
 
 

 
 

 

ْوَجْيِن   واإِلْنجيل الُقخآنِ عمى َضْهِء ُحقهُق الدَّ

 -ِدراَسة ُمقاَرَنة-

 إعجاد
 يػسف دمحم صبحي السعاني

 أبػ الحاج هللا أحسج عبج الجكتػر: ثابت

 عبج هللابغ األستاذ الجكتػر: مرصفى 

 سمخَّصال

وجيغ عمى ضػء القخآف واإلنجيل      يانتيغ وإضيار ييجؼ ىحا البحث إلى بياف حقػؽ الدَّ كجراسة مقارنة بيغ الجِّ
 الكتاب األكسل واألفزل الحي حفع ىحه الحقػؽ بجسيع جػانبيا.

وتكسغ مذكمة البحث في أفَّ كثيخًا مغ الشاس لجييع قمُة معخفٍة ووعي بتمظ الحقػؽ التي البج مغ إدراكيا، مغ     
 خبلؿ نذخىا والتػعية بيا.

وجيغ( التي ذكخت في القخآف واإلنجيل بكّل إنراؼ وتتسثَّل أىسيَّة البحث في أ     نَّو تشاوؿ السػضػع )حقػؽ الدَّ
 وعجؿ السيَّسا أنَّيا دراسة مقارنة بيغ ديانتيغ.

وقج اعتسج الباحث في بحثو ىحا: السشيج التَّحميمي، والسشيج السقارف، وذلظ لتحميل الشُّرػص التي تتعمَّق     
وجيغ، وحرخىا وتشطي يغ الشَّرخاني في قزيَّة حقػؽ بحقػؽ الدَّ يغ اإلسبلمي والجِّ سيا، وأقاـ مقارنة بيغ الجِّ

وجيغ.  الدَّ

ل الباحث إلى أمخيغ: أوالىسا: أفَّ الحقػؽ الحي ذكخت في القخآف ىي الحقػؽ التي حفطت فعبًل      وقج تػصَّ
وجيغ  وجيغ، فيػ ربَّاني السرجر، وصالح لكل زماف ومكاف، ومتكامل في آف واحج، وثانييسا: أفَّ حقػؽ الدَّ لمدَّ

 تتسحػر بذكل أساسي عمى األسخة والسجتسع.

وجيغ، الُقخآف، اإِلْنجيل.يةالكمسات الجالل  : الُحقػؽ، الدَّ
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Abstract 

 

    This research aims to identify the rights of spouses, in the light of Qura'n and 

Bible, as a comparative study between both religions, and to show the most 

complete and the best book that preserves all aspects of these rights.    The 

problem of research is that many people lack knowledge and awareness of these 

rights that must be recognized through dissemination and awareness.     The 

importance of the research stems from that it deals in the rights of spouses 

mentioned in Qura'n and Bible in fair and justice, as a comparative study 

between both religions. In this study, the researcher adopted the analytical and 

comparative methods, to analyze, determine and organize the texts concerning 

the rights of spouses, and established a comparison between Islam and 

Christianity in this topic.    The researcher concluded two results: the first is that 

the rights of spouses  mentioned in Qur'an are indeed the rights that are  

preserved for both spouses, since Quran is  a revelation of Allah, valid for each 

time and place, as well as it is an  integrated book.    The second result is that 

spouses rights are primarily centered on the family and the community 
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 السقجمة . 1

 بو أجسعيغ، ومغ تبعيع بإحداف إلى رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى نبيشا دمحم وعمى آلو وصحالحسج     
يغ، أما بعج:  يـػ الجِّ

وجيغمعمـػ عشج السدمسيغ أف هللا تعالى أندؿ كتابو لحفع حقػؽ بشي البذخ، والتي مشيا حقػؽ       فاؽ، وقج الدَّ
راسة والبحث.  القخآف عمى اإلنجيل في تحقيق تمظ الحقػؽ بعج الجِّ

بَّاني السحفػظ مغ كّل تحخيف أو زيغ، ويسكغ مبلحطة إلى ويخجع نجاح ىحه السقارنة      أّف القخآف ىػ الكتاب الخَّ
وجيغذلظ بتتبُّع اآليات التي ذكخت في حقػؽ   ياقتيا وندجيا بكّل إبجاع وتشديق، كيف تع سالدَّ

مة و      راسة إلى مقجِّ ة ىحه الجِّ ست مادَّ  وخاتسة، وىي كسا يمي: خسدة مباحثوقج قدَّ

 السقجمة: وفييا تػشئة لمسػضػع.    

وجيغالسبحث األوؿ: حقػؽ   في القخآف الكخيع. الدَّ

وجيغالسبحث الثَّاني: حقػؽ   في اإلنجيل. الدَّ

وجيغ في القخآف واإلنجيل. السذتخكة بيغ حقػؽ الالسبحث الثالث:   الدَّ

وجيغ بيغ القخآف واإلنجيل.: خابعالسبحث ال  أوجو االتفاؽ واالختبلؼ في حقػؽ الدَّ

وجيغ: الكتاب األفزل واألكسل لحفع حقػؽ خامذالسبحث ال  .مغ خبلؿ السقارنة بيغ القخآف واإلنجيل الدَّ
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 :جراسةال . مذكمة2

وجيغكثخ الحجيث في ىح الدماف حػؿ الحقػؽ خاصة حقػؽ      ، حتى فتحت في بعس الجوؿ اإلسبلمية الدَّ
اإلسبلـ لع يحفع  مخاكد خاصة لحفع تمظ الحقػؽ )حقػؽ السخأة(، وقج تصخؽ كثيخ مغ غيخ السدمسيغ إلى أفَّ 

وجيغحقػؽ  واالنجيل باعتبارىسا الكتابيغ السقجسيغ القخآف  بيغَ  السقارنة مذكمة البحث فيتكسغ فنبو، ة جػابكافَّ  الدَّ
ا سومقارنتي في كبل الكتابيغ ػؽ ، وذلظ باستخخاج اآليات التي تحجثت عغ تمظ الحقلمجيغ اإلسبلمي والشرخاني

 لتبييغ الكتاب األشسل الحي حفع تمظ الحقػؽ.

 :جراسةأسئمة ال. 3

 ية:تلئلجابة عغ األسئمة اآل جراسةال هىح تجاء     

وجيغ ما السقرػد بحقػؽ  -1  في القخآف واإلنجيل؟ الدَّ

وجيغ في القخآف واإلنجيل؟ -2   ما أوجو االتفاؽ واالختبلؼ بيغ حقػؽ الدَّ

وجيغ حقَّيع الكامل؟ما  -3 غ لمدَّ  السخجعيَّة األسسى والتي مغ خبلليا ُنؤمِّ

 :جراسةأىجاف ال. 4

 ية:آلتحا البحث إلى تحقيق األىجاؼ ايدعى ى    

وجيغتػضيح السقرػد بحقػؽ  -1  في القخآف واإلنجيل. الدَّ

وجيغ في القخآف واإلنجيل -2  .ذكُخ أوجو االتفاؽ واالختبلؼ بيغ حقػؽ الدَّ

وؿ والسجتسعات إلعصاء األبشاء كافَّة حقػقيع. تعتسجىابياف السخجعيَّة التي يسكغ أف  -3  الجُّ
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 :جراسةأىسيَّة ال. 5

وجيغتكسغ أىسيَّة البحث في أنَّو يتشاوؿ مػضػع حقػؽ      القخآف واإلنجيل، وذلظ مغ خبلؿ  عمى ضػء الدَّ
ة بحقػؽ  وجيغاستخخاج الشُّرػص الخاصَّ سػجػدة في ا، ألفَّ معخفة تمظ الحقػؽ المقارنة بيشي قجوتحميميا وع الدَّ

ق تمظ يحقتي فأفزل وأكسل  يغباسيغ والشَّرارى، أيُّ الكتالسدم يع في معخفة كبل الصَّخفيغ مغالقخآف واإلنجيل، يد
 الحقػؽ بكل دقَّة وتفريل.

 السرطمحات والسفاىيم:. 6
قاؿ الجػىخي: الحّق: خبلؼ الباشل، والحّق: واحج الحقػؽ، والَحقة أخزُّ مشو، يقاؿ: ىحه حقَّتي أي:  الحّق:    

 .(1)حقِّي

تو، فالّحق نقيس  وقاؿ ابغ فارس:     يء وصحَّ حّق: الحاء والقاؼ أصل واحج، وىػ يجّؿ عمى إحكاـ الذَّ
يء: وجب  (2).الباشل، ثع يخجع كل فخع إليو بجػدة االستخخاج وحدغ التَّمفيق، ويقاؿ: حّق الذَّ

وتشعقج بالخضاء  واـ واالستسخار،رابصة شخعية محكسة بيغ رجل وامخأة عمى وجو الجَّ  مغ الدواج وىػ: نوجيالدَّ     
 .(3)اوالقبػؿ الكامل مشيسا وفق األحكاـ السفرمة شخعً 

يء قخآنً  :لغة القخآن     بعس، وقخأُت الكتاب قخاءة ، جسعتو وضسسُت بعزو إلى اقاؿ الجػىخي: قخأت الذَّ

ػر فيزسُّ ، ومشو ُسسِّي بالقخآف. وقاؿ أبػ عبيجة: ُسسي ااوقخآنً  بَّْ ػٍَْنب يا، وقػلو تعالى: ﴿ لقخآف ألنَّو يجسع الدُّ

ا قخأناه فاتبع قخآنو أي قخاءتو، قاؿ ابغ عباس: فإذا بيَّشاه لظ بالقخاءة ذفإ ،(19) ، اآليةالقيامة سػرة ﴾ جَّْؼَوُ ًَلُشْآَٔو

 .(4)فاعسل بسا بيشَّاه لظ 

ُؿ عمى الشبي القخآن اصطالًحا:      رقاني: إنَّو الكبلـ السعجد السشدَّ ملسو هيلع هللا ىلص السكتػب في السراحف السشقػؿ قاؿ الدُّ
 .(5)بالتَّػاتخ الستعبج بتبلوتو

                                                           
حاح تاج المُّغة وصحاح العخبيَّة، تحقيق: أحسج عبج الغفػر عصَّار، بيخوت، دار العمع لمسبلييغ، ط (1) ـ، 1990، 4الجػىخي، إسساعيل بغ حسَّاد، الرِّ

 .1460، ص4ج
ـ، 1979ىػ، 1399ار الفكخ، يشطخ: ابغ فارس، أحسج بغ زكخيَّا أبػ الحديغ، معجع مقاييذ المُّغة، تحقيق: عبج الدبلـ محسَّج ىاروف، بيخوت، د (2)

 .15، ص2ج
اؿ، أحسج وآخخوف، ميثاؽ األسخة في اإلسبلـ، الخياض، ط (3)  .121ىػ، ص1430، 1العدَّ
حاح تاج المُّغة وصحاح العخبيَّة، ج (4)  .65، ص1انطخ، الجػىخي، الرِّ
رقاني، دمحم عبجُ  (5) (. ويشطخ، دراز، دمحم عبُجهللا، الشبأ 1/19ـ، )2012-ىػ1433العرخية، العطيع، مشاىل العخفاف في عمـػ القخآف، بيخوت، السكتبة الدُّ

