحيح مسمم، كمسمـ، (3237حديث )، (4/116)
 .(11930( حديث)2/1060)

رقـ كتبو  ،(295/ 9)،شرح صحيح البخاريفتح الباري  ،ينبف عمي بف حجر العسقبل ، أحمدابف حجر  ((3
، قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب، كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي

 .1379، بيركت  دار المعرفة  ، عميو تعميقات العبلمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز
السنن الكبري ، كالنسائي، (1159(حديث )3/457مراة )باب حؽ الزكج عمى ال ،سنن الترمذي ، الترمذم  ((4

باب في ، سنن ابن ماجو، ابف ماجوك  ،( 9102(حديث )8/253) باب في حؽ الزكج عمى المراة ،لمنسائي
 .نو صحيحأب األلبانيكحكـ عميو  ،(1852(حديث)595/ 1) حؽ الزكج عمى المراة

/ 4) تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، ىػ(1353كفى: العبل محمد عبد الرحمف )المت أبك، مالمباركفكر   ((5
 .بيركت –دار الكتب العممية ، (271
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ا ىك الحؽ ، كىذديبياأمف ت إف استعمت الزكجة، كترفعت عف طاعة زكجيا؛ فإنو ال بد كلكف  ،الشارع
 حث . البا إليو  ، كىذا ما سيشيرالثاني لمزكج عمى زكجو

 
 . الحق الثاني: التأديب

 
مف تعصي كتقصر في  فمف تطيع كتقـك بكاجباتيا الزكجية، كمني ففمني ،طبيعة النساء تختمؼأف  بما

 ي لمتعامؿ مع كؿ حالة .القرآنرشاد جاء اإلفقد ، كاجباتيا
 :قسمافالزكجات ك "
 تأديب.إلى  المرأة الصالحة: كىي المطيعة لربيا كزكجيا، كىذه ال تحتاج   1
بحقكؽ الزكجية، كىي الناشز التي تعصي زكجيا، فيذه  المرأة غير الصالحة: كىي التي تخؿٌ    2

 .(1)تأديب لتككف صالحة"إلى  تحتاج
اهلل  ف، كقد كصفيةحسف صكر أالب أدائيا، كيقمف عمى عالمات بكاجباتيف مطيعات : األول القسم

  چ ٹ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿچ  ، في قكلو تعالى:تعالى بالصالحات
 .[٢٣]النساء: 

 
{ أم المستقيمات الديف، العامبلت بالخير. اتي اًلحى { أم مطيعات هلل انكقكليو: }قى  كقكلو: }فىالص  تىاته

اًفظىاته ًلٍمغىٍيًب{ أم حافظات أل ،كألزكاجيف. كأصؿ القنكت مداكمة الطاعة نفسيف عند غيبة كقكليو: }حى
ًفظى  ،عمييف مف حؽ اهلل في ذلؾ كغيرهأزكاجيف عنيف في فركجيف كأمكاليـ، كلمكاجب  كقكليو: }ًبمىا حى

 (2)ىف بو مف معكنتو كتكفيقوكما أمدٌ  ،مف معاصيو الم وي{ أم حفظ اهلل إياىفٌ 
القرطبي: ىذا كمو خبر، كمقصكده األمر بطاعة الزكج كالقياـ بحقو في مالو كفي نفسيا في حاؿ  قاؿ

 .(3)غيبة الزكج 

                                                           
 (163/ 4) موسوعة الفقو اإلسالمي، التكيجرم  ((1

 المنار تفسيررضا،  ، ك(2/188) القرآنأحكام ، الجصاصك  ،(60 59/ 5) ت شاكر البيانجامع ، الطبرم  (2)
(5  /59 ) . 

 (.5/170)القرآن، الحكام الجامع ، القرطبي  ((3
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، كال يعرضنيا ان كاستقرار  ان كأمن ان كعطف كرحمةان يا حبنكيمؤل طة الزكجيةالء يحافظف عمى الرابؤ كى
 تأديب.  إلى  جفلبلنحبلؿ كالتفكؾ، لذلؾ ال يحت

الء يعرضف الرابطة ؤ مر، فياك عاصيات في تنفيذ األ ،داء كاجباتيفأمقصرات في  الثاني: والقسم
 يف ترفعف عف طاعة أزكاجيف. نأل ؛اشزاتاهلل تعالى بالن فيحتجف لمتأديب، كقد كصفيف تفكؾالزكجية لم

كعدـ الرغبة في بذؿ ما   ،حؽفي أخذ ما ليا مف الحرص  عمىكلة النفكس مجبأف  كأساس النشكز:"
، كتتمزؽ أكاصر العصياف، كبذلؾ تصعب الحياة كتفسد، كيقع النشكز، كتعمف راية مف حؽ عمييا

كاستبدالو  ا الخمؽ الدنيءكجيف ال بد مف قمع ىذبيف الز  مكرالعبلقة بيف الزكج كزكجو. كلكي تصمح األ
 .(1)ليما" ، كالقناعة ببعض الحؽ الذم لكبل الزكجيفبضده، كىك السماحة ببذؿ الحؽ الذم 

ٍتفي : في المغة كالن شىزي  النٍٍّشزي ك  ا أىيضان  كىىيكى  األىرض، ًمفى  المرتفعي  المى  األىرض، ًإلى اٍلكىاًدم عىفً  اٍرتىفىعى  مى
لىٍيسى  ٍمعي  اٍلغىًميًظ،بً  كى  .(2)، إذان كىك ما ارتفع كظيركنيشيكزه  أىٍنشازه  كىاٍلجى

غير الصالحات ىف الناشزات. كىي صكرة حسية لمتعبير عف حالة نفسية. إلى أف  قطب سيد يشيرك 
 .(3)كالتمرد العصياففالناشز تبرز كتستعمي ب

، سبؿ الشارعبيف  ،تقرار داخؿ البيتمف كاالس، كلدكاـ األحبلؿنكلمحفاظ عمى الرابطة الزكجية مف اال

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چقال تعالى:  التعامؿ مع الناشزات،

 .[ ٢٣]النساء:  چ ڦ

 بيما معان.أك  الفعؿ،أك  يككف بالقكؿ،أف  كنشكز الزكجة إما
 فالنشكز بالفعؿ كاإلعراض عف الزكج، كالعبكس في كجيو، كعدـ طاعتو فيما يجب، كالتثاقؿ كاالمتناع"

 ىا لفراشو.دعاإذا 
سبو كترميو بما ليس تأك  بكبلـ خشف،أك  تجيبو بشدة،أك  ترفع صكتيا عميو،كاف  كالنشكز بالقكؿ 

االستمتاع أك  كالكؿ مذمكـ، كالجمع بينيما يجعؿ المرأة ناران ال يمكف االقتراب منيا،، كنحك ذلؾ ،فيو
 .(4)"بيا

                                                           
 ( .162/ 4) موسوعة الفقو اإلسالميالتكيجرم،   ((1

  (.5/417) لسان العرب ،ابف منظكر       (2) 
 ( .2/652) القرآنفي ظالل ، قطب  ((3
 (.162/ 4) موسوعة الفقو اإلسالمي ، التكيجرم ( (4
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 العصيافقع النشكز بالفعؿ، كتعمف راية ي ال ينتظر حتى ياإلسبلمالمنيج إلى أف  قطبسيد يشير ك 
ىذا الكضع قمما مر إلى معسكريف، فالعبلج حيف ينتيي األإلى  كتنقسـ المؤسسة ،كتسقط ميابة القكامة

فساد في ىذه المنظمة إلى  مآلوألف  ؛يجدم. كال بد مف المبادرة في عبلج مبادئ النشكز قبؿ استفحالو
ينة، كال تصمح معو تربية كال إعداد لمناشئيف في المحضف انالخطيرة، ال يستقر معو سكف كال طم

تربيتيـ أك  ،كتشرد لمناشئيف فييا ،ييار كدمار لممؤسسة كمياانتصدع ك إلى  الخطير. كمآلو بعد ذلؾ
لى الشذكذ ،كالبدنية ،كالعصبية ،اض النفسيةمر األإلى  بيف عكامؿ ىدامة مفضية  .(1)كا 

لعكارض المرضية، كال ينتظر حتى يستفحؿ معو المرض عندىا ال مف العبلج في بداية ا بل بدكعميو ف
ينصح في الكشؼ المبكر عنو ليستطاع فإنو  اض الخبيثة،مر ، كما ىك الحاؿ في األيجدل العبلج

 طاعة زكجيا.   مىخبث مف استعبلء الزكجة عأمرض  مأ، ك عبلجو
 عف طاعة كتعالت ىي ترف عتإذا  الزكجة تأديب مراتب الكريمةاآلية  في كتعالى سبحانو فكقد بي  

ةن فالرجاؿ قكامكف عمى النٍّسىاءً إذا كاف  ونأإلى  يشير الغزاليك زكجيا،  اص  ٍرأىًة خى أف  فىمىوي  ،النُّشيكزي ًمفى اٍلمى
مىى الط اعىًة قيران  يىٍحًممىيىا عى لىًكٍف كى  ،فمو حمميا عمى الصبلة قىٍيرنا ؛تاركة لمصبلة إذا كانت ككذا ،ييؤىدٍّبىيىا كى

ـى أىك الن اٍلكىٍعظى كىالت ٍحًذيرى كىالت ٍخًكيؼى أف  كىىيكى  ؛يىتىدىر جى ًفي تىٍأًديًبيىاأف  يىٍنبىًغي ىىا ظىٍيرىهي ًفي فاف  ،ييقىدٍّ ٍح كىال  ـٍ يىٍنجى لى
عً  رىىىا كىىيكى ًفي اٍلبىٍيًت مىعىيىاأك ان ،اٍلمىٍضجى ٍنيىا ًباٍلًفرىاًش كىىىجى ًث لىيىاؿو إلى  ٍيمىةو ًمٍف لى  ،فىرىدى عى ٍح فاف  ،ثىبلى ـٍ يىٍنجى لى

ٍربنا غير مبرح بىيىا ضى رى كال يضرب  اكال يدمي ليا جسم ،بحيث يؤلميا كال يكسر ليا عظمان  ،ذىًلؾى ًفييىا ضى
 . (2)عنو فذلؾ منييٌ  ؛كجييا

 استجابتف إف كالتذكير، رشاد، كالنصحكاإل ظفيبدا بالكع بالتدرج حسب الحالة المرضية، أالعبلج يبدف
اليجر في  ؛ إلى عبلج أكثر صرامة تقؿان، أف لـ يجد ذلؾ نفعان  ، كلكفخرآفبل ينتقؿ إلى عبلج 

 ، يمكفتشعر الزكجة  بأف زكجيا تخمى عنياندما ع، فنكاع الردع النفسيأي ذلؾ نكع مف ، كفالمضجع
ىك ك  كثر صرامة كقسكةألاإلى العبلج  ينتقؿفإنو  ، كلكف عندما ال يجدم ذلؾ نفعان،اجع نفسياتر أف 

إلى  لكي تعكد الزكجة ؛كلكف ىك لمزجر ؛الضرب، كلكف ليس الضرب المبرح الذل يؤلـ كيكسر كيشكه
كالمدرس في ، ديب ابنوأتب في كالتشفي، كما يصنع األ نتقاـكيككف الضرب لمتأديب كليس لبل ،رشدىا

 . ا يككف مف أجؿ مصمحتيا كمصمحة األسرة، كىذديب طالبوأت

                                                           
 ( .2/653) القرآنفي ظالل ، قطب  ( (1
 .  بيركت  دار المعرفة ، (49/ 2)، إحياء عموم الدين، (ـق505محمد )المتكفى:  حامدأبك ، الغزالي  ((2
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 مي معالجة ذلؾ المرض الذف لخر اآل كؿ الكسائؿخفؽ تأف  بعد ديبةأخر الكسائؿ التآضرب يككف كال
 ميبلؾ .ليعرض األسرة 

 بؿ، األسرةضٌف ييعرٌ  المكاتي النساء مف خاص لنكع لكنو ؛امرأة لكؿ ليس الضربأف "  كيتبيف 
 قكانيفسف   عف يختمؼ ال الضرب كحاؿي  المتزنة، غير تصرفاتيفٌ  بسبب ؛األخطار ألكبر ،المجتمع
 يقع العقاب فبل ؛كالمسيء المحسف الناس كؿ يشمؿ ال كىذا المجرميف، لعقاب المجتمع في العقكبات

 معيا بالكممة، كينفعأك  بالنظرة تعالىجي  ما اإلنسانية النفكس مف فا  ك  ،قكانيفال يخالؼ مف عمى إال
 ضربنا بطبعيا المشاكسة المرأة ضربى  فإف ،العقاب إال معيا ييجدم ال ما كمنيا كالتكجيو، النصح
 .(1)"  األسرة بنظاـ اإلخبلؿ مف بكثير أىكف خفيفنا،

الضركرة القصكل فقد  في الحؽ إال ىذا استعماؿ عف كسمـ الرجاؿ صمى اهلل عميو كقد نيى الرسكؿ هلل 
م ـى قى " ( 2)زمعة بف اهلل عبد ركل سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًف الن ًبيٍّ صى ـي عى ديكي : "الى يىٍجًمدي أىحى ٍمدى العىٍبًد، ثيـ  أمر اؿى أىتىوي جى

 " اًمعييىا ًفي آًخًر اليىٍكـً ييجى
(3). 

عمى زكجيا، كىذا  اى و، جعؿ كذلؾ لمزكجة حقكقتعمى زكج اى كما جعؿ لمزكج حقكق ،ديف العدؿ اإلسبلـ
 ما سيكضحو الباحث في المطمب القادـ . 

 

 زوجيا: عمى الزوجة حقوق المطمب السادس:
 

 عف الحديث سيقدـك أكجب اإلسبلـ لمزكجة عمى زكجيا حقكقان، منيا ما ىك معنكم كمنيا ما ىك مادم، 
أف الزكجة ذات مشاعر  الباحث فقد بيف ؛س الزكجة الشيء الكثيرلما ليا في نف ؛المعنكية الحقكؽ

الحقكؽ المعنكية ال ف إف كذلؾك  ،عمى الذرية ظالحفا أجؿفييا مف  كدعيا اهلل تعالىأ ،حاسيس جياشةأك 
ف عالحقكؽ  مدؤ مف يبيف  اففشت ،وانككجد وحاسيسأمف  ،ىي مف داخؿ الزكجنما إ ؛كفانقتتحقؽ بال
 قانكف.دييا بالؤ كمف ي ،طيب نفس

 كيأتي الكبلـ في ىذا المطمب في الفرعيف اآلتييف:
 

                                                           
 (.253/  1) الزوجية وآثار أحكام، سمارة  (1)
 .113مسرد األعبلـ ص  (2)

 (.5204حديث )، (7/32)البخاري صحيح، البخارم  ((3
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 أوال: الحقوق المعنوية:الفرع 

 .عدؿ بيف الزكجاتكال ،المعاشره بالمعركؼ حقاف: ىماك 
 

 بالمعروف: المعاشرة : األولالحق 
ه باعتبار ىنا  دى فرً أي  ونأ الزكجيف، إال بيف مشتركنا اأمر  باعتباره ى؛الحؽ فيما مضسبؽ الكبلـ عف ىذا قد 

عشرة  ءحقان خاصان بالزكجة؛ ألف بعض الرجاؿ يستغؿ حؽ القكامة عمى المرأة بالمفيكـ الخاطئ فيسي
عاممة سيئة، كبما أف المرأة ذات مشاعر كأحاسيس فياضة ال بد مف حسف العشرة زكجتو كيعامميا م

معيا؛ ألف ذلؾ لو األثر اإليجابي في نفسيتيا، كمف ثـ  تستطيع أف تقكـ بكظيفتيا عمى أتـ كجو، كاهلل 
لزكجات لى معاشرة اإزكاج تعالى ىك الخالؽ لتمؾ النفكس، كىك أعمـ بما ينفعيا، فقد أرشد اهلل تعالى األ

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ېۉ ۉچ ٹ ٹ  بالمعركؼ،،

 .[٣٢]النساء:  چەئ وئ وئ ۇئ 

قىٍكليوي  كىيف  : }كى كؼً  كىعىاًشري ـٍ  طيٍّبيكا: أىمٍ { ًباٍلمىٍعري ، أىٍقكىالىكي ٌسنيكا لىييف  ـٍ  كحى سىبً  كىىىٍيئىاًتكيـٍ  أىٍفعىالىكي ، ًبحى ـٍ ًتكي  كىمىا قيٍدرى

 چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ  :تىعىالىى قىاؿى  كىمىا ًمٍثمىوي، ًبيىا تى نا فىاٍفعىؿٍ  ًمٍنيىا، ذىًلؾى  تيًحبُّ 
قىاؿى [ 228:بقرةً الٍ ] ـٍ : "رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كى ٍيريكي ـٍ  خى ٍيريكي ٍيريكيـ اانكى  ألٍىًمًو، خى كى   (1)"ألٍىمي خى  افكى

ًقوً  ًمفٍ  م ى أىٍخبلى مىٍيوً  الم وي  صى م ـى  عى سى ًميؿ وي ان كى ـي  ،الًعٍشرىة جى ، كيىتىمىط ؼي  أىمىو، ييداًعبي  الًبٍشًر، دىاًئ ـٍ  كييكسٍّعيييـ ًبًي
ت ى نساءىه، كييضاًحؾ نىفىقىتو، ٍؤًمًنيفى  أيـ   عىاًئشىةى  ييسىاًبؽي كاف  وي ان حى د دي  اٍلمي  سىابىقىًني: قىالىتٍ . ًبذىًلؾى  اإليي يىتىكى
م ى الم وً  رسكؿي  مىٍيوً  الم وي  صى م ـى  عى سى ذىًلؾى  تيوي،فىسىبىقٍ  كى ، أحمؿى أف  قىٍبؿى  كى ـى ا بىٍعدى  سىابىٍقتيوي  ثيـ   الم ٍح  المحـى  حممتي  مى

 .(3)"(2)بتٍمؾ ىًذهً : "فىقىاؿى  فىسىبىقىًني،

                                                           
 ،(3895( حديث )5/709)، ـزكاج النبي صمى اهلل عميو كسمأباب في فضؿ  ،سنن الترمذي ، الترمذم ( (1

بأف إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف، سمسمة األحاديث ، كحكـ عميو األلباني، حديث حسف صحيح
 . (285( باب )1/576الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )

، (2578(حديث)3/29) بي داودأسنن ، داكد ككاب (26277(حديث )43/313)،  أحمدمسند ، ابف حنبؿ  ((2
عمى شرط  صحيح،سنده األلبانيكحكـ عميو ، (8895( حديث )8/178)، السنن الكبري لمنسائي، كالنسائي
 . (131( باب )1/255،)من فقييا وفوائدىا ءسمسمة األحاديث الصحيحة وشيالشيخيف،

 (.242/ 2)تفسير ابن كثير ، كثير ابف  ((3



43 
 

يعاشر زكجتو ببذؿ النفقة كالكسكة أف  شمؿ المعاشرة القكلية كالفعمية، فعمى الزكجالمعاشرة بالمعركؼ تك 
كحسف المعاممة  ،حسافكبذؿ اإل ،بكؼ األذل ؛حبة جميمة، كيصاحبيا صكالمسكف البلئؽ بحالو

ال يمطميا بحقيا، كىي كذلؾ عمييا ما عميو مف العشرة، ككؿ ذلؾ يتبع العرؼ في كؿ  فأكالخمؽ، ك 
 . (1)كحاؿ ما يميؽ بو مكافك  زماف
 .(2)لي" تزٌيفتأف  أيحب كما لممرأة أتزيفأف  ألحب ينإ" : يقكؿ ماعني اهلل رضي سعبا ابف افكك

المعركؼ المحبة كالرحمة كالبشاشة كحسف الخمؽ كالتمطؼ، كتحمميا في حالة انفعاليا، كالتجاكز كيعني 
 عف زالتيا، كتحٌمؿ األذل منيا .

 ،إلييا األسماء بأحب ينادييا فأك  فعؿ،أك  بقكؿ ىاؤ ييي فبل كرامتيا، الزكج يحفظأف  "المعركؼ كذلؾك 
غضبيا لما جبمت عميو مف سرعة االنفعاؿ كالغضب، كأف  أف يصفح عنيا إذا أخطأت، كيتجاكز عفك 

يكرميا في أىميا، بحسف الثناء عمييـ، كمشاركتيـ أفراحيـ كأحزانيـ، كأف يداعبيا كيبلطفيا بالطيب 
كالبرمء مف القكؿ كالفعؿ، كالسمر الميذب، كالرحمة البريئة، فيرٌكح بذلؾ عف نفسيا كيطيب قمبيا 

 .(3)كينشطيا لمعمؿ 
ة ىمية مراعاأرب اىتدكا بعد دراسات عميقة إلى الغكىي أف  ؛ة جميمةتلفإلى  صاحب المنارشار أكقد 

ٍفًرٍنجي  :الكريمة التى مضت حيث قاؿالزكجية، بما يتفؽ مع مفيكـ اآلية  الرابطة إلى  لقىًد اٍىتىدىل اإٍلً
ًة اٍلبىاًلغىًة بىٍعدى  رى ًعمٍ أف  اٍلعىمىًؿ ًبيىًذًه اٍلًحٍكمى ـٍ اٍستىٍبحى ب ٍكا ًنسىاءىىي ، فىرى ـٍ ٍنًزًؿ ًعٍندىىي تىٍدًبيًر اٍلمى ًؽ كى ـي الن ٍفًس كىاأٍلىٍخبلى

مىى ٍكًجي ًة، كىعى مىى اٍحًترىاـً رىاًبطىًة الز  ـٍ عى الىيي ٍيفً أف  كىًرجى ٍكجى ب ًة،أف  يىٍجتىًيدى كيؿٌّ ًمفى الز  ـٍ يىٍسعىدىا فاف  يىًعيشىا ًباٍلمىحى لى
ًقيىاميوي ًبمىا يىًجبي لىوي ًمفى اآٍلدى  ًبيىا فىٍميىًعيشىا ًفًو، كى اتيوي ًلشىرى ميرىاعى ًر، كى ا ًلآٍلخى ـي كيؿ  ًمٍنييمى سىًب، كىىيكى تىٍكًري اًب ًباٍلحى

ًتًيـٍ  مىٍييىا عيٍرؼي أيم  رىل عى اًؿ ال ًتي جى كىاأٍلىٍعمى
(4) . 

حيث قاؿ صمى اهلل عميو  ،حسف الخمؽ ،حسف المعاشرةمف أف  صمى اهلل عميو كسمـ، ف الرسكؿكبيٌ 
ٍؤًمًنيفى  أىٍكمىؿي  كسمـ: " ميقنا، أىٍحسىنيييـٍ  اانًإيمى  المي ٍيريكيـٍ  خي ـٍ  كىخى ٍيريكي  .(5)" ًلًنسىاًئًيـٍ  خى

                                                           
 (ػ.132/ 1) القرآنخالصة تفسير المنان في  تيسير المطيف، آلسعدم  ((1
 . 29تقدـ تخريجو ص  ((2
 ( بتصرؼ . 204/ 2) األسرة نظام، عقمة محمد  ((3

 (.5/66)تفسير المنار، رشيد، رضا  (4)
، و صحيحنأب األلبانيكحكـ عميو ، ( 1162حديث )، (3/458)، الجامع الصحيح سنن الترمذي، الترمذم  ((5

 (.573/ 1) الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا األحاديثسمسمة 
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كا أىالى مف كبلـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ في حجة الكداع: "كاف  كلقد ٍيرنا، ًبالنٍّسىاءً  كىاٍستىٍكصي  ىيف   فىًإن مىا خى
،عً  عىكىافه  ـٍ ٍيرى  شىٍيئنا ًمٍنييف   تىٍمًمكيكفى  لىٍيسى  ٍندىكي ، غى كىيف   فىعىٍمفى  فىًإفٍ  ميبىيٍّنىةو، ًبفىاًحشىةو  يىٍأًتيفى  أىفٍ  ًإال   ذىًلؾى ري  ًفي فىاٍىجي

اًجًع، ٍربنا كىاٍضًربيكىيف   المىضى ٍيرى  ضى ، غى مىٍيًيف   تىٍبغيكا فىبلى  أىطىٍعنىكيـٍ  فىًإفٍ  ميبىرٍّحو ، عى ـٍ  ًإف   أىالى  سىًبيبلن مىى لىكي  ًنسىاًئكيـٍ  عى
قًّا، ـٍ  حى ًلًنسىاًئكي مىٍيكيـٍ  كى قًّا، عى قُّكيـٍ  فىأىم ا حى مىى حى ـٍ  ييكًطٍئفى  فىبلى  ًنسىاًئكيـٍ  عى ، مىفٍ  فيريشىكي  بيييكًتكيـٍ  ًفي يىٍأذىف   كىالى  تىٍكرىىيكفى
، ًلمىفٍ  قُّييف   أىالى  تىٍكرىىيكفى ـٍ  كىحى مىٍيكي ًتًيف   ًفي ًإلىٍيًيف   نيكاتيٍحسً  أىفٍ  عى طىعىاًمًيف   ًكٍسكى  . (1)" كى

عفاء المكركه، كؼ الزكجيف بيف المعركؼ جماعك   قاؿ الشافعي:  طمبو في المؤنة مف الحؽ صاحب كا 
 .2بتأخيره ظمـ داءاأل عمى القادر الكاجد فمطؿ بتأخيره مطؿ فأييما تأديتو، في الكراىية بإظيار ال

 فعؿ،أك  بقكؿاآلخر  أحدىما  يؤذم  الأف  ىك المكركه فكؼ: الشافعي قائبلن المطيعي كبلـ كيكضح 
 "طمبو في المؤنة مف الحؽ صاحب عفاءإ" كقكلو.خراآل يؤذل ما يمبس كال يشرب كالأحدىما  يأكؿ كال
 ذلؾ في فيمزميا الحاكـإلى  ترفعوإلى أف  يحكجيا كال ،ليا بذلو كسكةأك  نفقة الزكج عمى ليا كجبإذا 
 في فيمزمو الحاكـإلى  ذلؾ يرفعإلى أف  تحكجو كلـ تمتنع لـ االستمتاعإلى  دعاىاإذا  ككذلؾ ،ؤنةم

  .(3)مؤنة ذلؾ
 :داب العشرة بالمعركؼ كىذا بعض ما قاؿآ (4)كقد بيف الغزالي

ليس حسف ك كاحتماؿ األذل منيف ترحمنا عمييف لقصكر عقميف،  ،حسف الخمؽ معيفدب األكؿ: األ
 .كغضبيا  ،كؼ األذل عنيا، بؿ احتماؿ األذل منيا، كالحمـ عند طيشياالخمؽ معيا 
يزيد عمى احتماؿ األذل بالمداعبة كالمزاح كالمبلعبة، فيي التي تطيب قمكب ثاني: أف األدب ال
 .(5)النساء

 ،رادتياا  ة كعكاطفيا كشخصيتيا المستقمة كتفكيرىا ك أاحتراـ مشاعر المر تعني المعركؼ كعميو فالعشرة ب
اإلنسانية  المعانيلما ليذه  ؛كىك المكدة كالرحمة كالمعاشرة بالمعركؼ ؛ياكيانيحفظ لمحياة الزكجية  فأك 

 .سجامان انك  كتعاكنان  يجاد التفاعؿ بيف الزكجيف حبان إمف قدرة عمى 
 مفيحصؿ التضارب في الحقكؽ، حينيا لـ يغفؿ اإلسبلـ عف حؽ أ ،كقد يككف لمزكج أكثر مف زكجة

 فيما سيأتي  .الباحث شير إليو يأكجب العدؿ بيف الزكجات، كىذا ما سكاف؛ ذلؾ ك 
                                                           

 .21سبؽ تخريجو ص  ((1
ـ 1990-ق1410، دار المعرفة ، بيركت ،  مختصر المزنيق (  264المزني، إسماعيؿ بف يحيى)ت               

.(2 ) 
 ( .414/ 16) المجموع شرح الميذبتكممة، المطيعي ( (3
 .118مسرد األعبلـ ص      ( 4)

 ( .43 42/ 2)، إحياء عموم الدين ، الغزالي  (5)
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 الزوجات: بين العدل:  ثانيالحق ال
 

ت باحفأ ؛ضبط اإلسبلـ قضية تعدد الزكجات التي كانت معركفة في الجاىمية دكف حدو أك ضكابط
رحمة مف اهلل عز  بالحد المعركؼ المشار إليو  في اآلية اآلتية،تعدد الزكجات  الشريعة اإلسبلمية

چ  قاؿ تعالى: ،جعؿ العدؿ عمى رأس ىذه األحكاـ كالضكابط ذلؾ بأحكاـ كضكابط دكقيٌ كجؿ بعباده، 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  گڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 . [١]النساء:   چں ں ڻ ڻ ڻ  ڱڱ ڱ

ية، كالتسكية في مف مأكؿ كمشرب كممبس، كحماية كرعا ؛كالعدؿ يككف في جميع أمكر الحياة الظاىرة
، كال فرؽ بيف منيا بشيء األخرل دكف كاحدة ؤثرتي  كال ،منيا ئان شي الزكجات إحدل ينقص بلالمبيت، ف

 في العدؿ أماالزكجات سكاء كانت بكر أك ثيب أك مسممة أك كتابية، كسكاء كانت جديدة أك عتيقة،  ك 
 إرادة عف خارجألنو  ،سافاإلن بني مف أحد بو يطالب فبل النفكس، كأحاسيس القمكب مشاعر
(.1)اإلنساف

  

ڃ     ڄ  ڄ   ڄ  ڄچ  :السكرة ىذه في األخرلاآلية  في عنو اهلل قاؿ الذم العدؿ كىك

   .[١٨٨النساء:  ] چ ڇ  ڇ      چ  چ  چ  ڇ  چڃ  ڃ  ڃ

كقد شرع اهلل تعدد النساء لمقادر العادؿ لمصالح كيشير ابف عاشكر إلى الحكمة مف التعدد فيقكؿ: 
ذلؾ يعيف عمى أف  بازدياد المكاليد فييا، كمنيا ؛إلى تكثير عدد األمة في ذلؾ كسيمةأف  ة: منياجمٌ 

 فكثة في المكاليد أكثر مف الذككرة، كألناألألف  ؛أكثر مف الرجاؿ في كؿ أمة كفالة النساء البلئي ىف
النساء أطكؿ  ف، كألالرجاؿ يعرض ليـ مف أسباب اليبلؾ في الحركب كالشدائد ما ال يعرض لمنساء

 ؛الشريعة قد حرمت الزنا كضيقت في تحريموأف  أعمارا مف الرجاؿ غالبا، بما فطرىف اهلل عميو، كمنيا
تكسع عمى الناس في تعدد أف  ساب كنظاـ العائبلت، فناسبنمف الفساد في األخبلؽ كاألإليو  لما يجرٌ 

 .(2) كمنيا قصد االبتعاد عف الطبلؽ إال لضركرةاال لمتعدد مجبكال عميو، مف الرجاؿ ميٌ كاف  النساء لمف
                                                           

( تعميقات: 16/ 3)، المختار لتعميل االختيارىػ( 683عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد )المتكفى: ، مكدكد ابف ( (1
( 582/ 1) القرآنفي ظالل ، ـ قطب 1937  ىػ  1356، القاىرة  مطبعة الحمبي ، دقيقةأبك  الشيخ محمكد

. 
 (.226/ 4) التحرير والتنوير، ابف عاشكر  ((2
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عمى الزكج ال بٌد مف  كلمزكجة حقكؽ ماليةكاإلنساف ال يستطيع العيش بدكف الماؿ، كالرعاية المالية، 

 أدائيا، كىذا ما سيبينو الباحث في اآلتي .
 

 المالية: : الحقوقثانيالفرع ال
إذا  المير ليا كفرض المعاشرة، كحسف التممؾ في حقيا اكأعطاى ،كأكرميا المرأة ةمكان اإلسبلـ رفعلقد 

شعاران  لخاطرىا، جبران  بو؛ يكرميا تزكجيا، الذم الرجؿ عمى لممرأة حقان  المير كجعؿ تزكجت،  بقدرىا، كا 
  .(1)كعزتيا بقدرىا كييٍشًعر زكجيا، نية حسف عمى كيبرىف عمييا، الرجؿ بقكامة كيرضييا نفسيا، يطيب

لمزكجة حقاف، الحؽ األكؿ المير: كىك مبلـز لعقد الزكاج كال يسقط بحاؿ مف األحكاؿ،  كالحقكؽ المالية
ف فيًسخى العقدي قبؿ الدخكؿ فإف الزكجة ليا نصؼ المير،  فإف حدث دخكؿ كاف لزكـ أداء المير كامبل كا 

تمتاع بيا، كالحؽ الثاني النفقة : كىك ما يككف بتمكيف الزكجة زكجيا مف نفسيا، كالتسميـ لو، كاالس
 كدكاـ العشرة بينيما، كطاعتيا لزكجيا .

 كفيما يأتي تفصيؿ ليذيف الحقيف.
 الحق األول: المير.  

داؽ :المغة في المير ، كالجمع الص  عىؿى : كأٍميىرىىىا مييكره مىٍيران  ليا جى
دىاؽ،،كىك (2) كجي  يدفعو ما صى  الز 

كاج بعقد لزكجتو  . (3)مؤٌجبلن أك  معٌجبلن  الز 
 فقياء في تعريؼ المير اصطبلحان عدة أقكاؿ ، منيا: لمك  
 .(4)كالكطء النكاح في لمنساء الرجؿ عمى يجب لما اسـ ىك -1
 
 كالمير كالفريضة جرةكاأل كالنحمة الصداؽ أسماء سبعة كلو النكاح في بدال المرأة تستحقو ما ىك-2

 .(5)كالعقد كالعميقة
                                                           

 (.63/ 4) وعة الفقو اإلسالميموس، التكيجرم  ((1
 ( .478)ص:  القاموس المحيط  ، الفيركزابآدم  ((2
 ( .2133/ 3) معجم المغة العربية المعاصرة، مختار عبد الحميد أحمد، عمر ( (3
، ىاألكلالطبعة ، مج8( 319/ 6)، الشافعي اإلمام فقو في التيذيب، مسعكد بف الحسيف بف محمد، البغكم  ((4

 .1997العممية  الكتب دار بيركت:
 (.324/ 16) موع شرح الميذبالمجتكممة، المطيعي ا  ((5
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اًكـً أك  ًبتىرىاًضيًيمىا بىٍعدىهي  فيًرضى أك  اٍلعىٍقدً  ًفي سيمٍّيى  سىكىاءه  النٍّكىاحً  ًفي اٍلًعكىضي  ىيكى -3  .(1)اٍلحى
 .(2)بيا  االستمتاع نظير في لمزكجة ييجعؿ ما ىك -4

ہ ہ  ہڻ ۀ ۀ ہچ  تعالى: في قكلوالحؽ لمزكجة عمى زكجيا ذلؾ  د بيف اهلل تعالىكق

 .[4 ]النساء: چھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  

تعقدكف عمييف الميكر عطاء ىبة يككف رمزا لممكدة  يأعطكا النساء المكاتأف  ألزكاجاآلية اخاطب ىذه ت
أف  عمى كثيؽ الصمة كالرابطة التي تجب تككف بينكما، كآية مف آيات المحبة، كدليبلن أف  يالتي ينبغ

 .(3)حيط بسماء المنزؿ الذم تحبلف فيونفكما كتتتك
 
، ياشأن كرفع خاطرىا كتطييب المرأة أىميا" تكريـ لحكـ الزكج عمى كأىكجبو المير اإلسبلـ شرعقد ك 
ظيارك   الرابطة دكاـ عمى العمؿ، ثـ المخمكقات أكـر اإلنساف مكضكعوأف  سيما ال ،الزكاج عقدأهمية ا 

 كصعكبة، ببذؿ ييناؿ ما فمنو، كأل الخبلص الزكج عمى ييسٍّيؿ مما المير مف العقد خمكف إف الزكجية،
 .(4)العشرة" دكاـإلى  أدعى مشركعيتو كانتف فيو، التفريط عميو كيىشؽ صاحبو نظر في يعزُّ 

ال بد أف تبنى عمى المكدة الحياة الزكجية أف  الإ مف أف الشارع فرض لمزكجة المير كعمى الرغـ
قاؿ  حيث االتراضي بينيمجاز أير مة في الألذلؾ بعد أف قرر الشارع حؽ المر  كالرحمة كالمحبة،

  چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  چڃ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ  تعالى:
 .[24]النساء: 

تراضيتـ عمى النقص فى المير بعد إذا  كال تضييؽ عميكـ :كؿ المراغي في تفسير اآلية الكريمةقيك 
 فيككنا فى عيشة راضية يستظبلأف  إذ ليس الغرض مف الزكجية إال ؛الزيادة فيوأك  تركو كموأك  تقديره

                                                           
 كشاف القناع عن متن اإلقناع ىػ(   (1051)المتكفي، الشيخ منصكر بف يكنس الحنبمي، البيكتي  (1(

 .بيركت –دار الكتب العممية ، (5/128)
، باب النكاح، مالك اإلمام مذىبإلى  المسالك أقرب عمى الصغير الشرحأحمد،  بف محمد بف ، أحمدالدردير  ((2

 ـ. 1972المعارؼ بمصر  دار، (512/ 2)
 (.184/ 4) تفسير المراغي، المراغي  (3)
 (.221/ 2) األسرة نظام، عقمة ( (4
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ينة، كالشارع الحكيـ لـ يضع لكـ إال ما فيو سعادة الفرد انمفييا بظبلؿ المكدة كالرحمة كاليدكء كالط
 .(1)كاألمة، كرقي الشؤكف الخاصة كالعامة

ٍيًر الى (: 2كالمير ال يسقط بأم حاؿ مف األحكاؿ؛ ألنو كالديف المطمؽ، يقكؿ الكاساني)  يىٍسقيطي  اٍلمى
اٍلميٍطمىقىًة  الدُّييكفً  كىسىاًئرً  زمافال ًبميًضيٍّ 

(3). 
 