 (.1/24ـ، )1985-ىػ1405العطيع، نطخات َججيجيَّة في القخآف، القاىخة، دار الثقافة، 
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بيجي: اإلْنجيل بالكدخ كإكميل وإخخيط ويفتح وبو قخأ الحدغ قػلو تعالى: ﴿  :لغة اإلنجيل     ًٌََْْذْىُُْ ؤَىًُْ قاؿ الدُّ

وليذ ىحا السثاؿ في كبلـ العخب قاؿ الّدّجاج: ولقائٍل أف يقػؿ: ىػ اسٌع أعجسيّّ  ،(47، اآلية )السائجةرة سػ﴾  اإلْٔجًِْ

فبل يشكخ أف يقع بفتح اليسدة ألّف كثيخًا مغ األمثمة العجسّية تخالف األمثمة العخبّية نحػ: آجخ وإبخاىيع وىابيل 
خ أراد الكتاب و  حيفة ومغ ذكَّ خ ويؤنَّث فسغ أنَّث أراد الرَّ ىػ: اسع كتاب هللا الُسشدَّؿ عمى عيدى عميو وقابيل يحكَّ

 .(1)وعمى نبيِّشا أفزل الربلة والدبلـ والجسع أناجيل

قرج باإلنجيل في ىحا البحث، نج لشا مغ معخفة ماذا ا ال بَّ اصصبلحً  الكتاب السقجسفي تعخيف  نذخعقبل أف     
رارى، فيع ال يؤمشػف بو، بل يؤمشػف بكتابيع اإلنجيل السحكػر في القخآف ليذ ىػ الحي بيغ أيجي الشَّ  سا أفَّ ال سيَّ 
 غ:يْ دأَ س، والحي يشقدع عشجىع إلى جُ السقجَّ 

 ؿ: العيج القجيع، وىي األسفار التي يشدبػنيا إلى مػسى عميو الدبلـ، وأنبياء بشي إسخائيل.الجدء األوَّ 

 و إلى السديح عميو الدبلـ.نالججيج، وىػ الحي يشدبػ  اني: العيجالجدء الثَّ 

 راسة في البحث.وىحا الجدء ىػ السعشي في السػضػع والحي سيكػف محػر ىحه الجِّ 

 عمساء السدمسيغ:    اإلنجيل اصصبلًحا عشج تعخيف أما 

 ى ونػر. قاؿ تعالى:الدبلـ فيو ىجاإلنجيل في األصل: ىػ الكتاب الحي أندلو هللا تعالى عمى عيدى عميو ف    

ْسَاحِ ًَآرَْْنَبهُ اٌْ ًَلَفَّْْنَب ػٍَََ آصَبسِىُِْ ثِؼِْغََ اثِْٓ َِشََُّْ ُِصَذِّلبً ٌَِّب ثََْْٓ َّذَّْوِ َِِٓ ﴿ ْسَاحِ ةاٌزٌَّ ْٔجًَِْ فِْوِ ىُذًٍ ًٌَُٔسٌ ًَُِصَذِّلبً ٌَِّب ثََْْٓ َّذَّْوِ َِِٓ اٌزٌَّ

 .(2)(46سػرة السائجة، اآلية ) ﴾ ٌٍُِّْزَّمِنيًََىُذًٍ ًٌََِْػِظَخً 

عميع، وىي في األصل اليػناني انكمديػف وقج استعسميا السديح ة معشاىا البذارة، والتَّ اإلنجيل كمسة يػنانيَّ و    
 .(3)بسعشى بذخى الخبلص التي حسميا إلى البذخ، وقج استعسميا الخسل مغ بعجه بشفذ السعشى

 رارى:عشج عمساء الشَّ اإلنجيل اصصبلًحا أما تعخيف و 

نت عغ شخيق الػحي س:الكتاب السقجَّ فيػ     ة كتب تقػؿ الكشيدة بأنَّيا تكػَّ ف مغ عجَّ اإلليي،  الحي يتكػَّ
 حه الكتب تذكِّل مكتبة تختمفوسبعيغ سفًخا متفاوتة في الحجع، وفي الػاقع أفَّ ى ثبلثةً  ويتزسَّغ ىحا الكتاب
كّل كتاب لو مؤلِّفو ومشذأه وتاريخو وغايتو، والعادة جخت أفَّ اإلشارة إلى ىحه الكتب وأفَّ بعزيا عغ بعس، 
والسخاد مشيا أي الكتب، ثع جاءت المغة اليػنانية واستعارت ىحه الكمسة لتصمق  Ta biblea تكػف بالكمسة اليػنانية

                                                           
 (30/458، )2الدبيجي، دمحم بغ دمحم بغ عبج الخزاؽ السختزى الدبيجي، تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس، الكػيت، شبعة الكػيت، ط (1)
 (.136ـ، ص: )1997-ىػ 1418، 1الخمف، سعػد بغ عبج العديد، دراسات في األدياف الييػدية والشرخانية، الخياض، مكتبة أضػاء الدمف، ط (2)
 (.37ـ، ص: )2011-ىػ 1432، 1حسج بغ عبج العديد، الشرخانية وما اعتخاىا مغ تحخيف وتبجيل، مكتبة اإليساف، طالحريغ، أ (3)
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سة، وتعشي ثانًيا:  Bibliaعمى كل ىحه الكتب اسع  ف السكتبة السقجَّ والتي تعشي أوَّاًل: أفَّ مجسػعة ىحه الكتب تكػِّ
ا إلى جانب الػقائع والتجابيخ اإلليية في تاريخ الخبلص.  أفَّ السقرػد بيا أنَّيا كبلـ هللا السكتػب نرِّ

سة تشقدع إلى مجسػعتيغ كبيختيغ: األول     ى: العيج القجيع، والثَّانية: العيج الججيج، مع العمع أفَّ ىحه السكتبة السقجَّ
وسبب تقديع ىحه الكتب ىػ الخُّجػع إلى مخّد ومشذأ ىحه الكتب ومزسػف كّل واحج مشيا، وقج استخجمت كمسة 
)عيج( كتخجسة لمكمسة اليػنانيَّة )دياتيقي( وكحلظ استخجمت لمكمسة العبخيَّة )بيخيت( لمتعبيخ بسا قالو هللا في العبلقة 

 .(1)تي بيشو وبيغ البذخال

إنجيل: مغ المفع االسع اليػناني أو نجيميػف ومعشاه خبخ شيب، وقج استعسل جدتغ مارتخ كمسة إنجيل عغ   
ة لئلنجيل ـ تقخيبا، والكمسة العخبيَّ 150سػلية ليدػع في عرخ مبكخ وفي سشة غ الذيادة الخَّ الكتابات التي تتزسَّ 

 .(2)كتاب رسػلي يختز بحياة السديح عمى األرض ا أيّ ًز وىي البذارة، تذسل ىحا السعشى أي

ابقة:. 7 راسات الدَّ  الجِّ
 من كتب السدمسين. :أواًل 

تحجث عغ تعخيف نطاـ بجأ السؤلف كتابو بسقجمة ثع ، (3)نطاـ األسخة في الييػديَّة والشَّرخانيَّة واإلسبلـ -1    
فرػؿ، فالباب األوؿ  ةأبػاب، كل باب مغ ىحه األبػاب يشجرج تحتو ثبلث ةثبلث الكتاب جاء في فّ األسخة، حيث إ

لع  ومقارنة بيغ ىحه األدياف الثبلثة، لكش الشرخانية ثع عغ اإلسبلـ، مع تحجث عغ الدواج في الييػدية ثع عغ
 لة عمى تمظ الحقػؽ، كسا تع ذلظ في ىحه الجراسة.ايتشاوؿ جسيع الحقػؽ واألدلة الج

فرػؿ وخاتسة،  تكػنت ىحه الجراسة مغ تسييج وأربعة، (4)شةاستقخار األسخة في الكتاب والدُّ  عػامل -2    
ات الدوجة، وفي الفرل الخابع عغ واجب بات الدوج، وفي الفرل الثالث تحجثعغ واج فالفرل الثاني تحجث

مقارنة بيغ الجيانة  تمظ الحقػؽ مع درستاسة فقج ما ىحه الجر الحقػؽ السذتخكة بيغ الدوجيغ، أعغ  تحجث
 اإلسبلمية  والشرخانية.

ي األسخة ف ع التسييج الحي تصخؽ فيو إلىث، بجأ السؤلف بسقجمة (5)نطاـ األسخة وحّل مذكبلتيا في اإلسبلـ -3    
حقػؽ وواجبات الدواج، أما ىحه الجراسة فقج  بّيغأبػاب الباب األوؿ مشيا  ةثبلث القخآف، وتكػنت ىحه الجراسة مغ

 الجيانة الشرخانية.ب التفريل مقارنةعغ حقػؽ الدوجيغ ب تحجثت

                                                           
 (.   5، ص: )ـ1997، 2س، دار السذخؽ، بيخوت، ط، سميع، مجخل إلى الكتاب السقجدكَّاشترخؼ، ب (1)
 (.87قامػس الكتاب السقجس، ص: )نخبة مغ األساتحة، بصخس عبج السمظ، جػف شسدغ، إبخاىيع مصخ،  (2)
 ـ.2000شو، صابخ أحسج، نطاـ األسخة في الييػديَّة والشَّرخانيَّة واإلسبلـ، القاىخة، نيزة مرخ لمصَّباعة والشَّذخ والتَّػزيع،  (3)
شة، رسالة ماجدتيخ مغ جامعة أـ ال (4) ة السكخمَّة، جاد هللا، كػثخ محسَّج عسخ، عػامل استقخار األسخة في الكتاب والدُّ  ـ.1988-ىػ 1408قخى، مكَّ
ابػني، عبج الخحسغ، نطاـ األسخة وحّل مذكبلتيا في اإلس( 5)  .ـ2001، 1بلـ، دمذق، دار الفكخ، طالرَّ
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 : من كتب الشَّرارى.اثانيً 

في جانب السخأة فقط، حيث تشاوؿ مكانة السخأة ثع  الحجيثب، اختز السؤلف (1)حقػؽ السخأة السديحية -1    
السخأة في كشيدة العيج  :السخأة في العيج الججيج والثانية :ركائد األولى ثبلثا عمى كد تخ م يا ، حقػق انتقل  إلى

 عذخة مادة. لسديحية، ثع ختع الكتاب بدتعغ قػانيغ األحػاؿ الذخرية التابعة لمكشائذ ا :الججيج، والثالثة

 اني. السقارنة بالجيغ الشرخ  بالتفريل مع فقج تحجثت عغ جسيع حقػؽ الدوجيغما ىحه الجراسة أ   

عيجة -2     وحيَّة الدَّ  سخة ، واقتراديات األعغ األسخة السثالية ، و  بجأ السؤلف بسقجمة وتحجث ،(2)األسخة الخُّ
 . دوف اإلشارة إلى حقػؽ الدوجيغ بالتحجيج واجب األـ في األسخة ثع عغ األسخة الخوحية الدعيجة

التي ذكختيا في  برػرة تفريمية مع ذكخ جسيع الشرػص تحجثت عغ حقػؽ الدوجيغفقج ما ىحه الجراسة أ    
 واإلنجيل. القخآف

 :جراسةمشيج ال. 8

 اعتسج الباحث في بحثو ىحا:

وجيغ، وحرخىا وتشطيسيا. السشيج التَّحميمي:      وذلظ لتحميل الشرػص الستعمقة بحقػؽ الدَّ

يغ اإلسبلم السشيج السقارن:     يغ الشَّرخاني )اإلنجيل( في قزيَّة حقػؽ  يعقج مقارنة بيغ الجِّ )القخآف( والجِّ
وجيغ  .الدَّ

 :جراسةحجود ال. 9

راسة مقترخة عمى استخخاج الشُّرػص الستعمِّقة بحقػؽ      وجيغىحه الجِّ مغ القخآف واإلنجيل مغ )العيج  الدَّ
 الججيج(.

 :جراسةأدوات ال. 11

وجيغسيجسع الباحث الشُّرػص التي تتحجَّث عغ حقػؽ      ف اف األساسياآف واإلنجيل، فيسا السرجر مغ القخ  الدَّ
 ليحا البحث. 

وجينالسبحث األول: حقهق     في القخآن. الدَّ

وج السطمب األول:  .حقػؽ الدَّ

                                                           
 ـ.1998فاخػري، ميا، حقػؽ السخأة في السديحية، بيخوت، مصبعة الشػر،  (1)
عيجة، القاىخة، مصبعة األنبا رويذ األوفدت، ط (2) وحيَّة الدَّ  ـ.2001، 4ششػدة، األنبا، األسخة الخُّ
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وج لذكخ القخآف العجيج مغ الح     الحي يعتبخ حجخ األساس وعسػده الحي ة األسخ  يو فسكانتقػؽ الستعمِّقة بالدَّ
 يختكد عميو، فسغ تمظ الحقػؽ:

 حّق الصَّاعة.  أ(

 .(34سػرة الشِّداء، اآلية ) ﴾اٌشِّجَبيُ لٌََّاٌَُِْ ػٍَََ اٌنِّغَبءِ ثَِّب فَضًََّ اٌٍَّوُ ثَؼْضَيُُْ ػٍَََ ثَؼْضٍ ًَثَِّب ؤَْٔفَمٌُا ِِْٓ ؤٌََِْاٌِيُِْ قاؿ هللا تعالى: ﴿ 

قيق )ا     يفيج أنَّيع يرمحػف ويعجلػف، وأنَّيع مكمَّفػف  بشَّاءً  ا( ليفيج معشى ساميً لٌَّاٌِْختار هللا ىحا المَّفع الجَّ

عي مغ أجميغ وخجمتيغ إلى كل ما تفخضو القػامة مغ تكميفات  .(1)بخعايتيغ والدَّ

ربُّ األسخة، مع العمع أفَّ ىحه الصَّاعة مقيَّجة بأف تكػف  بػصفوالقػامة لمخَّجل فيجب شاعتو  ىحه اآلية تبيِّغ بأفَّ     
بالسعخوؼ، فبل شاعة لسخمػؽ في معرية الخالق، فالسخأة السصيعة لدوجيا تكػف زوجة صالحة كسا وصفيا هللا 

 .(34داء، اآلية )سػرة الشِّ  ﴾ فَبٌصَّبٌِذَبدُ لَبِٔزَبدٌ دَبفِظَبدٌ ٌٍِْغَْْتِ ثَِّب دَفِظَ اٌٍَّوُبحلظ فقاؿ سبحانو: ﴿ 

وجة خيخً عل القػامة لمخجل، فقج أوصى أيًز ومع أفَّ القخآف ج     ًَػَبشِشًُىَُّٓ ثِبٌَّْؼْشًُفِ فَةِْْ فقاؿ سبحانو: ﴿  اا بالدَّ

 (.19)سػرة الشِّداء، اآلية  ﴾ وَشِىْزٌُُّىَُّٓ فَؼَغََ ؤَْْ رَىْشَىٌُا شَْْئًب ًََّجْؼًََ اٌٍَّوُ فِْوِ خَْْشًا وَضِريًا

يقػؿ ابغ تيسية: يقتزي وجػَب شاعتيا لدوِجَيا ُمصمًقا، مغ ِخجمٍة وَسفٍخ معُو وتسكيٍغ لو وغيخ ذلظ؛ كسا     
وج؛ ولع يبق لؤَلبػيغ عمييا شاعة، تمظ وجبت  تجُب شاعة اأَلبػيغ؛ فِإفَّ كلَّ شاعٍة كانت لمػالجيِغ انتقمت إلى الدَّ

 .(2)باأَلرحاـ وىحه وجبت بالعيػد

وج مكانًة مخمػقة يجعمو فعبًل فدبحاف مغ جعل ل      رالحةالمدوجٍة ل اا بيغ أسختو، ثع ىشيئً حقِّ   يذعخ أنَّو زعيعٌ مدَّ
 .ااىا الجشَّة كسا وعج ربُّيا حقِّ لدوجيا فإفَّ مثػ  سصيعةال

 حّق القخار في البيت. ب(

ذُ اٌٍَّوُ َٓ رَجَشُّطَ اٌْجَبىٍَِِّْخِ اٌْإًٌََُ ًؤَلَِّْٓ اٌصٍََّبحَ ًَآرِنيَ اٌضَّوَبحَ ًَؤَطِؼَْٓ اٌٍَّوَ ًَسَعٌٌَُوُ بََِّّٔب ُّشًَِّلَشَْْ فِِ ثٌُُْرِىَُّٓ ًٌََب رَجَشَّجْقاؿ هللا تعالى: ﴿     

 .(33سػرة األحداب، اآلية ) ﴾ ٌُِْزْىِتَ ػَنْىُُُ اٌشِّجْظَ ؤَىًَْ اٌْجَْْذِ ًَُّطَيِّشَوُُْ رَطْيِريًا

 .(3)معشى القخار في ىحه اآلية: أف يكػف البيت ىػ األصل في حياتيغ ىػ القخار، فيػ أمخ بسبلزمة البيت    

                                                           
 (.110-109ـ، ص: )2000شو، صابخ أحسج، نطاـ األسخة في الييػديَّة والشَّرخانيَّة واإلسبلـ، القاىخة، نيزة مرخ لمصَّباعة والشَّذخ والتَّػزيع،  (1)
 (.261-32/260ـ، )2004-ىػ 1425 ،مجسع السمظ فيج ،مجسػع فتاوى شيخ اإلسبلـ، الدعػدية عبج الحميع،أحسج بغ  ابغ تيسية، (2)
ىػ 1427، 1، مؤسدة الخسالة، طالسحقق: عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي القخشبي، دمحم بغ أحسج األنراري أبػ عبج هللا، الجامع ألحكاـ القخآف، (3)
 (.17/141ـ، )2006 –
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اص:     اللة عمى أفَّ الشِّداء مأمػرات بمدـو البيػت مشييَّاٌت عغ الخخوج لغيخ حاجة يقػؿ الجرَّ  .(1)وفيو الجَّ

ليل قػلو تعالى: ﴿      ًَلًُْ ٌٍُِّْاِِْنَبدِ َّغْضُضَْٓ ِِْٓ ؤَثْصَبسِىَِّٓ ًََّذْفَظَْٓ فُشًُجَيَُّٓ ًٌََب ُّجْذَِّٓ فاألصل في خخوج السخأة اإلباحة والجَّ

 وعجـ إضيار الدِّيشة. ، وذلظ في حاؿ خخوجيا أمخىا بغّس البرخ(31سػرة الشُّػر، اآلية ) ﴾ صِّنَزَيَُّٓ بٌَِّب َِب ظَيَشَ ِِنْيَب

 حّق العّجة والحجاد. ج(    

َْْ ِِنْىُُْ ًََّزَسًَُْ ؤَصًَْاجًب َّزَشَثَّصَْٓ ثِإَْٔفُغِيَِّٓ ؤَسْثَؼَخَ ؤَشْيُشٍ ًَػَشْشًا فَةِرَا ﴿قاؿ هللا تعالى:      ثٍََغَْٓ ؤَجٍََيَُّٓ فٍََب جُنَبحَ ػٍََْْىُُْ فَِّْب  ًَاٌَّزَِّٓ ُّزٌََفٌَّ

 .(234سػرة البقخة، اآلية ) ﴾ فَؼٍََْٓ فِِ ؤَْٔفُغِيَِّٓ ثِبٌَّْؼْشًُفِ ًَاٌٍَّوُ ثَِّب رَؼٌٍََُّْْ خَجِريٌ

وجة الستػفَّ أوضحت اآلية       عشيا زوجيا ليا عّجة وحجاد. ىالكخيسة أفَّ الدَّ

ألوامخ  قًا وامتثااًل ػنا عادة، تصبيفالعّجة والحجاد واجب عمى السخأة السدمسة نحػ زوجيا، فيسا عبادة قبل أف يك    
 .(2)ربيا عدَّ وجل

 حّق التَّأديب. د(    

ًَاٌٍَّبرِِ رَخَبفٌَُْ ُٔشٌُصَىَُّٓ فَؼِظٌُىَُّٓ ًَاىْجُشًُىَُّٓ فِِ اٌَّْضَبجِغِ فَبٌصَّبٌِذَبدُ لَبِٔزَبدٌ دَبفِظَبدٌ ٌٍِْغَْْتِ ثَِّب دَفِظَ اٌٍَّوُ  قاؿ هللا تعالى: ﴿    

 .(34سػرة الشِّداء، اآلية ) ﴾ بَِّْ اٌٍَّوَ وَبَْ ػًٍَِّْب وَجِريًا ًَاضْشِثٌُىَُّٓ فَةِْْ ؤَطَؼْنَىُُْ فٍََب رَجْغٌُا ػٍََْْيَِّٓ عَجًٍِْب

وجات يشقدسغ إلى قدسيغ:      بيَّشت ىحه اآلية الكخيسة بأّف الدَّ

بة ال تحتاج إلى تأديب، تعخؼ ما   ليا وما عمييا.األوؿ: زوجة صالحة ومؤدَّ

الثاني: زوجة وقعت في الشُّذػز فيحه تحتاج إلى تأديب، بالصُّخؽ السبيَّشة في اآلية تجريجيِّا، كػنيا ال تعخؼ ما ليا 
 وما عمييا.

 .(3)يَّغ في اآلية حدب السقاـ والحاؿالسبيَّشة بالتَّجرج كسا ىػ مب لصخؽ وفق ا وجةفيكػف تأديب ىحه الدَّ     

                                                           
اص، أبػ بكخ أحسج بغ عمي يشطخ، (1) -ىػ 1412ق: دمحم صادؽ قسحاوي، بيخوت، دار إحياء الكتب العخبيَّة، يحقتالخَّازي، أحكاـ القخآف،  الجرَّ

 (. 230-5/229ـ، )1992
-ىػ 1408ة، ة السكخمَّ مكَّ  شة، رسالة ماجدتيخ مغ جامعة أـ القخى،ج عسخ، عػامل استقخار األسخة في الكتاب والدُّ بترخُّؼ، جاد هللا، كػثخ محسَّ  (2)

 (.282-277ـ، ص: )1988
رة، العجد: (3)  .13 ، رقع السقاؿ:41 الجامي، محسَّج أماف بغ عمي، نطاـ األسخة في اإلسبلـ، مجمَّة الجامعة اإلسبلميَّة بالسجيشة السشػَّ
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ادؽ لسغ يخيج الحّق فعبًل أيُّيا السش اواقخأ جيِّجً طخ فان     وجة وكيفيَّة التَّعامل معيا رف الرَّ ، في رحسة اإلسبلـ بالدَّ
ػاب وبخِّ األماف في بيتيا  وإف كاف الخصأ مشيا، فيشاؾ مخاحل لترػيب حاليا ومػقفيا لعمَّيا تعػد وتخجع إلى الرَّ

 األسخّي العخيق.