 لثاني: النفقة .الحق ا
 

ا :النفقة في المغة ٍمعي  ًفؽ،ان مى ٍمعي : ًباٍلكىٍسرً  كالنٍّفاؽي،. ًنفاؽ كىاٍلجى ، ًمفى  الن فىقة جى  نىفىقان  يىٍنفىؽي  الز ادي  كنىًفؽى  الد رىاًىـً
قىدٍ  نىًفدى، أىمٍ  ـي  فىقتان كى مىى اٍلًعيىاؿً  مىىعى  كىاٍستىٍنفىٍقتى  فىٍقت،ان مىا: كالن فىقة. الن فقة ًمفى  الد رىاًى كالٌنفىقىو .(4)نىٍفًسؾى  كىعى
مى نٍفًسؾ عمى كنحًكىا الٌدراىـ مف تيٍنًفقيو مىا: بياءو   .(5)الًعياؿ كعى
 
ا النفقةك  ٍبزنا يىميكنيوي  مىفٍ  ًكفىايىةي : اصطبلحن كيٍسكىةن  كىأيٍدمنا خي ٍبزً  ًمفٍ  اٍلًكفىايىةى  كىىيكى  :كى تى  كىاٍلكيٍسكىةً  كىاأٍليٍدـً  اٍلخي  كىاًبًعيىاكى

ٍكجى  ًتوً  الز  ٍكجى مىى مىٍحبيكسىةه  يىاناًل  ؛ًلزى ٍكجً  عى رُّؼً  ًمفٍ  يىٍمنىعييىا الز  بىتٍ  كىااًلٍكًتسىابً  الت صى مىٍيوً  نىفىقىتييىا فىكىجى  .(6)"  عى
كالنفقة ما يجب لمزكجة عمى الزكج مف مأكؿ كمشرب كمسكف، كاحتياجات كفؽ عرؼ البمد، مقابؿ 

 . (7)كاالستمتاع بيا  التمكيف كالتسميـ
ةً  ًجبي ماي النفقةك  ٍكجى مىى ًلمز  ٍكًجيىا عى م مىتٍ إذا  زى ٍنًزًلوً  ًفي نىٍفسىيىا إليو  سى تييىا نىفىقىتييىا مى ًكٍسكى سيٍكنىاىىا كى سىبىبي ، كى  كى

كًبيىا ٍكجً  ًعٍندى  اٍحًتبىاسييىا كيجي طٍ  ااًلٍسًتٍمتىاعي  لىوي  يىتىيىي أي إذا كاف  الز  اًئوً  الت ٍحًصيفى أك  كىاًعيىوي دى أك  أن كى كىاؿً  بىٍعدى  ًلمى  زى

                                                           
 (.8 5/7) تفسير المراغي، المراغي  ((1

  .116مسرد االعبلـ ص             (2)
 الكتب دار الثانيةالطبعة ، ( (26/ 4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،مسعكد بف عبلء الديفالكاساني،  ( (3

 بيركت.، .1986العممية 
 (.358/ 10) العرب انلس، ابف منظكر  (4)

 (.433/ 26) تاج العروس ، الزبيدم  ((5
 بتصرؼ يسير.، (460 459/ 5) عن اإلقناع كشاف القناع ، البيكتي (6(

 ( بتصرؼ يسير .239 18/234) ، لميذبالمجموع شرح ا ، النككم  ((7
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ارىتٍ  لىم ا يىاناًل  ؛النٍّكىاحً  قٍّوً  ًفي ًعٍندىهي  مىٍحبيكسىةن  صى زىتٍ  حى مىى االنفاؽكى  ااًلٍكًتسىابً  عىفً  عىجى  .كنفقة(1) نىٍفًسيىا عى
 .(2) الصحيح العقد بحكـ عميو نفسيا كقصرىا احتباسيا، جزاء زكجيا عمى كاجبة الزكجة

في بداية ، جاء ( فبل نفقة لياان كالزكجة أف لـ تمٌكف زكجيا مف نفسيا، ككانت غير مطيعة )أم ناشز 
ٍمييكري : الن اًشزي  فىأىم ا المقتصد المجتيد كنياية مىى فىاٍلجي  .  (3) نىفىقىةه  لىيىا تىًجبي  الى  يىاان عى
 الذم كىك، مكسران  الزكجكاف سر، فإذا حسب حاؿ الزكج فمنيـ المكسر، كمنيـ المعبانفاؽ كيختمؼ اإل

فك  اف،د  مي  يكـ كؿ في لزمو كسبوأك  بمالو النفقة عمى يقدر  كال ،النفقة عمى يقدر ال كىك ،معسراكاف  ا 
سك ،كشتاءن  صيفان  كسكتياالنفقة الكاجبة لمزكجة  ك ، دٌّ مي  يـك كؿ في لزمو كسب  خاص منزؿ في ياانكا 
طعاميا ،بيا  طعاـ مف عينان  النفقة تككفأف  كيصح، مرضتإذا  كعبلجيا ،ةكالكفاي الحاؿ حسب كا 

 كيصح إليو، تحتاج ما بو لتشترم اإليي تيدفع نقدان  قيمتيا تيفرضأف  كيصحٌ  ذلؾ، كنحك كمسكف ككسكة
 النفقة كدىٍيف، كعسران  يسران  الزكج حاؿ حسب يكمية،أك  أسبكعيةأك  شيريةأك  سنكية النفقة تيفرضأف 
 .(4) بأدائو إال يسقط ال لزكجتو الزكج ذمة في حان صحي دينان  يعتبر

 
عمى اآلخر ال بد مف أدائيا بطيب نفس كانشراح صدر؛ فإذا ما  ان كعميو فإف لكؿ مف الزكجيف حقكق

، اأدل كؿ مف الزكجيف إلى اآلخر حقو عف طيب نفس كانشراح صدر، دامت المحبة كالرحمة بينيم
 كدكاـ العشرة يعنى الحفاظ عمى الرابطة الزكجية .كبدكاـ المحبة كالرحمة تدكـ العشرة، 

 
بعد  يةانكأكجب العقاب لممرأة الز  ،لحفاظ عمى الرابطة الزكجية كدكاميا حذر الشارع مف الزنامف أجؿ اك 

مف مف الشائعات التي تككف كىذا يدؿ عمى عظيـ تحقؽ األ شيكد، ةربعأالتحقؽ مف الفعؿ عف طريؽ 

   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :ية يقكؿ اهللسبب في تفكؾ الرابطة الزكج

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ڀپ  پ  پ

فيك يحدد  اف؛كفي النص دقة كاحتياط بالغ :يقكؿ صاحب الظبلؿ [51]النساء:  چٹ     ٹ

يدكف كيحدد نكع الرجاؿ الذيف يستش  أم المسممات  « ًمٍف ًنساًئكيـٍ »النساء المكاتي ينطبؽ عمييف الحد: 
                                                           

 .(4/3)، االختيار لتعميل المختار، ابف مكدكد  ((1
 .(4/16) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،   ((2
، (77/ 3) بداية المجتيد ونياية المقتصد، ىػ(595القرطبي )المتكفى:  أحمدأبك الكليد محمد بف ، ابف رشد  ((3

 . ـ 2004  ىػ 1425، رةالقاى –دار الحديث 
 .(155/ 4) موسوعة الفقو اإلسالمي، التكيجرم ،(150/ 3) الميذب في فقة اإلمام الشافعي، الشيرازم    ((4
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إذا  فحسب ىذا النص يتعيف مف تكقع عمييف العقكبة  أم المسمميف  « ًمٍف ًرجاًلكيـٍ »عمى كقكع الفعؿ: 
 .(1)ـ الشيادة عمى كقكعوإليي ثبت الفعؿ. كيتعيف مف تطمب

 
بالكؼ عنيا عند التكبة  أمرىك الذم شرع العقكبة، كىك الذم ييشير سيد قطب إلى: أف اهلل 

نما ىـ إ شيء في األخيرة. مرى، كليس ليـ مف األاألكلشيء في  مرس مف األكاإلصبلح. ليس لمنا
ذا ،تكاب رحيـ كىك ينفذكف شريعة اهلل كتكجييو يككنكا ىـ فيما أف  اهلل تكابان رحيمان، فينبغي ليـكاف  كا 

و ليس تسامحان في نأبينيـ متسامحيف رحماء أماـ الذنب الذم سمؼ، كأعقبو التكبة كاإلصبلح. 
كلكف سماحة كرحمة بالتائبيف المتطيريف  ؛فينا ال تسامح كال رحمة ؛يمة، كليس رحمة بالفاحشيفالجر 

منيـ مف ذنب تابكا عنو، كتطيركا كاف  المصمحيف، كقبكليـ في المجتمع، كعدـ تذكيرىـ كتعييرىـ بما
 افريمة، كنسيمساعدتيـ عمى استئناؼ حياة طيبة نظيفة ك  حينئذ  منو، كأصمحكا حاليـ بعده، فينبغي

مما قد يحمؿ بعضيـ عمى  ؛حتى ال تثير في نفكسيـ التأذم كمما كاجيكا المجتمع بيا ؛جريمتيـ
 .(2)فسيـ في الدنيا كاآلخرةنأتكاس كاالرتكاس، كالمجاج في الخطيئة، كخسارة ناال

 ؛لعفككاالصفح اآلخر، بعف عثرات منيما  كؿٌّ تجاكز بأف ي ،شارة لكؿ مف الزكجيفا  كفي ذلؾ داللة ك 
كبذلؾ  ،حد الزكجيفأكؿ خطأ مف أييار مع نكال تككف عرضة لبل ،الزكجية تستمر الحياةأف  أجؿ مف
 .الزكجية ةفظ عمى الرابطاحن

السعادة الزكجية ىي ك كمف ثمرات التكادد كالتراحـ كالمحبة كأداء الحقكؽ بيف الزكجيف، الحياة السعيدة، 
تدـك لكي  بيف الزكجيف؛حناف كالرحمة مف تحقؽ الدؼء كال اإلسبلـكىي غاية  ،مطمب كؿ زكج كزكجة

، كىذا ما سيشير إليو  الباحث في المطمب حافظ عمييا مف كؿ كدر كنكدنك  الرابطة الزكجية كتستمر،
 .القادـ

 
 
 
 
 

                                                           
 (.599/  1) القرآنفي ظالل ، سيد، قطب  ((1

 (.600/ 1) القرآنفي ظالل ، سيد، قطب  (2)
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 المطمب السابع:السعادة الزوجية:
بالشعكر بالرضا مقترف  ةدكاـ ىذه الرابطف إف العبلقة الزكجية مبنية عمى العاطفة كاألحاسيسأف  بما

د راعى الشارع كق افالزكج إليو  ىي اليدؼ األسمى الذم يطمحالسعادة الزكجية الرابطة، ك عف ىذه  

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ېۉ ۉچ  تعالى:ذلؾ في قكؿ اهلل 

 [19]النساء:   چەئ وئ وئ ۇئ 

ان كأمنان كسبلمان، البيت بكصفو سكنإلى  الذم ينظر اإلسبلـ"  :كقد بيف سيد قطب معنى ذلؾ حيث قاؿ
 ؛سان، كيقيـ ىذه اآلصرة عمى االختيار المطمؽنأالعبلقة بيف الزكجيف بكصفيا مكدة كرحمة ك إلى  كينظر

ې  چ :تعالىقاؿ ذاتو الذم يقكؿ لؤلزكاج:  اإلسبلـكي تقكـ عمى التجاكب كالتعاطؼ كالتحاب..ىك 

ي نأكي يست ؛[19]النساء:   چې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

الزكجية فبل تفصـ ألكؿ خاطر، ككي يستمسؾ بعقدة الزكجية فبل تنفؾ ألكؿ نزكة، ككي يحفظ بعقدة 
الكبرل جديتيا فبل يجعميا عرضة لنزكة العاطفة المتقمبة، كحماقة الميؿ الطائر  اإلنسانيةليذه المؤسسة 

 .(1)ىنا كىناؾ"
خبلالزكجاف  يتعاكفأف  مف لكاـز السعادة الزكجية فا  ك  ئة انليحققا المعيشة الي ؛صمعنا بصدؽ كا 

 مكريا. كأكؿ األانيا كاطمئنكيان األسرةالسعيدة، كليحفظا عمى الحياة الزكجية جبلليا كجماليا، كعمى 
ه مف استجابتو ايتو كأثرتو، كينيانانيخفؼ كؿٌّ منيما مف غمكاء أف  التي يقتضييا التعاكف بيف اثنيف ىك

اكف بيف زكجيف ارتبطا برباط الزكاج المقدس بعد تفاىـ كتآلؼ، ىذا التعإذا كاف  ألىكائو كرغباتو، فكيؼ
 .(2)في كجية كاحدة؟ افدارنا كاحدة، كيسعي افكأصبحا قمبيف متجاكبيف، يعمر 

 
يا كؿ زكج ىي األساس في تمؾ الرابطة إليالعبلقة الزكجية السعيدة، كالتي يطمح أف  كيمحظ مما تقدـ

دة الزكجية بدكف الرضا بيف الزكجيف عف تمؾ العبلقة، كلكي كالعبلقة الزكجية، كلكف ال تتـ السعا
لكي يحصؿ السكف كالمكدة ثـ  ؛يككف ىنالؾ تكافؽ بيف الزكجيفأف  يتحقؽ الرضا الزكاجي ال بد

 ي.الزكاجي ذلؾ بالتكافؽ العبلقة، كقد سمٌ أك  السعادة المرجكة مف ىذه الرابطة

                                                           
 (.606/ 1) القرآنفي ظالل ، سيد، قطب  ((1

 ـ )د.ـ.ف(. 2008، 1ط، ( دار الجيؿ لمطبع كالنشر كالتكزيع139)ص ، الدين والمجتمعحمد، أالشرباصي   (2)
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إلى  كاتفاؽ في تكقعات كؿ مف الزكجيف بالنسبة ،األسرة أفراد ىناؾ كضكح في أدكار كاف  فكمما
تزداد األلفة كالمكدة بف الزكجيف، بينما ينشأ النزاع األسرم عندما تتناقض كجية نظر  ؛الطرؼ اآلخر

مبنية عمى الحقكؽ اللمحياة الزكجية  ان األسرية. فقد رسـ الشارع منيج اعف أىمية أدكارىم ،الزكجيف
 يف .مف الزكج عمييا كبلن  انشأ اهلل  تعالىلفطرة التي ـ مع اءبما يتبل ،كالكاجبات

 اإلسبلـىك اإلطار الذل رسمو  ،السمكؾ القائـ عمى احتراـ كؿ لآلخر، كحفظ حقكؽ كؿ طرؼكعميو ف 
 لممحافظة عمى الرابطة الزكجية.

سكيان كجاف ؿ الز حتمان سيبذ كالعطؼ، حنافالرابطة الزكجية قكيو كمتينة، مبنية عمى الحب كال كانتذا ا  ك 
الباحث في  إليو  كىذا ما سيشير ،ف عمى رابطة البنٌكةا، كيحافظبناءفي رعاية األ افكؿ ما يستطيع
 المبحث القادـ.
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 رابطة البنو ة:المحافظة عمى :ثانيالمبحث ال
 

تمؾ  كانتما لمرابطة الزكجية، كالحفاظ عمييا، ك  اإلسبلـرعاية األكؿ إلى تطرؽ الباحث في المبحث 
لمزكاج مصالح  فا  الرعاية كاالىتماـ بالرابطة الزكجية إال لما ينبثؽ عف تمؾ الرابطة مف ذرية، ك 

فقد حث الشارع الحكيـ عمى التكاثر كالتناسؿ،  ؛أىميا مقصد تحصيؿ الذرية الصالحة فا  كمقاصد، ك 
كاقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:"  ك جي ديكدى  تىزى ليكدى  اٍلكى ـي  ميكىاًثره  يفىًإنٍّ  اٍلكى ـى  ًبكي   .(1)" اأٍليمى

أطفاؿ اليـك ىـ شباب الغد، ؛ ألف كاالىتماـ بالرعاية كأحاطتو ،بالطفؿ يةاإلسبلم الشريعة لذلؾ اىتمت
 كمستقبميا .األمة  كالشباب ىـ أمؿ 

 لؤلسرة كٌ كالمستقبؿ المرج العدة كىـ كزينتيا، الدنيا بيجة كىـ كغايتيا، الزكجية الحياة ثمرة ىـ داألكالف
 سعادتيـ، ما يكفؿ الحقكؽ مف ليـ فشرع ؛ىـأمر ب كاىتـ يـ،شأنب اإلسبلـ عيًني ذلؾ أجؿ مف كاألمة،

 .(2)الككف ىذا لعمارة صالحة لحياة يـئييي كما كالفساد، حبلؿناال مف كيحفظيـ
بة د كتعيدىـ، فمف تجؼ في نفكسيـ الرغاألكالكميما قاسى الناس المتاعب كالمصاعب في كفالة 

عداد العدة لو، كي ينشأ سميمان مف اآلفات ،برعاية النسؿ اإلسبلـ، ليذا اىتـ إلييـ نحكىـ كالحنيف  ،كا 
 .(3)عف المعاطب  بعيدان 
يستحؽ عمييا الشكر الكثير الجزيؿ،  ألبناء كالبنات ىي نعمة مف اهلل  تعالىمنح الذرية مف اأف  كلنعمـ

كىذه النعمة ذات  منذ كجدت، كستبقى كذلؾ حتى تقكـ الساعو، الذرية أمؿ البشريةألف  ؛كالثناء الدائـ
ذا بشر الناس بالمكلكد تؤلألت كجكىـ بالبشر إ، كتمتقي مع فطرتو كغريزتو، فاإلنسافأثر عظيـ عمى 
ة في أيدييـ، انالذرية ىي أمأف  كامتؤلت قمكبيـ بالسعادة كالفرح، لكف ليعمـ اآلباء ،كالفرح كالسركر

كيحافظكا عمييا، كىذا حؽ لمكلد عمى كالده، كبعبارة أخرل فيي  األمانةيرعكا ىذه أف  ال بدكاف  لذلؾ
 .(4)كاجبات عمى الكالد 

                                                           
حديث ، (2/220)، باب النيي عف تزكج مف لـ تمد مف النساء، كتاب النكاح، سنن أبي داود، أبك داكد  ((1

سف ( حديث ح2685حديث )، (2/176)، كتاب النكاح، المستدرك عمى الصحيحين، ( كالحاكـ2050)
 (.498/ 5الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا ) األحاديثسمسمة ، و صحيحنأب األلبانيكحكـ عميو ، صحيح

 ـ.. 1998المعارؼ  منشأة، سكندريةاإل، (193 )ص اإلسالم في األسرة أحكام، فراج ، أحمدحسيف  ((2
 -بيركت، دار المعرفة، (253ص) والسنة القرآنالمسممة في ضوء  األسرةبناء  –خالد عبد الرحمف ، العؾ  ((3

 ـ(.2003 –ق1423) ،الطبعة الخامسة ،لبناف
 (.161 - 159)ص ةسالمية معاصر إقضايا ، محمد، الزحيمي  ((4
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يـ نذلؾ أل ؛جاب ىك المقصد األىـ مف مقاصد الزكاجند ىـ الثمرة المرجٌكة مف الزكاج، كاإلاألكالك 
ال بد مف  افاة عبر الزمف، فكاالستخبلؼ، كاستمرار الحي انةمأ، الذم سيحمؿ يمثمكف الجيؿ الجديد

الجيؿ الذم يأتي إلى  لتسميميا ة،انمتمؾ األ االعتناء بيـ عناية خاصة؛ حتى ينشأكا قادريف عمى حمؿ 
 داء الحقكؽ المتعمقة بيـ. أ، ك ات الكافية لمرعاييـ كاالىتماـ بيـانبعدىـ، كىذا ال يتـ إال بإيجاد الضم

، بناءألميات كمراعاة تمؾ الحقكؽ تكثؽ الرابطة بيف اآلباء كاألد عمى اآلباء كااألكالحقكؽ  افضم فا  ك 
 األسرةد كجعؿ ليـ عمى األكال شأفب اإلسبلـذلؾ اعتنى  أجؿكتحافظ عمييا مف التفكؾ كالتشرذـ، كمف 

 عمى الحقكؽ ىذهعرض تي كس لتكثيؽ الرابطة بينيـ، ؛أما كأبا حقكقا يجب عمييما القياـ بيا كما ينبغي
 :ىيك  مطالب شكؿ

 
 :ختيار اآلخرايحسن كل من األبوين أن  في األوالد : حقاألولالمطمب 

 
اختيار كؿ مف األبكيف حسف أف يمبكرا قبؿ زكاج الكالديف، كذلؾ ب األكالد في اإلسبلـحقكؽ  أتبد
عمى التكصية بحسف اختيار  اإلسبلـفسيـ، لذلؾ حرص نأد األكالينعكس عمى طبيعة  ، كذلؾآلخرا

األمة  يحقؽ مصمحة ؛ ألف ذلؾ  د عمى أبكييمااألكالحقكؽ كجعمو مف لآلخر، ما أحدى الزكجيف
 .(1)عمكما كالطفؿ خصكصا  األسرةك 

الزكجة ستككف ألف  باختيار الزكجة الصالحة الطيبة مف أصؿ طيب؛كطالبو  ،الزكج كقد حث اإلسبلـ
د في بيئة حسنة األكالنشأ يإلى أف  ذلؾ مدعاةكاف  مف بيئة طيبة صالحة، كانتذا إ، فه أـ أكالد

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچ قال تعالى: صالحة طيبة، 

( أم  طابقكليف لممفسريف ، القكؿ األكؿ :  طاب معنىفي ك . [3]النساء:  چ  گ سيفى  لو مالت ما)حى

(أم أف المرأة التي يجكز نكاح كاستطابتو، نفكسكـ ؿ  يا شرعان يجب اف تككف كالقكؿ الثاني :  طاب )حى
 أف ال تككف مف المحرمات عميو.ممف يحؿ لمرجؿ نكاحيا ، أم 

                                                           
، بعة األكلىطال ،دار السبلـ لمطباعة (،25)ص  سالمفي اإل اإلنسانموسوعة حقوق ، ةخديج، النبراكم  ((1

 ـ. 2006 ق  1427



55 
 

سنفى (، كالقكؿ الثاني ضعيؼ ؛    أف تقرر كقد ميجمؿه  ليـ ماحؿ ألفكالراجح تفسير )طاب( بمعنى )حى
 غير في حجةه  المخصكصى  العالـ ألف الثاني عمى ييحمؿ كالتخصيصً  اإلجماؿً  بيف تردد إذا النص  

 .(1) بحجة ليس كالميجمؿي  التخصيصً  حؿٌ م
 فعف أبي ىريرة  النفس، إليو  كقد بيف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ المعيار في الحسف كما تطيب

اًليىا  مى سىًبيىا كىجى ًلحى اًليىا كى : ًلمى ٍرأىةي أًلىٍربىعو رضى اهلل عنو، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: " تيٍنكىحي المى
ًلًديًنيىا  .(2)، فىاٍظفىٍر ًبذىاًت الدٍّيًف، تىًربىٍت يىدىاؾى "كى
، ان كىدكء ان كف الحياة داخؿ البيت سككنعندىا تك ،ختيار الزكج عمى أساس الديف كالصبلحاكبعد 
ه الحب كالرحمة ؤ في بيت ممكالد األ أالىتماـ بيـ، فينشاك كالد ف قادريف عمى رعاية األابح الكالدكيص
عؿ ذلؾ مف ا  ، كينعكس سمبان ك كالدعمى األ ان كبير   ان أثر  أف لمنسب كبما حناف،كال يجابان عمى حياتيـ، جي

 في المطمب القادـ .  الباحثإليو  شيريكىذا ما س ،حقيـ  عمى كالدييـ
 

 النسب. في األوالد المطمب الثاني: حق
 

كالنسب أقكل  ،ذللتشرد، كالتعرض لؤلكا،مف الضياعكالد مف الحقكؽ الميمة التي شرعيا اهلل  لحفظ األ
 ،الدعائـ التي تقكـ عمييا األسرة، كيرتبط بو أفرادىا برباط دائـ مف الصمة تقكـ عمى أساس كحدة الدـ

نعمة عظمى أنعميا  ينسيج األسرة الذم ال تنفصـ عراه، كىىي رابطة النسب ك فالكلد جزء مف أبيو. 
بلت بينيا، كلما بقي أثر مف حناف اهلل عمى اإلنساف، إذ لكالىا لتفككت أكاصر األسرة، كذابت الص

ەئ  ەئ   چ  :متف اهلل عز جؿ عمى اإلنساف بالنسب، فقاؿ سبحانواكعطؼ كرحمة بيف أفرادىا، لذا 

. كرعاية النسب أحد [٤٣الفرقاف: ] چىئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

 .(3)مقاصد الشريعة الخمسة

                                                           
روح (، األلكسي، 4/224،)التحرير والتنوير،ابف عاشكر ، (178/ 4) راغيتفسير الم، المراغي  ((1

 .(2/142،)إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم(،ابي السعكد، 2/400،)المعاني
 . 26سبؽ تخريجو ص ( (2
 الطبعة الرابعة . ،(،دار الفكر سكرية دمشؽ7247/ 10) الفقو اإلسالمي وأدلتوالزحيمي كىبة،  ((3
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ف لثبكت النسب ف فييا ضمانة قكية لثبكت نسب الكلد، ألعائمة، كما جدان في استقرار ا كبرل أىمية كا 
 .(1)ى ىذا المركز مف حقكؽ لو أك عميو، كما يترتب عمفظة عمى مركزه الشرعي في المجتمعكالمحا
يا حتى ال يرم ؛كحفظو مف الضياع  كالتشرد كذلؾ ميـ بالنسبة لمكالديف ،ف النسب ميـ لمكلدأكبما 
الف مجرد الشؾ في ذلؾ يعرض  ـ؛كالد، كالحفاظ عمييؿ رعاية األجأالعمؿ سكية مف  اكيستطيع ،بسكء
لذلؾ كاف  ،يرضاه الشرع فيصبحكا عالة عمى المجتمع، كىذا ال ،ىماؿ، كعدـ رعايتيـلخطر اإلكالد األ

 سرة جميعان. راد األفمكر الميمة ألثبكت النسب مف األ
ف يتعرض البناء األسرم لمضعؼ كيؤدم حفظ النسب إلى صيانة األسرة مف كؿ دنس كريبة، كمف أ

 تتعرض أف مف األنساب حفظ عمى يةاإلسبلم الشريعة حرصت ىذه المعاني كألجؿكالتفكؾ،كالتشرد ؛ 
يستند الى الحقيقة والواقع، وال يخضع  نفيوأك  جعمت أمر إثبات النسبك  كالزيؼ، كالضياع، لمكذب،

 .(2) الشخصي لمزاجللهوى وا
كقد بيف   ،ممؾ اليميف، أك الجتماع الشرعي بينيما، سكاء كاف مف زكاجبكيو باالطفؿ أل نسب كيثبت

 .(3)  "الحجر كلمعاىرً  لمفراشً  الكلدي " كسمـ حيث قاؿ  عميو اهلل صمى -اهلل ذلؾ رسكؿ
ةه كمعنى الحديث  ٍكجى ًؿ زى لىدو لً أك  أىن وي ًإذىا كىافى ًلمر جي ارىٍت ًفرىاشنا لىوي فىأىتىٍت ًبكى ٍمميككىةه صى ٍمكىاًف ًمٍنوي لىًحقىوي مى ميد ًة اإٍلً

دىًة سكاء كىافى ميكىاًفقنا لىوي  ٍيريهي ًمٍف أىٍحكىاـً اٍلًكالى ا الت كىاريثي كىغى لىدنا يىٍجًرم بىٍينىييمى ارى كى لىدي كىصى اًلفنا اٍلكى ـٍ ميخى ًفي الش بىًو أى
ميد ةي ًإٍمكىاًف كىٍكًنًو ًمٍنوي ًست ةي أىٍشييرو ًمٍف حيف اج  .(4) تماعيماكى

فمف حممت ككانت حيف حممت زكجة يثبت  ؛الزكجية القائمة حيف ابتداء الحمؿ :بالفراش كالمراد شرعان 
إقرار منو، أك  نسب حمميا مف زكجيا الثابتة زكجيتيا بو حيف حممت، مف غير حاجة إلى بينة منيا،

كال  صغير السف ليس بالغان كىذا النسب يعتبر شرعا ثابتا بالفراش. كال يثبت نسب الكلد مف زكج 
 .(5)يثبت بو النسب فبل تعتبر زكجيتو فراشان  ،؛ ألنو ليس أىبل ألف تحمؿ منو زكجتومراىقان 

                                                           
(،مؤسسة 9/317) ،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسمم في الشريعة االسالمية زيداف، عبد الكريـ،  (1)

 ـ. 1993-ق1413الرسالة،الطبعة االكلى 
 (.3/386) اإلسالم في األسرة نظاممحمد،  ،عقمة (2)
 صحيح(، كمسمـ، 6818( حديث )8/165لمعاىر الحجر،) الحدكد، باب ، كتابالبخاري صحيحالبخارم،  ( (3

  (.1458( حديث ) 2/1081الشبيات،) كتكقي لمفراش الكلد :باب .الرضاع كتاب ،مسمم
 (.38-37/ 10) مسمم صحيح عمى النووي شرحالنككم،   ((4
 ،(186)ص: أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية، ىػ(1375)المتكفى: ،خبلؼ عبد الكىاب  ((5

 ـ.1938 -ىػ1357ية بالقاىرة، الطبعة: الثانية، مطبعة دار الكتب المصر 
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 حيث لنسب أبيو تنك ر مف كسمـ عميو اهلل صمى-النبي فقد تكعد ،باءآلكالد أك لىمية النسب سكاء لؤلكأل
ـي  كىيك أبيًو، غيرً  إلى اٌدعى قاؿ: "مف حراـه " عميو فالجٌنةي  أبيو، ري غي أىٌنو يعم

((1. 
 

 ،النكراء كلمحفاظ عمى األنساب حـر اإلسبلـ الزنا، كجعمو مف الكبار كتكعد بمف يقترؼ تمؾ الجريمة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ چ لقكلو تعالى: 

 .[15]النساء:  چ ٹڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 
 الرضاعة :في  األوالد المطمب الثالث: حق

 
الرضاعة، في جبت لو الحؽ عمى كالديو ك أريعة اإلسبلمية بجسد الطفؿ كركحو، لذلؾ اىتمت الش

 ،خبلؽ الحسنةألالكنو يكتسب ك  ؛غذاء فحسبيكتسب الال ف في الرضاعة لتغذم بدنو كركحو، أل
 .مف مرضعتوكالمشاعر كاألحاسيس 

ألف لبنيا أنفع  ؛ذلؾ ة عمىأرضاعة الطفؿ، كحث المر بعناية كبيرة في تشريعاتو  اإلسبلـ يكقد عن
 ذا طمبت األـ إرضاعو متبرعةن إكفرط إشفاقيا عميو، ف ،عف رحمتيا بكلدىا لمكلد مف لبف غيرىا، فضبلن 

 ؛بعدىاأك  جر المثؿ فيي أحؽ بإرضاعو مف أية امرأة أخرل، سكاء كانت األـ في حالة الزكجيةأبأك 
 .(2)يا أكفؽ لونألف لب
أثر عمى صحة الطفؿ كسمككو حيث قالكا:" إف طكر  مف لولما  ؛ضاعكد العمـ الحديث أىمية الر أكقد 

الرضاعة ىك الطكر التي تكضع فيو كتتحدد أسس السمكؾ اإلنساني؛ ففيو تتككف االتجاىات نحك 
أك  طكر الرضاعة يعتبر مرحمة "حرجةف كعميو الذات كنحك اآلخريف، كأساليب التعبير االنفعالي، 

 .(3("حاسمة" في نمك اإلنساف

                                                           
(، 6766(، حديث )8/156أبيو،) غير إلى ادعى مف الفرائض، باب ، كتابالبخاري صحيحالبخارم،   ((1

 (. 63حديث) (،1/80باب بياف حاؿ ايماف مف رغب عف ابيو،) كتاب اإليماف،  ،صحيح مسمم ،كمسمـ
 (.34، )صسالميإالقات الزوجية والحياة االسرية من منظور الععبد العزيز عبد الحميد محمد،   (2)
       (، 206)ص  نمو اإلنسان من مرحمة الجنين إلى مرحمة المسنينأبك حطب، آماؿ صادؽ فؤاد،       ((3

 الطبعة الرابعة مكتبة األنجمك المصرية.
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كالد الذيف حرمكا رضاع األإـ الكلد عمى أىمية الرضاعة شجع اإلسبلـ المرضعات مف غير كأل
ـ ف جعؿ ليـ حقا كحؽ األأب كجعؿ ليـ منزلة عظيمة عمى صنيعيـ ىذا، ،الرضاعة مف أمياتيـ

ڍ   ٹ ٹ چ خكة لمرضيع،إسماىا أما مف الرضاع، كأبنائيا أالكالدة في البر كاالحتراـ، ك 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڌ  ڌ    

 ،[23]النساء:  چ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  گ

ممرضعة كقد نزؿ اهلل سبحانو الرضاعة منزلة النسب فسمى لالمنزلة التى أعطاىا اهلل تشير اآلية إلى 
 .(1)المرضعة أٌما لمرضيع، كابنتيا أختا لو، فأعممنا بذلؾ أف جية الرضاع كجية النسب

 يعيش لمطفؿ غيره غذاء ال الذم الغذاء أنو كىك ؛فيو لمعنى الحرمة ىذه لو برتاعت إنما الرضاع أفك  
 .(2)طفميا حياة أصؿ في األـ أثر يماثؿ ما الطفؿ حياة دكاـ في األثر مف لو فكاف بو،
 

 جميمة في الحكمة مف جعؿ الرضاع سببا لرابطة التحريـ منيا: كقد جاءت معافو 
ي، فبالرضاع يتجاكز الطفؿ عقبات التحريـ اإلسبلمفي المجتمع  تكسيع دائرة المحبة بيف األسر -1

كاصر الكٌد كاأللفة أألبنائيا كبناتيا، كبذلؾ تتكثؽ  كأخان  ،ليا ان مو، كيصبح ىك ابنألتصبح المرضع 
 بينيـ، كتتمكف الركابط االجتماعية بشكؿ عاـ.