 

وجةحقػؽ : السطمب الثاني  .الدَّ

وج ذكخ أيًز سا أفَّ القخآف ذكخ حقػقً ك    عامة األولى في األسخة فأعصاىا  اا حقػقً ا لمدَّ وجة فيي تعتبخ الجَّ لمدَّ
انة في مجتسعاتيا، فجاء اإلسبلـ اإلسبلـ حقػقيا كاممة ال سّيسا في وقت كانت السخأة تباع وتذتخى وكانت مي

حً أعصاىا كامل حقػقياو   لكع ذلظ في ىحا السصمب، فسغ تمظ الحقػؽ التي وضعيا القخآف ليا: ا، مػضِّ

 :وجة إلى قدسيغ  تشقدع حقػؽ الدَّ
ل:  :يامشو  ،الحقػؽ الساليَّة األوَّ

 جاؽ )السيخ(.حّق الّر  أ(    

واج  :الّرجاؽ     وج لدوجتو عمى أنَّو ىجيَّة الزمة وعصاء واجب يثبت ليا بسػجب عقج الدَّ مو الدَّ ىػ ماؿ يقجِّ
حيح  .   (1)الرَّ

وج، لسا فيو      وجة، فا سبحانو وتعالى أوجبو عمى الدَّ تكخيع مغ ويعتبخ الّرجاؽ مغ أبخز الحقػؽ الساليَّة لمدَّ
وجة، وإضيارٍ  وجة رجؽ الخَّغبة في الل لمدَّ واج، كي تطيخ الدَّ واج مغ الخَّجل الكأنيا دَّ شالبة لو، ولسا  مصمػبة لمدَّ

ميا ليا. افيو أيًز  وج يقجِّ  مغ صػف لكخامتيا، فا سبحانو جعمو بسثابة العصيَّة واليجيَّة مغ الدَّ

 ومغ أدلَّة وجػب الّرجاؽ في القخآف:        

 .(4)سػرة الشِّداء، اآلية ﴾ اٌنِّغَبءَ صَذُلَبرِيَِّٓ ِٔذٍَْخًًَآرٌُا  ﴿ قاؿ هللا تعالى: أواًل:

جاؽ لمسخأِة، وىػ مجسع عميو وال خبلؼ فيو      .(2)قاؿ القخشبي: ىحه اآليُة تجؿُّ عمى وجػب الرَّ

جُ وقاؿ ابغ عاشػر:  جؽ ألنَّيا عصيَّة ، قات جسع َصُجَقةٍ الرَّ ُجَقُة: ميخ السخأة، مذتقَّة مغ الرِّ يدبقيا الػعج بيا َوالرَّ
 فيرجقو السعصي.

                                                           
ابػني، عبج الخحسغ، نطاـ األسخة وحّل مذكبلتيا في اإلسبلـ، دمذق، دار  (1)  (.85ـ، ص: )2001، 1الفكخ، طالرَّ
 (.6/44القخشبي، الجامع ألحكاـ القخآف، مخجع سابق، ) (2)
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جاؽ عػًضا      جقات عغ أنػاع اأَلعػاض، وتقخيًبا بيا إلى اليجيَّة، ِإذ ليذ الرَّ جقات نحمًة إبعاًدا لمرَّ يت الرَّ وسسِّ
، عغ مشافع السخأَة عشج التَّحقيق، فإفَّ الشِّكاح عقٌج بيغ الخَّجل والسخأة قرج مشُو السعاشخة، وإيجاد آصخة عطيسةٍ 

وجيغ، وتمظ أغمى مغ أف يكػف ليا عػٌض ماليّ   .(1)وتبادؿ حقػٍؽ بيغ الدَّ

وِ ِِنْيَُّٓ فَأرٌُىَُّٓ ؤُجٌُسَىَُّٓ ًَؤُدًَِّ ٌَىُُْ َِب ًَسَاءَ رٌَِىُُْ ؤَْْ رَجْزَغٌُا ثِإٌََِْاٌِىُُْ ُِذْصِنِنيَ غَْْشَ ُِغَبفِذِنيَ فََّب اعْزَّْزَؼْزُُْ ثِ ﴿ قاؿ هللا تعالى: :اثانيً 

 .(24سػرة الشِّداء، اآلية ) ﴾فَشِّضَخً 

شقيصي: أفَّ مغ نكحتع مشيغَّ واستستعتع بيا يمدمكع َأف تعصػىا ميَخىا      .(2)قاؿ الذَّ

 يجب أداؤه. ادوف ىزسيا وقج جعل هللا ذلظ فخًض بإعصاء حقَّيا مغ السيخ     

 .(25سػرة الشِّداء، اآلية ) ﴾ ثِبٌَّْؼْشًُفِفَبْٔىِذٌُىَُّٓ ثِةِرِْْ ؤَىٍِْيَِّٓ ًَآرٌُىَُّٓ ؤُجٌُسَىَُّٓ  ﴿ قاؿ هللا تعالى: :اثالثً 

 .(3)قاؿ ابغ كثيخ: وادفعػا ميػرىغَّ ِبالسعخوؼ، أي عغ شيب نفٍذ مشكع    

حيح مع العمع أفَّ العقج      وجة إذا تّع وجب السيخالرَّ  الثَّبلث: حاالتىحه الأحج  سَّا يؤكِّجه إذا وقع، وملمدَّ

وجة حيحخػؿ الرَّ الجُّ  -1  .بالدَّ

 أحجىسا.بالسػت، ويكػف  -2

 .(4)حيحةالخمػة الرَّ  -3

وج، فتمرمحة ليا، كي ال مغ اإلسبلـ أوجب الّرجاؽ لمّدوجة لسا فيو إفَّ      يحرل قع االستيانة بيا مغ قبل الدَّ
وجية أل واج تع ولع يتكمف بذيء مغ الساؿ، أمَّا إذا تكمّ  قلقصع العبلقة الدَّ السيخ، فإفَّ ف ودفع األسباب، ألف الدَّ

خورة والحاجةذلظ يجعمو يتأنَّى في الصَّبلؽ ، أضف إلى ذلظ تكخيع اإلسبلـ لمسخأة ، فبل يقجـ عميو إال عشج الزَّ
 .بفخض حقػؽ ليا في القخآف الكخيع داللة عمى مكانتيا في السجتسع

 حّق الشَّفقة. ب(

                                                           
-4/230، )ىػ1984 ذخ،ػندية لمشَّ شػيخ، تػنذ، الجار التُّ حخيخ والتَّ ػندي، تفديخ التَّ اىخ التُّ ج بغ دمحم الصَّ ج الصاىخ بغ محسَّ بغ عاشػر، محسَّ ايشطخ،  (1)

231.) 
شقيصي، دمحم األميغ بغ دمحم السختار بغ عبج القادر الجكشي، ( 2) لبشاف، دار الفكخ لمّصباعة والشَّذخ -بيخوت أضػاء البياف في إيزاح القخآف بالقخآف،الذَّ

 (.1/238، )ـ1995-ىػ1415والتَّػزيع، 
بلمة، ابغ كثيخ (3)  (.2/261ـ، )1999ىػ،1420، 2، الدعػدية، دار شيبة، طإسساعيل بغ عسخ، تفديخ القخآف العطيع، تحقيق: سامي بغ دمحم الدَّ
 (.251-249، ص: )، القاىخة، دار الفكخ العخبيواج وآثارهمحاضخات في عقج الدَّ  دمحم، أبػ زىخة،يشطخ،  (4)
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وج شخعا نحػ زوجت     وجية ىي: ما يصالب بو الدَّ و مغ شعاـ وشخاب وممبذ ومدكغ وفخاش وخجمة الشَّفقة الدَّ
خعيَّة  .(1)وما يتبع ذلظ حدب العخؼ في إشار القػاعج الذَّ

وج سػاء كانت الدَّ      وجية واجبة عمى الدَّ أـ غيخ مدمسة، وذلظ بدبب  وجة غشيَّة أـ فقيخة، مدمسةفالشَّفقة الدَّ
احتباسيا عشجه، والقياـ بتخبية أبشائو ورعايتيع، فإنَّيا تدتحق كّل ما تحتاج إليو مغ نفقات، ألّف اإلنفاؽ أثخ مغ 

حيح وحكع مغ أحكامو واج الرَّ  .(2)آثار الدَّ

 واألدلَّة عمى وجػبيا مغ القخآف الكخيع:    

 .(7سػرة الصَّبلؽ، اآلية ) ﴾ رًُ عَؼَخٍ ِِْٓ عَؼَزِوِ ًََِْٓ لُذِسَ ػٍََْْوِ سِصْلُوُ فٍَُْْنْفِكْ َِِّّب آرَبهُ اٌٍَّوٌُُِْنْفِكْ ﴿ قاؿ هللا تعالى:  :أواًل 

وج، لكغ دوف إسخاؼ تأخح فَّ الشَّفقة تكأي إ وج بالسعخوؼ، وأف تكػف  ما يكفيياػف واجبة عمى الدَّ حدب حاؿ الدَّ
ي، لقػلو تعالى: ﴿  ُ َبْعَج ُعْدٍخ ُيْدًخاووضعو السادِّ ُ َنْفًدا ِإالَّ َما آَتاَىا َسَيْجَعُل َّللاَّ ، اآلية صَّبلؽسػرة ال ﴾ اَل ُيَكمُِّف َّللاَّ

(7.)  

سػرة الشِّداء، اآلية  ﴾ ؤٌََِْاٌِيُِْاٌشِّجَبيُ لٌََّاٌَُِْ ػٍَََ اٌنِّغَبءِ ثَِّب فَضًََّ اٌٍَّوُ ثَؼْضَيُُْ ػٍَََ ثَؼْضٍ ًَثَِّب ؤَْٔفَمٌُا ِِْٓ ﴿ قاؿ هللا تعالى:  :اثانيً 

(34). 

أفَّ هللا تعالى أثبت قػامة الخَّجل عمى السخأة، وذلظ بتحسُّل الخَّجل اإلنفاؽ عمى زوجتو وبحؿ عمى دلَّت ىحه اآلية 
 .(3)الساؿ ليا، ففييا إثبات الفزيمة والشَّفقة

وجية أيًز      ة أمػرً  اوتذسل الشَّفقة الدَّ ليل مغ القخآفم اسشحكخ بعًز  اعجَّ  :شيا مع الجَّ

 نفقة السدكغ. -1

ىَُّٓ ٌِزُضَِّْمٌُا ػٍََْْيَِّٓقاؿ هللا تعالى: ﴿   .(6سػرة الصَّبلؽ، اآلية ) ﴾ ؤَعْىِنٌُىَُّٓ ِِْٓ دَْْشُ عَىَنْزُُْ ِِْٓ ًُجْذِوُُْ ًٌََب رُضَبسًُّ

ة، فكيف بسغ  كانت زوجًة لو تحت عرستو فسغ باب أولى، لكغ ىحه اآلية متعمِّقة بالسصمَّقة ما دامت في العجَّ
كغ. وج يكػف ىحا الدَّ  بحدب حاؿ الدَّ

 نفقة الكدػة. -2

                                                           
خيعة اإلسبلمية، مرخ، دار الفزيمة،  (1) وجية في الذَّ  (.21ـ، ص: )2004-ىػ1425عبيجي، محسَّج يعقػب شالب، أحكاـ الشَّفقة الدَّ
مة إلى جامعة الخخشـػ لشيل درجة  (2) مات البشاء األسخّي في اإلسبلـ، رسالة مقجَّ يج عبج القادر، مقػِّ الساجدتيخ، يشطخ، نػر هللا، حػَّاء قدع الدَّ

 (.78ـ، ص: )2010
خيعة اإلسبلمية، (، 6/280بترخُّؼ، القخشبي، الجامع ألحكاـ القخآف، مخجع سابق، ) (3) وجية في الذَّ ، ص: مخجع سابقعبيجي، أحكاـ الشَّفقة الدَّ
(24.)  
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 .(233سػرة البقخة، اآلية ) ﴾ ًَػٍَََ اٌٌٌٌَُّْْدِ ٌَوُ سِصْلُيَُّٓ ًَوِغٌَْرُيَُّٓ ثِبٌَّْؼْشًُفِ ٌَب رُىٍََّفُ َٔفْظٌ بٌَِّب ًُعْؼَيَب﴿ قاؿ هللا تعالى: 

وج  خع الحكيع.ممـد في اإلنفاؽ والكدػة لدوجتوأي أفَّ الدَّ ر في الذَّ  ، بسا ىػ متعارؼ في تمظ البمج وبسا ىػ مقخَّ

 نفقة الصَّعاـ. -3

ًَػٍَََ اٌٌٌٌَُّْْدِ ٌَوُ سِصْلُيَُّٓ ًَوِغٌَْرُيَُّٓ ثِبٌَّْؼْشًُفِ ٌَب ًَاٌٌَْاٌِذَادُ ُّشْضِؼَْٓ ؤًٌََْبدَىَُّٓ دٌٌََِْْْٓ وَبٍَِِِْْٓ ٌَِّْٓ ؤَسَادَ ؤَْْ ُّزَُِّ اٌشَّضَبػَخَ  ﴿قاؿ هللا تعالى: 

 .(233سػرة البقخة، اآلية ) ﴾ رُىٍََّفُ َٔفْظٌ بٌَِّب ًُعْؼَيَب

خاب، بسا يدجُّ      وج بتػفيخ السؤونة مغ الصَّعاـ والذَّ زوجتو وعيالو، وعمى السخأة أالَّ حاجة دلَّت اآلية عمى إلداـ الدَّ
ر في الصَّعاـ بسا ال حاجة ليا بو  .(1)تكمِّف زوجيا بسا ال شاقة لو بو، وأالَّ تبحِّ

 حّق السحافطة عمى ماليا وعجـ الترخؼ فيو إال بإذنيا. ج(

وجة      وج ال يحقُّ لو التَّرخؼ بساؿ زوجتو إالَّ بعج في ىحه الجدئيَّة السيسَّةاإلسبلـ حفع حّق الدَّ ، وذلظ بأفَّ الدَّ
 عمى ذلظ: القخآف نزّّ وفي ا التَّامة دوف إكخاه أو تيجيج، ا ومػافقتيإذني

 ﴾إْخُزًَُٔوُ ثُيْزَبًٔب ًَبِصًّْب ُِجِْنًب ًَبِْْ ؤَسَدْرُُُ اعْزِجْذَايَ صًَْطٍ َِىَبَْ صًَْطٍ ًَآرَْْزُُْ بِدْذَاىَُّٓ لِنْطَبسًا فٍََب رَإْخُزًُا ِِنْوُ شَْْئًب ؤَرَ﴿ قاؿ هللا تعالى: 

 .(20سػرة الشِّداء، اآلية )

سخقشجي: يعشي إذا أراد الخَّجل أف يصمِّق زوجتو، ولع يكغ مشيا نذػز، وأراد أف يتدوَّج غيخىا، فبل يأخح      قاؿ الدَّ
 مسَّا أعصى األولى شيئا، ولػ أعصاىا قشصارا مغ الساؿ، فإذا أخح مغ ماليا مغ غيخ مػافقتيا وقع في اإلثع و

 .(2)البيتاف

 غيخ الساليَّة. فسغ ذلظ:الحقػؽ  الثَّاني:

 حّق العذخة بالسعخوؼ. أ(

في كّل األحػاؿ والطُّخوؼ بالسعخوؼ. فسغ  غاإلحداف لدوجاتيع بأف يعاشخوىبلقج أوصى القخآف األزواج     
 األدلَّة عمى ذلظ مغ القخآف:

سػرة الشِّداء،  ﴾ا ًَػَبشِشًُىَُّٓ ثِبٌَّْؼْشًُفِ فَةِْْ وَشِىْزٌُُّىَُّٓ فَؼَغََ ؤَْْ رَىْشَىٌُا شَْْئًب ًََّجْؼًََ اٌٍَّوُ فِْوِ خَْْشًا وَضِريً﴿ قاؿ هللا تعالى:  :أواًل 

 .(19اآلية )
                                                           

 (.2/187ـ، )1946-ىػ1365، 1أحسج مرصفى، تفديخ السخاغي، مرخ، مصبعة مرصفى البابي الحمبي، ط يشطخ، السخاغي، (1)
سخقشجي، أبػ المَّيث نرخ بغ محسَّج بغ أحسج بغ إبخاىيع، بحخ يشطخ،  (2) سخقشجي(، التَّحقيق: عمي محسَّج عػضالدَّ عادؿ أحسج عبج -العمـػ )تفديخ الدَّ

 (.1/342ـ، )1993-ىػ1413، 1السػجػد، بيخوت، دار الكتب العمسيَّة، ط
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شػا أفعالكع وىيئاتكع بحدب قاؿ ابغ كثيخ:      ، وحدِّ قجرتكع كسا وعاشخوىغَّ بالسعخوؼ أي شيِّبػا أقػالكع ليغَّ
 .(1)تحبُّ ذلظ مشيا، فافعل أنت بيا مثمو

يغ: انطخ إلى زوجتظ مغ زواياىا السختمفة، وبكمتا عيشيظ ال بعيغ واحجة، فمعلَّ صفات الخيخ فييا      يقػؿ لظ الجِّ
ة نفػرؾ مشيا، فإف العقيع قج تكػف عفة المِّداف شاىخة، أو تكػف صشاًعا ماىخة  .(2)تخفِّف مغ حجَّ

أف يبلشفيا ويحدغ إلييا، بل يتحّسل أذاىا ويربخ عمييا إذا أساءت إليو، فإنَّو ال ومغ السعاشخة بالسعخوؼ     
الخيخ فيسا كاف يكخه فييا، كسا عمَّق  جما يكبخ أو يسخض، فمعلَّ يجري لعميا تكػف عػًنا لو في وقت السجَلِيسَّات، عش

 عمى الخيخيَّة هللا سبحانو.

 .(228سػرة البقخة، اآلية ) ﴾ ًٌََيَُّٓ ِِضًُْ اٌَّزُِ ػٍََْْيَِّٓ ثِبٌَّْؼْشًُفِالى: ﴿ قاؿ هللا تع :اثانيً 

دوف إضيار الكخاىة في ذلظ بل ببذاشة الػجو وشبلقتو، عمى اآلخخ بالسعخوؼ، أّي لكل واحٍج مشيسا حّق     
 مغ واأللفة بيشيسا وىحا أيًزا فيو بابتصبيقا ألمخ هللا تعالى في باب السعاممة بالسعخوؼ، حتى تدػد السحبة 

وج، كسا أنو يخغب ذلظ مغ زوجتو فكحلظ ال بجَّ مغ مبادلة نفذ  العجؿ واإلنراؼ فاألمخ جاء مػجًيا ومخاشًبا الدَّ
عػر.  الذِّ

ثَِّؼْشًُفٍ ؤًَْ عَشِّدٌُىَُّٓ ثَِّؼْشًُفٍ ًٌََب رُّْغِىٌُىَُّٓ ضِشَاسًا ٌِزَؼْزَذًُا ًَبِرَا طٍََّمْزُُُ اٌنِّغَبءَ فَجٍََغَْٓ ؤَجٍََيَُّٓ فَإَِْغِىٌُىَُّٓ  قاؿ هللا تعالى: ﴿ :اثالثً 

 .(231سػرة البقخة، اآلية ) ﴾ ًََِْٓ َّفْؼًَْ رٌَِهَ فَمَذْ ظٍَََُ َٔفْغَوُ

وجة، وأمخ باالبتعادنيى القخآف      عغ كل ما يؤذييا مغ قػؿ أو فعل، وأف يتعامل معيا  عغ اإلضخار بالدَّ
و الػعيج لسغ خالف أمخه في ىحى في أثشاء الصَّبلؽ وبعجه، حيث إبسعخوؼ حت ه السدألة، التي وقع فَّ القخآف وجَّ
، تأثُّخًا بػسائل اإلعبلـ والتَّػاصل االجتساعي السعاصخ، فأصبح الصِّبلؽ يقع ألتفوفييا كثيٌخ   مغ شباب اليـػ

 األسباب، وىحه ضاىخة بجأت تدداد في زمانشا ىحا.

 .(229سػرة البقخة، اآلية ) ﴾ اٌطٍََّبقُ َِشَّرَبِْ فَةِِْغَبنٌ ثَِّؼْشًُفٍ ؤًَْ رَغْشِّخٌ ثِةِدْغَبٍْ قاؿ هللا تعالى: ﴿ :ارابعً 

وجية، وترل األمػر إلى مشتياىا،  ىػ الحّل األمثل في ىحه األزمة وىػ الصَّبلؽىحا      عشجما تكثخ السذاكل الدَّ
 يكػف الصَّبلؽ بالسعخوؼ.، عمى أف ا كانت األسبابأيّ اآلخخ ال يخغب ب أو أحجىسا وكبل الصَّخفيغ

عػد: بسعخوؼ: أي بحدغ عذخة ولصف معاممة  .(1)قاؿ أبػ الدُّ

                                                           
 (.2/242ابغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع، مخجع سابق، ) (1)
 (.3/45ـ، )2006-ىػ1427ىخة، مكتبة وىبة، صقخ، عصيَّة، مػسػعة األسخة تحت رعاية اإلسبلـ )حقػؽ الدوجية(، القا (2)
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 .(187سػرة البقخة، اآلية ) ﴾ ًَؤَْٔزُُْ ٌِجَبطٌ ٌَيَُّٓىَُّٓ ٌِجَبطٌ ٌَىُُْ  قاؿ هللا تعالى: ﴿ :اخامدً 

ي امتداج كّل واحجٍ قاؿ القخشبي: أ     وجيغ براحبو لباسً  صل المِّباس في الثِّياب، ثعَّ سسِّ ا، النزساـ مغ الدَّ
 .(2)الجدج وامتداجيسا وتبلزميسا تذبيًيا بالثَّػب

وجية بالمِّباس، فسا أدّقو مغ وصف في بياف العبلقة الحسيسة بيغ      كخ ىشا أفَّ القخآف شبو العبلقة الدَّ الججيخ بالحِّ
وج  لجشذ فحدب بل مسدوجة بكلِّ السذاعخ واألحاسيذ كالمِّباس تساًما وزوجتو، فيي عبلقة ليدت مبشيَّة عمى االدَّ

 تخحالو وفي كل أحػالو.عشجما يكػف مع صاحبو ومبلصٌق بو في حمِّو و 

 ويسكششا ىشا أف نمخِّز مطاىخ السعاشخة بالسعخوؼ، بسا يمي:    

ة معتقجىا، مع سبلمة جدسيا وصحتيا، حيث يكػف ليا ناصًحا ومػجًيا ليا، لسا  -1 أف ييتع بدبلمة ديشيا وصحَّ
نيا. يغ والجُّ  فيو الشَّفع في الجِّ

 ب، ويخوح عغ نفديا بالّخحبلت والتَّشدُّه.أف يبلشفيا ويسازحيا بصيب الكبلـ السيحَّ  -2

 أف يحفع كخامتيا، فبل يييشيا بقػؿ أو فعل، ويشادييا بأحبِّ األسساء إلييا. -3

 .ر واالشسئداز، حتى إف كخىياأف ال يطيخ ليا شيء مغ الشُّفػ  -4

 فديَّتيا.أف ال يحكخ ويسجح محاسغ الشِّداء أماميا بقرج غيطيا، فإفَّ ذلظ يجخح شعػرىا ون -5

خور في قمبيا. -6  أف يجمب ليا اليجايا ال سيَّسا في السشاسبات واألفخاح، لسا فيو مغ إدخاؿ الدُّ

 مذػرتيا.الحجيث معيا، وأف يأخح بخأييا و  ع فيتأف يدتس -7

ة فيسا  -8  الجشديَّة. يتعمَّق بالعبلقةأف يحفع سخَّىا، خاصَّ

، أي ال بيا بيا الغدؿ أو التَّحخش تتعخَّض لو مغ نطخة أو كمسة مقرػديا ويغار عمييا، مغ كل ما فطأف يح -9
 يكػف ديُّػثًا.