رتيا في جٌك مف الطير كالبعد عف إتاحة الفرصة لمتكاصؿ كالتراحـ بيف الراضع كالمرضع كأفراد أس -2
تى مع قياـ حاجز أمظنة الفساد، كبذا يتمكف مف مخالطتيـ مخالطة المحاـر مف النسب، كىذا ال يت

كمحمة النسب مف حيث تحريـ الزكاج ببنات  ةف تككف لحمأالحرمة، كمف ىنا كانت الرضاعة جديرة ب
المكدة بيف  جقة عف الغريزة، كتعزيزا لكشائباحة الخمكة كالنظر كالسفر، سما بيذه العبلا  المرضع، ك 
 األسرتيف.

مف حيث  ؛لما بينيا مف تشابو نظران  ؛ـ النسبيةلحاقيا في ذلؾ باألا  ـ المرضع كتكريميا، ك تكقير األ -3
ـ فاأل –نشاز العظـ ا  نبات المحـ، ك إ –في قياـ بنية المكلكد، كتركيب ىيكمو  ككف كؿ منيما سببان 
رمقو في كقت الضعؼ كاالحتياج، كقد  مدتو بمبيا حتى سدٌ أفي بطنيا، كالثانية النسبية جمعت خمقتو 

                                                           
 (.220/ 4) تفسير المراغي ،المراغي      (1)
 (.296/ 4) لتنويرالتحرير واابف عاشكر ،  ((2
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ف تككف أما بعد األـ، كأكالدىا أقاست في حضانتو، كرأت منو في صغرىما ما رأت. فكانت حقيقة ب
 .(1) ةخك خكة بعد اإلإ

قاؿ: " يحـر  حيث اإلسبلـكقد بيف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أىمية الرضاعة كعظمتيا في ميزاف 
 ةكحرم ،الرضاعة ةحرم . فجعؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ(2)مف الرضاعة ما يحـر مف النسب " 

 ثر عمى الطفؿ.ألما لمرضاعة مف  ،النسب
 
ف الرضاعة إ :الحميب االصطناعيرضعف أطفاليف اليكترثف بأف ي مكاتي، القكؿ لكثير مف نساء اليكـفن

مف صدر  ءة كالحناف كالدؼالعاطفمع الغذاء يكتسب  وذاء، لكنليست مجرد إشباع الطفؿ مف الغ
ف قسكتيـ، يكتكبعد ذلؾ تش ،طفالكف بالرضاعةأفبل تبخمف عمى  المرضعة،المرضعة، ككذلؾ صفات 

 خبلقيـ .أكسكء 
، لكي ينشأ كقد اكتسب العطؼ، كالحناف، ؛الرضاع مف حؽ الطفؿ اإلسبلـجؿ ذلؾ جعؿ أمف ك  

 خبلؽ الحميدة، كىذا ما تنشده الشريعة مف الذرية .ألكالراحة النفسية، كا
 
بيف يس يجابي عمى الطفؿ اإل ىاثر أ، ك ىمية الرضاعةأحؽ الطفؿ في الرضاعة، ك  بيف الباحثبعد أف ك 

 .في المطمب القادـ   العدؿ كالمساكة بينيـ في األكالد  حؽ
  

 .بينيمفي العدل والمساواة  األوالد : حقرابعالمطمب ال
 

لعدؿ بيف الناس بعد أف ساد الظمـ، لتحقيؽ ا اإلسبلـكقد جاء  كركائزه، سس ىذا الديفأحد أ العدؿ
سكاء  أكالدىما، أمر الكالديف بالعدؿ بيف  لذلؾ ،حكاؿكالعدؿ يككف في جميع األمكر، كفي كؿ األ

 كالرحمة محبةفينشر ال كالد،في نفكس األ ان يجابيإ ان ألف لذلؾ مردكد ؛بالمعاممة أك المحبة أك العطاء
 مكىذا ما نيى عنو الشرع الذ ،كالفرقة بينيـ ـ العدؿ مدعاة لمحقد كالكراىيةعدألف  ؛ة بينيـيننأكالطم

 حث عمى التعاضد كالتبلحـ كالتراحـ . 

                                                           
 (.411/ 3) سالمسرة في اإلنظام األ  ،محمد ،عقمة  (1)
 .19سبؽ تخريجو ص  ( (2
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كاإلسبلـ ديف الحؽ كالعدؿ كالمساكاة، ديف المحبة بيف الناس، ديف الفطرة السكية، فيك يريد مجتمعان 
مطمئنةن ارتكت مف ينابيع الحؽ كالعدالة االجتماعية،  ، كيريد نفكسان فيو ران كال خبلؼمتماسكان ال متناح

ىكل النفس عند بعض مف يجتمع  ؛ لذلؾ فيك يرفض ما قدفأصبحت تضيء لمحيارل كالمضطيديف
 .(1) ما يسبب الشقاؽ كالعداكة بيف األخكةألف ذلؾ  ؛خريفتفضيؿ أحد األبناء عمى اآلفي اآلباء 
ٍبفى  افعىٍف النٍُّعمى فد كالمساكاة في العطية، األكالالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كجكب العدؿ بيف  كقد بيف
ٍني (2)بىًشيرو  مىى الًمٍنبىًر قاؿ: أىٍعطى  مارىًضيى الم وي عى ةى انكىىيكى عى كىاحى ي أىًبي عىًطي ةن، فىقىالىٍت عىٍمرىةي ًبٍنتي رى

: الى (3)
ت ى تيٍشًيدى رىسي  ى حى : أىٍرضى ، فىقىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، فىأىتىى رىسيكؿى الم ًو صى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ي نإكؿى الم ًو صى

ةى عىًطي ةن، فى  كىاحى : أف  ٍتًنيأمر أىٍعطىٍيتي اٍبًني ًمٍف عىٍمرىةى ًبٍنًت رى أىٍعطىٍيتى سىاًئرى »أيٍشًيدىؾى يىا رىسيكؿى الم ًو، قىاؿى
لىًدؾى  : «ًمٍثؿى ىىذىا؟ كى : الى، قىاؿى عى فىرىد  عىًطي تىوي «فىات قيكا الم وى كىاٍعًدليكا بىٍيفى أىٍكالىًدكيـٍ »، قىاؿى : فىرىجى ، قىاؿى

(4). 
ـٍ أف  وي يىٍنبىًغي: إنالنككم في شرح الحديث يقكؿ ك  يىيىبى ًلكيؿٍّ كىاًحدو ًمٍنيي ًدًه ًفي اٍلًيبىًة كى  ًمٍثؿى ييسىكٍّمى بىٍيفى أىٍكالى

ييسىكٍّمى بىٍيفى الذ كىًر كىااٍل اآلخر  ؿى كى  .(5)ثىىنكىالى ييفىضٍّ
، بناءعض التكجييات في تحقيؽ العدالة بيف األفي الحديث لب الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـأشار كقد 

الكالديف كطاعة اهلل عز  ي، كيحافظ عمى برٌ اإلسبلمإلعداد نفكس سكية تككف نبراسان يضيئ المجتمع 
  .ؿكج

ڳ   ڳ    ڳگ  گ   گ  ڳچ قال تعالى: في الميراث،  كالدالعدؿ بيف األ افكفي بي

   ہ  ھ   ہ  ہ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ں           ڱ  ں  ڱڱ  ڱ

ـٍ ًباٍلعىٍدًؿ ًفيًيـٍ أمر " يى :الكرية اآلية  تفسير ىذه في بف كثيراقاؿ  ،[11]النساء: چ  ھ أىٍىؿى فاف  ؛كي

اًىًمي ًة كى  ًميعى اٍلًميرىاًث ًلمذُّكيكًر ديكفى ااٍل اناٍلجى ـٍ ًفي أىٍصًؿ  أمراًث، فى نكا يىٍجعىميكفى جى الم وي تىعىالىى ًبالت ٍسًكيىًة بىٍينىيي

                                                           
 (.52)ص، سالمفي اإل اإلنسانموسوعة حقوق   ،خديجة ،النبراكم   ((1
 .119مسرد األعبلـ ص  (2)
 .116مسرد األعبلـ ص  (3)

، كمسمـ، (2587( حديث)3/158)، شياد في اليبةباب اإل، كتاب اليبة كفضميا – صحيح البخاري، البخارم  ((4
 (.1623حديث)، (3/1242)، د في اليبةاألكالباب كراىية تفضيؿ بعض  كتاب اليبات، صحيح مسمم،

 (.66/ 11) شرح النووي عمى مسمم، النككم ( (5
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ٍنفىٍيفً  فىاكىتى بىٍيفى الصٍّ ظٍّ ااٍل  ؛اٍلًميرىاًث، كى عىؿى ًلمذ كىًر ًمٍثؿى حى ذىًلؾى اًلٍحًتيىاًج الر جيؿً نفىجى ٍؤنىًة الن فىقىًة مي إلى  ثىيىٍيًف؛ كى
ميعى  ارىًة كىالت كىسًُّب كتجشُّـ اٍلمىشىق ًة، فىنىاسىبى انكىاٍلكيٍمفىًة كى ذيهي ااٍل أف  اًة التٍّجى  .(1)ثىىنييٍعطىى ضٍعفىٍي مىا تىٍأخي

فك  أف اإلسبلـ كنسى أكلئؾ ؟ثىنحؽ اال يكحظ الذكر ضعفكالد كقد يقاؿ أيف العدالة بيف األ أعطى  ا 
ـ كبيران، صحيحان أصغيران أكاف ء امف الميراث سك كالد مف األ ان ثى لكنو لـ يحـر أيناأل حؽ يلمذكر ضعف

قط الميراث ف أف  اإلسبلـسائدان في المجتمع قبؿ أف كاف  ثى، بعدنـ ضعيفان، ذكران أـ أي أـ مريضان، قكيان أ
 .فلمرجاؿ األقكياء الذيف يحاربك 

 
عمى نفسو كعمى زكجو  إلى االنفاؽ الذكر يحتاج أف ثييفنالاكالحكمة فى جعؿ حظ الذكر كحظ  

 .(2)نفقتيا عمى زكجيا كانتتزكجت ف إف ثى فيى تنفؽ عمى نفسيا فحسب،ن، كأما األاففجعؿ لو سيم
 كالعدؿ كالرحمة المحبة أساس عمى قائمة ألكالدىـ الكالديف تككف معاممةأف  بل بدكبناء عمى ما تقدـ، ف

، افليعيشكا في أسرة ممؤىا الحب كالعطؼ بيف اإلخك  ؛بعض عمى ضيـبع كعدـ إيثار د،األكال لجميع
 ئتسير كما أراد اهلل، كننش يلك ؛ياكييتـ بو، كبذلؾ نحافظ عمى رابطة البنكة كنحفظاآلخر  كؿ يرعى
حناف كالعدؿ الذيف حرمكا العطؼ كالكالد األألف  ؛حنافيسكده الحب كالعطؼ كال ان إسبلمي ان مجتمع

ة عمى ديف أعطكا زياالذكالد ما األأحرمكا مف حقكقيـ في المساكاة، ك  شكا ناقميف لمااع ربما كالمساكاة 
مف  أفضؿيـ نأ فمستبٌديف بما أعطكا زيادة عمى غيرىـ، كيشعرك  فيعيشك  نيـإفخكه، غيرىـ مف اإل

بالعدؿ  اإلسبلـمجتمع اسبلمي متناحر حاقد بعضو عمى بعض، لذلؾ اىتـ  شأ، كبذلؾ ينغيرىـ
ي اإلسبلمليسكد العدؿ كالمساكاة بعد ذلؾ في المجتمع  ؛الذيف  ىـ أمؿ ىذه األمةكالد اكاة بيف األكالمس
 أجمع.

 
كعمى المجتمع بشكؿ عاـ،  ثر ذلؾ عمييـأك ، في العدؿ كالمساكاةكالد حؽ األ الباحثف ذكر أكبعد 

 في المطمب القادـ .  سيذكر حؽ األكالد في الحفاظ عمى ماليـ 
 
 
 

                                                           
 (.225/ 2)تفسير ابن كثير ، ابف كثير  ((1

 (.4/196) ، تفسير المراغي، المراغي  (2)
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 . مفي الحفاظ عمى مالي األوالد : حقخامسلالمطمب ا
 

كجب أف أمكاليـ حتى تصبح لدييـ أىمية التصرؼ، كالد لؤل اإلسبلـلذلؾ حفظ  ،الماؿ عصب الحياة
ذلؾ لآلباء بحفظ ماؿ أكالدىـ في حاؿ كاف  سكاء مكاليـأحفظ كالد عمى القائميف عمى رعاية األ

، أك حفظ ماؿ الطفؿ سكاء في حياة كالديو أف اإلسبلـ كلياء عمى اليتامى، كىذا يعنىأك لؤل الصغر،
 بعد ممات الكالد .

﮳ چ لمحفاظ عمى الماؿ نيى الشارع األكلياء مف إعطاء أمكاليـ ألبنائيـ السفياء، قاؿ تعالى   ك 

   ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵    چ ﮴
 . [5]النساء: 

، كأصؿ السفو الخفة كاالضطراب، يفيما ال ينبغكالسفياء كاحدىـ سفيو: كىك المبٌذر لمماؿ المنفؽ لو 
 افء النسج، ثـ استعمؿ فى نقصمكثير االضطراب، كثكب سفيو: ردإذا كاف  سفيو: زمافكمنو قيؿ 

 .(1)العقؿ فى تدبير الماؿ كىك المراد ىنا
رًُّؼ ًفي اأٍلىٍمكىاًؿ ال ًتي جى  ا، أىٍم: تىقيكـي  ًبيىا كيىٍنيىى تىعىالىى عىٍف تىٍمكيف السُّفىيىاًء ًمفى الت صى عىمىيىا الم وي ًلمن اًس ًقيىامن

ًمٍف ىىا ٍيًرىىا. كى ارىاًت كىغى ـٍ ًمفى التٍّجى ـٍ أىٍقسىاـه: منو ما يىكيكفي  مىعىاًيشييي مىى السُّفىيىاًء، كىىي ٍجري عى ذي اٍلحى ىينىا ييٍؤخى
غىًر؛ ٍجري ًلمصٍّ ًغيرى مىٍسميكبي اٍلًعبىارىةً فاف  الحى  .(2)الص 

تبلفياأف  ياءاألكل تعالى اهلل  ينيىك  اهلل جعؿ األمكاؿ قياما ألف  ؛يؤتكا السفياء أمكاليـ خشية إفسادىا كا 
ال يؤتييـ أف  الكلي أمرلعباده في مصالح دينيـ كدنياىـ، كىؤالء ال يحسنكف القياـ عمييا كحفظيا، ف

 . (3)كحاجاتيـ الدينية كالدنيكيةإياىا، بؿ يرزقيـ منيا كيكسكىـ، كيبذؿ منيا ما يتعمؽ بضركراتيـ 
 أبناءلو كاف  ماإذا  الرجؿأف  ليا كجكد في المجتمع كىيكاف  كتعالى يعالج قضية سبحانوكالحؽ 

ف كاف ا  يتممص مف حركة الحياة، كيعطي ليـ حؽ التصرؼ في الماؿ. ك أف  ككبركا قميبل، فيك يحب

                                                           
 (.4/185)تفسير المراغي، مراغيال ( (1
 (.214/ 2)تفسير ابن كثير ، ابف كثير  ( (2
 (.164)ص:  تيسير الكريم الرحمن ، السعدم ( (3
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يـ نأتعطي أمكالؾ لمسفياء بدعكل أف  اؾإي« ال: »سبحانوو قاؿ نأتصرفيـ ال يتفؽ مع الحكمة، فك
ياؾ  .(1)اهلل جعؿ مف مالؾ قياما لؾ كليـألف  تممؾ أكالدؾ ما كىبو اهلل لؾ مف رزقؾ؛أف  أكالدؾ. كا 

بيا تقـك كتثبت منافعيـ كمرافقيـ، فمنافعيـ الخاصة، كمصالحيـ أف  كمعنى جعؿ األمكاؿ قياما لمناس 
الراشديف المقتصديف منيـ الذيف يحسنكف تثميرىا  مت أمكاليـ فى أيدالعامة ال تزاؿ قائمة ثابتة ما دام

، كفى ىذا حث عظيـ عمى االقتصاد بذكر فكائده، االنفاؽكتكفيرىا، كال يتجاكزكف حدكد المصمحة فى 
 .(2)مغبتو افكتنفير مف اإلسراؼ كالتبذير ببي

سيشير إلى حؽ األكالد  ،ي حياتيـف يـحفظ مالفي عمى اآلباء كالد حؽ األإلى  الباحثأف أشار  بعدك 
 المطمب القادـ . في الميراث في 

  
 في الميراث . األوالد : حقدسالمطمب السا

 
ركابط فطرية حقيقية لـ يصنعيا جيؿ مف األجياؿ، كالجداؿ في جدية ىذه  ، األسرةركابط  كانتلما 

أف يككف ىراء ال يستحؽ  يزيد عمى ككذلؾ ال ،كترقيتيا كصيانتياالركابط كعمقيا كأثرىا في رفع الحياة 
، كىك حجر األساس في بناء  األسرةسبلـ التكافؿ في محيط كذلؾ جعؿ اإل مركاف األ لما ،االحتراـ

 .(3) األسرةرث مظيران مف مظاىر ذلؾ التكافؿ في محيط التكافؿ االجتماعي العاـ كجعؿ اإل
لنساء، إال الرجاؿ ممف يحمؿ السيؼ كيحمي د كااألكال اأف ال يكرثك  كلقد اعتاد العرب في الجاىمية

 القبيمة، حتى جاء اإلسبلـ كفرض لمصغير كالضعيؼ نصيبان مف الميراث.
ال يبلقي العدك  كال كاف  أىؿ الجاىمية ال يقسمكف مف ميراث الميت ألحد مف كرثتو بعده، ممفكاف  قدك 

 .(4)ف بذلؾ المقاتمة دكف الذريةكا يخصك انيقاتؿ في الحركب مف صغار كلده، كال لمنساء منيـ. كك

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ قاؿ تعالى: 

گ  گ   گ  چ [. كقاؿ تعالى: 7]النساء: ٿ  ٿ ٿ ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ     ں           ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں

                                                           
 (.2012/ 4) تفسير الشعراوي، الشعراكم  ((1
 (.4/186) تفسير المراغي ، المراغي  ((2

 . (1/587) القرآنفي ظالل قطب،   (3)
  (. 7/31)  البيانجامع  ، الطبرم (4)
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ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ         ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴    ہ  ھ   ہ

ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ      ې  ې      ۅ  ۉۉ   ې  ېۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ      وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   وئ

  [.11]النساء:  چ  ىئ  يئ      مئ

ما خمفو الميت بيف مف سىم ى كفرض لو ميراثنا، فقاؿ في صغار كلد الميت أف  فقد أخبر اهلل جؿ ثناؤه
 .(1)ثييفنلـ يكف لو كارث غيرىـ، لمذكر مثؿ حظ األإذا  اثيـ: ليـ ميراث أبييـ،انككبارىـ ك 

، كىأيٌـّ ًمٍف أيم يىاًت اآٍليىاًت، افريٍكفه ًمٍف أىٍركى اآلية  كيقكؿ القرطبي ىىًذهً  ًد اأٍلىٍحكىاـً ف إف الدٍّيًف، كىعيٍمدىةه ًمٍف عيمى
ت ى  كً نإاٍلفىرىاًئضى عىًظيمىةي اٍلقىٍدًر حى ، كىري  .(2)مى ًنٍصؼي اٍلًعٍمـً يىا ثيميثي اٍلًعٍمـً

 
  :قاؿ تعالى عدم عميو كالطمع فيوتد، فقد حذر الشارع مف الاألكالالميراث ىك حؽ لجميع أف  ككما

    چ  ﯁  ﯀      ﮿

ىؤالء أف  أم ،[33]النساء:   چڭ        ڭ  

ىؤالء المكالي نصيبيـ المكالي ىـ جميع الكرثة مف األصكؿ كالفركع كالحكاشي كاألزكاج. فأعطكا 
اهلل رقيب شاىد عمى تصرفاتكـ فى التركة كغيرىا، فبل يطمعٌف أف  ،كال تنقصكىـ منو شيئا ،المقٌدر ليـ

كجاءت ، انثى، كبيرا أـ صغيراذكرا أـ  افيأكؿ مف نصيب أحد الكرثة شيئا، سكاء أكأف  مف بيده الماؿ
 .(3)لمنع طمع بعض الكارثيف فى بعضاآلية  ىذه
الحديث بكة التي سياتي رابطة األب سيبيف ما يتعمؽبناء، ىمية رعاية اآلباء لؤلأأف بيف الباحث  دبعك  

 في المبحث القادـ.عنيا 
 
 

                                                           
 (. 7/31ت شاكر ) البيان، جامع  ، الطبرم  ((1

 (. 55/ 5) القرآنالجامع الحكام ، القرطبي  (2)
 (. 25/ 5) تفسير المراغي، المراغي ( (3
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 بوة.رابطة األالمحافظة عمى المبحث الثالث:
 

يحصكا ما أف كالد يقدره، كلك استطاع األكالد أك ييحصي حؽ اآلباء عمى األأف  إنساف ال يستطيع 
كلكنو أمر فكؽ الكصؼ،  فتكريمستطاعكا إحصاء ما يستحقكنو مف البر كالباء في سبيميـ الالقاه اآل

يككف أحدىـ مممككا فيعتقو كما أف  ال يجزكنيـ، إالكالد فإنيـ كالبر لآلباء مف األ حسافميما بمغ اإلف
لىده  يىٍجًزم الى "الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ: قاؿ  ٍمميككنا هي يىًجدى  أىفٍ  ًإال   كىاًلدنا، كى  .(1)" فىييٍعًتقىوي  فىيىٍشتىًريىوي  مى
 

إلى تكصية الذرية بالكالديف،  تتجو مراالكالديف، كمعظـ األك حساف إلى باإل أمري يالقرآنكالمنيج 
الجيؿ الذم يخمفيـ ال إلى  يـاطفيـ كمشاعرىـ كاىتمامكبعك  في الغالب يتجيكف بكينكنتيـ كمياد ألكالفا

الكراء، إلى  األماـ، غافمكف عف التمفتإلى  نما ىـ مدفكعكف في تيار الحياةالجيؿ الذم خمفيـ! كبي
يعمـ عباده الرحمة  فيكالذم ال يترؾ كالدان كال مكلكدان،  ىذه التكجييات مف الرحمف الرحيـ تجيئيـ

 .(2) كالديفأك  كا ذريةانبعضيـ ببعض، كلك ك
كتكفير األمف  كالد،اعب في سبيؿ رعاية األ، تحٌمبل التعب ككاجيا المصاألسرةأصؿ  اف ىماالكالدك 

كالسعادة ليـ، لذلؾ شرع اإلسبلـ منياجان لمعاممتيـ، كأكجب حقكقا ليـ، فجعؿ ليما حؽ البر كالمطؼ 
 .(3)كالرعاية كالرحمة 

قكؿ ي  كتعالى سبحانومقركف بطاعتو ييما حساف إلاإل ، جاءاحساف إلييمكاإلالكالديف  عظيـ بر لبيافك 

 .[36]النساء:   چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڳ چ :اهلل

 كالد تبعيا األاجميمة، لك  معافو الكالديف كبرىما، في كتب التفسير بحساف إلى كقد فصؿ العمماء اإل
ىي مناط ىذا  يعمى الرابطة األبكية الت فثـ رضى الكالديف، كبذلؾ يحافظك  ،لنالكا رضى اهلل أكال

تدؿ عمى المبالغة في العطاء الزائد، الذم نسميو « حسافاإل»الشعراكم:" ككممة  الشيخ يقكؿ ،المبحث
 .(4)و يراؾ"نأتفعؿ فكؽ ما كمفؾ اهلل مستشعران أف  ىك«: حسافاإل»ك حسافمقاـ اإل

 

                                                           
 (. 1510حديث)، (2/1148الكالد ) عتؽ فضؿ باب، العتؽ كتاب، مسمم صحيح، مسمـ  (1)
 (.2/660)القرآن في ظالل ، قطب  (2)
 (.256)ص والسنة القرآنالمسممة في ضوء  األسرةبناء ، العؾ  (3)
 (. 4/2209)تفسير الشعراوي ، الشعراكم  ((4
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طاعتيما في معركؼ، كالقياـ بخدمتيما، كتحقيؽ مطالبيما، كالبعد  ىكالكالديف كبرىما حساف إلى كاإل
خبلص، كحب دائـ، كتضحية مف يما سبب كجكد النعف كؿ ما يؤذييما ال كلد، كتربيتو برحمة كا 

 .(1)األىؿ
الذيف يؤدكف  كالدكبشر األكالد، الشارع حقكقا لآلباء عمى األأكجب  كلدكاـ رابطة األبكة كالحفاظ عمييا

الذيف ال يؤدكف حقكؽ اآلباء بالشقاء في  كالدألاخركم كتكعد حقكؽ اآلباء بالسعادة الدنيكية، كالنعيـ األ
 عبر المطالب اآلتية:تمؾ الحقكؽ ل ىذا تكضيحفي اآلخرة، ك  افنيا كالخسر الد
 

  ا.البر في أثناء حياتيمب اآلباء : حقاألولالمطمب 
 كفيو ثبلثة فركع:

 اإلحسان الى الوالدين . الفرع األول:
بكيف ىك حؽ األ –ة حضارة في عصرنا ىذا بما لـ تبمغو أي –مف الحقكؽ التي يتباىى بيا اإلسبلـ  إف

 كيرتفع بو ،ىك تشريع إليي يثاب االبف عميونما إ ؛مدني قانكفيما، كىذا الحؽ ال يفرضو في بر أبنائ
إلى  بسبب التقصير فيو اإلنسافالدرجات العبل، كيعتبر تركو مف الكبائر التي ال تغتفر كييبط إلى 

 .(2)دركات مف الجحيـ الدنيكم كاألخركم 
 

اًؿ؛  افًمٍف أىٍركى  كًبرُّ اٍلكىاًلدىٍيًف ريٍكفه  ا يىكيكفي في اأٍلىٍقكىاًؿ كىاأٍلىٍعمى ًبرُّىيمى اًت، كى كضى ؽ  فاف الدٍّيًف ًفي اٍلمىٍفري لىيىما حى
ًة؛ إٍذ  اص  ؽ  اٍلقىرىابىًة اٍلخى ـي ًبؾى انالر ًحـً اٍلميٍطمىقىًة، كىحى ، كىىيكى اٍلقىاًئ دىؾى ٍزءه ًمٍنوي، كىىيكى أىٍصميؾى ال ًذم أىٍكجى اؿى  تى جي حى

ٍعًفؾى كىعىٍجًزؾى عىٍف نىٍفًسؾى  ضى
(3). 

يصاؿ الخير بحساف إلييمكبر الكالديف يعنى اإل أك  ترؾأك  ا بفعؿإلييم ساءةإلييما كعدـ اإل كاعونأا كا 
قكؿ، كلزكـ العناية بيما كعدـ تضيعيما، كالمطؼ بيما كحسف الصحبة كالعشرة ليما، كطاعتيما فيما 

 .(4)غير معصية اهلل عنو في افبو كينيي افأمر ي

                                                           
 (. 1/319) التفسير الوسيط ، الزحيمي  (1)
 (. 91) ص  في اإلسالم اإلنسانموسوعة حقوق ،، النبراكم  (2)
 (. 1/544) القرآناحكام ، ابف العربي (3)
 (.247/ 10) سالميةة والبيت المسمم في الشريعة اإلألمر حكام اأالمفصل في  اف، زيد ( (4
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ڳ  چقال تعالى: ، حساف إلييـكجكب اإل لبيافالكالديف بطاعتو حساف إلى كقد قرف اهلل تعالى اإل

اهلل  تعالى باإلحساف الى الكالديف قد بدأ ف ،[36]النساء:  چ ں ں ڱڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ري سبحانوالم وى، ألف ك  حقيما أعظـ حقكؽ البشر،ألف  عىمىييمىا سىبىبنا ًلخي ـً ، جى كد كقد إلى  كًجؾى ًمفى اٍلعىدى اٍلكيجي
العبد  إليو  ؛ ليشعرنا بمقاـ البر بالكالديف كىك أعمى المراتب الذم ينتقؿحسافذكر اهلل تعالى كممة اإل

تعمؿ مع كالديؾ القدر أف  إياؾف، حسافمقاـ اإلاف إلى باالستزاده بالعمؿ الصالح مف مقاـ االيم
كسار فكؽ ما نعاـ عمييما كالتمطؼ بيما كالرحمة ليما كذٌلة االنا كاالالمفركض فقط، بؿ أيدخؿ في بٌرىم

 .حسافيطمب منؾ، أيدخؿ في مقاـ اإل
ىك؛ القياـ بحقكؽ الكالديف البلزمة ليما مف  حساففقالكا: اإل حسافكثيرة لئل معانيكقد بٌيف العمماء  

بر كاإللطاؼ كحسف القكؿ، احتاجا كاجب، كسائر ذلؾ مف كجكه الاالنفاؽ إذا التكقير كالصكف ك 
يقكـ بخدمتيما كال يرفع صكتو عمييما كال بأف  احساف إلييماإلك  مؤكد فيو إليو  كالتصنع ليما مندكب

كراـ مف لو  ،عمييما بقدر القدرة  االنفاؽيخشف فى الكبلـ معيما كيسعى فى تحصيؿ مطالبيما ك  كا 
 .(1) تعمؽ بيما كصمة الرحـ التي ال رحـ لؾ إال بيما

 
نو جعؿ إحتى  ،لما في ذلؾ مف ثكاب عند اهلل ؛لمكالديف كبرىما حسافكقد حثت السنة النبكية عمى اإل

رضى ف فإ ، ككذلؾاحساف إلييملصبلة المفركضة بر الكالديف كاإلاعماؿ عند اهلل بعد األ أفضؿمف 
ٍبًد الم وسبحانوالكالديف مف رضي اهلل  : سىأىٍلتي الن ًبي   (2)، عىٍف عى م ـى: أىمُّ العىمىًؿ  قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى صى

: إلى  أىحىبُّ  ٍقًتيىا»الم ًو؟ قىاؿى مىى كى : «الص بلىةي عى ؟ قىاؿى : ثيـ  أىمٌّ : « ثيـ  ًبرُّ الكىاًلدىٍيفً »، قىاؿى ؟ قىاؿى : ثيـ  أىمٌّ قىاؿى
لىًك « الًجيىادي ًفي سىًبيًؿ الم وً » ، كى د ثىًني ًبًيف  : حى ٍدتيوي لىزىادىًني قىاؿى  . (3)اٍستىزى

                                                           
تحقيؽ: عبد ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ىػ(542محمد عبد الحؽ )المتكفى: ، أبك ابف عطية  (1)

 ،ىػ 1422  ى األكلالطبعة ، بيركت –دار الكتب العممية  (50 2/49) ، السبلـ عبد الشافي محمد
، ىػ(1127)المتكفى: ، كالبركسكم، إسماعيؿ حقي بف مصطفى(182/ 5)القرآنآلحكام الجامع ، القرطبيك 

تفسير ، ابف كثيرك  ،( 4/2213)  تفسير الشعراوي، الشعراكمك  ،بيركت –دار الفكر ، (2/205)البيان، روح 
تيسير ، تفسير اؿ سعدمك  ،(178)ص ، تيسير الكريم الرحمن ، السعدمك  ،(2/298)، العظيم القرآن

 (.1/56) القرآنخالصة المنان في   مطيفال
 .114عبلـ صمسرد األ  (2)

 (.513حديث )، باب فضؿ الصبلة لكقتيا، كتاب مكاقيت الصبلة، صحيح البخاري، البخارم  ((3
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ال أف إإلى اهلل، كذركة سناـ ىذا الديف،  القربات أفضؿالجياد في سبيؿ اهلل مف أف  كعمى الرغـ مف
 عبد فعف ،مف الجياد في سبيؿ اهلل أفضؿ اتيمرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ جعؿ بر الكالديف كخدم

اءى "   :قاؿ عنيما اهلل رضي عمر اهلل بف ؿه رى  جى م ى الن ًبيٍّ  ًإلىى جي مىٍيوً  اهللي  صى ، عى م ـى سى  الًجيىاًد، ًفي فىاٍستىٍأذىنىوي  كى
يٌّ : »فىقىاؿى  ؟ أىحى ،: قىاؿى  ، «كىاًلدىاؾى ـٍ اًىدٍ  فىًفيًيمىا: »قىاؿى  نىعى  .(1)" «فىجى
 

 حرمة عقوق الوالدين . الفرع الثاني:
 

كتكعد  ،حـر عقكؽ الكالديف فقد، حسنيف بالجنة، كبشر المحساف إلى الكالديفكما أف الشرع أكجب اإل
  .مف الكبائر العقكؽ كجعؿ ،قيفالعا
ا عف عبد اهلل بف عمرك إلييم كنيت عف اإلساءة ،الكالديفحساف إلى ت باإلأمر التي  األحاديثمف ك 

في سخط  الربكسخط  ،الكالد ىفي رض الرب ىرض»و قاؿ: نأعف النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
  .(2)«الكالد

 سبحانو  باهلل باإلشراؾ بيما البر كعدـ الكالديف،إلى  اإلساءىة ـكسم عميو اهلل صمى ؿالرسك  كقد قرف
اءى أىٍعرىاًبيٌّ .الكبائر مف كعد ه كتعالى : جى ا، قىاؿى ٍنييمى ك رىًضيى الم وي عى ٍبًد الم ًو ٍبًف عىٍمرو م ى إلى  عىٍف عى الن ًبيٍّ صى

، فى  م ـى سى مىٍيًو كى : اهللي عى ؟ قىاؿى ا الكىبىاًئري : يىا رىسيكؿى الم ًو، مى : « اإًلٍشرىاؾي ًبالم وً »قىاؿى : ثيـ  مىاذىا؟ قىاؿى ثيـ  عيقيكؽي »قىاؿى
: « الكىاًلدىٍيفً  اذىا؟ قىاؿى : ثيـ  مى : « اليىًميفي الغىميكسي »قىاؿى ؟ قىاؿى ا اليىًميفي الغىميكسي مى : كى ال ًذم يىٍقتىًطعي مىاؿى »قيٍمتي

"أمر  ، ىيكى ًفييىا كىاًذبه ئو ميٍسًمـو
(3). 