 .(1)مذاركتيع في أفخاحيع وأحدانيعاء عمييع وإكخاميع إذا قجمػا لديارتيا، و أىميا، وذلظ بالثَّش أف يكـخ -10

                                                                                                                                                                      
ميع إلى مدايا الكتاب ا (1) يغ العسادي، إرشاد العقل الدَّ يغ مرصفى عساد الجِّ عػد، محسَّج بغ محيي الجيغ محسَّج بغ مرمح الجِّ دار  لكخيع، بيخوت،أبػ الدُّ

 (.1/226إحياء التخاث العخبي، )
 (.3/190)القخشبي، الجامع ألحكاـ القخآف، مخجع سابق،  (2)
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 حّق العجؿ. ب(

األمػر التي يدتصيع  :، والسخاد بالعجؿ ىشابيغ الدوجات خآف العجؿعشيا الق حجثمغ األمػر السيسَّة التي ت    
ع بيا والالدوج  فوالتَّحكُّ ، أمَّا األمػر القمبيَّة والشَّفديَّة كالحّب والػّد، فيحه مغ األشياء التي تكػف تي تكػف تحت ترخُّ
وج، فإنو ال يكمّ  ةخارج  ف بيا وال يحاسب عمييا.عغ إرادة الدَّ

 الة عمى العجؿ في القخآف:فسغ األدلَّة الجَّ     

ب ٍََِىَذْ ؤََّّْبُٔىُُْ رٌَِهَ فَبْٔىِذٌُا َِب طَبةَ ٌَىُُْ َِِٓ اٌنِّغَبءِ َِضْنََ ًَصٍَُبسَ ًَسُثَبعَ فَةِْْ خِفْزُُْ ؤٌََّب رَؼْذٌٌُِا فٌََادِذَحً ؤًَْ َِ قاؿ هللا تعالى: ﴿: أوَّاًل 

 .(3اآلية )سػرة الشِّداء،  ﴾ ؤَدََْٔ ؤٌََّب رَؼٌٌٌُُا

وجات، فإف لع يدتص     فإنو يبقى عمى الػاحجة  غع العجؿ بيشيىحه اآلية الكخيسة تجؿُّ عمى وجػب العجؿ بيغ الدَّ
زا مغ الػقػع في الطُّمع وىػ األفزل، فالقخآف جعل العجؿ شخشًا لمتعجد.  تحخُّ

ؼ مغ عجـ العجؿ فميكتفي بػاحجة أو عمى قاؿ ابغ كثيخ: إف خفتع مغ تعجد الشِّداء أال تعجلػا بيشيغ، فسغ خا    
 . (2)الجػاري 

ؼٍََّمَخِ ًَبِْْ رُصٍِْذٌُا ًَرَزَّمٌُا ًٌََْٓ رَغْزَطِْؼٌُا ؤَْْ رَؼْذٌٌُِا ثََْْٓ اٌنِّغَبءِ ًٌٌََْ دَشَصْزُُْ فٍََب رٌٍَُِّْا وًَُّ اًٌَِّْْْ فَزَزَسًُىَب وَبٌُّْقاؿ هللا تعالى: ﴿  :اثانيً 

 .(129سػرة الشِّداء، اآلية ) ﴾ وَبَْ غَفٌُسًا سَدًِّْب فَةَِّْ اٌٍَّوَ

ػكاني: أخبخ سبحانو بشفي االستصاعة لمعجؿ بيغ الشِّداء عمى الػجو الحي ال ميل فيو البتَّة لسا جبمت      قاؿ الذَّ
عميو الصَّباع البذخيَّة مغ ميل الشَّفذ إلى ىحه دوف ىحه، وزيادة ىحه في السحبَّة ونقراف ىحه، وذلظ بحكع الخمقة 

 .(3)ف أنفديع عمى التَّدػيةبحيث ال يسمكػف قمػبيع وال يدتصيعػف تػقي

ع العمع ، مضمع وجػر لمسخأة بأنو ديغ  وصفػهو  الدوجات تعجد كل سياميع ضجَّ  قج وّجيػا أعجاء اإلسبلـ ونجج    
ػابط  اإلسبلـ وضعلكغ خىع قبل مجيء اإلسبلـ، عشج العخب وغي اا ومشتذخً بأف التَّعجد كاف مػجػدً  لو األحكاـ والزَّ

أفَّ السديحيَّة كانت في و ، (4)تجؿُّ عمى مشع التَّعجد واحجةٌ  في ديغ الشَّرارى ال يػجج في اإلنجيل آيةٌ  ، ووالقيػد

                                                                                                                                                                      
 (،50-47، ص: )ـ2007شمبي، سمػى سميع، العبلقات األسخيَّة في القخآف الكخيع، رسالة ماجدتيخ مغ جامعة الشَّجاح الػششيَّة، نابمذ، بترخُّؼ:  (1)

 (.55-3/42، )ـ2006-ىػ1427، مكتبة وىبة، قاىخةصقخ، عصيَّة، مػسػعة األسخة تحت رعاية اإلسبلـ )حقػؽ الدوجية(، ال
 (.2/212يشطخ، ابغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع، مخجع سابق، ) (2)
، 4ق: يػسف الغػش، بيخوت، دار السعخفة، طقيحتفديخ، راية مغ عمع التَّ واية والجِّ ػكاني، دمحم بغ عمي بغ دمحم، فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الخِّ الذَّ  (3)

 (.333، ص: )ـ2007-ىػ1428
ساوية، دمذق، دار الكتاب العخبي، ط (4) خائع الدَّ وجات في التَّاريخ والذَّ د الدَّ  (.80ـ، ص: )2002، 1يشطخ، عبج السػجػد، عادؿ أحسج، تعجُّ
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د وجات السأخػذ عغ الييػدية بجاية األمخ تأخح بشطاـ تعجُّ واج، سسحت ، الدَّ لكغ عشجما جسعت بيغ الخَّىبانية والدَّ
 .(1)نافي الدِّ لمخجل أف يتدوَّج امخأة واحجة فقط، خذية الػقػع 

وجات لع يكػنػا مغ      د الدَّ يقػؿ دمحم بمتاجي: ومغ السقصػع بو أفَّ الحيغ شخعػا لمصَّػائف السديحيَّة مشع تعجُّ
األنبياء السػحى إلييع، إنَّسا كانػا بذخًا ذوي سمصات ووضائف كشديَّة، وال تديج تذخيعاتيع في نياية األمخ عغ أف 

ال يتَّرف برفات العرسة عغ الخصأ والقجاسة واإللداـ، ومغ ثعَّ يسكغ تغييخه باجتياد آخخ،  ابذخيِّ  اتكػف اجتيادً 
م  .(2)أكبخ مغ مرمحة الشَّاس اصة الكشديَّة أنَّو يتزسَّغ قجرً إذا رأى مغ ليع الدُّ

 فاإلسبلـ أباح التَّعجد لكغ جعل لحلظ شخوًشا، فسغ ذلظ:    

ؿ: العجؿ بيشيع.  األوَّ

 ف ال يديج عغ أربعة.الثَّاني: أ

 الثَّالث: القجرة عمى اإلنفاؽ.

 أباح التَّعجد لحكٍع عطيسٍة وأىجاٍؼ نبيمة، فسغ تمظ الحكع واألىجاؼ: واإلسبلـ أيًزا    

ة الخَّغبة إلى  -1 أفَّ شبيعة الخَّجل تختمف عغ شبيعة السخأة، وذلظ بأفَّ بعس الخِّجاؿ عشجه القجرة الجشديَّة وشجَّ
ما ال يدتصيع التَّحسُّل عمى واحجة وما يعتخييا أيًزا مغ حاالت مشع الجساع كحيس أو نفاس أو مخض، الشِّداء 

وجية، كسا يحرل في كثيخ مغ السجتسعات األخخى.  فيكػف التَّعجد حساية لو مغ الػقػع في الفاحذة والخيانة الدَّ

ذيمة، وذلظ بدبب زيادة عجد  -2  الشِّداء عمى الخِّجاؿ في أغمب السجتسعات.حساية لمسخأة مغ الػقػع في الخَّ

التَّكثيخ مغ عجد األمَّة، فالقػَّة تكُسغ في عجد أفخادىا كالقػَّة العدكخيَّة واالقتراديَّة التي تعتسج عمى العشرخ  -3
 البذخّي.

يا الخِّجاؿ يتعخَّض لب والحػادث األخخى التي د الخِّجاؿ، وذلظ بدبب وقػع الحخو اعجأعجاد الشِّداء تفػؽ أ أفَّ  -4
 دوف الشِّداء، فيكثخ عجد األرامل  والشِّداء برػرة عامة. 

وجة عشجىا عقع -5 ، أو مرابة بسخض عزاؿ ال يسكغ االستستاع بيا، فساذا أو مانع مغ اإلنجاب إف كانت الدَّ
وج حيشيا؟، أيبقى بقيَّة عسخه ىكحا؟!  .(3)يفعل الدَّ

وج في إرجاع مصمقتو -6  .(1)، فمػ لع يكغ التَّعجد مذخوعا فكيف يخجعيا إذا أحب ذلظرغبة الدَّ

                                                           
ػسيػلػجيا، والخابط ىػ: (1) ساوية، مغ مػقع سسا الدُّ يانات الدَّ واج في الجِّ اـ، الدَّ   http://basam79.blogspot.my. أبػ عميَّاف، بدَّ
بلـ، ط (2) حيحة، القاىخة، دار الدَّ شة الرَّ  (.162ـ، ص: )2000-ىػ1420، 1بمتاجي، محسَّج، مكانة السخأة في القخآف الكخيع والدُّ
 (.73-69ـ، ص: )1984-ىػ1404بترخُّؼ، رضا، محسَّج رشيج، حقػؽ الشِّداء في اإلسبلـ، بيخوت، السكتب اإلسبلمي،  (3)
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اعية لحلظ أفَّ نطخةوم     اإلسبلـ أعطع مغ نطخة الخَّجل التي قج تكػف شخريَّة، فاإلسبلـ جاء  غ الخؤى الجَّ
إلصبلح السجتسع مغ جسيع أمػره وشتى مجاالتو، ألجل ذلظ أباح التَّعجد لتحقيق ىحه األىجاؼ وتمظ السشافع 

واج بسثيبلتيا وتقييج لمخ  جل بأف ال يقع في العائجة عمى الشِّداء والسجتسع عمى حج سػاء، فيػ تحخيخ لمسخأة بحق الدَّ
 االنحخاؼ وما شابو ذلظ.

 ية:قاط اآلتويسكششا ىشا أيًزا أف نمخِّز مطاىخ العجؿ في الشِّ     

 .تكػف عجد المَّيالي متداوية بيشيغالعجؿ في السبيت، بأف  -1

خاب والسدكغ والكدػة. -2  العجؿ في الصَّعاـ والذَّ

 العجؿ في السعاممة والشَّفقة والسعاشخة. -3

 لعجؿ بيغ السدمسة والكتابيَّة والججيجة والقجيسة، وصاحبة العحر.ا -4

بيغ أوساط السجتسعات حتى السدمسة مشيا، فأصبح كل  اوفي ضل تمظ السؤشخَّات أصبح التَّعجد مدتيجش     
سغ صاحب ىػى يشعق بسا في فكخه مغ أىػاء لسحاربة التَّعجد، والشِّداء بصبيعة حاليغ بدبب غيختيغ أصبحغ يتكمَّ 

خؽ األوسط عجد ) كتػرة نػاؿ العيج مغ صحيفة الذَّ ىػ( أفَّ 15/7/1400بيحا السشصمق، والسذكمة كسا نقمت الجَّ
وؿ اإلسبلمية ال تال د 10-7تعجَّى ندبتو )تَّعجد في الجُّ وبعة! فالتَّعجُّ ة والدَّ جَّ %(، فاألمخ ال يحتاج إلى كّل ىحه الزَّ

د قج يكػف بالعذخات بصخيق غيخ غع مغ بأربعة فقط بصخيق شخعي بالخَّ يكػف  أفَّ وقػعو نادر جّجًا، وعجـ التَّعجُّ
ا في السج مغ شخعي بالخَّغع الجكتػرة نػاؿ العيج  %، كسا ورد في مقاؿ75تسع الغخبّي بشدبة أفَّ وقػعو مشتذخ ججِّ

 .(2)ىػ(15/7/1400نقبل مغ صحيفة الذخؽ األوسط عجد )

 حّق التَّعميع ألمػر ديشيا. ج(

وج تىحا الحّق مغ أعطع م     جاه زوجتو بأف يعمِّسيا أمػر ديشيا مغ صبلة وصياـ وزكاة وحّج إلى دؤوليات الدَّ
مػكيَّات واألخبلقيَّات اإلسبلميَّة الشَّبيمة، التي مغ شأنيا وقاية القمب مغ  يغ األخخى مغ اآلداب والدُّ بقيَّة أمػر الجِّ

تع والكحب، وقج دؿَّ القخآف عمى ىحا الحدج و  الحقج والبغزاء والكخاىيَّة، ووقاية المِّداف مغ الغيبة والشَّسيسة والذَّ
 الحّق، فسغ تمظ األدلَّة:

 .(132سػرة شو، اآلية ) ﴾ ؼَبلِجَخُ ٌٍِزَّمًٌٍََْؤُِْشْ ؤَىٍَْهَ ثِبٌصٍََّبحِ ًَاصْطَجِشْ ػٍََْْيَب ٌَب َٔغْإٌَُهَ سِصْلًب َٔذُْٓ َٔشْصُلُهَ ًَاٌْقاؿ هللا تعالى: ﴿  :أوَّاًل 

                                                                                                                                                                      
وجات وآثاره، ص: ) (1) د الدَّ  (.163فيَّاض، عبَّاس حديغ، تعجُّ
شة الشَّبػية، ط( 2)  (.947-940ـ، ص: )2006-ىػ1427، 1يشطخ، العيج، نػاؿ بشت عبج العديد، حقػؽ السخأة في ضػء الدُّ
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بلة واصبخ عمى فعميا      .(1)قاؿ ابغ كثيخ: أي استشقحىع مغ عحاب هللا بإقاـ الرَّ

وج لدوجتومغ  وأيُّ شيء أعطع     بلة تعميع الدَّ بلح في كثيخ الرَّ مغ األمػر الطَّاىخة ، فبأدائيا يتحقَّق الرَّ
زؽ مغ هللا تعالى. إوالباششة، و   فَّ السحافطة عمييا سبب في حرػؿ الخِّ

 .(55سػرة مخيع، اآلية ) ﴾ ًَوَبَْ َّإُِْشُ ؤَىٍَْوُ ثِبٌصٍََّبحِ ًَاٌضَّوَبحِ ًَوَبَْ ػِنْذَ سَثِّوِ َِشْضًِّْبقاؿ هللا تعالى: ﴿  :ايً نثا

جيجة، حيث كاف مثابخًا عمى شاعة ربِّو آمخا      فة الحسيجة، والخمَّة الدَّ قاؿ ابغ كثيخ: ىحا مغ الثَّشاء الجسيل والرِّ
 .(2)بيا ألىمو

ة  خَ كَ في ىحه اآلية الكخيسة ذَ ف     بلـ مع أىمو، وكيف كاف يعصيإهللا سبحانو قرَّ حقَّيع  يعسساعيل عميو الدَّ
 بلة والدكاة.بأمخىع بصاعة هللا بالرَّ 

 غٍَِبٌٌ شِذَادٌ ٌَب َّؼْصٌَُْ اٌٍَّوَ َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا لٌُا ؤَْٔفُغَىُُْ ًَؤَىٍِْْىُُْ َٔبسًا ًَلٌُدُىَب اٌنَّبطُ ًَاٌْذِجَبسَحُ ػٍََْْيَب ٍََِبئِىَخٌقاؿ هللا تعالى: ﴿  :اثالثً 

 .(6سػرة التَّحخيع، اآلية )  ﴾ َِب ؤََِشَىُُْ ًََّفْؼٌٍََُْ َِب ُّاَِْشًَُْ

يغ ومعخفة حبللو      ىشا يأمخ هللا تعالى عباده السؤمشيغ بأف يقػا أنفديع وأىمييع الشَّار، وذلظ بتعميسيع أحكاـ الجِّ
خورة، كسا بيَّشتُ  يغ بالزَّ  في مدتيّل حّق التَّعميع. مغ حخامو، وضخورة معخفة السعمـػ مغ الجِّ

وجة الشَّفدية واالقتراديَّة واالجتساعيَّة.      والسخترخ السفيج في ىحا الباب أفَّ اإلسبلـ حافع عمى حقػؽ الدَّ

و  كيف حفع !وفدبحاف هللا ما أعطس     وجية، فمحقَّ الدَّ  الحسج والسشة. وجة في جسيع شؤونيا الدَّ

وجينالسبحث الثَّاني: حقهق   في اإلنجيل. الدَّ

وج: السطمب األول  .حقػؽ الدَّ

عميو واجبات، وإفَّ السصالبة بالحقػؽ دوف القياـ بالػاجبات ىػ نػع  اعزػ في األسخة لو حقػؽ، وأيًز  كلُّ      
مغ األنانيَّة وعجـ التَّعاوف، ومصالبة الصَّخؼ اآلخخ بػاجبات دوف إعصائو حقػقو ىػ نػع مغ اإلذالؿ وعجـ 

 .(3)السحبَّة

وج، وإليكع اآليات التي ذكخت في  إصحاحاتوقج تشػعَّت      اإلنجيل في العيج الججيج في الحجيث عغ حقػؽ الدَّ
أف:  ىحا الذَّ

                                                           
 (.5/327ابغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع، مخجع سابق، ) (1)
 (.5/240العطيع، مخجع سابق، )ابغ كثيخ، تفديخ القخآف  (2)
عيجة، القاىخة، األنبا رويذ األوفدت، ط (3) وحية الدَّ  (.24-23، ص: )ـ2001، 4ششػدة، األنبا، األسخة الخُّ
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 حّق االجتساع. أ(

ُقُو ِإْنَداٌف »  :أّواًل   .(6/19إنجيل متى، ) «ِإًذا َلْيَدا َبْعُج اْثَشْيِغ َبْل َجَدٌج َواِحٌج. َفالَِّحي َجَسَعُو هللُا اَل ُيَفخِّ

واج سّخ مقجَّس، فالحي جسعو ىػ هللا، هللا      ؤاؿ ليذخح ليع ولشا أفَّ الدَّ يج السديح فاستغل الدُّ قاؿ فكخي: أمَّا الدَّ
وجيغ ليربحا جدًجا واحًجا، وإذا كاف هللا ىػ الحي جسعيسا فكيف يفخِّؽ اإلنداف بالصَّبلؽ ما  ىػ الحي جسع الدَّ

واج ليدتقل الخَّجل عغ عائمتو ليبشي أسخة ججيجة جسعو هللا، مغ أجل ىحا يتخؾ، مغ أجل  .(1)أف يتع سّخ الدَّ

وج وزوجتو  اشبَّو اإلنجيل ىش     واـ. وبساكجدج واحج، بأنيا العبلقة التي بيغ الدَّ  أنَّيسا جدج واحج فيبقى عمى الجَّ

 حّق الخِّئاسة. ب(

رسالة بػلذ  «َأفَّ اْلَسِديَح َأْيًزا َرْأُس اْلَكِشيَدِة، َوُىَػ ُمَخمُِّز اْلَجَدِج  أَلفَّ الخَُّجَل ُىَػ َرْأُس اْلَسْخأَِة َكَسا» قاؿ بػلذ: 

 .(5/23الخسػؿ إلى أىل أفدذ، )

أفَّ السديح ىػ رأس الكشيدة، ال باعتبار كػنو متدمصا عمييا وكفى، بل باعتبار كػنو نبع  قاؿ إبخاىيع سعيج:    
حياتيا، وضابط كيانيا، حارًسا لكل أعزائيا، فسغ الصَّبيعي أف يكػف الجدج خاضًعا لمخأس الحي مشو تشحجر كل 

َوُىَػ ُمَخمُِّز »في، ومفاد قػلو: القػى وتشبث في الجدج وتشتذخ فيو، فيػ إًذا خزػع شبيعي مشصقي ال قيخي تعدُّ 
ع بو أفَّ الخَّأس بسا فيو مغ عقل مفكخ، وعيشيغ ، ىػ أفَّ السديح لمكشيدة، كالخأس لمجدج، ومغ السدمّ «اْلَجَدجِ 

جمات، ويجبِّخ ما يمـد لريانتو فيخمرو مسا يرافو مغ  مبرختيغ، وأذنيغ واعيتيغ، يحسى الجدج، ويقيو شّخ الرَّ
عة السصمػبة مغ أعزاء الجدج نحػ الخَّأس، إنسَّا ىي شاعة مدتحقَّة عمى الجدج تمقاء عشاية ىجسات، فالصَّا

الخَّأس بو واىتسامو برالحو، فإذا كاف الخَّأس يزحي بالكثيخ في سبيل حفع الجدج وتخميرو مغ السخاشخ، فميذ 
 . (2)ّق عمى السخأة أف تصيع الخَّجلبكثيخ عمى الجدج أف يخزع لمخأس، وإذا وجب عمى الخَّجل أف يحسي السخأة، ح