اًئزىًة لىييمىا، كىمىا عيقيكؽى  إف ا اٍلجى الىفىتيييمىا ًفي أىٍغرىاًضًيمى مىى أىٍغرىاًضًيمىا. أف  اٍلكىاًلدىٍيًف ميخى ًبر ىيمىا ميكىافىقىتيييمىا عى
مىى ىىذىا ا بً أك أحدىما  اإذا أمر  كىعى لىدىىيمى ا فً  أمركى بىٍت طىاعىتيييمى ـٍ يىكيٍف ذىًلؾى اأٍل إذا  يًو،كىجى ف ا  مىٍعًصيىةن، كى  مرلى

كىذىًلؾى  أمكرذىًلؾى اٍلمى كاف  قىٍد ذىىىبى بىٍعضي إذا كاف  ًبًو ًمٍف قىًبيًؿ اٍلميبىاًح ًفي أىٍصًمًو، كى ٍنديكًب. كى ًمٍف قىًبيًؿ اٍلمى

                                                           
، مسمم صحيح، ومسمم (526حديث)، (1/12الجياد ) باب : :الكصايا كتاب، البخاري صحيح، البخارم  (1)

 (. 85حديث)، (1/89بو ) أحؽ يماانك  الكالديف بر باب، دابكالصمة كاآل البر كتاب
، (1899حديث )، باب ما جاء في الفضؿ في رضى الكالديف، كتاب البر كالصمة، سنن الترمذي، الترمذم  (2)

الصحيحة وشيء من فقييا  األحاديثسمسمة ، و صحيحانب األلبانيكحكـ عميو ، كقاؿ حديث صحيح
 (.43/ 2) وفوائدىا

 ( .6920حديث)، (9/14الكبائر ) مف الكالديف باب عقكؽ، اآلداب كتاب .البخاري صحيح، لبخارما  (3)
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لىًد مىنٍ إلى أف أمر  الن اسً  ؽٍّ اٍلكى يٍّريهي ًفي حى ا ًباٍلميبىاًح ييصى ٍنديكًب يىًزيديهي تأكيدا في أمر كى  إليو  ديكبناىيمى ا ًباٍلمى ىيمى
 .(1)ندبيتو

، فعىٍف ف إف ا أىال  يىتىعىر ضى ًلسىبًٍّيمىا كىالى يىعيق ييمىا،حساف إلييمكًمفى اٍلًبرٍّ ًبًيمىا كىاإٍلً  ؼو ذىًلؾى ًمفى اٍلكىبىاًئًر ًببلى ًخبلى
ك ٍبًد الم ًو ٍبًف عىٍمرو :" رىسيكؿى أف  (2)عى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ًؿ كىاًلدىٍيًو" ف إ الم ًو صى ـى الر جي ٍت ًمفى اٍلكىبىاًئًر شى

ًؿ فىيىسيبُّ  ؿي أىبىا الر جي . يىسيبُّ الر جي ـٍ " نىعى ؿي كىاًلدىٍيًو؟ قىاؿى يىسيبُّ أيم وي قىاليكا: يىا رىسيكؿى الم ًو، كىىىٍؿ يىٍشتيـي الر جي  أىبىاهي كى
 . (3)فىيىسيبُّ أيم وي"

كالتخمي عنيما  ،إذا تحدثا كقمة االعتداد برأييما اإلشاحة بالكجو عنيماكمف مظاىر عقكؽ الكالديف: 
انتقاد الطعاـ الذم تعده الكالدة، كترؾ مساعدتيما في عمؿ ك  ،أك الكبر كالتبرؤ منيما كقت الحاجة

ثارة ،حاؿ الدخكؿ عمييما اف، كترؾ االستئذالمنزؿ كاإلثقاؿ عمييما بكثرة  ،المشكبلت أماميما  كا 
 ا مباشرة كبالتسببكذـ الكالديف عند الناس كالقدح بيما كذكر معايبيما كشتميما كلعنيم ،الطمبات

بكاؤىما كتحزينيما مباشرةك  ، كالعبكس ىمامر ا، كنيرىما كزجرىما كالتأفؼ كالتضجر مف أك بالتسببأك  ا 
دخاؿ المنكرات لممنزؿ كمزاكلة عمييما مراألأك  الكالديف شزران  إلى كتقطيب الجبيف أماميما كالنظر ،  كا 

يقاعيما في الحرج، المنكرات أماـ الكالديف كتشكيو س ـ طاعة الزكجة عمى طاعة كتقديمعة الكالديف كا 
 .الكالديف

 
 

 طاعة الوالدين في غير معصية اهلل . الفرع الثالث :
 

رغب فيو، أك  ،الشرعأمر  مافي حدكد تككف ال بد أف الطاعة  كلكف ىذه ،اهلل بطاعة الكالديفلقد أمر 
ما الطاعة في نا  ا مشركيف، فبل تجب الطاعة في المعصية، ك انكاستحسنو العقؿ السميـ، حتى كلك ك

 .(4)المعركؼ، كال طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽ 
 

                                                           
 (.183/  5)الجامع آلحكام القرآن القرطبي،  ( (1

114. مسرد األعبلـ ص          (2)  
( 5973حديث)، (8/3قريب ) بمفظ كالديو الرجؿ يسب ال :باب، األدب كتاب، البخاري صحيحالبخارم،   (3)

 ( .90حديث)، (1/92)، الكبائر باباف، اإليم كتاب، صحيح مسمم كمسمـ:
 ـ. 2000دمشؽ ، ( دار الفكر138) ص ، المسممة في العالم المعاصر األسرة ، كىبة ،الزحيمي  ((4
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ذا  مطمقة ليست الطاعة ىذهف إف اآلباء، طاعة بناءاأل عمى أكجبت قد اإلسبلمية الشريعة كانت كا 
، كتعاليمو الشرع أحكاـ مع منسجمةال كاعيةال طاعةلاىي مانا  ك  قيكد، كال ضكابط تعرؼ ال عمياء

ا المعنى ضبط االسبلـ الطاعة بقيكد أىميا أف تككف الطاعة في غير معصية، حتى كلك ليذكتحقيقان 
مى بصيرة كسداد رأل فيما يأمر كاف المأمكر بو مف قبؿ الكالديف أك  أحدىما، كأف يككف األب ع

، فبل يسمب الكالديف حرية االبناء ، كاستقبلليما في شؤكف حياتيما الشخصية كالمنزلية، كال في كينيي
 . (1)   ، فالبر كاإل حساف الى الكالديف ال يقتضياف سمب األبناء حريتيـ كاستقبلليـاعماليـ

 
 ؛ا في حياتيماحساف إلييمالديف كالحث عمى برىما كااللـ يقؼ االسبلـ عند ىذا الحد مف االىتماـ بالك ك 

 كىذا ما سيبينو الباحث في المطمب القادـ . ،برىما بعد مماتيماإلى  بؿ تعدل ذلؾ
 
 

 :البر بعد مماتيمافي   والدينال : حقالثانيالمطمب 
 

سيد أبي أ، فعف حتى بعد مماتيـ كالدمى األع ان الشارع لآلباء حقأكجب  كالدباء عمى األلعظيـ حؽ اآل
 نا عندهأرجؿ مف بني سممة، ك  تى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ: أ(2) رضي اهلل عنو الساعدم

قد ىمكا، فيؿ بقي لي بعد مكتيما مف برىما شيء ؟، قاؿ رسكؿ اهلل  أبكمٌ أف  فقاؿ: يا رسكؿ اهلل،
كراـ نا  صمى اهلل عميو كسمـ: " نعـ، الصبلة عمييما، كاالستغفار ليما، ك  فاذ عيكدىما مف بعدىما، كا 

صديقيما، كصمة رحميما التي ال رحـ لؾ إال مف قبميما "، قاؿ الرجؿ: ما أكثر ىذا، يا رسكؿ اهلل، 
 .(3)كأطيبو، قاؿ: " فاعمؿ بو"

الميت ينتفع بدعاء الكلد أف  مف المعمكـألنو  ؛بعد مماتيـ  يدعك ليـأف  عمى األكالد الكالديفحؽ كمف 
 مىاتى  ًإذىا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:" و، فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ الصالح ل

                                                           
  (.72  5/71تفسير المنار)، رضاك  ،(1/55) األسرة نظام، عقمة  (1)
 .119صعبلـ مسرد األ  (2)

ذكر كصؼ بر الكالديف لمف تكفي –باب حؽ الكالديف حساف، لبر كاالاكتاب ، حبانابن  صحيححباف، ابف  (3)
، باب في بر الكالديف–بكاب النـك أ، دبكتاب األ، بي داودأسنن ( 418حديث )، (2/162بكاه في حياتو )أ

 . 3662حديث )، بكؾ يصؿأكاف  باب مف، دب، كتاب األسنن ابن ماجة( 4497حديث )
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ٍنسىافي  ٍنوي  اٍنقىطىعى  اإٍلً ميوي  عى ثىةو  ًمفٍ  ًإال   عىمى دىقىةو  ًمفٍ  ًإال  : ثىبلى اًريىةو، صى لىدو  أىكٍ  ًبًو، ييٍنتىفىعي  ًعٍمـو  أىكٍ  جى اًلحو  كى  لىوي  يىٍدعيك صى
 "(1). 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ :قال تعالى بعد مماتيما ا، تنفيذ كصيتيم كالدعمى األ الديفالك كمف حؽ 

ٹ  ٹ    ٿٿ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀڀ  ڀ     پ  پ  پ   پ

ڃ  ڃ     ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڤٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ

ژ             ڈ  ژ  ڈڎ   ڎ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳگ  ڳ  ڳ   ک  ک  گ  گ  گ   ڑ  ڑ  ک  ک

ۓ ﮲     ۓھ  ے  ے  ھہ  ہ  ھ  ھ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻں  ں  ڻ  ڻ

كتنفيذ الكصية لغير الكارث في حدكد الثمث، لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ  .[12]النساء:  چ﮳  ﮴   
اش المكت، فما زاؿ يقمؿ في حديثو مع سعد بف أبي كقاص عندما أراد أف ينفؽ كؿ مالو كىك عمى فر 

، كىالثُّميثي  الثُّميثي  مف الثمثيف إلى النصؼ حتى كصؿ إلى الثمث فقاؿ الرسكؿ: " ثىتىؾى  تىدىعى  أىفٍ  كىًثيره  كىرى
ٍيره  أىٍغًنيىاءى   .(2)"  أىٍيًديًيـٍ  ًفي الن اسى  يىتىكىف فيكفى  عىالىةن  تىدىعىييـٍ  أىفٍ  ًمفٍ  خى

الكارث ال كصية لو، قاؿ ألف  ىذه الكصية لغير الكارث،أف  سمـكقد بيف الرسكؿ صمى اهلل عميو ك 
ؽ   ًذم كيؿ   أىٍعطىى قىدٍ  الم وى  ًإف   صمى اهلل عميو كسمـ " ق وي، حى ًصي ةى  كىالى  حى  .(3)"  كى

 
ىذا الديف كاف أ كجد، سكاءف إ كما بٌينت اآليات كفاء الديف بعد الممات كالدعمى األ الكالديفكمف حؽ 

لـ يصـ، مع استطاعتو المالية أك  يعتمر،فاف مات أحد الكالديف كلـ يحج أك  هلل، ان مناس أـ حقل ان حق
اءى فقد  ؛يصكـ عنو، كقد بينت السنة النبكية ذلؾأك  يحج كيعتمرأف  كالجسدية، فيجب ؿه  جى  ًإلىى رىجي

                                                           
( 1631(، حديث )3/1255نساف مف الثكاب بعد كفاتو،)،كتاب الكصية، باب ما يمحؽ اإلصحيح مسمم مسمـ،     ((1

.   
، (4409حديث )، (5/178)، ىؿ، باب فضؿ النفقة عمى األكتاب النفقات، صحيح البخاري، البخارم (2)

 (.1628حديث )، (3/1250)، باب الكصية بالثمث، كتاب الكصية، وصحيح مسمم
 سنن( ، النسائي ، 2121(، حديث ) 4/434، باب ما جاء ال كصية لكارث،) سنن الترمذيذم، الترم  ((3

كتاب ، سنن أبي داود، أبك داكد(،3641حديث ، ) (247/  6)، باب إيصاؿ الكصية لكارث،  النسائي
باب ال ، كتاب الكصايا، وسنن ابن ماجو( 2870حديث )، (3/114)، باب ما جاء في الكصية، الكصايا

صحيح وضعيف سنن ابن ، و صحيحنأب األلبانيكحكـ عميو ، (2870حديث )، (3/114)، كصية لكارث
 (. 213/ 6) ماجة
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م ى الن ًبيٍّ  مىٍيوً  اهللي  صى م ـى، عى سى اتىتٍ  أيمٍّي ف  إً  الم وً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  كى مىٍييىا مى ٍكـي  كىعى ، صى ٍنيىا؟ أىفىأىٍقًضيوً  شىٍيرو  عى
،: " قىاؿى  ـٍ ؽُّ  الم وً  فىدىٍيفي : قىاؿى  نىعى ى أىفٍ  أىحى  .(1)" ييٍقضى

فذلؾ  ،صديقيما كاكيكد كايحسن فأك  ،رحميما يصمكاأف  بعد مماتيما،كالد عمى األ الكالديفكمف حؽ 
لىدً  ًصمىةي  اٍلًبرٍّ  أىبىر   ًإف   قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: " ،ـكرانكع مف الكفاء كاستمرار اإل دٍّ  أىٍىؿى  اٍلكى  .(2)"أىًبيوً  كي

عادة الجاىمية كسماه كاف  كىذا زكجة أبيو،زكاج االبف ب عمى رابط األبكة فقد حـر الشارع كلمحفاظ

ڄ ڄ ڦ ڦ چ  قال تعالى: ،ـب بمكاف األكذلؾ ألف زكجة األ ؛ان كمقت ةن الشارع فاحش

  چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
 .[22]النساء: 

أك  ربما راقتوفمالمرأة التي تحت أبيو، إلى  نظريد أال يجعؿ العيف مف الكلد تكتعالى ير  سبحانواهلل إف 
يقكؿ بينو كبيف نفسو: بعدما يمكت أبي أتزكجيا، أف  كاع التفكيرنأأعجبتو، فإذا ما راقتو كأعجبتو فأقؿ 

لـ يكف يسعى ف إ و بعدما يمكت كالده يتزكجيا، ربما يفرح بمكت أبيو، ىذانأو األمؿ في فحيف يكجد ل
يقطع عمى الكلد أمؿ االلتقاء كلك بالرجاء أف  كتعالى سبحانوفي التخمص مف أبيو، فيريد الحؽ 

 ظرأمو، حيف ينإلى  نظرتوأبيو الزكجة التي تحت أك  الجاريةإلى  ينظرأف  و يجب عميونأكالتمني، ك 
 .(3)افىذه النظرة تمتنع نزعات الشيط إلييا
فإذا ما أدل األبناء تمؾ الحقكؽ المترتبة لآلباء، فازكا بالدنيا كاآلخرة، كنالكا مرضاة اهلل، كحافظكا عمى  

 رابطة األبكة  مف التفكؾ، كاالنحبلؿ، كىذا ما يسعى االسبلـ الى تحقيقو .  
 
 
 
 
 

                                                           
، باب مف مات كعميو صـك ،) صحيح البخاريالبخارم ،   (1)    مسمـ، (، 1953(،حديث )3/35، كتاب الصـك

 (.1148)(، حديث 2/804، كتاب الصياـ، باب قضاء الصياـ عف الميت، )صحيح مسمم
حديث ، (4/1979)، باب صمة اصدقاء االب كاالـ، كتاب البر كالصمة كاالداب، صحيح مسمم، مسمـ  (2)

(2552.) 
 (.2091/ 5) تفسير الشعراوى، الشعراكم  ((3



73 
 

 

 :الفصل الثالث
 ابط االجتماعية العامة.المحافظة عمى الرو 

 

 مباحث: أربعةوفيو 
 رابطة القرابة.المحافظة عمى المبحث األول: 

 
 .ورعايتيم  اليتامىالمحافظة عمى المبحث الثاني: 

 
 رابطة الجوار.المحافظة عمى المبحث الثالث: 

 
 الرابطة بين الراعي والرعية.المحافظة عمى : الرابعالمبحث 
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 تمييد:
األسس كالمناىج التي  ابط االجتماعية الخاصة، كبيففي الفصؿ السابؽ عف الرك  احثالب تحدث

إلى  تقمنا مف الدائرة الضيقة في المجتمعانفإذا المحافظة عمى تمؾ الركابط،  أجؿكضعيا اإلسبلـ مف 
تماعية كابط االجالر  لممحافظة عمى ـ، كضع كذلؾ أسسان كطرقان كمناىجاإلسبلأف  كسع لكجدنااألدائرة ال

كالمحافظة عمى  الراعي كالرعية،بيف رابطة كال، افرابطة الجير ك  ،لقرابةرابطة افي  ةالعامة المتمثم
 بيف في ىذا الفصؿ تمؾ األيسس كالطرؽ كالمناىج.كرعايتيـ، كي اليتامى
يا لـ يتكفر لف إ نفصاـفي كؿ لحظة لبل ةضر عى مي مة اأك الع ء الخاصةاأف الركابط االجتماعية، سك  كبما

فمصمحة كؿ منيما  بيف أطرافيا العدؿ كالمساكاة  افكضم ،كالتكازف في المصالح ،التبادؿ في العكاطؼ
 حاكؿ استغبلؿ الطرؼأك  كاجب عميو، فإذا تجاكز أحد الطرفيف الحدكداآلخر  حؽ لو، كمصمحة

 سجاـ.نفصمت عراىا، كحؿ سكء التفاىـ محؿ الكئاـ كاالانيارت ىذه الركابط ك اآلخر ان
حيث فرض كاجبات عمى المسمـ نحك  ؛لذلؾ فقد أكلى اإلسبلـ كؿ رابطة مف تمؾ الركابط عناية خاصة

سبلمي بالتكافؿ كالسبلـ، المجتمع اإلىي حقكؽ مقدسة ليـ، ينعـ مف خبلليا ك الكاجبات بط ك تمؾ الركا
 ترابطو.إلى  السامية التي تؤدم المعانيكاع نأككؿ 

ڳ ڳ  چ تعالى: كذلؾ في قكلوتمؾ الركابط في آية عظيمة بالبالغ كقد بيف اهلل تعالى االىتماـ 

ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

﮷  ﮶   ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ

 . [36]النساء:   چ﮸﮹  

 كالتباغض الحسد باجتناب أمرف ذلؾإلى  الطريؽ كبيف الترابط االجتماعي، عمى اإلسبلـ ثح كقد
كا، الى  "كسمـ: عميو اهلل صمى ؿالرسك  قاؿ كالخصكمة، الظف كسكء اسىديكا، كىالى  تىبىاغىضي كا، كىالى  تىحى  تىدىابىري
كيكنيكا  .(1) " ًإٍخكىاننا الم وً  ًعبىادى  كى

قاؿ تعالى: فييا،  الحسف السمكؾ لقكاعد كالخضكع العميا، كمعاييرىا بالجماعة االلتزاـب اإلسبلـ أمرك 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب چ 

                                                           
 ،صحيح مسمم، مسمـ(، ك 6076(، حديث )8/21، كتاب األدب، باب اليجرة، )صحيح البخاريالبخارم،   (1)

 (.2559حديث )، (4/1983)، باب النيى عف التحاسد كالتباغض كالتدابر، االدبكتاب البر كالصمة ك 
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كقد بٌيف ، [59]النساء:  چمب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث خب 

العبلقات بيف المؤمنيف، مبنية عمى أساس التعاكف كالتناصح كأساس لبناء المجتمع أف  الشارع
وي  يىشيدُّ  كىاٍلبيٍنيىافً  ًلٍمميٍؤًمفً  الميٍؤًمفى  ًإف  "  كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ المتماسؾ، ا بىٍعضي  ." (1) بىٍعضن

يظير ماـ اإلسبلـ بالركابط االجتماعية كالحث لمحفاظ عمييا، سالممحة السريعة عمى إىتىذه بعد ك 
كيؼ حافظ اإلسبلـ عمى الركابط االجتماعية العامة؟ مف خبلؿ االلتزاـ  في المباحث القادمة الباحث

 بالحقكؽ كالكاجبات تجاه فئات المجتمع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(، حديث 1/103، كتاب الصبلة، باب تشبيؾ األصابع في المسجد كغيره، )صحيح البخاريالبخارم،  ((1

، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ، صحيح مسمم(، كمسمـ، 481)
 . ( 2585،حديث)(4/1999)
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 رابطة القرابة:عمى المحافظة : األولالمبحث 
 

تسكديه المحٌبةي كاألخاء، كيييًمف عميو حبي الخيًر  إلى بناًء مجتمعو متراحـو متعاًطؼ ييًدؼ اإلسبلـى 
ـٌ اإلسبلـي بتكثيؽ عيراىا، كتثبيًت بيني  مرفجاء األ ؛ياانكالعىطاء، كيسعىد بتقكل اهلل كرعايًة الٌرًحـ، لذلؾ اىت

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں  چقال تعالى:  كبٌر الكالديف،برعايًة حٌقيا بعدى تكحيد اهلل 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﮷﮸   ﮶   ﮵  ﮴  ﮳   .[36]النساء:  چ﮹ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ﮲ 

ًبًذم القربى{ أم صاحب القربى،  يكسع سبحانو دكائر اليٌمة اإليمانية فجاء بالكالديف ثـ قاؿ بعدىا: }كى
ف يككف قريبان. ىذه ىي الدائرة الثانية، كلك أف كؿ كما القربى؟ إف كؿ مف لو عبلقة نىسىبي ة باإلنسا

إنساف مكسعان عميو كقادران أخذ دائرة الكالديف ثـ أخذ دائرة القربى فستتداخؿ ألكاف البر مف أقرباء 
متعدديف عمى القريب الكاحد، كما دامت الدكائر ستتداخؿ، فالكاحد القريب سيجد لو كثيريف يقكمكف 

 .(1)محتاجاعمى شأنو فبل يككف أحد 
لذلؾ حرص اإلسبلـ عمى  ؛ىتماـ بحقكؽ األقارب معناه تدعيـ ركابط المجتمع عمى أكاصر متينةكاال 

، ى، كأمر بالمحافظة عمى صمة الرحـتمؾ الحقكؽ كرعاىا كحافظ عمييا، كقد كصى خيران بذكل القرب
رحمة عمى أىمو كذكل انتزعت مف قمبو اليرحـ غيره، كمف أف  مف ال يرحـ قريبو ال يمكفذلؾ ألف 

قائما عمى أساس  اإلسبلـ فى تربية الفردمنيج كاف  ليذا، ال يستطيع العطؼ عمى اآلخريف رحمو
 تماءنذلؾ أقرب كأسرع فى زرع االألف  لمف يميو فى القرابة أكال؛ حنافكال ؼعمى العط اإلنسافتعكيد 
فينشأ عنده حب  ،المجمكعة أفراد ف ابط بينو كبيالمجمكع، فيككف ذلؾ دافع ليحافظ عمى كؿ الرك إلى 

 مف التصدع .سميما المجتمع  يككفكبذلؾ  ،التضحية كالتعاكف
ب انو لـ يغفؿ عف الجنأإال  ،ب المعنكم في رعاية القرابةانالجبىتـ اأف اإلسبلـ  كعمى الرغـ مف
يف دالكالساف إلى حبعد اإل حساف إلييـالقربات، كجعؿ اإل ىنفاؽ عمى القرابة مف أكلاإلالمادم بؿ جعؿ 

 .في بناء الصرح االجتماعي  األسرةى بعد األكلألىمية تمؾ الرابطة التي تعتبر المبنة 

                                                           
 (.4/2216) تفسير الشعراويالشعراكم،    ((1
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المحبة كالرحمة  رلتزداد أكاص ؛لمقرابة عند حاجتيـ لذلؾ متقديـ العكف المادعمى سبلـ اإل لذلؾ حثك 
قاؿ رسكؿ اهلل صمى ، الصدقة: أجر القرابة كأجر فيبينيـ، كليذا جعؿ لكؿ مف يقدـ شيئا لقريبو أجر 

دىقىةي :" سمـاهلل عميو ك  مىى الص  دىقىةه، اٍلًمٍسًكيفً  عى مىى صى دىقىةه : اٍثنىتىافً  اٍلقىرىابىةً  ًذم كىعى  .(1) "صى
 مف خبلؿ المطالب القادمة.سيبينيا الباحث  ،اسبلـ لمقرابة حقكقاإلأكجب  كلمحفاظ عمى رابطة القرابة

 
 في صمة الرحم. القرابة  : حقاألولالمطمب 

 
قال  ،كأكالىا الرعاية كاالىتماـ، كجعؿ صمة الرحـ مف التقكل ،حث الشارع الحكيـ عمى صمة الرحـ

  ٿٺ       ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ  تعالى:

 .[1]النساء:  چڦ    ڤ  ڦ      ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 الرحـ حقكؽ في كنييو أمره في اهلل كاتقكاالرعاية لصمة الرحـ حيث قالكا: ف أىؿ التفسير تمؾ كقد بي  
 عنو نياكـ ما كتحذركا بكصميا، كـأمر  التي األرحاـ تصمكابأف   اإلنسانية حقكؽ مف أخص ىي التي
 باسمو بينكـ فيما تساؤلكـ بو يذكركـ الذم ،لكـ الخير مف تقكاه في لما ذلؾ في اتقكه قطعيا، مف

 مف التساؤؿ ىذا في كما الرحـ، كبحقكؽ قمكبيـ، عمى األعمى وانكسمط عباده، عمى كحقو الكريـ،
 اسمو، كتعظيـ باهلل، افاإليم رابطة: بينكـ الرابطتيف ىاتيف في تفرطكا فبل كاإليبلؼ، االستعطاؼ

 عكبكالش كالعشائر، البيكت فتفسد فطرتكـ، أفسدتـ ذلؾ في فرطتـإذا  كـإنف ؛الرحـ كشيجة كرابطة
 . (2) كالقبائؿ

أرىفكا مشاعركـ لئلحساس بكشائجيا، كاإلحساس بحقيا، كتكقي ىضميا م أ :اتقكا األرحاـتعني ك 
أرىفكا حساسيتكـ  ،تغضبكىاأك  ف تجرحكىاأتكقكا أف تؤذكىا، ك  ،كظمميا، كالتحرج مف خدشيا كمسيا

                                                           
السنن (، كالنسائي، 1844(، حديث )1/591، كتاب الزكاة، باب فضؿ الصدقة، )سنن ابن ماجو ،ابف ماجو  ((1

(، كقاؿ األلباني حديث 2374(، حديث )3/73، كتاب الزكاة، باب الصدقة عمى اآلقارب، )الكبري لمنسائي
 (.853/ 13) سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في  األمةاني األلب صحيح،

 (.4/277) تفسير المنار، رضا ( (2
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ؿ: اتقكا عقكبات انو قأألمرىا كك كخصيا بالذكر تعظيمان  ،بيا، كتكقيركـ ليا، كحنينكـ إلى نداىا كظميا
 .(1)اهلل عامة كعقكبتة في قطع األرحاـ خاصة كذلؾ لتعظيمو أمر الرحـ 

 
ف قطع الرحـ مف أكبر الكبائر، كصمة األرحاـ باب لكؿ خير فتزيد في العمر كتبارؾ في الرزؽ، عمـ أك 

الناس فتارة يككف عادتو كصمة الرحـ تختمؼ باختبلؼ فتيمؾ الحرث كالنسؿ، كقطعيا سبب لكؿ شر، 
مع رحمو الصمة باإلحساف، كتارة بالخدمة كقضاء الحاجة، كتارة بالمكاتبة، كتارة بحسف العبارة كغير 

 .(2)ذلؾ
 

 رضى اهلل عنيا، عائشة فعف، كردت أحاديث كثيرة تحث عمى صمة الرحـ ، كتحذر مف قطيعتيا كقد 
ـي ا"  أنو قاؿ: صمى اهلل عميو كآلو كسمـ عف النبي مىًني مىفٍ  تىقيكؿي  ًباٍلعىٍرشً  ميعىم قىةه  لر ًح مىوي  كىصى مىفٍ  اهللي، كىصى  كى
 .(3)"  اهللي  قىطىعىوي  قىطىعىًني

ٍبًد الر ٍحمىًف ٍبًف عىٍكؼو  : أف  (4)رضي اهلل عنو كعىٍف عى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى  :يىقيكؿي الم وي تىعىالىى»الن ًبي  صى
ـي  ،مىفي ا الر حٍ نأ مىٍف قىطىعىيىا قىطىٍعتيوي  ،اٍشتىقىٍقتي اٍسمىيىا ًمًف اٍسًمي ،كىًىيى الر ًح ٍمتيوي كى مىيىا كىصى  .(5)«فىمىٍف كىصى

ٍنوي  ٍيرىةى رىًضيى الم وي عى م ـى " ليس شيء أطيع اهلل فيو  كىعىٍف أىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى قىاؿى
ؿ ثكابا مف صمة الرحـ، كليس شيء أعجؿ عقابا مف البغي كقطيعة الرحـ، كاليميف الفاجرة تدع أعج

 .6))الديار ببلقع " 

                                                           
مفاتيح  ، الرازم (، 3/1076) األصفيانيتفسير الراغب األصفياني، ك  ،(1/575) القرآنفي ظالل ، قطب  ((1

 (.9/481) الغيب
تقديـ كمراجعة ، القرآنفي مقاصد  البيان، ىػ(1307)المتكفى: مبف حسف البخار صديؽ الطيب  كبأ ،القنكجي  ((2

 ـ. 1992  ق1412 ،بيركت ،صيدا  ( المكتبة العصرية3/11صارم )نبراىيـ األأعبد اهلل بف 
حديث ، (4/1981)، باب صمة الرحـ كتحريـ قطيعتيا، كتاب البر كالصمة كاالدب، صحيح مسمم، مسمـ  ((3

(2555.) 
 . 113ص مسرد األعبلـ  (4)

 األلبانيكحكـ عميو ، ( 7267حديث )، (4/173)، وكتاب البر كالصم، المستدرك عمى الصحيحين، الحاكـ  ((5
 (. 52/ 2) سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا، و صحيحنأب

، حديث صحيح، (18488حديث )، باب ما جاء في اليميف الغمكساف، يمكتاب اإل، السنن الكبرى، البييقي  ((6
 (.978في السمسمة الصحيحة ) األلبانيذكره 
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: ( 1)رضي اهلل عنو سو انكىعىٍف  م ـى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى ًصمىةى الر ًحـً يىًزيدي  فإ»قىاؿى دىقىةى كى الص 
ا  كهى الم وي ًبًيمى ا اٍلمىٍحذيكرى كىاٍلمىٍكري يىٍدفىعي الم وي ًبًيمى ا ًميتىةى السُّكًء كى يىٍدفىعي ًبًيمى  .(2)«ًفي اٍلعيميًر كى

 ،باإلساءة حسافكلكف يقابمكف اإل، إلييـ تحسفتصميـ كتتكدد إلييـ ك  رباقاأل بعضلكف ىنالؾ ك 
صمى اهلل  الرسكؿ ؾشدفير  مثؿ ذلؾ  فيتساءؿ المرء ما العمؿ فيكالتكاصؿ بالقطيعة كالتكدد بالجفاء، 

 .لئبٌل تنقطع ىذه الفضيمة العظيمة  ،تيـاالستمرار في صمإلى  عميو كسمـ 
ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ ف  يىٍقطىعيكًني، أىًصميييـٍ  قىرىابىةن  ًلي ًإف   اهللً  رىسيكؿى  يىا: قىاؿى  رىجيبلن  أىف   ىيرى ييًسيئيكفى  ًإلىٍيًيـٍ  كىأيٍحًسفي  كى  كى

، ٍنييـٍ  كىأىٍحميـي  ًإلىي  يىٍجيىميكفى  عى ، كى مىي  ، كىمىا كيٍنتى  لىًئفٍ : »فىقىاؿى  عى ا قيٍمتى  اهللً  ًمفى  مىعىؾى  يىزىاؿي  كىالى  اٍلمىؿ   تيًسفُّييـي  فىكىأىن مى
مىٍيًيـٍ  ظىًييره  مىى ديٍمتى  مىا عى اءى ، كركاية احمد بف حنبؿ، ذىًلؾى  عى ؿه  جى م ى اهللً  رىسيكؿً  ًإلىى رىجي مىٍيوً  اهللي  صى  عى
، م ـى سى ، ذىًكم ًلي ًإف   اهلًل، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  كى اـو يىٍقطىعيكًني، أىًصؿي  أىٍرحى يىٍظًمميكفى  كىأىٍعفيك كى ، كىأيٍحًسفي  ،كى ييًسيئيكفى  كى

؟ ـٍ ،: " قىاؿى  أىفىأيكىاًفئييي ًميعنا، تيٍترىكيكفى  ًإذنا الى لىًكفٍ  جى ذٍ  كى ، ًباٍلفىٍضؿً  خي ـٍ ًصٍميي  اهللً  ًمفى  ظىًييره  مىعىؾى  يىزىاؿى  لىفٍ  وي فىًإن   كى
ؿ   عىز   مىى كيٍنتى  مىا كىجى  .(3)"  ذىًلؾى  عى

كالحسد  ف االغمب في األقارب التنافسإ :(4)مييتابف حجر الي يقكؿكفي شرح الحديث الشريؼ 
ألف  رحـ،كعطمت ىذه الفضيمة العظيمة، التي ىي صمة ال ف كافأتيـ بأفعاليـ تركتيـ جميعافأكالعداكة، 

يقع مف أف  ال ينبغيك  ،رحاـالذميمة، كتعطيؿ صمة األفعاؿ أف يقابمكؾ باأل أقاربؾ ال يخمكف غالبان مف
عف  اإلنسافيعرض  فأكا بما يصدر منيـ، ك أكافيأف ال  إلى صمة االرحاـ كامؿ، فأحكج االضطرار

 اف، ليكتب لو أجر حساف إلييـمقابمتيـ بسكء أفعاليـ، بؿ يحتسب أجره عمى اهلل تعالى، كيبالغ في اإل
 . (5)كأجر صمة الرحـ  إليو، مف أساءحساف إلى ، أجر كسر نفسو باإلافعظيم

                                                           
 .110ص عبلـمسرد األ  (1)

، (1000حديث )، كفضميا، باب الحث عمى الصدقة، كتاب الزكاة، المطالب العالية، ابف حجر، ينالعسقبل  (2)
 و صحيح.ان( كقاؿ ب3991حديث )، مسند ابي يعمى الموصمي، ابي يعمى

(، 4/1982تاب البر كالصمة كاآلداب، باب صمة الرحـ كتحريـ قطيعتيا،)، كصحيح مسمممسمـ،   ((3
مسند عبد اهلل بف  ،  مسند المكثريف مف الصحابة، مفبن حنبل أحمدمسند ، بف حنبؿ أحمد(، ك 2558حديث)

 (.6700حديث) (11/303،)عمرك بف العاص
 .112ص مسرد األعبلـ  (4)

تحقيؽ  – أسنى المطالب في صمة االقاربق(  974حجر المتكفى )العباس شياب الديف ابف  كأبالييتمي،   ((5
  ق  1424ى األكلالطبعة لبناف،  –دار الكتب العممية بيركت ، (146)ص ، خبلؼ محمكد عبد السميع

 ـ. 2003
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 في رعاية اهلل، كمف قطعكاف رحمو  و مف كصؿنأإلى   صمى اهلل عميو كسمـ الرسكؿ أشار كقد  
مني كصمو تخمى اهلل عنو حيث قاؿ صمى اهلل عميو السبلـ: "الرًحـي معمقةه بالعرش تقك  رحمو ؿ مىٍف كىصى

الم وي كمىٍف قىطىعني قىطىعىوي الم و"
(1). 

ـى  ذىا قىا مىحى  اإلنسافكاً  قيكًؽ اٍلكىاًلدىٍيًف فىصى ـى ًبحي قىا اليوي، كى ٍت أىٍعمى مىحى ًقيدىتيوي كىصى ٍت عى ح  قيكًؽ اهلًل تىعىالىى فىصى ًبحي
في ًبذىًلؾى كىٍحدىةي اٍلبييي  اليوي، تىتىكىك  اليييمىا كىحى ًغيرىًة اٍلميرىك بىًة ًمفى اٍلكىاًلًديفى كى حى ًح ىىذىا اٍلبىٍيًت األكالكًت الص  بلى ًبصى ًد، كى

فى أىٍىميوي اٍلبيييكتى اأٍليٍخرىل ال ًتي ًغيًر يىٍحديثي لىوي قيك ةه، فىًإذىا عىاكى ا إلى  الص  نىٍتوي ًىيى أىٍيضن ىىذىا اٍلبىٍيًت ًباٍلقىرىابىًة كىعىاكى
ـٍ بيييكته إلى  ييٍحًسفى ًبيىاأف  ًمفى اٍلبيييكًت اٍلميتىعىاًكنىًة قيك ةه كيٍبرىل ييٍمًكنيوي  يىكيكفي ًلكيؿ   اٍلميٍحتىاًجيفى ال ًذيفى لىٍيسى لىيي

ةً  اجى ـٍ ميٍؤنىةى اٍلحى ـي الن سىبي إلى  تىٍكًفيًي ـٍ ًبًي  .(2)الن اًس ال ًذيفى الى يىٍجمىعييي
 

فاء، الٌنفس كسىعىًة األفيؽ كطيًب المنبىتً  الٌرحـ أمارةه عمى كىرىـ كصمةي   كمدعاة لرفعو الكاصؿ كحيسف الكى
لمحٌبة، كتزيدي ا المكد ة مكعزة المتكاصميف، كصمة الرحـ تقكً  ذكر الجميؿ، كمكجبة لشيكع المحبةكسبب لم

عادة، كبيا يتحقؽ كتزكؿ العداكةي كالٌشحناء، فييا التعارؼي كالتكاصؿي كالشعكر بالسٌ  كتكث ؽ عيرل القرابةً 
 . (3)قاربالترابط بيف األ

 ف لـ تكفإكبما أف صمة الرحـ ىي مجمع لكؿ خير كقطيعتيا سبب كؿ شر، فبل بد مف إتقانيا، ف
مي فيقكؿ: تعمـ شرؼ صمة الرحـ كعمكىا، تبف حجر الييايشير إلى ذلؾ  ،تجيدىا ال بد مف تعمميا

يع الفتف كالمحف، فاستمسؾ بيدييا كثابر كاجتيد في خبلؽ الحسنة، كتدفع جمنيا تدؿ عمى جميع األأك 
ذا تقرر ىذا فبل إتحميؾ بيا؛ ف ف اهلل تعالى ببركتيا يدفع عنؾ كؿ خزم كندامة في الدنيا كاآلخرة، كا 

ف مف أشرؼ أكصافؾ أف يقاؿ في إعذر لؾ مف التخمؼ عف صمتؾ ألرحامؾ بكؿ ما تقدر عميو، ف
 . (4)الرحـ نؾ لتصؿإأك  حقؾ: فبلف كصكؿ لمرحـ،

يصاؿ  كالفعؿ، بالقكؿ إلييـ يحسف بأف بعدكا،أك  قربكا األقارب، جميع يشمؿقارب األحساف إلى إلفا كا 
 يقطع ال مايشرح صدكرىـ، كتتيسر بو أمكرىـ، كأف ،ليـ اليدايا كالصدقات، كالبر كاإلحساف المتنكع

 .(5) فعمو أك  بقكلو رحمو
                                                           

 .80سبؽ تخريجو ص  ((1
 (.5/74تفسير المنار)، رضا  (2)
 (.4/2216) تفسير الشعراوي ، الشعراكم  ((3
 (.180ص/) أسنى المطالب في صمة األقارب، ابف حجر ،الييتمي  ((4

 (.57/ص) القرآنخالصة المنان في   تيسير المطيف، السعدم  (5)
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 ة التصدق عمييم.ولويأفي  القرابة المطمب الثاني: حق

 
عمى المحتاجيف بشكؿ عاـ، كعمى ذكم  نفاؽاإلعمى تكافؿ المجتمع، كحثت ب سبلميةعنيت الشريعة اإل

 عمييـ. نفاؽاإلب األسرةيـ أكلى الناس بعد نالقربى بشكؿ خاص؛ أل
في مكقؼ احتياج  إنساف ىكسبلمية بصكرتو المثمى فمف حؽ كؿ كلتحقيؽ التكافؿ في المجتمعات اإل

 إليو  تمتد يده لمغرباء، كىذا ما تيدؼأف  حفاظا عمى كرامتو كمشاعره ؛دة مف أقرب المقربيفانمسال

ٹ چ قال تعالى: . (1)سرىا أسبلمية بة المطمكبة في  األمة اإليانيمالشريعة، كىك تحقيؽ العزة اإل

  چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 [8]النساء: 
كى مى أف  كقد بىي فى الم وي تىعىالىى رى اٍلًقٍسمىةى، كى حىضى أف  ،اٍليىتىامىى كىاٍلفيقىرىاًء ال ًذيفى الى يىًرثيكفى أك  ًمفى اأٍلىقىاًربً  افٍف ى
رى اٍلًقٍسمىةى{ أم:  ييٍكرىميكا كىالى ييٍحرىميكا، ذىا حىضى كىذا مف أحكاـ اهلل الحسنة الجميمة الجابرة لمقمكب فقاؿ: }كىاً 

الكارثيف مف ألف  ؛{ أم: األقارب غير الكارثيف بقرينة قكلو: }اٍلًقٍسمىةى{قسمة المكاريث }أيكليك اٍلقيٍربىى
المقسكـ عمييـ. }فىاٍرزيقيكىيـ مٍٍّنوي{ أم: أعطكىـ ما تيسر مف ىذا الماؿ الذم جاءكـ بغير كد كال تعب، 

كـ كىك كقمكبيـ متطمعة، فاجبركا خكاطرىـ بما ال يضر  إليو، نفكسيـ متشكفةف إف كال عناء كال نىصىب،
 .(2) نافعيـ

 نقكؿ ليـ: قكال معركفاأمر أف برزؽ ىؤالء األقارب كاليتامى كالمساكيف، كلكف ي مركال يكتفي الحؽ باأل

 .[8]النساء:   چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  چ: قاؿ تعالى

كفان أل قكلكا ليـ قكال جميبل يرضاه الشك   زيد يأف  ندعك اهلل ليـأف  كيستحسنو العقؿ، مثؿ رعقىٍكالن مىٍعري
 . (3)مف رزقيـ 

                                                           
 (.178 177) ص، في اإلسالم اإلنسانموسوعة حقوق  ، النبراكم  ((1
ر، (، كابف عاشك 165)ص تيسير الكريم الرحمن، كالسعدم، (5/48) القرآنالجامع آلحكام ، القرطبي  ((2
 .( 4/520) تحرير والتنويرال 

 . (3/52، كطنطاكم، التفسير الكسيط )(2016/ 4) تفسير الشعراوي، الشعراكم  ((3
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اًبر  فعىفٍ عمييـ،  نفاؽاإلكقد بينت السنة النبكية حؽ األقارب في  ؿه  أىٍعتىؽى : ؿى قىا ،(1)جى  عيٍذرىةى  بىًني ًمفٍ  رىجي
ٍبدنا ، عىفٍ  لىوي  عى م ى اهللً  رىسيكؿى  ذىًلؾى  فىبىمىغى  ديبيرو مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى ،: قىاؿى فى  «غىٍيريهي؟ مىاؿه  أىلىؾى : »فىقىاؿى  كى : فىقىاؿى  الى
ـي  فىاٍشتىرىاهي  «ًمنٍّي؟ يىٍشتىًريوً  مىفٍ » ٍبدً  ٍبفي  نيعىٍي ، ًمائىةً  ًبثىمىافً  (2)اٍلعىدىًكمُّ  اهللً  عى اءى  ًدٍرىىـو م ى اهللً  رىسيكؿى  ًبيىا فىجى  اهللي  صى

مىٍيوً  م ـى  عى سى د   ًبنىٍفًسؾى  اٍبدىأٍ : »قىاؿى  ثيـ   ًإلىٍيًو، فىدىفىعىيىا كى مىٍييىا، ؽٍ فىتىصى ؿى  فىًإفٍ  عى ، شىٍيءه  فىضى ؿى  فىًإفٍ  فىؤًلىٍىًمؾى  عىفٍ  فىضى
، فىًمًذم شىٍيءه  أىٍىًمؾى  ؿى  فىًإفٍ  قىرىابىًتؾى  .(3) «كىىىكىذىا فىيىكىذىا شىٍيءه  قىرىابىًتؾى  ًذم عىفٍ  فىضى
 كلقرابة كذبعد النفس كالعياؿ ا نفاؽاإلأكلى الناس في أف  إلى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـأشار فقد 
 سبلـ.ة الرحـ في اإلمكانلعظيـ  ؛الرحـ

 أف أفضؿ تتقطع أكصاليا، فقد بيف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ،أف  كلمحفاظ عمى رابطة القرابة مف
تككف عمى القرابة الذل بينؾ كبينو مشاحنة، ليس ذلؾ إال لممحافظة عمى النسيج نما إ الصدقات

عف  ؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـأ، أف رجبلن س(4)بف حزاـحكيـ يتمزؽ، فعف أف  االجتماعي مف
 .(5)؟ قاؿ: " عمى ذم الرحـ الكاشح "  أفضؿييا أالصدقات، 

مف البخؿ كالحرص عمى ذم القرابة فقد حذر  نفاؽاإلالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أىمية بيف  ككما
قاؿ: خطب رسكؿ اهلل صمى اهلل  ارضى اهلل عنيم قارب، فعف عبد اهلل بف عمركعمى الماؿ مع األ
، ًإي اكيـٍ عميو كسمـ فقاؿ:"  ، قىٍبمىكيـٍ  كىافى  مىفٍ  ىىمىؾى  فىًإن مىا كىالشُّح   ًباٍلقىًطيعىةً  كىأىمىرىىيـٍ  فىبىًخميكا، ًباٍلبيٍخؿً  أىمىرىىيـٍ  ًبالشُّحٍّ

كرً  كىأىمىرىىيـٍ  فىقىطىعيكا، كا ًباٍلفيجي ري  .(6)"  فىفىجى

                                                           
  .       110عبلـ صمسرد األ (1)
 .116عبلـ صمسرد األ       (2)
 (. 997(، حديث)2/692، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة )صحيح مسمممسمـ،   ((3

  .111عبلـ صسرد األم       (4)  
صحيح ابن ، ( كابف خزيمة1475( حديث )1/564)، كتاب الزكاة، عمى الصحيحين ، المستدركالحاكـ  ((5

، (4/77)، باب فضؿ الصدقة عمى ذل الرحـ الكاشح، بكاب قسـ الصدقاتأجماع ، كتاب الزكاة، خزيمة
العدك الذم يضمر عداكتو كيطكم كقكلو )كاشح( ىك ، قاؿ الحاكـ صحيح عمى شرط مسمـ، (2386حديث )

 (. 175/ 4ينظر: النياية )، أم باطنو، عمييا كشحو
، بي داودأ، سنن بي داودأو ( 1516( حديث )1/576)، كتاب الزكاة، عمى الصحيحين المستدرك، الحاكـ  ((6

 حديث صحيح. األلبانيقاؿ ، (1698( حديث )2/133)، باب في الشح، كتاب الزكاة
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ألف الشح  ؛ى اهلل عميو كسمـ مف البخؿ كالحرص عمى الماؿ مع األىؿ كاألقاربيحذر الرسكؿ صمك 
 افشبع اإلنسافيبيت بلؾ األمـ، فميس مف رحمة اإلسبلـ أف ىإلى  كيؤدم يقطع أكاصر المجتمع

 .(1)يجد العكف كالرحمة مف أقرب األقرباءأف  لذلؾ فمف حؽ القريب ؛افبو جكعانكقريبو بج
 رىًحًمًو، ذىا يىٍأًتي رىًحـو  ًذم ًمفٍ  مىا، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: " (2) عف جرير بف عبد اهللف

ؿي  ًإي اهي، الم وي  أىٍعطىاهي  فىٍضبلن  يىٍسأىليوي  مىٍيوً  فىيىٍبخى ـى  ًمفٍ  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  لىوي  الم وي  أىٍخرىجى  ًإال   عى يىن  ي ةن  جى اعه : لىيىا ييقىاؿي  حى  شيجى
 .(3)"  ًبوً  فىييطىك ؽي  ،يىتىمىم ظي 

إلى  تقمناانحافظنا عمى رابطة القرابة  فينبغي اف نحافظ عمى رابطة القرابة مف خبلؿ  تأدية حقيا، فأذا
الفئة الضعيفة في المجتمع التي تستحؽ الرعاية كالحفاظ إلى  الدائرة األكسع في المجتمع، كننتقؿ

كحافظ اإلسبلـ اليتامى  ىكيؼ رعكسبيف الباحث ، كرعايتيـ ليتامىالمحافظة عمى ا كانتعمييا، ف
 في المبحث القادـ.  ـعميي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1 )

 (.179)ص موسوعة اإلنسان في اإلسالم ،اكمالنبر       

 .111عبلـ صمسرد األ ( 2)
 فيأكرده األلباني  (5593( حديث )5/372)، باب مف اسمو محمد، باب العيف، المعجم االوسط، يانالطبر  ((3

تممظ: تطٌعـ ما كقكلو )يتممظ( ال (،2548(، حديث )6/104، )سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا
 (.4/271ثار الطعاـ. النياية )آي الفـ مف يبقى ف



84 
 

 .ورعايتيم اليتامىالمحافظة عمى المبحث الثاني: 
 

سميمة،  تنشئة كحمايتو كتنشئتو رعايتو مسؤكلية تتحمؿ التي أسرتو في الطبيعية حياتو الطفؿ يعيش
ـ في تمؾ األ ك األبتنشئتو، ىذا إذا اشترؾ ى سمككو ك لطفؿ عماحث سابؽ أثر رعاية في مب تبيفك 

إلى  ماسة لذلؾ فيك بحاجة ؛الرعاية عمى تمؾ يطرأ قد خمبلن فاف  األب كفاة حالة الرعاية، كلكف في
بلـز بو، لالرعاية كاالىتماـ ا كتكفير ،افمصدر األمف كاألم لتعكيضو عف فقداف  ؛كالمساندة ةالمساعد

، ال بد مف تعريؼ كرعايتيـ اليتامىالذل اتبعو اإلسبلـ في المحافظة عمى نيج مكقبؿ الخكض في ال
 اليتـ.
ًبيٌ  ىك اليتيم يىكى أك  الص  لىد فقد أىبىاهي  قبؿ اٍلبميكغ ، كمف اٍلحى ٍنيىا أك ان اٍلبىيىاًئـ مىاتىت أمواف أك اٍلكى قىطع عى

ٍيًو فىييكى يىًتيـ  .(1) كالفرخ فقد أحد أىبىكى
ًفرىاد عىف نيىقع عمى الصغار كالكبار لبىقىاء ااًل أف  د يعز نىًظيره فىييكى يىًتيـ، كىحٌؽ ىىذىا ااًلٍسـىك كؿ شىٍيء فىر ك 

ًلٌي ًبالٌنظرً  اؿ نىفسو ًإال  إلى  اٍعًتبىار اأٍلىٍخذ كاإلعطاء مف اٍلكى يبمغ مبمغ أف  ييسمى ًبًو قبؿأف  و غمبنأحى
اؿ، فىًإذا بمغ زىاؿى عىنوي ىىذىا ااًل  سمـ: الرٍّجى مىٍيًو كى مى كٍفؽ ىىذىا كرد عرؼ الش ٍرع. قىاؿى صمى اهلل عى  الى "ٍسـ، كعى

ـى  ـو  بىٍعدى  ييٍت مىٍيًو أىٍحكىاـ اٍليىًتيـ كىالى يٍحتىاج(2) " اٍحًتبلى ًليٌ إلى  أىم: الى يٍجًرم عى اٍلكى
(3). 

 
ف   عمى خطران  يشكؿ امم الجسمي كالنفسي كنمكه الطفؿ حياة عمى سمبيان  يؤثر األبكيف مف افالحرمكا 

 ىذه مف مكافاإل قدر الحد في ميمة كبيرة ليـأف  مقاميما يقـك مف لدل تصكران  كيعطى مستقبمو،
عطائيـ األطفاؿ ىؤالء عمى الخطيرة الظكاىر  كالعاطفة بالنفس الثقة مف مبلئمان  قدران  المحركميف، كا 

                                                           
ابراىيـ ، مصطفى(، ك 1172)ص  القاموس المحيط، الفيركز ابادمك  (،34/134) تاج العروس، الزبيدم  ((1

 (.2/1063) المعجم الوسيط، وانكاخك 
كقاؿ  (2873حديث )، (3/115)، باب ما جاء متى ينقطع اليتـ، كتاب الكصايا، سنن ابي داود، داكد كبأ  ((2

 .( 3180(، حديث)7/547)من فقييا ىءحاديث الصحيحة وشيسمسمة األ، حديث صحيحاأللباني 
معجم في المصطمحات والفروق  الكميات، ىػ(1094بك البقاء الحنفي أيكب بف مكسى  )المتكفى: لكفكم، أا ( (3

  بيركت. –مؤسسة الرسالة ، محمد المصرم  دركيش  اف( تحقيؽ: عدن978)ص:  المغوية



85 
 

 المشكبلت بعض عمى كيتغمبكا إليجابيةا مف بشيء الكاقع الجديد مع يتكٌيفكاأف  عسى البديمة الكالدية
 .1))افالحرم عف الناتجة
إلى  تدعك بيـ، كاالىتماـ األيتاـ لرعاية يةالقرآن االىتماـ، فالتكجييات أشد األيتاـب اإلسبلـ اىتـلذلؾ 
 حسافاإل تعالى اهلل لقد قرف بؿ حاجاتيـ، كمراعاة حقكقيـ عمى كالمحافظة كرعايتيـ األيتاـ افاحتض

ں ں  ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ قاؿ تعالى:اليتامى، حساف إلى باإل ديفبالكال

  .[ 36]النساء:  چڻ ڻ ڻ 

  
يرل كثيران مف زمبلئو ف ألف اليتيـ فقد أباه ،لتشمؿ اليتامى حسافكتعالى يكسع دائرة اإل سبحانواهلل ف

في قمبو جذكة مف كتعالى بيذا اليتيـ لنشأ ىذا الكلد ك  سبحانوكأقربائو ليـ آباء، كلك لـ يكٌص الحؽ 
ي لو أب قرانكيتساءؿ: لماذا ال يككف لي أب ككؿ كاحد مف أ عمى المجتمع، كقد يتمرد عمى اهللالحقد 

ي آباء متعدديف فيك ال يسخط انو فقد أبان كاحدان ثـ كجد في الجك اإليمنأيأتيو بحاجتو، لكف حيف يرل 
 .(2)اهلل أمات أباه أف  عمى
 
 آبائيـ بفقدىـ كاليتامى فييا، الضعفاء ترعى مصالحأف  مكمفة لمسممةا يقكؿ سيد قطب فالجماعةك  

 .(3)ألمكاليـ كحمايتيا لنفكسيـ رعايتيا الجماعة كحمايتيا، برعاية أكلى ضعاؼ صغار كىـ
 
ياء الكبار األكلرعاية تامة تشمؿ النفس كالماؿ، كفرض تنصيب  األيتاـكقد رعى اإلسبلـ شؤكف  

: افألب كالجد لئلشراؼ عمى مصالح اليتامى في حاؿ الصغر، كالكالية نكعالراشديف مف األقارب كا
كالية عمى النفس ككالية عمى الماؿ. أما الكالية عمى النفس: فيي إلقاء المسؤكلية الشديدة عمى قريب 

تو نشأة صالحة قكية محٌصنة، ئيتيـ كحفظو كتعميمو كتطبيبو كتنشاليتيـ كالجد كاألخ كالعـ لتربية ال

                                                           
 وعالقتيا بالتوافق النفسي األيتامساليب الرعاية في مؤسسات رعاية أف، يس عبد الرحمف عقيبلنأ ،أبك شمالة  ((1

الجامعة اإلسبلمية غزه ، سحؽإأبك  سامي عكض –شراؼ د إ، رسالة ماجستير، (68كاالجتماعي )ص 
 ـ. 2002 –ق  1422

 (.5/74) سير المنارتف ، رضا ،(4/2217) تفسير الشعراوي، الشعراكم  (2)
 (.232) القرآنفي ظالل ، قطب ( 3)
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د بالبر كالعطؼ األكاليككف سكيا ال يقؿ عف أمثالو، كيحظى بما يحظى بو غيره مف  حتى
 .(1)حسافكاإل

تركيـ ؛ ألف في المجتمع فعاالن  ان يككنكا عنصر كي كالحفاظ عمييـ،  األيتاـسبلـ برعاية كلقد اىتـ اإل
 أجؿكمف ، سمككيـحراؼ انبدكف أدنى شؾ إلى بدكف رعاية بعد فقد المعيؿ كالناصح كالمرشد، سيحكؿ 

، كيعاقب مف إلييـ داىاأال بد مف أدائيا يثاب مف  ان ـ حقكقالشارع لياأليتاـ أكجب المحافظة عمى 
 تمؾ الحقكؽ مف خبلؿ المطالب القادمة.إلى  يشار، كسفييا قصر

 
 

 : حق اليتيم في حسن المعاممة والرحمة:األولالمطمب 
 
ىتماـ، كىذا مف سماحة اإلسبلـ، اركيـ بدكف رعاية ك لمجتمع، كلـ يتاإلسبلـ بالضعفاء في ا يعين

ىذه الرعاية  كانت، فاأليتاـاإلسبلمية أمة جياد في سبيؿ اهلل، كىذا يعني كثرة أف  األمة  خاصة
  لميتامى.

كطير الرجؿ  ،ديف العدؿ كالحؽ، فكما يحرص عمى نقاكة المجتمع سبلـ ديف العفة كالطير، كىكاإلك 
العبلقات غير المشركعة، كذلؾ ىك أيضا يحرص عمى إقامة صرح العدالة في كالمرأة مف الفكاحش ك 

بالظمـ خراب المدنيات كدمار األمـ، كبالعدؿ ألف  ؛كرالعبلقات االجتماعية، كيقاكـ الظمـ كيحـر الج
التخمص مف ، كبالعفة كالطير ك األرضبالعدؿ قامت السماكات ك ك اف، يتحقؽ االستقرار كاالطمئن

س الطبائع، كيتعاكف الجميع عمى أسس كاضحة ال نشاز فييا كال انكتتج المجتمع الفكاحش يصفكا
 .(2)شذكذ

في الغالب   كألف لحفاظ عمى اليتامي كرعايتيـ،لتحقيؽ مبدء العدالة في العبلقات االجتماعية، كاك  
الشارع ذر فقد ح تيضمـ اليتيمة ، بعد فىقدىا الناصر كالمعيف الذل يدافع عنيا ، كيحصؿ ليا حقكقيا،

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چ  :قال تعالى ،، بمجرد الشؾ في الظمـ ةباليتيمالزكاج مف 

                                                           
 (.283/ 1) التفسير الوسيط ، الزحيمي  ((1
 (.1/280) التفسير الوسيط ، الزحيمي  ((2
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 چں ں ڻ ڻ ڻ  ڱگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گڑ ک ک ک ک گ

 .[3]النساء: 
 

رعاية  األكلياء الىكجو اهلل تعالى بؿ  كاالىتماـ بيـ، رعاية األيتاـكلـ يقتصر اإلسبلـ عمى ذلؾ في 
 يقكؿ الحؽ يـ ، مف خبل تذكيرىـ بأنيـ ربما يمكتكا كيترككا أبنائيـ ، فيصبحكا أيتاـ،األيتاـ ، كالىتماـ ب

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  :جؿ شأنو

 [.9]النساء: چڍ ڍ 

 ؛ييز المشاعر كالنفكس ،جميؿ أمراألكصياء في معاممة اليتامى بأك  ياءاألكلذٌكر اهلل تعالى أكلئؾ  
ىؤالء الكبار األكصياء مفارقكف أكالدىـ، كربما ترككا ذرية ضعفاء أف  يـ، كىكلمبعد عف القسكة عمى اليت

يـ أيتاماهلل في  ىيتقأف  كفاآلخريف، كما يحبٌ  أيتاـيخافكف عمى مصالحيـ، فميتقكا اهلل في  صغاران 
ع يجبر خكاطرىـ، كيمنع الضر عنيـ، كيتفؽ م طيبان  سديدان  حسنان  أكصياء غيرىـ، كليقكلكا ليـ قكالن 

األب المتكفى،  حنافكيسر قمكبيـ، كيعكضيـ  إلييـ آداب الديف كأخبلؽ الصالحيف، بكؿ ما يحسف
معاممتيـ كمعاشرتيـ،  حساف، كسداد القكؿ ليـ، كا  حساف إلى األيتاـمطالبكف باإل األيتاـفكؿ أكلياء 

 . (1)يفعؿ بيـ خبلؼ ذلؾأف  عمى ذريتيـ كتقكل اهلل في أكؿ أمكاليـ كما يخافكف تمامان 
غيرؾ فستككف عمى  أيتاـرعى رأيت المجتمع   فمك في رعاية األيتاـ، اساليب لمتكجيو ا مف أرقى األكىذ

أضاع المجتمع أف  كلكلـ يأت فبل تشغؿ نفسؾ بو، أك  جاء المكتف إف ؾ،أيتامو يرعى نأثقة مف 
ذا ، لهدنيا كميا لكلدأتي بالي عمى أف كيحرص ،عمى أسباب الحياةالكاحد عض يسكؼ ف ،يتاـألا حقكؽ 
 .وخرتآضيع يسباب الحياة ك أب الكاحدشغؿ ينكي ال  ؛األيتاـمف رعاية  ال بد كاف

حضر قسمة الميراث كىك ليس مف الكارثيف، عمى إعطائو مف الماؿ إذا الشارع ـ، فقد حث يتكلرعاية الي
ب ان، بؿ اىتـ كذلؾ بالجان يبيجعؿ لو نصبأف   بالرعاية المالية منزلتو بمنزلة القرابة، كلـ يكتؼكجعؿ 

ٹ ٹ ٹ چ  :قال هللا تعالى ،فسقاؿ لو قكؿ يطيب النيي أف  كىك ؛ال يقؿ أىميو مالعاطفي الذ

 .[8]النساء:   چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

                                                           
 (.1/289)، التفسير الوسيط ، الزحيمي  ((1
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حضر قسمة التركة أحد مف ذكم القربى لمكارثيف كاليتامى كالمساكيف، فأعطكىـ شيئا مف إذا  ونأ يعني
ييدئ النفكس، كينتزع الحقد كالسخيمة،  جميبلن  كاعتذاران  ،حسنان  قكالن كقكلكا ليـ  الماؿ كلك قميبل،

 .(1)كيستأصؿ الحسد مف النفس
اإلسبلـ في  عميو، كلـ يكتؼً  نفاؽاإلك  ،كاالىتماـ بو ،رعاية اليتيـ عمى تحض التي اآليات رأينا فقد

د مف يأكؿ مالو بغير حؽ، كجعؿ الحفاظ عمى مالو، كتكعأكجب  بؿ ؛عميو نفاؽاإلـ ك يرعاية اليت
 . ثانيفي المطمب ال بياف ىذالو، ك  كاجبةمف الحقكؽ الالحفاظ عمى مالو 

 
 : حق اليتيم في الحفاظ عمى مالو.ثانيالمطمب ال

 
مف  اليتيـ ، كبو تتطكر المجتمعات، كألىمية الماؿ فقد حرص اإلسبلـ عمى ماؿةالماؿ قكاـ الحيا

ذلؾ منع تسميـ اليتيـ مالو حتى يبمغ سف الرشد، كيصبح قادران عمى الضياع كاإلسراؼ كالتمؼ، ل
 .التصرؼ الصحيح بمالو

 : الرشد األكؿمف تحققيما قبؿ تسميـ اليتيـ مالو،الشرط  ال بدشترط الشارع شرطيف أساسيف اقد ك 

         چ كالشرط الثاني : البمكغ . كبيف ذلؾ في قكلو تعالى 

 .[6اء:]النس چ    

ثبلثة أقكاؿ: فمنيـ مف فسره  عمىكقد اختمؼ المفسريف كالفقياء في معنى الرشد المذككر في اآلية 
ف كاف فاسقان يدفع إليو  بالصبلح في التصرؼ المالي، كعمى ذلؾ فاف أحسف التصرؼ في الماؿ كا 

 اٍلمىاؿً  ًحٍفظً  ًفي كىااًلٍىًتدىاءي  امىةي ااًلٍسًتقى  ىيكى  كىالرٍُّشدي مالو، كبذلؾ قالة الحنفية كالحنابمة، حيث قالكا: 
ًحوً  ٍصبلى كىاً 
{ ريٍشدنا ًمٍنييـٍ  آنىٍستيـٍ  فىًإفٍ : }تىعىالىى قىٍكلو في عباس ابف لقكؿ ؛ الماؿ في الصبلح: كالرشد. (2)

ف مالو، إليو يدفع ىذا فعمى أمكاليـ، في صبلحا: أم[ 6: النساء] لى ىذا . ك (3)لدينو مفسدا كاف كا  ا 
 .(4)ستـ منيـ رشدا: أم أبصرتـ منيـ حسف التصرؼ فى األمكاؿنالمفسريف حيث قالكا : آذىب بعض 

                                                           
ر الجيؿ دا، (341/ 1) التفسير الواضح، محمد محمكد ،حجازم، (262/ 4) التفسير المنير ، الزحيمي  ((1

 .ىػ 1413  الطبعة: العاشرة ، بيركت –الجديد 
    

          (170/ 7) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،   (2)
 ( .390)ص:  الروض المربع شرح زاد المستقنع ،البيكتي (3)  

 (.4/185) تفسير المراغيالمراغي،        ((4
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 فيك الرشد إيناس فأماحيث قالكا : معان معنى الرشد  صبلح الديف كالماؿ أف كذىب الشافعية إلى 
صبلح ،العدالة بو يسقط ما المعاصي مف يرتكب ال أف الديف فإصبلح ،كالماؿ الديف إصبلح  الماؿ كا 

 إصبلحأك  ،تاجران  كاف إف تجارة مف ؛مثمو اختبار الكلي كيختبره .مبذر غير ،لمالو حافظان  يككف أف
تعالى بدفع أمكاؿ  أمري.كىذا ما أشار إليو بعض المفسريف حيث قالكا :(1)امرأة كاف إف البيت أمر

ـي ميصٍ إلييـ إذا  اليتامى اًلًو، بمغكا الحمـ كاممة مكفرة، كذلؾ متىى بمغى اٍلغيبلى مى ا ًلًديًنًو كى ٍنوي، انمحن ٍجري عى فىؾ  اٍلحى
م ـي  لىيًٍّو ً  إليو  فىييسى اليوي ال ًذم تىٍحتى يىًد كى مى

(2). 
عمى أنو يحصؿ بخمسة  كفكأما بالنسبة إلى الشرط الثاني كىك البمكغ: فإف المفسريف كالفقياء مجمع

كالسف كاإلنبات ، كاثناف تختص بيما المرأة  اإلنزاؿ :ة  كىيأأشياء : ثبلثة يشترؾ فييا الرجؿ كالمر 
 أماك  حيث قالكا : ،فقدره الشافعية كالحنابمو بخمسة عشر سنة ؛كىما الحيض كالحبؿ، كاختمفكا في السف

 ًبثىمىافً  حيث قالكا : ،سنة ة. كقدره المالكية بثماني عشر  (3) سنة عشرة خمس يستكمؿ أف فيك السف
ا أىمٍ  سىنىةن  عىٍشرىةى  ًميىاًبتىمى

 ًفي سىنىةن  عىٍشرىةى  ثىمىاًنيى  حيث قالكا : ،نثىقكا بيف الذكر كاأل.كأما الحنفية فقد فر  (4)
ـً  سىٍبعى  ،اٍلغيبلى اًريىةً  ًفي عىٍشرىةى  كى  .(5)اٍلجى

ف يلإدفع فإف تحقؽ الشرط الثاني كىك البمكغ، كلـ يتحقؽ الشرط األكؿ كىك الرشد فإنو ال يي  و مالو كا 
فما ذىب إليو المالكية كالشافعية كالحنابمة، حيث قالكا : ىذا  ،صبح شيخان أ  كالماؿ لمديف مصمحان  بمغ كا 

فك  ،الحجر عنو فؾ ف صار شيخان عميو الحجر استديـ مبذران  بمغ ا   .(6) ، كا 
ف بمغ سفييان يلإدفع كذىب الحنفية إلى أنو يي   حيث قالكا: سنة، كحددكا ذلؾ بخمس كعشريف ،و مالو كا 

فٍ  إلىٍيًو، دىفىعى  ًشيدنارى  بىمىغى  فىًإفٍ  ٍنوي  يىٍمنىعي  فىًإن وي  ميبىذٍّرنا ميٍفًسدنا سىًفيينا بىمىغى  كىاً  الىوي  عى ٍمسو  إلىى مى كىًعٍشًريفى  خى
(7 ). 

                                                           
 (.131/ 2) شافعيالميذب في فقة اإلمام ال ،الشيرازم  ( 1)

 .( 2/216) العظيم القرآنتفسير ، ابف كثير    ((2
: ص) المستقنع زاد شرح المربع الروضالبيكتي،  ،(130/ 2) الشافعي اإلمام فقة في الميذبالشيرازم،   ( 3)

389). 
 (293/ 3) حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير ،الدسكقي  ( 4)

  (172/ 7) الشرائع رتيبت في الصنائع بدائع، ينالكاسا  ( 5)

(6)
: ص) المستقنع زاد شرح المربع الروض، كالبيكتي، (132/ 2) الشافعي اإلمام فقة في الميذب ،الشيرازم 

390) 
   .(170/ 7) الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ،الكاساني            (6)
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 ة عند صاحبو كعند األمة، كبالماؿ تقاـ المدنيات كتبنى الحضارات، كىك أساس قكة انالماؿ أمبما أف ك 
ياء كاألكصياء المحافظة األكلو قكاـ الحياة، فيجب عمى نأب القرآففي  ؼ الماؿي صً كتقدميا، لذا كي األمة 

 .(1)حتى ال يصبح اليتيـ فقيرا محتاجا عالة عمى المجتمع ؛عمى أمكاؿ اليتامى
 

كالبعد عف إىدار الثركة  ،الماؿ نعمة كثركة لمفرد كالجماعة، فتجب المحافظة عميو كتنميتوأف  كبما
ما لؤلمة كالجماعة حؽ اإلشراؼ عمى نا  س الحؽ في الماؿ خاصا بصاحبو، ك المالية في غير فائدة، كلي

كاستثماره كتنميتو بالكجكه المشركعة المحققة لممصالح الخاصة كالعامة، لذا لـ  ،كيفية استعماؿ الماؿ
 مثؿ السفياء المبذريف الذيف ال ؛فاقو لمف ليس أىبل لرعايتو كحفظونا  يجز اإلسبلـ تسميـ الماؿ لتنميتو ك 
 مانا  الذيف تنقصيـ الخبرة في إدارة الماؿ كتشغيمو كاستثماره، ك  األيتاـيحسنكف التصرؼ في الماؿ، ك 
أك  بمقتضى الكالية الشرعية عمى أحكاؿ ىؤالء المتخمفيف بسبب الطيش يترؾ الماؿ بيد القٌكاـ المشرؼ

 .(2)بسبب الصغر
لمحافظة عمييا في أثناء القياـ عمييا، كعدـ كاممة سالمة، كايجب االسراع في تسميـ اليتامى أمكاليـ ك 

يكبر أصحابيا فيتسممكىا! مع االستعفاؼ عف أكؿ شيء منيا أف  أكميا باإلسراؼ قبؿإلى  المبادرة
كمع  ،الكلي محتاجان إذا كاف  كاألكؿ منيا في أضيؽ الحدكد ،الكلي غنيان إذا كاف  مقابؿ القياـ عمييا

 .(3)كجكب اإلشياد في محضر التسميـ 
: كجكب دفع أمكاؿ اليتامى ليـ عند تكافر األىمية المبلئمة األكؿيف: أمر دلت عمى أف اآلية  كالخبلصة

تفاع كمنيا األكؿ بماؿ اليتيـ حراـ كمف كبائر الذنكب العظيمة إال ن: كؿ كجكه االثانيإلدارة األمكاؿ، كال

   چ حئ  مئ  ىئ ی  جئ       یىئ  ىئ     ی  یچ  التالية: اآليةعند الحاجة، عمبل ب

 .(4)[ ٢النساء: ]
 

                                                           
 (.1/287) التفسير الوسيط، الزحيمي     ((1
 (.285/ 1) ر الوسيطالتفسي، الزحيمي    ((2
 (. 1/586)القرآن، في ظالل  ، قطب     ((3
 (.4/231) التفسير المنير ، الزحيمي     ((4
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تكعد البارم جؿ في عبله الذيف بؿ  ؛لـ يقؼ االسبلـ عند ىذا الحد مف الحفاظ عمى ماؿ اليتيـك 
شد كعيد، كجعؿ أ  (كؿ لمفقير بالمعركؼخرج بو ما تقدـ مف جكاز األي )كمكف ماؿ اليتـ بدكف حؽ أي

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڌ ڌ ڎ چ  :قال تعالى،كؿ ماؿ اليتيـ كأكؿ النارأ

 .[10النساء: ] چک ک گ  کڑ ک

التقصير في رعايتيا أك  تبديدىاأك  أكمة أمكاؿ اليتامى ظمما كأخذىا بغير حؽ،تشير اآلية إلى أف  
نار جينـ، كسيحرقكف بيا إحراقا شديدا بسبب إلى  يأكمكف في بطكنيـ أمكاال تؤدم بيـنما إ كحفظيا
 . (1)ظمميـ

ىذا الماؿ نار، ف إ ار في البطكف، كصكرة السعير في نياية المطاؼ،صكرة الن ؛فيي صكرة مفزعة
ىي النار  مصيرىـ إللى النار فيي النار تشكم البطكف، كتشكم الجمكد، فأيـ ليأكمكف ىذه النار، ك نأك 

يا البطكف كالجمكد، كحتى لتكاد تراىا العيكف، مف باطف كظاىر. ىي النار مجسمة حتى لتكاد تحسٌ 
 .(2)كف كالجمكد! كىي تشكم البط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.290/ 1) التفسير الوسيط ، الزحيمي  (1)
 (. 588/ 1) القرآنفي ظالل  ، قطب  (2)
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 .رابطة الجوار المحافظة عمى المبحث الرابع: 
 

لئف كاف لئلنساف قرابة مف جية كالده كمف جية أمو، ينصركنو كيعينكنو، كيشارككنو مناسباتو السارة 
فقد ال يجد القريب قريبو عند  ؛كغير السارة غالبنا، فإنو مف الممكف أف ال يككف األقارب متجاكريف

لبعده عنو، بيد أف لكؿ ساكف جارنا، كخاصية الجار القرب المكاني مما يجعمو قادرنا عمى  ؛الحاجة إليو
مساعدة جاره كمكاساتو في كؿ األكقات.مف أجؿ ذلؾ كاف لمجار منزلة كبيرة نص عمييا القرآف 

 .(1)كالحديث
 ؛يجابيةا  مع الخارجي بفعالية ك ىتماـ الشريعة بحقكؽ الجار يعني تدريب الفرد عمى التعامؿ مع المجتكا

سرة، كاألىؿ كاألقارب، كتأكيد حؽ الجار ىك تأكيد عمى حماية اإلنساف فالجار ىك أكؿ دائرة بعد األ
 .(2)مة مف كالتكافؿ االجتماعي في األفالجار ىك أكؿ مف يعطي مشاعر األ ؛مف اإلغتراب داخؿ كطنو

في المطمب الباحث  شير إليو يكىذا ما س ،الجار ىكلمحفاظ عمى رابطة الجكار، ال بد مف اإلحساف إل
 القادـ .

 
 : اإلحسان إلى الجار:مطمب األولال

 كفيو ثبلثة فركع 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  چ :قال تعالىليو: إاإلحساف ب ىىتـ اإلسبلـ ىتمامان عظيمان بالجار، فأكصا

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڱڱ

﮸  ۓہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﮷   ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ

 . [36]النساء:   چ﮹

لبياف أىمية  ؛فقد عطؼ اهلل تعالى في ىذه اآلية اإلحساف إلى الجار عمى عبادتو تعالى كتكحيده
  لى الجار كرعايتو.إاإلحساف 

                                                           
 باعة كالنشر كالتكزيع(، دار عالـ الكتب لمط73)ص ،المجتمع واألسرة في اإلسالممحمد طاىر،  ،الجكابي  ((1

 .ـ2000 -ىػ  1421الطبعة: الثالثة 
 دار السبلـ. ،المجتمع المتكافل في االسالمالخياط، عبد العزيز،   (2)
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ىتماـ بالجار كرعايتو، فعف عائشة رضي اهلل عنيا عف كقد أكضح الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ اال
االنبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: "  اًر، ييكًصيًني يؿي ًجٍبرً  زىاؿى  مى ت ى ًباٍلجى ثيوي  أىن وي  ظىنىٍنتي  حى  .(1)" سىييكىرٍّ

 
لى إألنو لك نظرنا  ؛مف أجؿ الحفاظ عمى المجتمع الإليو، إالرعاية لمجار كاإلحساف كما كانت تمؾ 

 ؛إىتماـ بشكؿ مكسع لرأينا أف اإلسبلـ حافظ عمى المجتمع كعمى أكاصر المحبة كالرحمة فيوذلؾ اال
فمكؿ فرد جار،  ؛بلؿ التكصية بالجار كالمحافظة عميو، ألف دائرة الجكار دائرة كاسعة ال نياية ليامف خ

لى إحسنا إلى الجيراف نككف قد أحسنا كلكؿ جار جار لو، كىكذا فكؿ المجتمع ىـ جيراف، فإذا أ
 المجتمع بأكممو. 

ٍربه ًمٍف ضي  اٍلًجكىارى تنبع مف أف اإلحساف إلى الجار كأىمية  كًب اٍلقىرىابىةً ضى فىًييى قيٍربه ًبالن سىًب، كىىيكى  ؛ري
اًرًه اٍلقىًريًب مىا الى يىٍأنىسي ًبنىًسيًبًو اٍلبىًعيًد، كى  ٍنسىافي ًبجى قىٍد يىٍأنىسي اإٍلً اًف ًإلىى قيٍربه ًباٍلمىكىاًف كىالس كىًف، كى يىٍحتىاجى

ًر مىا الى يىٍحتىاجي اأٍلىٍنًسبى  ًف كىالت نىاصي ـٍ يىكيٍف الت عىاكي ًر لى ا ًباآٍلخى ـٍ ييٍحًسٍف كيؿٌّ ًمٍنييمى ، فىًإذىا لى ـٍ اءي ال ًذيفى تىنىاءىٍت ًديىاريىي
ٍيره ًلسىاًئًر الن اسً  ًفيًيمىا خى
(2). 
كالجار الجنب، ؛ فكؿ أكلئؾ يستحقكف منا اإلحساف  ،الجار ذك القربى : اية ىمكالجيراف كما بينت اآل

 .كالبر كالعطؼ أكثر مف غيرىـ
القربى ىك الجار ذك القرابة كالرحـ،  دكف القرب بالديف ؛ كاف صرفو إلى القرابة بالرحـ  ككالجار ذ
أك  في ىذا المكضع: الغريبي البعيد، مسممنا كاف مف صرفو إلى القرب بالديف. كمعنى الجنبأكلى 

 .(3)يـ كبعيدىـ نصرانينا"، ليككف ذلؾ كصية بجميع أصناؼ الجيراف قريبأك  مشركنا، ييكدينا كاف
 

 كسيأتي تفصيؿ الكبلـ عف اإلحساف إلى الجار عبر الفركع األتية:
 
 
 
 

                                                           
صحيح  ( كمسمـ،6014(،حديث )8/10باب الكصاة بالجار، ) ،كتاب االدبصحيح البخاري، البخارم،   (1)

 (. 2625(، حديث )4/2025ار كاالحساف اليو،)لكصية بالجا ابب، كتاب البر كالصمة كاالدب، مسمم
 (.75/ 5) تفسير المناررضا،   (2) 

 ( بتصرؼ .339-340/ 8)تفسير الطبري الطبرم،   ((3
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  الفرع األول : إكرام الجار .
 
صمى اهلل عميو النبي  قاؿالشريعة اإلسبلمية عمى ذلؾ،  حثتقد ، فكراموإلى الجار مف اإلحساف إف إ

ارىهي  فىٍمييٍكًرـٍ  رً اآلخً  كىاليىٍكـً  ًبالم وً  ييٍؤًمفي  كىافى  مىفٍ  كسمـ: "   . كيراد باإليماف ىنا كمالو.(1)"  جى
 
كراـك  عدـ ك اإلىداء إليو، ك مكاساتو، ك  تينئتوك عيادتو عند المرض، ك عانتو، ا  ك  ،وإقراضيعني  الجار ا 
السبلـ عميو، طبلقة الكجو عند لقائو، تفقد حالو، عظتو بالحسنى، ك  احتراموك الستطالة عميو بالبنياف، ا

 .(2)، عظة الكافر بعرض اإلسبلـ عميو كترغيبو فيو، كعظ الفاسؽ بالرفؽ بو، كالستر عميو الدعاء لو
 

م ـى  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى كىاهي ميٍسًمـه عىٍف أىًبي ذىر  قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى اًر مىا رى ًمٍف ًإٍكرىاـً اٍلجى : )يىا أىبىا ذىر  ًإذىا كى
قىةن فىأى  (طىبىٍختى مىرى تىعىاىىٍد ًجيرىانىؾى ٍكًثٍر مىاءىىىا كى

(3).  
ًة حث الحديث  قدى فى   اجى دىٍفًع اٍلحى ٍسًف اٍلًعٍشرىًة كى ب ًة كىحي مىٍييىا ًمفى اٍلمىحى ت بى عى ًؽ، ًلمىا رى مىى مىكىاًرـً اأٍلىٍخبلى عى

ب   اًرًه، كىري ارى قىٍد يىتىأىذ ل ًبقيتىاًر ًقٍدًر جى ٍفسىدىًة، فىًإف  اٍلجى ـي الش ٍيكىةي، كىاٍلمى عىفىاًئًي ي ةه فىتىًييجي ًمٍف ضي ا تىكيكفي لىوي ذيرٍّ مى
ًعيفنا ـي ضى ا ًإٍف كىافى اٍلقىاًئ ـي كىاٍلكيٍمفىةي، الى ًسي مى ـي اأٍلىلى مىٍيًي مىى اٍلقىاًئـً عى يىٍعظيـي عى يىٍشتىدُّ أك  كى ـي اٍلمىشىق ةي كى مىةن فىتىٍعظي أىٍرمى

ـي كىاٍلحى  مىيٍ ًمٍنييـي اأٍلىلى ٍعنىى حىض  عى ًليىذىا اٍلمى ، كى ـٍ ـٍ ًفي شي ًمفى الط ًبيًخ ييٍدفىعي ًإلىٍيًي كيؿُّ ىىذىا يىٍندىًفعي ًبتىٍشًريًكًي ًو ٍسرىةي. كى
ا يىٍخريجي منيا، فإذا  مى اًرًه كى ؿي دىارى جى ا يىٍدخي ارى اٍلقىًريبى ًباٍليىًدي ًة، أًلىن وي يىٍنظيري ًإلىى مى ـي اٍلجى ل ذلؾ رأالس بلى

 .(4)أحب
 
 
 
 

                                                           
 ،(6109حديث) (8/11)باب مف كاف يؤمف باهلل كاليـك االخر كتاب األدب، ،صحيح البخاريالبخارم،   (1(

 . (47(، حديث )1/68،)مى إكراـ الجاركالضيؼباب الحث عكتاب اإليماف ، ، صحيح مسمممسمـ، 
 (.184/ 5) الجامع آلحكام القرآن،القرطبي،   ( (2
( حديث 4/2025باب الكصية بالجار كاالحساف اليو،) كتاب البر كالصمة كآلداب، ،صحيح مسمممسمـ،  ( (3
(2625.) 

 (.185/  5) الجامع آلحكام القرآن،القرطبي،    ((4
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 الفرع الثاني: كف األذى عن الجار.
 
 عميو كسمـ مف أذل الجار، حتى قد حذر الرسكؿ صمى اهللف كؼ األذل عنو،لى الجار مف األحساف إك 
أف النبي صمى اهلل  (1)جاره، فعف أبي شريح رضي اهلل عنو ممف يؤذعنو أسقط صفة اإليماف الكامؿ إ

، الى  كىالم وً عميو كسمـ قاؿ: "  ، الى  كىالم وً  ييٍؤًمفي مىفٍ : ًقيؿى  «ييٍؤًمفي  الى  كىالم وً  ييٍؤًمفي  ال ًذم: »قىاؿى  الم ًو؟ رىسيكؿى  يىا كى
اريهي  يىٍأمىفي  الى   .(2)" بىكىاًيقىوي  جى

كالبكائؽ جمع بائقة، كىي الداىية، كالشيء الميمؾ كاألمر الشديد الذم يكافي بغتة، كالقسـ عمى نفي 
 .(3) يطمئف جاره إليو إنذار لمف يؤذم جاره إيماف مف ال

 
يمىافى  ، كىأىن وي الى ييٍؤًمفي اإٍلً ثى مىر اتو كىىىذىا عىاٌـّ ًفي كيؿٍّ جار. كقد أكد عميو السبلـ ترؾ إذايتو ًبقىسىًمًو ثىبلى

يى  اًرًه، كى ارىهي. فىيىٍنبىًغي ًلٍمميٍؤًمًف أىٍف يىٍحذىرى أىذىل جى ٍنتىًييى عىم ا نىيىى الم وي كرسكلو عنو، كيرغب اٍلكىاًمؿى مىٍف آذىل جى
مىٍيًو   .(4)فيما رضياه حضا اٍلًعبىادى عى

 ييٍؤذً  فىبلى  اآلًخرً  كىاليىٍكـً  ًبالم وً  ييٍؤًمفي  كىافى  مىفٍ  : "صمى اهلل عميو كسمـ-ؿ رسكؿ اهلل كعف أبي ىريرة قاؿ: قا
ارىهي، مىفٍ  جى ٍيفىوي، فىٍمييٍكًرـٍ  اآلًخرً  ـً كىاليىكٍ  ًبالم وً  ييٍؤًمفي  كىافى  كى مىفٍ  ضى ٍيرنا فىٍميىقيؿٍ  اآلًخرً  كىاليىٍكـً  ًبالم وً  ييٍؤًمفي  كىافى  كى  خى
 .(5)" ًليىٍصميتٍ  أىكٍ 
 
ؿي اٍمًتثىاؿي الٍ ف  يىٍحصي مىٍيًو كى اًفظيكفى عى اًىًمي ًة ييحى كىافى أىٍىؿي اٍلجى يمىاًف كى اًر ًمٍف كىمىاًؿ اإٍلً ًصي ًة ًبًو كى عمـ أف ًحٍفظي اٍلجى

قىًة اٍلكىٍجًو ًعٍندى ًلقىائً  طىبلى ـً كى سىًب الط اقىًة كىاٍليىًدي ًة كىالس بلى ٍحسىاًف ًإلىٍيًو ًبحى كًب اإٍلً اًؿ ضيري اًلًو ًبًإيصى تىفىقًُّد حى ًو كى
ٍنوي  كىؼٍّ أىٍسبىاًب اأٍلىذىل عى ٍيًر ذىًلؾى كى ا يىٍحتىاجي ًإلىٍيًو ًإلىى غى نىًتًو ًفيمى ميعىاكى ًؼ أىٍنكىاًعًو ًحسٍّي ةن كىانىتٍ  كى مىى اٍخًتبلى أك  عى

ٍعنىًكي ةن  مى
(6). 

                                                           

. 112ـ صمسرد األعبل         (1 ) 
 (.6016( حديث )8/10ثـ مف ال يأمف جاره بكائقو،)إدب، باب كتاب األ صحيح البخاري،البخارم،  ( 2)

  (.75)ص:  المجتمع واألسرة في اإلسالم ،الجكابي  ((3
 (.184/ 5) الجامع الحكام القرآن،القرطبي،    ((4
( 8/32مف باهلل كاليـك اآلخر فبل يؤذ جاره)باب مف كاف يؤ  كتاب األدب ، ،صحيح البخاريالبخارم،   ((5

( ، 1/68،كتاب اإليماف ، باب الحث عمى اكراـ الجار كالضيؼ، ) صحيح مسمم، مسمـ ، (6136حديث)
 .(47حديث)

 (.442/ 10) فتح الباريابف حجرالعسقبلني،   ((6
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 الجار. ىالفرع الثالث: تحمل أذ
 

كقد حث ،الصبر عمى أذل الجار محمكد مرغب فيو ك  تحمؿ أذاه،ككذلؾ مف اإلحساف إلى الجار أف ت
يٍ ، فالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عمى تحمؿ االذل مف الجار ؿه ًإلىى الن ًبيٍّ عىٍف أىًبي ىيرى اءى رىجي رىةى قىاؿى جى

ثى مى  : ثىبلى م ـى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ارنا لىوي فقىاؿى الن ًبيُّ صى م ـى فىشىكىا ًإلىٍيًو جى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ر اتو اٍصًبٍر ثيـ  قىاؿى لىوي صى
تىاعىؾى ًفي اأك  ًفي الر اًبعىةً  يىقيكليكفى مىا لىؾى فىيىقيكؿي الث اًلثىًة اٍطرىٍح مى كفى ًبًو كى عىؿى الن اسي يىميرُّ لط ًريًؽ فىفىعىؿى قىاؿى فىجى

تىاعىؾى الى كىالم ًو الى أكذيؾ أبدا" اريهي فقىاؿى ريد  مى اءىهي جى عىميكا يىقيكليكفى لىعىنىوي الم وي فىجى اريهي فىجى آذىاهي جى
(1). 

 
ؽُّ اٍلًجكىاًر كىؼ  اأٍلىذىل فقط"كىاعٍ : ؿ اإلماـ الغزالي رحمو اهللاق ـٍ أىن وي لىٍيسى حى فإف  ؛بؿ احتماؿ األذل ؛مى

 ،بد مف الرفؽ بؿ ال ؛كال يكفي احتماؿ األذل ؛فميس في ذلؾ قضاء حؽ ؛الجار أيضان قد كؼ أذاه
سداء الخير كالمعركؼ سؿ  ،رب يا :إذ يقاؿ إف الجار الفقير يتعمؽ بجاره الغني يكـ القيامة فيقكؿ ؛كا 

 .(2)" لـ منعني معركفو كسد بابو دكني ىذا
ٍأميكره ًبيىا مىٍنديكبه ًإلىٍييىا ميٍسًممنا كىافى  اًر مى اةي ًباٍلجى مىى ىىذىا فىاٍلكىصى ٍحسىافي قىٍد أك  كىعى . كىاإٍلً ًحيحي كىاًفرنا، كىىيكى الص 

ٍسًف اٍلعً  قىٍد يىكيكفي ًبمىٍعنىى حي ٍعنىى اٍلميكىاسىاًة، كى امىاًة ديكنىوي يىكيكفي ًبمى كىؼٍّ اأٍلىذىل كىاٍلميحى ٍشرىًة كى
(3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
( قاؿ حديث حسف 520) (، حديث2/278حساف، باب الجار،)، كتاب البر كاإلصحيح ابن حبانابف حباف،   (1)

 (.345/ 2)صحيح الترغيب والترىيب لباني، صحيح،األ
 (.213/ 2) إحياء عموم الدينالغزالي،   ((2
 (.184/ 5) الجامع آلحكام القرآن،القرطبي،    ((3
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 الرابطة بين الراعي والرعية المحافظة عمى المبحث الخامس: 
 
الشارع أف  سكاء الخاصة كالعامة، ككيؼ ،الركابط االجتماعيةإلى ر في الفصكؿ كالمباحث السابقة يأش

 أفراد لمنيج لممحافظة عمى تمؾ الركابط بيف كبيف لو األسمكب كا ،اإلنساف الذم خمقوخاطب ذلؾ 
و كعقمو، كحثو عمى أداء الحقكؽ، كتكعده انكعميو كاجبات، فخاطب كجد ان لكؿ فرد حقكق فأالمجتمع، ك 

 .التقصير في ذلؾ، كجعؿ تقكل اهلل تعالى أكلى أىدافوعمى 
ذلؾ كضع اإلسبلـ  ؿأجيقكـ عمى محاسبة المخالفيف في الدنيا، مف كجكد مف  مف كاف ال بد لذلؾ 

 كاف ال بدف ؛خذ عمى يد المخالفيفؤللالمجتمع، ك  أفراد لتحقيؽ االستقرار كالترابط بيف  ؛لمراعى حقكقان 
لمحفاظ عمى الركابط االجتماعية  بل بدف سبؽاالستقرار، ككما مف ك ليتحقؽ األ ؛ف رابطة كثيقة تربطيـم

 قكؽ لمراعي عمى الرعية، كلمرعية عمى الراعي.تمؾ الحبياف في السطكر القادمة مف أداء الحقكؽ، ك 
 

 عمى الرعية. ي: حق الراعالمطمب األول
 
لو الشارع مف الحقكؽ ما أكجب  ككثيرة، لذلؾ ات المتعمقة في عنؽ الراعي كبيرةالمياـ كالكاجب فإ

ى أىميا، كيحافظ عمإلى  الحقكؽ ميستعيف بيا عمى أداء ميمتو عمى أحسف كجو؛ ليحقؽ العدؿ كيؤد
 كمف ىذه الحقكؽ: ،المجتمع أفراد المجتمع مف الظمـ كاالستبداد، كيحقؽ مبدأ التعاكف كالتكافؿ بيف 

 
 . : السمع لو والطاعة من غير معصية اهلل األولالحق 

 
ال سمع كال ألنو  ؛ما لـ يكف في ذلؾ معصية اهلل كرسكلو ،كترؾ نييو ،همر اأك إلى  كيعني ذلؾ االمتثاؿ
ا اهلًل، مىٍعًصيىةً  ًفي طىاعىةى  الى هلل كرسكلو، قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: " طاعة في معصية ا  ًفي الط اعىةي  ًإن مى

كؼً  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی چ  السمع كالطاعة في قكلو تعالى: اف، كبي(1)"  اٍلمىٍعري

 [.59]النساء:   چ ی ی

                                                           

 ( .39سبؽ تخريجو )ص ((1
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دينيـ أمر  ال يستقيـ لمناسنو فإ اء كالحكاـ كالمفتيف،مر ىـ: الكالة عمى الناس، مف األ مراأل كاكأكل
 كا بمعصية اهلل،أمر قياد ليـ، طاعة هلل كرغبة فيما عنده، كلكف بشرط أال ينكدنياىـ إال بطاعتيـ كاال

 مركا بذلؾ فبل طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽ. كلعؿ ىذا ىك السر في حذؼ الفعؿ عند األفاف أمر 
إال بطاعة اهلل، كمف يطعو فقد أطاع اهلل، كأما  أمريالرسكؿ ال ف إف بطاعتيـ كذكره مع طاعة الرسكؿ،

 .(1)ال يككف معصيةأف  بطاعتيـ مرفشرط األ مراأل اأكلك 
 

 : ي: حق الرعية عمى الراعثانيالمطمب ال
 

ىيبة الدكلة المسممة،  أداءىا مدعاة  لمحفاظ عمى فأحقكؽ الراعى عمى الرعية، ك إلى  يرأف أش بعد
ى يد أىميا، كاألخذ عمإلى  في أداء الحقكؽ ان يككف عكنأف  يستطيع بعد ذلؾ، لكي يىيبة كشككة الراعك 

جتماعية بيف فئات المجتمع ستقرار، كنحافظ عمى الركابط االليتحقؽ اال ؛الظالـ، كالمخالؼ لشرع اهلل
 ال بدحقكؽ  يلمرعية عمى الراعكاف  لمرعية، لذلؾ يعمى السكاء، بعد تحقيؽ العدؿ كالرعاية مف الراع

 المجتمع. أفراد لتحقؽ التعاكف بيف  ؛أدائياف م
 لمرعية ىي ما يمى: ىاؤ أدا يكالحقكؽ المترتبة عمى الراع

 
 في تمبية حاجاتيم. ي، والسعالرعية : تفقد أحوالاألولالحق 

 
، كالطعاـ كالشراب، ، كالعمؿافاألمف كاألم كتكفير ،شؤكنيـبىتماـ اال يمف حؽ الرعية عمى الراع فإ

لحفاظ عمى مقاصد الشريعة الخمس )حفظ الديف، اكأمكاليـ، يعني ذلؾ  ـعراضيأمى كالحفاظ ع

ۆ  چ :قال تعالى ،عف كؿ فرد مف المسمميف األكؿكؿ ؤ فيك المس ،، كالعرض، كالنسؿ( كالنفس، كالماؿ

وئ ۇئ ۇئ  وئى ائ ائ ەئ ەئ ىۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 .[58]النساء:   چۆئ ۆئ ۈئ 

                                                           
 (345/ 2ت سبلمة )، العظيم القرآنتفسير ، ابف كثير ،(259/ 5)القرآن، الجامع آلحكام  ، القرطبي  (1)

تيسير الكريم  ، السعدم(،2360/ 4) تفسير الشعراوي ، الشعراكم (،72/ 5) تفسير المراغي ، المراغي
 (.183)ص:  الرحمن
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ؽٌّ ًعٍندى ا األمانةكى  ييكدىعيوي أًل حى ٍيًرًه، كى ؽُّ غى مىوي جؿ أف ٍلميكىم ًؼ يىتىعىم ؽي ًبًو حى ، إلى  ييكىصٍّ اًؿ كىاٍلًعٍمـً ذىًلؾى اٍلغىٍيًر كىاٍلمى
ر حى ًفيًو بً كاف  سىكىاءه  مىى ذىًلؾى ًبعىٍقدو قىٍكًلي  خىاص  صى ؽُّ قىٍد تىعىاقىدى مىعى اٍلميكًدًع عى وي نأاٍلميكدىعي ًعٍندىهي ذىًلؾى اٍلحى

دىًع ًعٍندىهي  مىى اٍلميكى ، ففيبلى إلى  ييؤىدٍّمى كىذىاأف  يىًجبي عى ـٍ يىكيٍف كىذىًلؾى ـٍ لى ، أى ثىبلن مىٍيًو الت عىاميؿي بىٍيفى ف إف مى مىا جىرىل عى
مىٍيًو اأٍل  مكرالن اًس ًفي اأٍل  ا يىتىعىاقىدي عى ثىابىًة مى ةً  مكرًفي اأٍل  فراداٍلعىام ًة ىيكى ًبمى اص   .(1)اٍلخى

كاممة مكفرة، ال  أدائيااهلل عباده ب أمرف ،بالقياـ بو أمرك اإلنساف  تمف عميو ؤ انات كؿ ما ااألمف
ات أمكر ؛ كالمسرارات الكاليات كاألمكاؿ كاألانمنقكصة كال مبخكسة، كال ممطكال بيا، كيدخؿ في ذلؾ أم

 .(2)التي ال يطمع عمييا إال اهلل
 
 .الرعية : العدل بينثانيحق الال
 
ضبط النظاـ  أجؿبقيكد مف األمة نظـ اإلسبلـ الحقكؽ الخاصة كالحقكؽ العامة كالدستكرية، كقيد  

عبلء كرامة  ات انكمف أىـ ىذه القيكد النظامية: أداء األم اإلنساف،كصكف الحريات، كحفظ األمكاؿ، كا 
صدار الحكـ بالعدؿإلى  كالحقكؽ المالية  . (3)أصحابيا، كا 

ى  ىۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چ : اهلل تعالىقاؿ 

 .[58]النساء:   چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  وئائ ائ ەئ ەئ

ـٍ أمر الم وى يى  فأ إلىير تشي كىٍمتيـٍ بىٍيفى الن اسً إذا  كي مىى مىا أف  حى كيكمىًة عى : ىيكى فىٍصؿي اٍلحي تىٍحكيميكا ًباٍلعىٍدًؿ. كىاٍلعىٍدؿي
سين ًة رىسيكًلًو صى  سبحانوالم ًو ًفي ًكتىاًب  ر ًد،كى ـي ًبالر ٍأًم اٍلميجى ٍك ، الى اٍلحي م ـى سى مىٍيًو كى ذىًلؾى لىٍيسى ًمفى ف إف م ى الم وي عى

، ًإال   ؽٍّ ًفي شىٍيءو ًة ًفي ًكتىاًب الم ًو كىالى ًفي سين ًة رىسيكًلًو، فىبلى بىٍأسى ًباٍجًتيىاًد إذا  اٍلحى كيكمى ٍد دىًليؿي ًتٍمؾى اٍلحي ـٍ ييكجى لى
ٍكـً الم ًو الر ٍأًم مً  اًكـً ال ًذم يىٍعمىـي ًبحي ًبمىا ىيكى أىٍقرىبي سبحانوفى اٍلحى كدً إلى  ، كى ؽٍّ ًعٍندى عىدىـً كيجي  .(4)الن صٍّ  اٍلحى
إلى  داء الحقكؽأعد رفض عطاء كؿ ذم حؽ حقو، بإإلى أف العدؿ ىك  عمماء التفسيرأشار كلقد 

لـ  فا  اهلل كرسكلو، ك أمر  داء كؿ حقو بماأك فض الخصكمة،  يتككف ميمة الراع مستحقييا، عندىا
اهلل مع القاضي ما لـ يجر فإذا جار تبرأ اهلل عز ف إ جائر، يقكؿ صمى اهلل عميو كسمـ: " فيكيفعؿ 

                                                           
 (.5/138)تفسير المنار، رضا  (1)
 .(4/2347) يتفسير الشعراو  ، الشعراكم ،(183)ص:  تيسير الكريم الرحمن، السعدم  ((2

 (.1/334) الوسيط التفسير، الزحيمي  (3)
 (. 1/555) فتح القدير، يانالشكك  ((4
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ييت قىى ًبًو،نا  قكؿ صمى اهلل عميو كسمـ: " كى ي.ك (1(كجؿ منو " ن ةه ييقىاتىؿي ًمٍف كىرىاًئًو كى ـي جي ا اإًلمىا كىل ًبتىقٍ ف أمر إف مى
، مىٍيًو ًمٍنوي ف إف قىاؿى ًبغىٍيًرهً  فا  لىوي ًبذىًلؾى أىٍجرنا كى ف إف الم ًو كىعىدىؿى صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: " كىأىٍىؿي يقكؿ ك .(2)«عى

ثىةه ذيك سيٍمطى  ن ًة ثىبلى ًقيؽي اٍلقىٍمًب ًلكيؿٍّ ًذم قيٍربىى  افاٍلجى ؿه رىًحيـه رى ف ؽه، كىرىجي دٍّؽه ميكى ، كىعىًفيؼه ميٍقًسطه ميتىصى ميٍسًمـو كى
ميتىعىفٍّؼه ذيك ًعيىاؿو " 
(3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
: حديث األلباني ( كقاؿ7026حديث )، (4/105)، حكاـكتاب األ، المستدرك عمى الصحيحين، الحاكـ  ((1

 (.258/ 2)صحيح الترغيب والترىيب ،  حسف
( حديث 4/50يتقى بو،)، كتاب الجياد كالسير، باب يقاتؿ مف كراء االماـ ك صحيح البخاري البخارم،  (2)

باب في االماـ اذا امر بتقكل اهلل كعدؿ كاف لو  كتاب اإلمارة، ،صحيح مسمم مسمـ،ك  (2957)
 (.1841(، حديث )3/1471اجر،)

ىؿ الجنة أباب الصفات التي يعرؼ بيا في الدنيا  كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا، ،صحيح مسمم، مسمـ  (3)
 (.2865)حديث ، (4/2197)، ىؿ النارأك 
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 والخاتم

أف  اـ، أحمده تعالىنالحمد هلل الذم بفضمو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ كاأل
، كال اممينأني كيسر لي كتابة ىذه الرسالة، فالميـ تقبؿ مني ىذا العمؿ، كال تجعمو آخر ما تكتب انأع

 آخر ما يخطو قممي، كأسألؾ المزيد مف فضؿ كرمؾ كعممؾ يا رب العالميف.

 .إلييا كفي نياية ىذه الدراسة أسجؿ أىـ النتائج كالتكصيات التى تكصمت

 :إلييا أىـ النتائج التى تكصمت

 .كانترابطة  ةيأداء الحقكؽ ىك أصؿ المحافظة عمى أ  -1

 اة لحياة زكجية سعيدة، كرابطة زكجية متينة.ختيار الزكج عمى أساس الديف مدعا - 2

لدكاـ الحياة  ؛يعرؼ كؿ مف الزكجيف الحقكؽ كالكاجبات التى شرعيا اهللأف  قبؿ الزكاج ال بد - 3 
 الزكجية.

 في المجتمع. ان صالح جيبلن  ئعمى التفاىـ، كأداء الحقكؽ، يينشالبيت الذل ييبنى  - 4

 سمككيـ. فييجابي األثر اإل ىتماـ بيـ، لوبناء كاالرعاية األ - 5

 د لآلباء.األكالبر ، يفضي إلى يـ تربية دينيةتتكجيو اآلباء ألبنائيـ، كتربي  -6

 كحسف المعاممة ىـ األقارب. حسافكلى الناس بالبر كاإلأ  - 7

 عدـ االىتماـ باأليتاـ كرعايتيـ، كتكجيييـ، يفضي إلى انحرافيـ . -8

مجتمع ىك المحافظة عمى التعاكف كالتماسؾ بيف الجيراف ؛ألف لكؿ أصؿ التعاكف كالتماسؾ في ال - 9
 جار جاران آخر، فكؿ المجتمع جيراف.

 كالرعية.  يجتماعي، مرىكف بالعبلقة الكثيقة بيف الراعقتصادم كاالستقرار، كالرخاء االاألمف كاال -10
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 ىم التوصيات:أ 

ألف  رحمة الطفكلة ككيفية التعامؿ مع الطفؿ،ضركرة عقد ندكات كدكرات تثقيفية لآلباء بأىمية م  1
 عمى سمككو.أإليجابي ذلؾ لو األثر 

أىمية الركابط  افب االجتماعي، كبيانضركرة إىتماـ الكعاظ، كالدعاة بتسميط الضكء عمى الج  2
 االجتماعية.

  ،ب االجتماعي، كصياغة مناىج تعميمية جديدةانىتماـ المؤسسات التعميمية، بالجاضركرة   3

 تكجو كتحث عمى الترابط االجتماعي.
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 اآلياتمسرد 

 
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية اسم السورة

چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ  البقرة  ٦٦٢ 30 
چ  ہ ھ ھ ھ ھچ  البقرة  229 21 

  چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ آل عمران
 

 ز ٣٠١

  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ  النساء
 

٣ 17،79 

 6 ٦  ڄ ڄ ڃ ڃ ڄڦ ڦ ڄچ  النساء
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ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ  النساء  ٦٣ 14،20 
چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ  النساء  ٨٨ 18،74  
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ڍ ڌ ڌ ڎ چ  النساء  ٨٢ 18،35،60  
چڄ ڄ ڃ ڃ ڄ ڄ چ  النساء  ٨٣ 49 
چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ  النساء  ٨٤ 27 
 8 27  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  النساء
  چٿ ٹ  ٿٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ  النساء

 

٨٧ 8،12 

 8 31  چگ گ گ گ ڳ ڳ چ  النساء
چ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ  النساء  3٨ 32 
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چ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ النساء  ٤٧ 5،100،101  
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 8 64   چھ  ھ  ھ  ے  ے   چ  النساء

 8 111 چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ  النساء
 8 116  چژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ  النساء
 50 129 چ ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڃ  ڃ چ النساء
 8 152  چگ گ گ گ چ  النساء
 10 ٣٧٣ چ ڃڄ ڄ ڃ ڄڦ ڦ ڄچ  النساء
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چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ  الروم  ٦٣ 21 
چھ   ھ  ھ      ھ  چ  الممتحنو  10 6 

 15 7  چٹ  ڤ  ڤ   چ  التكوير
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 لنبوية الشريفةمسرد االحايث ا
 
 
 الصفحو الكتاب الذم أخرجو الحديث رقـ
 70 البخارم صحيح نعـ...." :قاؿ كالداؾ؟ أحيه  1
ًدينىوي  2 ميقىوي كى ٍكفى خي ٍف تىٍرضى ـٍ مى  26 ابف ماجة المستدرؾ، " ًإذىا أىتىاكي
 81 صحيح مسمـ إذا تترككف جميعا، كلكف خذ بالفضؿ 3
 73 مسمـصحيح  االمف ثبلثانقطع عممو  اذا مات اإلنساف 4
 21،46 سنف الترمذم  استكصكا بالنساء خيران فانيف عكاف في   5
 45  سنف الترمذم  أكمؿ المؤمنيف إيمانا أحسنيـ خمقنا " 6
 74 مسمـ صحيح اف أبٌر البر صمة الكلد أىؿ كٌد أبيو 7
 73 ، سنف ابف ماجةسنف أبي داكد اف اهلل قد أعطى كؿ ذم حؽ حقو 8
9  : ؟ فىقىاؿى ٍيره ٍيري النٍّسىاًء مىفٍ »أىمُّ النٍّسىاًء خى  25 عمى الصحيحيفالمستدرؾ  " خى

 84 المستدرؾ عؿ الصحيحيف إياكـ كالشح ، فانما ىمؾ مف كاف قبمكـ 10
كا اأٍلىٍكفىاءى " 11 ، كىانًكحي ـٍ كا ًلنيطىًفكي ي ري  58 سنف ابف ماجة تىخى
 59 ف ابي داكدسن تزكجكا الكدكد الكلكد فاني" 12
سىبيا 13 اليىا، كلحى  26،57 صحيح البخارم،صحيح مسمـ " تنكحي المراةي الربع: لمى
 73 صحيح البخارم،صحيح مسمـ ف تذر كرثتؾإنؾ إالثمث كالثمث كثير،  14
مني 15  80،82  صحيح مسمـ الرًحـي معمقةه بالعرش تقكؿ مىٍف كىصى
 70 رمذمسنف الت الكالد كسخط ىفي رض الرب ىرض 16
 79 سنف ابف ماجة الصدقة عمى المسكيف صدقة 17
: ثيـ ...." 18 ٍقًتيىا، قىاؿى مىى كى  77 صحيح البخارم الص بلىةي عى
 84 المستدرؾ عمى الصحيحيف عمى ذم الرحـ الكاشح 19
 29 صحيح مسمـ فاتقكا اهلل في النساء، فانكـ أخذتمكىف " 20
..."فىات قيكا الم وى كىاٍعًدلي  21 ـٍ  62 صحيح البخارم،صحيح مسمـ كا بىٍيفى أىٍكالىًدكي
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 39،100 صحيح البخارم،صحيح مسمـ  ال طاعة في معصية اهلل 22
 68 مسمـ صحيح إال أف يجده..." كالدنا كلده  يجزم ال 23
ٍمدى العىٍبًد " 24 ـي أمرأىتىوي جى ديكي  43 البخارم صحيح الى يىٍجًمدي أىحى
 81 صحيح مسمـ فكانما تسفيـ لئف كنت كما قمت، 25
 95 صحيح البخارم،صحيح مسمـ ما زاؿ جبريؿ يكصيني بالجار 26
 85 كسط عجـ األلمالطبراني ا ما مف ذم رحـ يأتي ذا رحمو 27
 4ز، صحيح مسمـ مثؿ المؤمنيف في تكادىـ  28
 59 البخارم،صحيح مسمـ صحيح كىيك....." أبيًو، اٌدعى إلى غيرً  مف 29
 96 ،صحيح مسمـصحيح البخارم كاف يؤمف باهلل كاليـك اآلخر فميكـر مف  30
مف كاف يؤمف باهلل كاليـك اآلخر، فبل يؤذ  31

 جاره
 97 ،صحيح مسمـصحيح البخارم

مف كاف يؤمف باهلل كاليـك فميحسف إلى  32
 جاره

 97 صحيح مسمـ

 77  صحيح البخارم،صحيح مسمـ يشدٌ  كالبنياف لممؤمف المؤمف 34
 72 صحيح ابف حباف كاالستغفار ليما ،نعـ. الصبلة عمييما 35
 97 صحيح البخارم  كاهلل ال يؤمف، كاهلل ال يؤمف 36
ييت قىى ًبوً  37 ن ةه ييقىاتىؿي ًمٍف كىرىاًئًو كى ـي جي ا ا اإًلمى  102 صحيح البخارم،صحيح مسمـ كىانمى
 58 مسمـ البخارم،صحيح صحيح الحجر " كلمعاىرً  لمفراشً  الكلدي  38
قىةن فىأىٍكًثٍر مىاءىىىا 39  96 صحيح مسمـ يىا أىبىا ذىر  إذا طىبىٍختى مىرى
 17 البخارم،صحيح مسمـ صحيح استطاع منكـ الباءة  مف الشباب معشر يا 40
41 "......  61،19 صحيح مسمـ يحـر مف الرضاعة ما يحـر
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 : معالاأل مسرد

ادم الشيرازم، أبك إسحاؽ: العبلمة المناظر. كلد في فيركزاباد براىيـ بف عمي بف يكسؼ الفيركزآبا-1
كانتقؿ إلى شيراز فقرأ عمى عممائيا. كانصرؼ إلى البصرة كمنيا  ـ(1003 -ق 393)عاـ  )بفارس(

نبكغو في عمكـ الشريعة اإلسبلمية،  ىػ فأتـ ما بدأ بو مف الدرس كالبحث. كظير 415إلى بغداد )سنة 
فتي األمة في عصره، كاشتير بقكة الحجة في الجدؿ كالمناظرة. كبنى لو الكزير فكاف مرجع الطبلب كم

عاش فقيرا صابرا. ككاف .نظاـ الممؾ المدرسة النظامية عمى شاطئ دجمة، فكاف يدٌرس فييا كيديرىا
حسف المجالسة، طمؽ الكجو، فصيحا مناظرا، ينظـ الشعر. كلو تصانيؼ كثيرة، مات ببغداد كصمى 

شمس الديف  (.35/428[)سير أعالم النبالء]. (ـ 1083 -ىػ   476 عاـ ) دل العباسيعميو المقت
ىػ( تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ 748أبك عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبي )المتكفى : 

 .ـ 1985ىػ /  1405شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة ، 
 
ىػ(، 384كلد في ) ،أبك بكر ،البييقي يانف مكسى الخسركجردم الخراسبف عمي ب أحمد بف الحسيف-2

سمع الدركس كىك ابف خمسة عشر سنة، مف مشايخ دمشؽ كبغداد كالككفة كمكة، لو السنف الكبرل 
سير ]: (سنة 71ىػ( كدفف في بييؽ عف عمر )458في عشر مجمدات لـ يعمؿ احد مثمو، تكفي في )

 (.163/ 18) [ط الرسالة أعالم النبالء
 
فاضؿ مف أىؿ الرم، سكف  ـ(، 917-ق305كلد في)  أحمد بف عمي الر ازم، أبك بكر الجصاص-3

يمي القضاء فامتنع، كألؼ كتاب )أحكاـ أف  رئاسة الحنفية، كخكطب في إليو  تيتانبغداد كمات فييا، 
 (.171/ 1) [كمياألعالم لمزر ]: ـ(  980 -ىػ  370) تكفي في  ( ككتابا في )أصكؿ الفقو(القرآف

الطبعة: ، ىػ(، دار العمـ لممبلييف1396خير الديف بف محمكد بف محمد الزركمي الدمشقي )المتكفى: 
 .ـ 2002أيار / مايك  -الخامسة عشر 

 
 941 -ق329)كلد في صمو مف قزكيفأ ،أبك الحسف ،احمد بف فارس بف زكريا بف محمد القزكيني-4

 صيرا بفقو مالؾ، مناظرا متكمما، كىك مف مدرسة نحاة الككفييفسا في األدب كالمغة، بأكاف ر  ،ـ (
 .( 17/103) ط الرسالة[ سير أعالم النبالء]. ( ـ1004 -ق395كتكفي في )
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كاف  ثـ 1909مفسر مصرم، مف العمماء. تخرج بدار العمكـ سنة  ،أحمد بف مصطفى المراغي-5
س. كعيف أستاذا لمعربية كالشريعة اإلسبلمية مدٌرس الشريعة اإلسبلمية بيا. ككلي نظارة بعض المدار 

 (. 1/58) [األعالم لمزركمي] ـ ( .1952ق  1371سنة) بكمية غكردكف بالخرطكـ. كتكفي بالقاىرة 
 
إماـ المغة العربية، مف كتبو الصحاح في  ،نصر أبك ،الجكىرم ترارمإسماعيؿ ابف حماد التركي األ-6

 [ط الرسالةسير أعالم النبالء ]ظر: انبلث كتسعيف كثبلثمائة. المغة كمقدمة في النحك، مات في سنة ث
ابف العماد، عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد  [شذرات الذىب في أخبار من ذىبك]( 1/819)

تحقيؽ: محمكد األرناؤكط، عبد القادر األرناؤكط  ،ىػ(،1089العىكرم الحنبمي، أبك الفبلح )المتكفى: 
 ـ(.1986  ىػ1406ى )األكلير، دمشؽ، بيركت، الطبعة دار ابف كث (3/142)

إسماعيؿ بف عمر بف كثير بف ضكء بف كثير الدمشقي، المعركؼ بابف كثير، كلد في سكريا كدفف -7
، كحافظ كمفسر كمؤرخ، كعالـ بالرجاؿ، أشعرم 774في دمشؽ عاـ ) ىػ(، فقيوه كمفتو كمحدثه

 قد فقد بصره في آخر حياتو. افالعظيـ، كك رآفالقالمذىب، كمؤلؼ البداية كالنياية كتفسير 
 .(1/320) [زركمي،األعالم]
 
قرع بف حابس بف عقاؿ المجاشعي الدارمي التميمي  صحابي، مف سادات قرع بف حابس ىك األاأل-8

العرب في الجاىمية.قدـ عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في كفد مف بني داـر )مف تميـ( فأسممكا، 
مع خالد بف الكليد في  افمف المؤلفة قمكبيـ. كك افا كفتح مكة كالطائؼ. كسكف المدينة. كككشيد حنين

 ( .5/  2)   [األعالم لمزركمي]ـ(.  651 -ىػ 13) تكفي في  أكثر كقائعو حتى اليمامة
 
بف غنـ بف عدم بف  مراس بف مالؾ بف النضر بف ضمضـ بف زيد ابف حراـ بف جندب بف عنأ-9

كصاحبو،  نصارم النجارم خادـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـمزة كيقاؿ أبك ثمامة االالنجار أبك ح
كعبد  افكأبك بكر كعمر كعثم كليد بف عبد الممؾ ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـقدـ دمشؽ أياـ ال

رىـ: كأبي ذر كمعاذ بف جبؿ كعبادة بف الصامت، كأبي الدرداء كغي افاهلل بف مسعكد حذيفة بف اليم
ابف عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر )المتكفى:  [تاريخ دمشق]

، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، (332/ 9)تحقيؽ: عمرك بف غرامة العمركم  ،ىػ(،571
 ـ(. 1995  ىػ  1415)
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كاف  : صاحب )الكميات((ـ 1094كلد في)أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، أبك البقاء -10
بكؿ فتكفي اناستإلى  مف قضاة االحناؼ. عاش ككلي القضاء في )كفو( بتركيا،كبالقدس، كببغداد. كعاد

 ( .38/  2) [األعالم لمزركمي]ـ(.  683تكفي في ) بيا، كدفف في تربة خالد. كلو كتب أخرل بالتركية
 

ٍبًد اهللً -11 ًرٍيري بفي عى ًميُّ اٍبًف نىٍصًر بًف ثىٍعمىبىةى بًف جيشىـً جرير بف عبد اهلل ىك جى اًلؾو البىجى اًبًر بًف مى  بًف جى
ك  ، أىبيك عىٍمرو ًمٍيؿي ، الجى ، الن ًبٍيؿي ، األىًمٍيري ٍبًد اهلًل   بًف عىٍكؼو : أىبيك عى ًقٍيؿى ، ًمٍف أىٍعيى   كى ، القىٍسًرمُّ ًميُّ  افالبىجى

ابىًة، حى ًدٍينىةى ًفي رىمىضى  مف أجمؿ الناس كأكرميـ،كاف  الص  ـى المى مىعىوي ًمٍف قىٍكًمًو افقىًد ، كى ، سىنىةى عىٍشرو
. ٍمًسٍيفى مائىةه، كمىاتى سىنىةى أىٍربىعو كىخى ٍمسيٍكفى كى  ( .530/ 2)[سير أعالم النبالء ط الرسالة  ]ظر:ان خى

 
هلل عميو كسمـ: رسكؿ اهلل صمى ا فيوقاؿ  كيقاؿ: برير بف جنادة الغفارم. ،أبك ذر جندب بف جنادة-12

أبا أف  قاؿ أبك القاسـ: بمغني " ما أظمت الخضراء كال أقمت الغبراء مف ذم ليجة أصدؽ مف أبي ذر.
 افالشاـ ثـ قدـ المدينة عمى عيد عثمإلى  ينزؿ المدينة فمما قتؿ عمر رضي اهلل عنو تحكؿكاف  ذر

 لمدينة كصمى عميو ابف مسعكد.رضي اهلل عنو ثـ نزؿ الربذة كمات في أكؿ سنة اثنتيف كثبلثيف با
أبك القاسـ عبد اهلل .(533 527/ 1) [معجـ الصحابة لمبغكم] ،كيقاؿ: صمى عميو جرير بف عبد اهلل

 –ىػ(، تحقيؽ: محمد األميف بف محمد الجكني، مكتبة دار البياف 317بف محمد البغكم )المتكفى: 
 ـ. 2000 -ىػ  1421الككيت، الطبعة: األكلى، 

 

إماـ أىؿ البصرة، كاف  تابعي، ـ (،642-ق 21كلد في) بف يسار البصرم، أبك سعيدالحسف -13
النساؾ. كلد بالمدينة، كشب  في  اففي زمنو.كىك أحد العمماء الفقياء الفصحاء الشجعاألمة  كحبر 

في عيد معاكية، كسكف البصرة.  افكنؼ عمي بف أبي طالب، كاستكتبو الربيع ابف زياد كالي خراس
 افىـ كينياىـ، ال يخاؼ في الحؽ لكمة. ككأمر يدخؿ عمى الكالة في افىيبتو في القمكب فككعظمت 

الحسف البصرم أشبو الناس كبلما كاف  قاؿ الغزالي: ،صارن، مكلى لبعض االافأبكه مف أىؿ ميس
 ،تكفي فيغاية في الفصاحة، تتصبب الحمكة مف فيو افكك ،بياء، كأقربيـ ىديا مف الصحابةنبكبلـ اال

 (.226/ 2) [األعالم لمزركمي]ـ(  728  -ىػ  110) 
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ي( المعركؼ ان)أك األصبي األصفيانيالحسيف بف محمد بف المفضؿ، أبك القاسـ حسيف -14
يقرف باإلماـ كاف  ( سكف بغداد كاشتير، حتىافبالراغب، أديب، مف الحكماء العمماء، مف أىؿ )أصبي

 .)255/ 2)، [زركميلم األعالم] .الغزالي

 

حكيـ بف حزاـ بف خكيمد بف أسد بف عبد العزل بف قصي بف كبلب أبك خالد، أمو صفية، كقيؿ: -15
فاختة بنت زىير بف الحارث بف أسد، كأميا سممى بنت عبد مناؼ بف عبد الدار، مف مسممة الفتح، 

د في مف المؤلفة، أعطاه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يكـ حنيف مائة بعير ثـ حسف إسبلمو، كل
الكعبة، عاش مائة كعشريف سنة، ستيف في الجاىمية، كستيف في اإلسبلـ، تكفي بالمدينة سنة أربع 

أبك عبد اهلل محمد بف (.2/701) [البن منده معرفة الصحابة ]كخمسيف. كقيؿ: ثماف كخمسيف.
ٍندىه العبدم )المتكفى:  مطبكعات ىػ(، حققو كقدـ لو كعمؽ عميو: عامر حسف صبرم، 395إسحاؽ بف مى

 ـ. 2005 -ىػ  1426جامعة اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة: األكلى، 

 

 أبك افكك الخدرم سعيدالمعركؼ بأبي  ،عبيد بف ثعمبة بف عبيد بف افسن ابف، مالؾ بف سعد-16
 أبك قاؿ  .مالؾ بف سعد الخدرم سعيد أبك: قاؿأبيو  عف أحمد بف صالح حدثني .المدينة يسكف سعيد
 سعيد أبك تكفي: قاؿ سممة بف إياس عف[ عقبة] بف العزيز عبد عف عمر بف محمد كركل :القاسـ
 .(18 22/ 3) [لمبغوي الصحابة معجم ،]عقب كلو كسبعيف أربع سنة الخدرم

 
اًء العىاًمًمٍيفى  سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم-17 ف اًظ، سىيٍّدي العيمىمى ـي الحي ا ، ًإمى ًفي ىيكى شىٍيخي اإًلٍسبلىـً

ًلدى: سىنىةى سىٍبعو كى  اًمًع( . كي ، الميٍجتىًيدي، ميصنٍّؼي ًكتىاًب )الجى ، الكيٍكًفيُّ ٍبًد اهلًل الث ٍكًرمُّ اًنًو، أىبيك عى مى ًتٍسًعٍيفى اتٍّفىاقان، زى
ٍكؽو الث   اًدًؽ سىًعٍيًد بًف مىٍسري دًٍّث الص  دىثه ًباعتنىاًء كىاًلًده الميحى ـى كىىيكى حى طىمىبى الًعٍم كىافى كىاًلديهي ًمٍف كى ، كى ٍكًرمٍّ

، كىًعدىاديهي ًفي ًصغىاًر الت ابً  ًمٍف ًثقىاًت الكيٍكًفيٍٍّيفى ٍبًد الر ٍحمىًف، كى ٍيثىمىةى بًف عى ، كىخى اًب الش ٍعًبيٍّ . كمىاتى ًفي أىٍصحى ًعٍيفى
مائىةو. ًستٍٍّيفى كى ًؿ سىنىًة ًإٍحدىل كى  .(279230- /7) [سير أعالم النبالء ط الرسالة ] أىك 

كاتب كأديب  إسبلمي مصرم، كلد في  ـ(، 1906)كلد فيسيد قطب، إبراىيـ حسيف الشاذلي -18
 الكريـ، كالتحؽ بدار العمـك ثـ معمما في كزارة المعارؼ، كابتعثتو الكزارة القرآفأسيكط مصر، كحفظ 
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 أمركحككـ بتيمة الت المسمميف، افيكا لمدة عاميف، تحكؿ عضكا في مكتب إرشاد جماعة اإلخك إلى أمر 
 [.]ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. ( ـ1966 في)عمى نظاـ الحكـ، كأعدـ 

 
 صمى النبي عف كركل المدينة سكف عمرك بف خكيمد: كيقاؿ، الخزاعي عمرك بف كعب شريح أبك-19
 عمرك بف كعب الخزاعي شريح أبك: اهلل عبد بف ىاركف مكسى أبك قاؿ ، أحاديث كسمـ عميو اهلل
(  121/ 5) [لمبغوي الصحابة معجم] .بالمدينة كستيف ثماف سنة مات، عمرك بف خكيمد: قاؿكي  
 

مي مف ىيثـ كىي قرية بالصعيد المصرم، ثـ المكي الشافعي مفتي تشياب الديف ابف حجر اليي-20
 ظر:انكفاتو بمكة سنة ثبلث كسبعيف كتسعمائة.  كانتك  مكة مفتي مكلده سنة إحدل عشرة كتسعمائة

المئة  انالكواكب السائرة بأعي]ىػ( 1061لغزم، نجـ الديف محمد بف محمد الغزم )المتكفى: ا
ى األكل، الطبعة افلبن –، دار الكتب العممية، بيركت (102/ 3)تحقيؽ: خميؿ المنصكر  ،[العاشرة
 ـ .1997  ىػ  1418

 
 بمكة، تزكجيا كسمـ وعمي اهلل صمى النبي كاف: عنيما اهلل الصديؽ رضي بكر أبي بنت عائشة-21
 سبعة بعد سنيف، تسع بنت كىي بالمدينة، بيا كدخؿ سنيف، ست بنت كىي غيرىا، بكرنا يتزكج لـ ما

 سنة كتكفيت معاكية، خبلفة إلى كبقيت سنة، عشرة ثماف بنت كىي كقبض المدينة، مقدمو مف أشير
 بف اهلل عبد: كصييا ككاف يع،بالبق تدفف أف كأكصت السبعيف، قاربت كقد كخمسيف، سبع: كقيؿ ثماف،
)ص:  [،منده البن الصحابة معرفة] .اهلل عبد أـ كسمـ عميو اهلل صمى النبي كناىا .العكاـ بف الزبير

942-939). 

 

أحد قبائؿ  أبك عبد اهلل عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر السعدم مف آؿ سعدم-22 
ظار منذ حداثة نقد استرعى اال افنشأ نشأة حسنة، ككق(، تربى يتيما كلكنو 1307عاـ ) كلد ،تميـ

 [.www.binsaadi.com] [الموقع الرسمي لمشيخ السعدي ]سنو بذكائو كرغبتو الشديدة في التعمـ. 
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اسمو في الجاىمية عبد شمس بف صخر، فسماه رسكؿ اهلل صمى اهلل كاف  ،عبد الرحمف بف صخر-23
، كر بكنيتو أبك ىريرة؛ ألنو كجد ىٌرة فحمميا، كىك دكسٌي عميو كسمـ عبد الرحمف بف صخر، كىك مشي

مىٍيوً  ككاظب لزمو ثـ كسمـ، عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ مىعى  كشيدىا خيبر، عاـ أسمـ  العمـ ًفي رغبة عى
م ى الم وً  رىسيكؿ يد مىعى  يده فكانت بطنو، بشبع راضينا مىٍيوً  الم وي  صى ، عى م ـى سى كىافى  كى  دار، حيث معو يدكر كى
كىافى   المياجريف سائر يحضر ال ما يحضر ككاف كسمـ، عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أصحاب أحفظ مف كى

يكسؼ بف عبد اهلل القرطبي أبك عمر .(1769-1771/ 4)[ األصحاب معرفة في االستيعاب]
 -ىػ  1412ىػ(، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، دار الجيؿ، بيركت، الطبعة: األكلى، 463)المتكفى: 

 ـ 1992
 

عبد الرحمف بف عكؼ ابف عبد عكؼ بف عبد بف الحارث بف زىرة بف كبلب بف مرة بف كعب بف -24
لؤم، أبك محمد، أحد العشرة، كأحد الستة أىؿ الشكرل، كأحد السابقيف البدرييف، القرشي الزىرم، كىك 

 ( .68/  1) [سير أعالم النبالء ]االسبلـ.إلى  ية الذيف بادركاانأحد الثم
 

 خبلؼ ال: الكاقدمٌ  قاؿ ،القرشي مناؼ عبد بف ىاشـ بف  المطمب عبد بف العباس بف الم و عبد-25
 الم و صمى النبيٌ  مكت عند لو كاف كأنو ىاشـ، بني قريش حصرت حيف بالشعب كلد أنو أئمتنا عند
: كقاؿ إليو، ضٌمو كسٌمـ عميو الم و صمى النبيٌ  أفٌ  عنو الصحيح كفي .سنة عشرة ثبلث كسٌمـ عميو
ف سئ ، فكاف حبر االمة،«الحكمة عٌممو الم يـٌ »  عف ككاف يكف لـ فإف بو، أخبر القرآف في كاف فإف ؿكا 

 لـ فإف بو، أخبر كعمر بكر أبي عف ككاف يكف لـ فإف بو، أخبر كسٌمـ كآلو عميو الم و صمى الم و رسكؿ
 عمى كاتفقكا .األمة ىذه رباني مات: دينار بف عمرك قاؿ العباس بف الم و عبد مات لما ،برأيو قاؿ يكف
. اثنتيف ابف كقيؿ. كسبعيف إحدل ابف فقيؿ سٌنو، في كاختمفكا ،كستيف ثماف سنة بالطائؼ مات أنو

 .(121-131/ 4)[ الصحابة تمييز في اإلصابة .]القكمٌ  ىك كاألٌكؿ. أربع ابف كقيؿ

ٍبد الم ًو ٍبف زمعة ٍبف األسكد بف المطمب بٍ -26 ف أسد ٍبف عبد العزل ٍبف قصي القرشي األسدم، أمو عى
مىى  افمف أشراؼ قريش كك افقريبة بنت أىًبي أمية ٍبف المغيرة، أخت أـ سممة أـ المؤمنيف.ك يأذف عى

 . م ـى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى أبك الحسف عمي ابف األثير )المتكفى: [ أسد الغابة في معرفة الصحابة]الن ًبٌي صى
، دار الكتب العممية، (246/ 3)تحقيؽ: عمي محمد معكض عادؿ أحمد عبد المكجكد ،،ىػ(630

 ـ(.1994  ىػ 1415ى )األكلالطبعة 
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 بف عثماف أخت مظعكف بنت زينب كأمو ،نفيؿ بف الرحمف عبد أبك الخطاب بف عمر بف اهلل عبد-27
 إلى أبيو مع كىاجر يكمئذ غبم يكف كلـ أبيو إسبلـ مع بمكة اهلل عبد إسبلـ كاف ،حبيب بف مظعكف
 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ مف يسمع ما يحفظ ككاف ،الخطاب بف عمر أباه يشبو كافك  ،المدينة
 رسكؿ آثار يتتبع ككاف كفعؿ، كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ عما حضر مف يسأؿ يحضر لـ فإذا
 رسكؿ بيا مر طريؽ كؿ في براحمتو ضيعتر  ككاف فيو صمى مسجد كؿ في كسمـ عميو اهلل صمى اهلل
 أخفاؼ بعض عمى راحمتي أخفاؼ تقع أف أتحرل: فيقكؿ ذلؾ في لو فيقاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل

 عبد خبلفة في كسبعيف أربع سنة بفخ كدفف عمر ابف مات، ك كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ راحمة
 .(468-479 / 3) [لمبغوي الصحابة معجم ].سنة كثمانيف أربع ابف مات يكـ ككاف مركاف بف الممؾ

ٍبد الم و ٍبف عىٍمرك ٍبف العاص ٍبف كائؿ ٍبف ىاشـ ٍبف سىًعيد ٍبف سيـ ٍبف عىٍمرك ٍبف ىصيص ٍبف -28 عى
ٍبد الر ٍحمىف، أيمو ريطة ًبٍنت منبو ٍبف الحجاج  م د كقيؿ أىبيك عى ًشٌي السيمي يكني أبا ميحى كعب ٍبف لؤم اٍلقيرى

كالكتب  القرآففاضبلن عالمنا قىرىأى  افأسمـ قبؿ أىًبيًو، كك باثنتي عشرة سنة.أبيو أصغر مف  افالسيمي، كك
م ـى ًفي سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى : يا رىسيكؿ الم و، أكتب أف  المتقدمة، كاستأذف الن ًبٌي صى ٍنوي، فأذف لىوي، فىقىاؿى يكتب عى

: " نعـ،   .(345/ 3سد الغابة ط العممية )أ".)ي ال أقكؿ إال حقنا انفما أسمع ًفي الرضا كالغضب؟ قىاؿى

ٍبد-29 ٍبد الجاىمية ًفي حالؼ قىدٍ  مىٍسعيكد أىبيك كىافى  مف ىذيؿ، حبيب ٍبف غافؿ ٍبف مىٍسعيكد ٍبف الم و عى  ٍبف عى
ٍبد كأـ زىرة، ٍبف الحارث ٍبد أـ مىٍسعيكد ٍبف الم و عى ٍبد ًبٍنت عى اأ ىذيؿ مف سكاء ٍبفي  كد عى  إسبلمو كىافى .يضن
ـ، أكؿ قديمنا ٍسبلى ٍبدي  قىاؿى  اإٍلً ا ًست ةو، سىاًدسى  رىأىٍيتيًني لىقىدٍ : " الم وً  عى مىى مى نىا ميٍسًمـه  األىٍرضً  ظىٍيرً  عى ٍيرى  ىاجر ،غى

لى الحبشة، ًإلىى جميعنا اليجرتيف  الرضكاف، كبيعة كالخندؽ كأيحدنا بدرنا كشيد القبمتيف، كصمى المدينة، كىاً 
م ى الم و رىسيكؿ مىعى  المشاىد كسائر مىٍيوً  الم وي  صى م ـى  عى سى م ى الن ًبيٌ  بعد اليرمكؾ كشيد كى مىٍيوً  الم وي  صى م ـى  عى سى  كى
مىى أجيز ال ًذم كىك م ى الم و رىسيكؿ لىوي  كشيد جيؿ، أىًبي عى مىٍيوً  الم وي  صى م ـى  عى سى  مىٍسعيكد اٍبفي  كتكفي .بالجنة كى

بىٍير ًإلىى كأكصى كثبلثيف، اثنتيف سنة ةبالمدين ٍنييمىا، الم و رىًضي الزُّ  ط الغابة أسد .]بالبقيع كدفف عى
 .(381/ 3) [العممية

 

ٍبد الم و بف عبد العٌزل، أمو أـ سىًعيد مف بنى عىٍمرك ٍبف عكؼ، قتؿ أىبيكهي -30 عثماف ٍبف طمحة ٍبف عى
ٍكـ أحد كافريف، ىاجر عثماف ٍبف طمحة إلى رىسيكؿ الم و طمحة كعمو عثماف ٍبف أىًبي طمحة جميعنا يى 
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م   سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى م ـى ًفي ىدنة الحديبية مىعى خالد بف الكليد، كأقاـ مىعى الن ًبٌي صى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ـى صى
لى ا ٍبفي عمة شىٍيبىة ٍبف عثماف ٍبف بالمدينة، كشيد معو فتح مك ة، كدفع إليو  مفتاح الكعبة يىٍكـ الفتح كىاً 

أبى طمحة، كقاؿ: خذكىا خالدة تالدة كال ينزعيا منكـ إال ظالـ. كأقاـ عثماف بالمدينة، فمما تكفي رسكؿ 
م ـى انتقؿ إلى مك ة، فأقاـ بيا حت ى مات سنة اثنتيف كأربعيف، كقيؿ: انو استشيد  سى اهلل صمى اهلل عميو كى

 (.572/ 3) [ط العممية ةأسد الغاب ]يىٍكـ أجناديف.
 

ٍمقىمىةي -31 ٍبدً  بفً  قىٍيسً  بفي  عى ًعيُّ  ًشٍبؿو  أىبيك اهللً  عى اًلمييىا، الكيٍكفىًة، فىًقٍيوي  ،الن خى ٍقًرئييىا، كىعى مي ـي، كى ا اًفظي، اإًلمى  الحى
دي، كٍّ ، الميٍجتىًيدي  الميجى نىزىؿى  كىالًجيىاًد، الًعٍمـً  طىمىبً  الكىًبٍيري ـى كىالى  الكيٍكفىةى، كى ت ى مىٍسعيٍكدو  اٍبفى  زى  الًعٍمـً  ًفي رىأىسى  حى
تىفىق وى  كىالعىمىًؿ، ، العيمىمىاءي، ًبوً  كى ـى د ل،.كىالش ٍعًبيٍّ  كىًإٍبرىاًىٍي ، بىٍعد كىالفيٍتيىا ًلئًلمىامىةً  تىصى ًمي  كىافى ، مىٍسعيٍكد كىاٍبفً  عى  كى
دىلٍّوً  ىىٍدًيوً  ًفي مىٍسعيٍكدو  ًباٍبفً  ييشىب وي  ًستٍٍّيفى  اٍثنىتىٍيفً  سىنىةى  مىاتى  .سىٍمًتوً كى  كى ييقىاؿي .كى فٍّيى : كى ٍمسو  سىنىةى  تيكي ًستٍٍّيفى  خى  ].كى
 .(53-61/ 4) [الرسالة ط النبالء أعالم سير

ٍبد ٍبف رباح ٍبف العزل عبد ٍبف نقيؿ ابف -عنو اهلل رضى المؤمنيف أمير -الخطاب ٍبف عمر-32  اهلل عى
 ٍبف اٍلميًغيرىة ٍبف ىاشـ ًبٍنت حنتمة أمو.حفص أىبيك العدكم، القرشي كىٍعب ٍبف عدم بف رزاح بف قرط بف
ٍبد ٍنوي  الم وي  رىًضيى  عيمىر كلد .مخزـك ابف عمر بف اهلل عى ـى . سنة عشرة بثبلث الفيؿ عاـ بعد عى  ٍبفي  عيمىري  أىٍسمى

ط ابً  ٍنوي  الم وي  رىًضيى  اٍلخى ٍحدىل رىجيبل أىٍربىًعيفى  بىٍعدى  عى  كبيعة بدرا كشيد ىاجر الى المدينة.اٍمرىأىةن  ٍشرىةى عى  كىاً 
م ى الم وً  رىسيكؿ شيده مشيد ككؿ الرضكاف، مىٍيوً  الم وي  صى ، عى م ـى سى ككانت  بىٍكر، أىًبي بعد الخبلفة ككلي ،كى
 اهلل كفتح الناس، مف رجؿو  بمنزلة اهلل ماؿ مف نفسو كأنزؿ سيرة بأحسف سار ،سنة عشرة ثبلثخبلفتو 

ٍنوي  الم وي  رىًضيى  عيمىر قتؿ ،الفتكح لىوي   غبلـ فيركز لؤلؤة أىبيك طعنو الحجة، ذم مف كعشريف ثبلث سنة عى
-1144/ 3) [، األصحاب معرفة في االستيعاب] .الحجة ذم مف بقيف لثبلث شيٍعبىة ٍبف اٍلميًغيرىة
1152). 

لقيس بف مالؾ األغر. كأميا ئ امر ائ القيس بف عمرك بف أمر عيٍمرىةن بنت ركاحة بف ثعمبة بف -33
ٍمًرك ٍبًف عى  نىاةى ٍبف مالؾ بف ثعمبة بف كعب بف الخزرج. كىي أخت  أمركبشة بنت كاقد ٍبًف عى ٍيًد مى ٍبًف زى

أبك  (.269/ 8) [الكبرى ط العمميةالطبقات ]كأمو. بيو عبد اهلل بف ركاحة بف ثعمبة مف أىؿ بدر أل
ىػ(، تحقيؽ: محمد عبد القادر 230بابف سعد )المتكفى:  عبد اهلل محمد بف سعد البغدادم المعركؼ

 .ـ 1990 -ىػ  1410بيركت، الطبعة: األكلى،  –عطا، دار الكتب العممية 
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ٍكًلديهقتادة بف دعامة بف قتادة بف عزيز السدكم، -34 كىل .ًستٍٍّيفى  سىنىةً  ًفي: مى ٍبدً : عىفٍ  رى  بفً  اهللً  عى
، ، بفً  كىأىنىسً  سىٍرًجسى اًلؾو ، الطُّفىٍيؿً  أىًبيكى  مى سىًعٍيدً  الًكنىاًنيٍّ كىلكغيرىـ، ك  الميسىيًٍّب، بفً  كى ٍنوي  رى : اإًلٍسبلىـً  أىًئم ةي  عى
، أىيٍُّكبي  ٍكبىةى، أىًبي كىاٍبفي  السٍٍّخًتيىاًنيُّ مىٍعمىري  عىري ، بفي  كى ، كغيرىـ، كاف عالمان حافظان كرعان، كىاألىٍكزىاًعيُّ  رىاًشدو
مائىةو  ٍشرىةى عى  سىٍبعى  سىنىةى  مىاتى   .(282-270/ 5) الرسالة[ ط النبالء أعالم ]سير .كى

 

 بف عمرك بف الحارث كىك ذك أصبح بف عكؼ بف مالؾ، أمرس بف مالؾ بف أبي عنأمالؾ ابف  -35
س خادـ الرسكؿ عميو نأىػ( كىك عاـ كفاة 93أحد العشرة المبشريف بالجنة، كلد عاـ ) ،أبك عبد اهلل

  [سير أعالم النبالء]كحجة االمة.  إماـ دار اليجرة،يعتبر  نشأ في رفاىية كجماؿ الصبلة كالسبلـ، كقد
(8  /48). 
 

اإلماـ، شيخ القراء كالمفسريف، أبك الحجاج المكي، ،مجاىد بف جبر أبك الحجاج المكي األسكد-36
نة ثبلث مات س،كيقاؿ: مكلى عبد اهلل بف السائب األسكد، مكلى السائب بف أبي السائب المخزكمي،

ركاه عنو: ابنو؛ عبد اهلل، كعنو: سنة سبع .كمائة. كقاؿ كجاء عف ابف المديني: سنة ثماف كمائة
الذىبي،  ،بمغ مجاىد ثبلثا كثمانيف سنة:كركل: محمد بف عمر الكاقدم، عف ابف جريج، قاؿ.كمائة

سير أعالم  ]( ىػ748شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز )المتكفى : 
 (.456-4/449)[النبالء

 
عالـ كفقيو تكنسي معاصر، أسرتو منحدرة مف  (، ىػ1296)كلد في محمد الطاىر بف عاشكر -37
دلس، تعمـ بجامعة الزيتكنة ثـ أستاذا فييا كأكؿ شيخ ليا، ثـ مفتيا لمديار المصرية، التقى مع الشيخ ناال

 . http://ar.wikipedia.org/wiki:ظرانىػ(.1393تكفي في ) محمد عبده في تكنس
 

 التفسير مصنؼ، القرطبي اهلل عبد أبك المالكي الخزرجي االنصارم فرح أبي بف أحمد بف محمد-38
 كمف ركاج، ابف مف سمع، اآلخرة كأمكر المكتى أحكاؿ في كالتذكرة الركباف، بو سارت الذم المشيكر،

 العمـ، في متبحر متفنف إماـ: الذىبي قاؿ، أحمد الديف شياب كلده باإلجازة عنو كركل، كعدة جميزمال
 الصعيد مف خصيب بني بمنية مات، فضمو ككفكر إطبلعو ككثرة إمامتو، عمى تدؿ مفيدة تصانيؼ لو

http://ar.wikipedia.org/wiki
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بي بكر، سيكطي، عبد الرحمف بف أ [طبقات المفسرين العشرين ].كستمائة كسبعيف إحدل سنة األدنى
القاىرة،  –،مكتبة كىبة (92 ص)ىػ(،، تحقيؽ: عمي محمد عمر 911جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى: 

 ـ.1396الطبعة األكلى 
 

م دي بفي ًإٍدًرٍيسى بًف العىب اًس الميط ًمًبيُّ الش اًفًعيُّ المىكٍّيُّ -39  ،كلد في غزة في فمسطيف ىػ(.204 150)ميحى
لىٍت ًبوً  كنىشىأى يىًتٍيمان ًفي ك  مىك ةى، كىك صاحب المذىب الشافعي كمؤسس عمـ أصكؿ إلى  حٍجًر أيمًٍّو التي تىحى

ٍمسى عىٍشرىةى سىنىةن الفقو اإلسبلمي،  ( 8/236) [سير أعالم النبالء. ]أفتى في الناس كىىيكى اٍبفي خى
 (.1538رقـ)
 

أصمو مف مدينة بخارل )خراساف  ،أبك عبد اهلل البخارم، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة-40
ًتٍسعً  – ٍبًد اهلًل ًفي شىك اؿو سىنىةى أىٍربىعو كى ًلدى أىبيك عى ٍكًسٌيان، كي كىاف مىجي ٍيفى أكزبكستاف اليكـ(،أىسمىـى جده الميًغٍيرىةي كى

مائىةو، مف أصح الكتب، مات أبكه كىك صغير،  الجامع الصحيح في زمانو، ككتابوإماـ أىؿ الحديث  كى
 (.79/ 10) [سير أعالم النبالء]نشأ في حجر أمو، كحفظ كىك صبي سبعيف ألؼ حديث. : ف

إماـ أىؿ  ،أبك عبد اهلل ،الحاكـ النيسابكرمالمعركؼ ب محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو-41
عالما عارفا كاسع العمـ، لو كاف  مثميا،إلى  الحديث في عصره كالمؤلؼ فيو الكتب التي لـ يسبؽ

وفيات  ]ىػ(:504ىػ( بنيسابكر كتكفي بيا عاـ )321كالدتو في ) كانتمستدرؾ عمى الصحيحيف، ك ال
، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي افبف خمكال [زمانال أبناءباء انو  اناألعي

ر صادر ، دا(280/ 4)عباس  حسافىػ(،  تحقيؽ: إ681البرمكي اإلربمي )المتكفى:  افبكر ابف خمك
 بيركت. –

ي، فقيو مجتيد مف كبار عمماء اليمف كصاحب كتاب نيؿ انمحمد بف عمي اليمني الشكك-42
باليمف كنشأ في صنعاء، كتمقى العمـ عمى شيكخيا، حتى صار عالمنا كبيرنا،  افاألكطار، كلد ببمدة شكك

نيؿ )مف مصنفاتو:  اإلصبلح كالتجديد، تكفي بصنعاء،إلى  داعية افاشتغؿ بالقضاء كاإلفتاء كك
  (.298/ 6)[ زركمي،األعالمىػ(. ]1250في التفسير. تكفي سنة ) (فتح القدير) ،في الحديث (األكطار
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ٍعفىر -43 ٍكلىة بنت جى نىًفي ة كىاٍسميىا خى ٍنييمىا أىبيك اٍلقىاًسـ اٍبف اٍلحى مٌي بف أبي طىالب رىًضي اهلل عى م د بف عى ميحى
فىة عمر بف اٍلخطاب كىرىأل عمر كركل عىف مف سبي اٍليىمىامىة، كلد فً  كعمار  افكىعيٍثمى أبيو ي صدر اٍلخبلى

مىاعىة، صرع مىٍركى  ٍيرىة كىغىيرىـ كركل عنو اٍلجى فد عمى اٍبنو  افكىأبي ىيرى دره فىمىم ا كى يىٍكـ اٍلجمؿ كىجمسى عمى صى
الوافي ]أكافيؾ ًبًو، أف  ا أيًريدانرت ذىًلؾ كى ذكره بذلؾ فىقىاؿى عفكا يىا أىًمير اٍلميؤمًنيفى فىقىاؿى كىاهلل مىا ذك

ىػ(،تحقيؽ: أحمد األرناؤكط كتركي 764صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ )المتكفى:  ،(75/ 4) [بالوفيات
 ـ.2000  ىػ1420بيركت، –مصطفى،دار إحياء التراث 

 
ـ، فيمسكؼ، ىػ(، أبك حامد، حجة اإلسبل 505 -450محمد بف محمد بف محمد الغىزىالي الطكسي)-44

إلى  (، رحؿاف)قصبة طكس، بخراس افمتصكؼ، لو نحك مئتى مصنؼ، مكلده ككفاتو في الطابر 
صناعة الغزؿ )عند مف إلى  بمدتو، نسبتوإلى  بغداد فالحجاز فببلد الشاـ فمصر، كعادإلى  نيسابكر ثـ

عمكـ الديف(  و )إحياءغىزىالة )مف قرل طكس( لمف قاؿ بالتخفيؼ، مف كتبأك إلى  يقكلو بتشديد الزام(،
 (.204( رقـ )322/ 19) سير أعالم النبالء] ك)تيافت( ك)االقتصاد في االعتقاد(.

 
صارم الركيفعي اإلفريقي، نمحمد بف مكـر بف عمي، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األ-45 

-ق630)فيصارم. كلد نالعرب(: اإلماـ المغكم الحجة. مف نسؿ ركيفع بف ثابت اال افصاحب )لس
شاء بالقاىرة. ثـ كلي القضاء في ناإل افبمصر )كقيؿ: في طرابمس الغرب( كخدـ في ديك (   ـ 1232

ـ(، كقد ترؾ بخطو نحك خمسمائة مجمد،  1311 -ىػ  711في) مصر فتكفي فيياإلى  طرابمس.كعاد
 (.108/ 7) [األعالم لمزركمي]كعمي في آخر عمره. 

 
صاحب تفسير المنار، تأثر بابف تيمية كمحمد  ،ىػ(1282) افمحمد رشيد رضا، كلد في لبن-46

تكفي  كتعمـ العربية كالرياضيات كالفمسفة القرآفي، حفظ انعبده، كتأثر بو اإلماـ حسف البنا كالشيخ األلب
 .[ويكيبيديا الموسوعة الحرة ]ىػ(1354بمصر )

 
 القػرآفقيمية بمصر، كحفظ ـ( بمحافظة الد1911) فيكلد  محمد متكلي الشعراكم، عالـ معاصر،-47

فػػػي الحاديػػػة عشػػػرة مػػػف عمػػػره، كظيػػػرت عميػػػو عبلمػػػات الػػػذكاء منػػػذ الصػػػغر فػػػي حفظػػػو لمشػػػعر  الكػػػريـ
لقػاء الخطػب ممػػا نشػغؿ بالحركػة الكطنيػة ضػػد االانكالمػأثكر مػف القػكؿ كالحكػـ، التحػػؽ بػاألزىر ك  كميػز كا 

العمػػؿ فػػي السػػعكدية إلػػى  تقػػؿانـ( ك 1940عرضػػو لبلعتقػػاؿ أكثػػر مػػف مػػرة، حصػػؿ عمػػى العالميػػة عػػاـ )
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الجزائػر سػبع سػنكات قضػاىا فػي إلػى  ليعمؿ أستاذان لمشريعة في جامعػة أـ القػرل، ثػـ سػافر 1950عاـ 
محمػػػػػػػػػػػػػػػػد متػػػػػػػػػػػػػػػػكلي [ـ. الػػػػػػػػػػػػػػػػرابط:1978التػػػػػػػػػػػػػػػػدريس، ثػػػػػػػػػػػػػػػػـ كزيػػػػػػػػػػػػػػػػرا لؤلكقػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ المصػػػػػػػػػػػػػػػػرية عػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 

 [./ar.wikipedia.org/wikiالشعراكم
 

 المعركؼ بأبي صارم الخزرجي الساعدم،ناأل افكذمسممة ٍبف مخمد ٍبف الصامت ٍبف نيار ٍبف ل-48
م ـى المدينة مياجرا، كشيد فتح مصر،  افكى  ،سعيد الساعدم سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى مكلده حيف قدـ الن ًبٌي صى

مىى مصر كالمغرب، كك ، كتكفي سنة اثنتيف كستيف القرآفيحفظ  افكشيد صفيف، كاستعممو معاكية عى
 (.168/ 5)[ط العممية  غابةأسد ال ]بالمدينة. 

 
مير العالـ، صاحب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كابف اف بف بشير ابف سعد بف ثعمبة، األالنعم-49

صارم الخزرجي، ابف أخت عبد اهلل بف ركاحة، مسنده نصاحبو، أبك عبد اهلل، كيقاؿ: أبك محمد، األ
نة اثنتيف، كسمع مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. س افمئة كأربعة عشر حديثا، شيد أبكه بدرا.كلد النعم

 (.411/  3)   [سير أعالم النبالء ]
 

في العصر  سكريامف أىؿ السنة كالجماعة  كىبة بف مصطفى الزحيمي، أحد أبرز عمماء -50
ريؼ  كلد في مدينةكالعالـ اإلسبلمي،  الحديث، عضك المجامع الفقيية بصفة خبير في مكة

 .[ويكيبيديا الموسوعة الحرة]عامبلن بالسنة، مزارعان تاجران.  قرافلمكالده حافظان  فاكك ،ـ(1932) دمشؽ

ي، النككم، الشافعٌي، أبك زكريا، محيي الديف، انيحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف الحزامي الحكر -51
لييا، بسكرية(، ك افعبلمة بالفقو كالحديث، مكلده ككفاتو في نكا )مف قرل حكر  و نسبتو، كمف كتب ا 

« المنياج في شرح صحيح مسمـ»ك « الدقائؽ»ك « منياج الطالبيف»ك « تيذيب األسماء كالمغات»
 . (80/ 1) ،[اإلصابة في تمييز الصحابة]ىػ.  676كغير ذلؾ، تكفي سنة 
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 مسرد المصادر والمراجع

ي اند الشيبابف األثير، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاح-1
، تحقيؽ: عمي محمد ىػ(، أسد الغابة في معرفة الصحابة630الجزرم، عز الديف ابف األثير )المتكفى: 

 ـ(.1994  ىػ 1415ى )األكلعادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممية، الطبعة  معكض

، رسالة دكتكراه،  ،سماعيؿإ-2 اشراؼ الدكتكر يحيى، منيج السنة في العبلقة بيف الحاكـ كالمحكـك
مكسى شاىيف الشيف كالدكتكر احمد عمر ىاشـ، جامعة االزىر، دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

 ـ.  1986 –ق  1406ى األكلالمنصكرة الطبعة 

 ةثانيالنفائس،الطبعة ال ، دارافكالسنة، عم الكتاب ضكء في الزكاج أحكاـ :افسميم عمر األشقر،-3
 ـ. 1997

ىػ(، تفسير الراغب 502أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب )المتكفى:  ي،اناألصفي-4
  ىػ1424ى: األكلالرياض، الطبعة  –، تحقيؽ كدراسة: عادؿ بف عمي الشًٍّدم، دار الكطف األصفياني

 ـ. 2003

ىػ( 502ى )المتكفى: انأبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفي، األصفياني-5
 –دمشؽ   الداكدم، دار القمـ، الدار الشامية  افعدن اف، تحقيؽ: صفك القرآففردات في غريب الم

 ىػ. 1412  ى األكلبيركت، الطبعة 

صحيح الجامع الصغير  ىػ(،1420أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، )المتكفى: ي، اناأللب-6
 المكتب اإلسبلمي )د.ت.ف(. ،كزياداتو

سمسمة األحاديث الصحيحة  ىػ(،1420رحمف محمد ناصر الديف، )المتكفى: أبك عبد الي، اناأللب -7
 .الطبعة: األكلى،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض ،كشيء مف فقييا كفكائدىا

 
سمسمة األحاديث الضعيفة  ىػ(،1420أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، )المتكفى: ي، اناأللب -8

الطبعة: ،الممكمة العربية السعكدية -دار المعارؼ، الرياض  ،ألمةكالمكضكعة كأثرىا السيئ في ا
 .ـ 1992ىػ /  1412األكلى، 
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محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر البخارم، -9
 .ىػ1422ى، األكل)صحيح البخارم(، تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة،الطبعة 

 
المطبكعات، الطبعة الثالثة بدكم، عبد الرحمف )معاصر(، مناىج البحث العممي، ككالة -10
 ـ(. 1977)

= تفسير  القرآفىػ( معالـ التنزيؿ في تفسير 510بك محمد الحسيف بف مسعكد )المتكفى: أالبغكم، -11
رش. دار طيبة لمنشر مسمـ الح افسميم  جمعة ضميرية  افعثم  البغكم تحقيؽ: محمد عبد اهلل النمر 

 ـ(.1997  ىػ 1417كالتكزيع، الطبعة الرابعة، )

عف اإلقناع، طبع  كشاؼ القناع ، الحنبمي البيكتي الشيخ منصكر بف يكنس بف إدريسالبيكتي، -21
 بيركت )د.ت.ف(.  في دار الكتب العممية 

، السنف الكبرل، ق(458ي )ت انحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخرسأالبييقي، أبك بكر  -13
  ق1423ى )األكلتحقيؽ، عبد العمي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض، الطبعة 

 ـ(.2003

  ىػ( الجامع الكبير 279الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ )المتكفى: -14
براىيـ عطكة ،(3د عبد الباقي )جػ كمحمد فؤا،(2، 1أحمد محمد شاكر )جػ سنف الترمذم، تحقيؽ:  كا 

 مصر -شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي  ،(5، 4عكض المدرس في األزىر الشريؼ )جػ 
 .1975 -ىػ  1395الطبعة: الثانية، 

كدم بركتكككالت حكماء لييا الخطر ىػ(1408تكنسي، محمد خميفة التكنسي )المتكفى: ال-15
 . افلبن –العقاد، دار الكتاب العربي، بيركت  قدـ لو: عباس محمكد صييكف، 

في ضكء المتغيرات  اإلنسافجعيط، محمد كماؿ الديف بف محمد العزيز، مقالة اإلسبلـ كحقكؽ -16
 . سبلمي بجدة، تصدر عف منظمة المؤتمر اإلالعالمية، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي

 ار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيعفي اإلسبلـ، د األسرةالجكابي، محمد طاىر، المجتمع ك -17
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ىػ(الصحاح تاج المغة كصحاح 393الجكىرم، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الفارابي )المتكفى: -18 
    ىػ 1407بيركت.الطبعة: الرابعة  –العربية، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف 

 ـ. 1987

، اففي تقريب صحيح ابف حب حسافىػ(، اإل354ي )المتكفى: البيست اف، محمد بف حبافابف حب-19 
 ـ1988  ىػ  1408ى األكلمؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة ، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط

ق( أسنى المطالب في صمة  974المتكفى )حمد بف محمد بف عمي أشياب الديف  ،ميتاليي -20
 1424ى األكل،الطبعة افلبن ،لعممية بيركت تحقيؽ خبلؼ محمكد عبد السميع، دار الكتب ا ،قارب األ
 ـ. 2003  ق 

، ابف-21   الجديدة )د.ت.ف(. اآلفاؽ سعيد، المحم ى، بيركت، دار أحمد بف عمي حـز

ىؿ السنة كالجماعة، مكتبة أعمي، منيج االستدالؿ عمى مسائؿ االعتقاد عند  افحسف، عثم-22
 ق(. 1429الرشد،الطبعة السادسة )

الحكيـ )تفسير  القرآفتفسير  ىػ(1354مد رشيد بف عمي رضا القممكني )المتكفى: الحسيني، مح-23
 ـ.1990المنار(، الييئة المصرية العامة لمكتاب 

 ـ.1998 .المعارؼ اإلسبلـ، االسكندرية، منشأة في األسرة أحكاـ فراج، أحمد حسيف،-24

األمف كاالستقرار، الطبعة بف عبد الرحمف، متطمبات المحافظة عمى نعمة  افالحقيؿ، سميم-25
 ى.األكل

ى في شرح األكلىػ( اختيار 795حنبمي، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب )المتكفى: ال-26
الككيت، الطبعة:  –حديث اختصاـ المؤل األعمى، تحقيؽ: جسـ الفييد الدكسرم، مكتبة دار األقصى 

 .1985 – 1406ى، األكل

 الفكر اإلسبلمية، بيركت، دار الشريعة في الشخصية األحكاؿ كاـأح نجا، افكعدن ،حسف خالد،-27
 ـ 1972
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الكريـ، اليمامة لمطباعة كالنشر كالتكزيع  القرآفالحياة الزكجية في ،حمدأعبد الفتاح  ،الخطيب-28
 ـ. 2004  ق 1425ى األكلبيركت.الطبعة  دمشؽ

 افىػ(، كفيات األعي681تكفى: ، شمس الديف أحمد بف محمد البرمكي اإلربمي )المافابف خمك-29
 بيركت. –عباس، دار صادر  حساف، تحقيؽ: إزمافال أبناءباء انك 

ىػ(، مسند 255، أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف التميمي السمرقندم )المتكفى: الدارمي-30
كزيع، ي، دار المغني لمنشر كالتانالدارمي المعركؼ بػ )سنف الدارمي( تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الدار 

 .ـ2000  ىػ  1412ى األكلالمممكة العربية السعكدية، الطبعة 

مالؾ،  اإلماـ مذىبإلى  المسالؾ أقرب عمى الصغير أحمد، الشرح بف محمد بف أحمد الدردير،-31
 ـ. 1972المعارؼ بمصر،  دار

فى: بف قىاٍيماز الذىبي )المتك  افالذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثم-32
ىػ(سير أعبلـ النببلء، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة 748

 ـ(. 1985ىػ /  1405الرسالة، الطبعة الثالثة )

 العممية )د.ت.ف(. الكتب ، داراف، طير 2الكبير، ط عمر، التفسير بف محمد الرازم،-33

العممية، الطبعة  الكتب دار ، بيركت،دالمقتص يةكنيا المجتيد بداية :أحمد بف محمد رشد، ابف-34
 ـ.1988 ،ىاألكل

الز بيدم، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى )المتكفى: -35
 ىػ(. تاج العركس مف جكاىر القامكس، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية )د.ت.ف(.1205

دمشؽ  –سبلمية معاصرة، دار المكتبي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، سكرية إيا محمد، قضا ي،الزحيم-36
 ـ. 2009 –ق 1430

كىبة بف مصطفى الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، دار الفكر الزحيمي، -37
 ىػ. 1418ة، ثانيدمشؽ، الطبعة ال ،المعاصر



023 
 

   ،ىاألكلدمشؽ، الطبعة  ،الكسيط، دار الفكر كىبة بف مصطفى الزحيمي، التفسيرالزحيمي، -38
  ىػ 1422

األعبلـ، دار العمـ لممبلييف، الطبعة  ىػ(1396الزركمي، خير الديف بف محمكد )المتكفى: -39
 ـ.2002/أيار / مايك  ةالخامسة عشر 

ىػ( الكشاؼ عف حقائؽ 538أبك القاسـ محمكد بف عمرك جار اهلل )المتكفى:  ،الزمخشرم-40
 ق( ػ1407بيركت الطبعة الثالثة ) –التنزيؿ، دار الكتاب العربي غكامض 

ى األكلالزنيدم، عبد الرحمف، مناىج البحث في العقيدة في العصر الحاضر، دار إشبيميا، الطبعة -41
 ق(.1418)

  ـ 1970العربي الفكر الشخصية، دار األحكاؿ محمد، زىرة، أبك-42 

ىػ(، تيسير 1376د اهلل بف ناصر بف حمد )المتكفى: السعدم، عبد الرحمف بف ناصر بف عب-43
كف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة ؤ )تفسير السعدم( كزارة الش القرآففي خبلصة تفسير  افالمطيؼ المن
 ىػ.1422ى، األكلالمممكة العربية السعكدية، الطبعة   كاإلرشاد 

ى األكلالتعاكنية،الطبعة مطابعال عماؿ جمعية الزكجية، القدس، كآثار أحكاـ محمد، سمارة، -44
 ـ. 1987

تحقيؽ: محمد  سنف أبي داكد،  ىػ(،275بف األشعث )المتكفى:  افأبك داكد سميمي انالسًٍّجٍست -45
 بيركت )د.ت.ف(. –محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

ت المفسريف العشريف، ىػ(، طبقا911السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف )المتكفى: -46
 ـ.1396ى األكلالقاىرة، الطبعة  –تحقيؽ: عمي محمد عمر،مكتبة كىبة 

 ـ(.2005)افية، لبنانشحاتو، حسف، معجـ المطمحات التربكية كالنفسية، الدار المصرية المبن-47

ـ 2008ى، األكلالديف كالمجتمع، دار الجيؿ لمطبع كالنشر كالتكزيع، الطبعة  ،حمدأ ،الشرباصي-48
 )د.ـ.ف(.
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 الحمبي الشريعة اإلسبلمية، بيركت، منشكرات في األسرة السيد، أحكاـ عمي افرمض الشرباصي،-49
 ـ.2002 الحقكقية

معرفة إلى  مغني المحتاج ىػ(977الشربيني، شمس الديف محمد بف أحمد الخطيب )المتكفى: -50
 ـ1994  ىػ 1415ى، األكل، دار الكتب العممية، الطبعة لفاظ المحتاجأ معاني

ة ثانيالعربية،الطبعة ال اإلسبلـ، بيركت، دارالنيضة في األسرة مصطفى، أحكاـ محمد شمبي،-51
 ـ. 1977

  دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب ، ىػ( فتح القدير1250محمد بف عمي )المتكفى: ي، انالشكك-52
 ىػ. 1414  ى األكلدمشؽ، بيركت، الطبعة 

ىػ(، المصنؼ في 235عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ )المتكفى:  شيبة، أبك بكر ابف أبي -53
 ىػ(.1409ى )األكلالرياض، الطبعة  –كاآلثار، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، مكتبة الرشد  األحاديث

 )تفسير الطبرم( الكريـ القرآففي تأكيؿ  البيافىػ( جامع 310محمد بف جرير )المتكفى: الطبرم، -54
  ـ2000  ىػ 1420ى، األكلمؤسسة الرسالة، الطبعة ، رتحقيؽ: أحمد محمد شاك

دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر (، 28/ 3)الكريـ قرافمحمد سيد ، التفسير الكسيط لمطنطاكم، -55
 ـ(1997ى )األكلالقاىرة، الطبعة  –كالتكزيع، الفجالة 

 ير األبصار، مصرتنك  شرح المختار الٌدر عمى المحتار ردٌ  أميف، حاشية محمد عابديف، ابف-56
 ـ. 1966 كأكالده، الحمبي البابي كمطبعة مصطفى شركة مكتبة

تحرير »ىػ( التحرير كالتنكير 1393ابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد التكنسي )المتكفى: -57
 ىػ. 1984تكنس  الدار التكنسية لمنشر « المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد

العقد الفريد،  ،ىػ(328)المتكفى:  دلسيناألعبد ربو،أبك عمر، شياب الديف أحمد بف محمد ابف -58
 .ىػ 1404ى، األكلالطبعة ،بيركت –دار الكتب العممية 

  .القاىرة مصر –، المكتبة التكفيقية اإلسبلميةبك عزيز، سعد يكسؼ محمكد، مكسكعة الحقكؽ أ-59
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ىػ(، تاريخ دمشؽ، تحقيؽ: 571ف بف ىبة اهلل )المتكفى: ابف عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحس-60
 .ـ( 1995  ىػ  1415عمرك بف غرامة العمركم، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، )

ىػ(، اإلصابة في تمييز الصحابة، 852ي، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر )المتكفى: نالعسقبل-61
  ى األكلبيركت، الطبعة  –كض، دار الكتب العممية تحقيؽ:عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد مع

 .ىػ1415

ىػ(، المحرر 542دلسي المحاربي )المتكفى: نابف عطية، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب اال-62
 –دار الكتب العممية  ،الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد

 ىػ. 1422  ى األكلبيركت، الطبعة 

 جامعة اليمني، دار الشخصية األحكاؿ قانكف في األسرة محسف، أحكاـ الحكيـ عبد عطركش،-63
 ـ.2000ى األكلكالنشر، الطبعة  لمطباعة عدف

 ،ةثانيالطبعة ال ،ردفاأل – افاإلسبلـ، مكتبة الرسالة الحديثة، عم في األسرة عقمة، محمد، نظاـ-64
 ـ.1990 ق1411

  كالسنة، دار المعرفة، بيركت القرآفالمسممة في ضكء  األسرةناء العؾ، خالد عبد الرحمف، ب-65
 ـ(.2003 –ق1423الطبعة الخامسة ) افلبن

ىػ(، شذرات الذىب 1089ابف العماد، عبد الحي بف أحمد العىكرم الحنبمي، أبك الفبلح )المتكفى: -66
 –ابف كثير، دمشؽ في أخبار مف ذىب، تحقيؽ: محمكد األرناؤكط، عبد القادر األرناؤكط، دار 

 ـ(.1986  ىػ  1406ى، )األكلبيركت، الطبعة 

ىػ( معجـ المغة العربية المعاصرة، عالـ الكتب، 1424أحمد مختار عبد الحميد )المتكفى:  ،عمر-67
 (.2008  ىػ  1429ى )األكلالطبعة 

المئة  افىػ( الككاكب السائرة بأعي1061الغزم، نجـ الديف محمد بف محمد الغزم )المتكفى: -68
  ىػ  1418ى األكل، الطبعة افلبن –العاشرة، تحقيؽ: خميؿ المنصكر، دار الكتب العممية، بيركت 

 ـ.1997
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 عبد :تحقيؽ المغة، معجـ مقاييس  ،القزكيني زكريا بف فارس بف أحمد الحسف أبك فارس، ابف-69
 (.1979) الفكر ىاركف، دار محمد السبلـ

ىػ(. القامكس المحيط، 817ك طاىر محمد بف يعقكب )المتكفى: ، مجد الديف أبمالفيركزآباد-70
تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي، مؤسسة الرسالة 

 .افلبن –لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 

 حاشيةىػ(، 1392عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي الحنبمي )المتكفى:  ،النجدم  -71
 ىػ )د.ـ.ف(. 1397  ى األكلالطبعة  المستقنع، زاد شرح المربع الركض

ىػ( الجامع ألحكاـ 671صارم الخزرجي )المتكفى نأبك عبد اهلل محمد بف أحمد األالقرطبي، -72
براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية  القرآف القاىرة،  –)تفسير القرطبي( تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 ـ(. 1964  ىػ 1384ة )يثانالطبعة ال

ة، ثانيقضاعي، محمد بف سبلمة ، مسند الشياب، مؤسسة الرسالة لمنشر بيركت،الطبعة الال-73
 ـ. 1986 –ـ 1407

شراؼ ،إالكريـ في تحقيؽ السعادة الزكجية، رسالة ماجستير  القرآفمنيج  ،القطاع، سيا محمد -74
 ـ.2009 ق 1430زه، غ، اإلسبلميةنعمة،الجامعة  أبكالدكتكر زىدم محمد 

  ، دار الشركؽ القرآفىػ(، في ظبلؿ 1385سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )المتكفى: قطب، -75
 ىػ.1412القاىرة، الطبعة السابعة عشر،   بيركت

 ـ.1954كىبة  اإلسبلـ، مكتبة حكؿ محمد، شبيات قطب،-76

ى األكلة كالنشر كالتكزيع،الطبعة معجـ لغة الفقياء، دار النفائس لمطباع ،قمعجي، محمد ركاس -77
 ـ.  1996 –ق 1416

العممية  الكتب مسعكد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيركت، دار بف عبلء الديف ،الكاساني-78
 ـ. 1986ة، ثانيالطبعة ال
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العظيـ،  القرآفىػ( تفسير 774أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر الدمشقي )المتكفى: ابف كثير، -79
 ـ. 1999  ىػ 1420ة ثانيسامي بف محمد سبلمة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الطبعة التحقيؽ: 

الكميات معجـ في المصطمحات ىػ( 1094أيكب بف مكسى الحسيني )المتكفى: أبك البقاء الكفكم، -80
 ق 1403بيركت ) –محمد المصرم، مؤسسة الرسالة   دركيش  افتحقيؽ: عدنكالفركؽ المغكية، 

 ـ(.1993

ىػ( تحقيؽ: محمد فؤاد عبد 273، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، )المتكفى: وابف ماج-81
 فيصؿ عيسى البابي الحمبي)د.ت.ف(.  الباقي، دار إحياء الكتب العربية 

 الحمبي مطبعة الدينية، مصر، كالكاليات يةانالسمط محمد، األحكاـ بف عمي الحسف أبك الماكردم،-82
 ـ. 1973الثالثة، كأكالده الطبعة 

مجمع المغة العربية بالقاىرة،)إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار( -83
  المعجـ الكسيط، دار الدعكة، )د.ت.ف( )د.ـ.ف(.

ىػ( تفسير المراغي،شركة مكتبة كمطبعة 1371مراغي، أحمد بف مصطفى المراغي )المتكفى: ال-84
 ـ 1946  ىػ  1365ى، األكلبي كأكالده بمصر،الطبعة مصطفى البابى الحم

ىػ( المسند الصحيح 261مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى: -85
 بيركت )د.ت.ف(. –المختصر، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

صارم الركيفعى نجماؿ الديف ابف منظكر اال ابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ،-86
 ق(ػ 1414بيركت، الطبعة الثالثة ) –العرب، دار صادر  افىػ(، لس711اإلفريقى )المتكفى: 

المناكم، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف -87
القاىرة،  –ميمات التعاريؼ، عالـ الكتبىػ( التكقيؼ عمى 1031الحدادم ثـ القاىرم )المتكفى: 

 ـ.  1990 –ق  1410ى األكلالطبعة 
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ابف مكدكد، عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي، مجد الديف أبك الفضؿ الحنفي -88
ىػ(، االختيار لتعميؿ المختار، تعميؽ الشيخ محمكد أبك دقيقة،مطبعة الحمبي القاىرة 683)المتكفى: 

 ـ(.1937  ىػ  1356)

ة، ثانيدمشؽ، الطبعة ال  الفكر تعريب محمد كاظـ السباؽ، دار الحجاب، :األعمى أبك المكدكدم،-89
 ـ.1964

في االسبلـ، دار السبلـ لمطباعة كالنشر، الطبعة  اإلنسافالنبراكم، خديجو، مكسكعة حقكؽ -90
 ـ. 2006 ق  1427ى األكل

ى األكلية في االسبلـ، دمشؽ دار الفكر، الطبعة النحبلكم، عبد الرحمف، التربية االجتماع-91
 ـ.2006

ىػ( السنف 303ي، النسائي )المتكفى: انالنسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراس-92
ة ثانيحمب، الطبعة ال –الصغرل لمنسائي، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، مكتب المطبكعات اإلسبلمية 

 ـ.1986 – 1406

ىػ(، المنياج شرح صحيح 676أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى: النككم، -93
 (.1392ة )ثانيبيركت، الطبعة ال –مسمـ بف الحجاج، دار إحياء التراث العربي 

أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ النيسابكرم، -94
ىػ(، المستدرؾ عمى الصحيحيف، 405بكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: ي النيساانالضبي الطيم

 ـ.1990 – 1411ى، األكلبيركت، الطبعة  –تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية 

 كيكيبيديا المكسكعة الحرة. -95
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 مسرد الموضوعات
 

 الموضوع    رقم الصفحة 
 قراراإل أ
 الشكر كالعرفاف ب
 الممخص بالمغة العربية ج
 الممخص بالمغة االنكميزية د
 ألمقدمو 1
 الفصؿ األكؿ التمييد كالتعريفات 2
 .كاصطبلحان  تعريؼ الركابط االجتماعية لغةن المبحث األكؿ:  3
 المطمب األكؿ: الركابط في المغة. 4
 ة.المطمب الثاني: االجتماعية لغ 5

 المطمب الثالث: الركابط االجتماعية في االصطبلح. 5
 .بسكرة النساء عاـ تعريؼالمبحث الثاني:  6
 المطمب األكؿ: زمف نزكؿ سكرة النساء.   6
 المطمب الثاني: عدد آيات سكرة النساء.  7
 المطمب الثالث: تسمية سكرة النساء بيذا االسـ. 8
 اء.المطمب الرابع: فضؿ سكرة النس 9

 المطمب الخامس: ما اشتممت عميو سكرة النساء.  10
 .الفصؿ الثاني: المحافظة عمى الركابط االجتماعية الخاصة 12
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