وج بسثابة الخأس لمدوجة، وذلظ لعمػ مكانو وقجره.      يخى الباحث أف بػلذ شبو الدَّ

 حّق الخزػع. ج(

 .(5/22رسالة بػلذ الخسػؿ إلى أىل أفدذ، ) «َأيَُّيا الشَِّداُء اْخَزْعَغ ِلِخَجاِلُكغَّ َكَسا ِلمخَّبِّ » قاؿ بػلذ:  :أّواًل 

                                                           
 .https://st-takla.org/pub_Bible، تفديخ إنجيل متى، الخابط: -العيج الججيج-فكخي، أنصػنيػس، شخح الكتاب السقجس  (1)
 (.369-364ـ، ص: )1983، 3سعيج، إبخاىيع، شخح رسالة أفدذ، القاىخة، دار الثقافة، ط (2)
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قاؿ فكخي: دعا الجسيع ألف يكػنػا خاضعيغ لبعزيع، وىشا رأى أفَّ أىع مكاف نخى فيو ىحا الخزػع ىػ     
وجة لدوجيا، ويخى األوالد ىحا فيتعمسػا الخزػع ألبييع وأمُّيع وتريخ األسخة  األسخة، حيث يجب أف تخزع الدَّ

 (1).ىحا ىػ مػضػع رسالة أفدذفي وحجتيا نسػذج لسا تكػف عميو الكشيدة الستَّحجة في محبة، و 

مَِّساٍت َكحِلَظ اْلَعَجاِئُد ِفي ِسيَخٍة َتِميُق ِباْلَقَجاَسِة، َغْيَخ َثاِلَباٍت، َغْيَخ ُمْدَتْعَبَجاٍت ِلْمَخْسِخ اْلَكِثيِخ، ُمعَ » قاؿ بػلذ:  :اثانيً 
بَلَح، ِلَكْي َيْشَرْحَغ اْلَحَجَثاِت َأْف َيُكغَّ ُمِحبَّاٍت  ، الرَّ ، ُمَتَعقِّبَلٍت، َعِفيَفاٍت، ُمبَلِزَماٍت ُبُيػَتُيغَّ ِلِخَجاِلِيغَّ َوُيْحِبْبَغ َأْواَلَدُىغَّ

َؼ َعَمى َكِمَسِة هللِا  ، ِلَكْي اَل ُيَججَّ  .(5-2/3رسالة بػلذ الخسػؿ إلى تيصذ، ) «َصاِلَحاٍت، َخاِضَعاٍت ِلِخَجاِلِيغَّ

حياة السخأة أف ُتعمع الحجثات أف يحببغ رجاليغ، إذ السخأة معيغ الخَّجل في قاؿ ممصي: الجَّرس الخَّئيدي في     
خبلص نفدو، وأف تحب أوالدىا في الخَّب، وتكػف متعقمِّة، عفيفة، مبلزمة لبيتيا، صالحة، خاضعة لخجميا في 

 .(2)الخَّب، لكي ال ُيججؼ عمى كمسة هللا بدببيا

وجة: السطمب الثاني  .حقػؽ الدَّ

 الحّب.حّق أ( 

ُو َوَيْمَتِرُق ِباْمَخَأِتِو، َوَيُكػُف االْثَشاِف َجَدًجا َواِحًجا » قاؿ متى:  :أوَّاًل  إنجيل متى  «ِمْغ َأْجِل ىَحا َيْتُخُؾ الخَُّجُل َأَباُه َوُأمَّ

(19/5). 

ليذ السخاد أف يبعج عغ مكانيسا بل أف يخبط بعبلقة أشج مغ العبلقة  «َيْتُخُؾ الخَُّجُل َأَباُه َوُأمَّوُ »قاؿ وليع إدي:     
أي أف يكػف اقتخاف أحج الدوجيغ باآلخخ كاقتخاف أحج أعزاء الجدج باآلخخ  «َجَدًجا َواِحًجا»التي بيشو وبيشيسا، 

وجيغ فبل يشفظ إال بسػت أحجىسا، وأراد هللا بحلظ أف اال قتخاف اتحاد شخعي واتحاد وأف يجـو ذلظ االقتخاف بجواـ الدَّ
 .(3)في السحبة والسقاصج واالعساؿ والمحات واالفخاح واألحداف

وج وز      وج يتخؾ أباه وأمو ألجل زوجتوو شبَّو متى ىشا العبلقة التي بيغ الدَّ ، جتو بالجدج الػاحج، حتَّى أفَّ الدَّ
 .وىحا دليل عمى قػة العبلقة التي تخبصيع مغ خبلؿ ىحا التذبيو

رسالة بػلذ  «َأيَُّيا الخَِّجاُؿ، َأِحبُّػا ِنَداَءُكْع َكَسا َأَحبَّ اْلَسِديُح َأْيًزا اْلَكِشيَدَة َوَأْسَمَع َنْفَدُو أَلْجِمَيا » قاؿ بػلذ:  :اثانيً 

 .(5/25الخسػؿ إلى أىل أفدذ، )

كسا تخزع  وجة ىػ أف تخزع لدوجياالدَّ أف كاف واجب أي  «َأيَُّيا الخَِّجاُؿ، َأِحبُّػا ِنَداَءُكعْ »قاؿ متى بيشاـ:    
وح القجس، في ىحا الفرل، والخُّ ، وج ىػ أف يحب زوجتو كسحبة السديح لمكشيدةالكشيدة لمسديح، فإف واجب الدَّ 

 مقياس خزػع السخأة لخجميا ىػ خزػع الكشيدة لمسديح، وأفَّ  ا أفَّ ا مبيشً وجة أيًز وج كسا لمدَّ يقجـ السديح نفدو لمدَّ 
                                                           

 .https://st-takla.org/pub_Bible، مخجع سابق، الخابط: -العيج الججيج-فكخي، أنصػنيػس، شخح الكتاب السقجس (1)
 .https://st-takla.org/pub_Bible، الخابط: تفديخ رسالة تيصذ، -العيج الججيج-ممصي، تادرس يعقػب، شخح الكتاب السقجس  (2)
 (.1/315صجر عغ مجسع الكشائذ في الذخؽ األدنى، ) إدي، وليع، الكشد الجميل في تفديخ اإلنجيل، (3)
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يا لو  «ا اْلَكِشيَدَة َوَأْسَمَع َنْفَدُو ألجمَياَأَحبَّ اْلَسِديُح أيًز »، ة السديح لمكشيدةجل المخأتو ىػ محبَّ ة الخَّ مقياس محبَّ 
سمع أالسديح الكشيدة و  وح القجس أماـ األزواج! مثاؿ سساوي مبارؾ، فبقجر ما أحبَّ س يزعو الخُّ مغ مثاؿ مقجَّ 

ا عشجه لمكشيدة بل و لع يعط مسَّ إنَّ « َوَأْسَمَع َنْفَدُو ألجمَيا»، ػا نداءىعجاؿ أف يحبُّ الخِّ  نفدو ألجميا ىكحا يجب عمى
ب يدػع! فؤلجمشا يا الخَّ ما أعجب محبتظ أيُّ  ،ع ألجميا فقط بل بحؿ نفدو بحؿ حياتو ألجمياأعصي نفدو، ولع يتألَّ 

السسظ السعبػد كل سجػد  ،ة وليكػف لشا أفزلبحلت حياتظ لتحييشا نحغ األمػات. أسمست نفدظ لتكػف لشا حيا
 .(1)كخاـإوحسج و 

يع حيث أنَّو شبَّو ىحا الحّب كحّب السديح لمكشدية، لشدائيخى الباحث يذيخ بػلذ إلى أىسية حّب الخِّجاؿ     
 والتي يكػف فييا كثيخ مغ معاني التَّزحية تحقيقا ليحا الحّب.

 حّق مشع التَّصميق لغيخ عمة. ب(

َنا َوَتَدوََّج ِبُأْخَخى َيْدِني، َوالَِّحي َيَتَدوَّجُ » قاؿ متى:       «ِبُسَصمََّقٍة َيْدِني  َوَأُقػُؿ َلُكْع: ِإفَّ َمْغ َشمََّق اْمَخَأَتُو ِإالَّ ِبَدَبب الدِّ
 .(9/ 19إنجيل متى، )

واج يشحّل مغ تمقاء ذاتو بدبب الدِّ      نا، ألفَّ هللا ىػ الحي جسع، ودخػؿ الدِّنا قاؿ متى السدكيغ: أمَّا قػلو إفَّ الدَّ
يصاف، فبل مكاف لػحجة زيجة بعج، ولكغ يعػد يعمى وحجة الدِّيجة التي صشع ا هللا يعتبخ دخػؿ الشَّجاسة وإصبع الذَّ

زانًيا، ألفَّ السديح ليقػؿ إفَّ الخَّجل الحي يتدوَّج بأخخى بعج أف شمَّق امخأتو، إذا لع يكغ بدبب الدِّنا، فيػ يعتبخ 
الصَّبلؽ بجوف العمَّة غيخ قانػني، وىػ مخفػض مغ قبل هللا، أما الحي يتدوَّج بسصمَّقة ميسا كاف، سػاء كانت 
صالحة أو زانية، فيػ يدني، ألنَّيا إف كانت صالحة فيي ال تداؿ محدػبة عمى زوجيا ألفَّ الصَّبلؽ غيخ قانػني، 

 .(2)انية فيػ شخيظ ليا ألف كل مغ الترق بدانية ىػ زافأمَّا إف كانت زانية، فسغ يتدوَّج بد 

وج، وال يسكغ أف يقع الصَّ  نجج أفَّ الصَّبلؽ مدسػحٌ ولحلظ ىشا      وجة الدِّنا وليذ الدَّ بلؽ بو في حالة ارتكاب الدَّ
واج أقػى مغ كل ىحا األسباب.  بدبب آخخ، ألفَّ رابصة الدَّ

 حّق الكخامة. ج(

يَّاُىغَّ َكحِلُكْع َأيَُّيا الخَِّجاُؿ، ُكػُنػا َساِكِشيَغ ِبَحَدِب اْلِفْصَشِة َمَع اإِلَناِء الشَِّداِئيِّ َكاأَلْضَعِف، ُمْعِصيَغ إِ » قاؿ بصخس:     
 .(3/7ة بصخس الخسػؿ األولى، )رسال «َكَخاَمًة، َكاْلَػاِرَثاِت َأْيًزا َمَعُكْع ِنْعَسَة اْلَحَياِة، ِلَكْي اَل ُتَعاَؽ َصَمَػاُتُكْع 

وج السديحي ال بج أف يكػف عمى إدراؾ سميع بػضع زوجتو، واجبات الَّدوج نحػ زوجتو، ف ىشا بيَّغ بصخس     الدَّ
وجة البجنية، وأمَّا مغ  ا الشَّاحية الصَّبيعية عميو أف يعخؼ قجرة الدَّ وحية، فأمَّ ة مغ الشَّاحيتيغ الصَّبيعية والخُّ خاصَّ

                                                           
 .https://www.baytallah.comبيشاـ، متى، تفديخ رسالة بػلذ الخسػؿ ألىل أفدذ، الخابط:  (1)
 (.533ـ، ص: )1999، 1السدكيغ، متى، اإلنجيل بحدب القجيذ متى دراسة وتفديخ وشخح، القاىخة، ديخ القجيذ أنبا مقار، ط (2)
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وحية عميو أف يجرؾ مداواتو معيا، باعتبار أنَّيسا يذتخكاف مًعا في نعسة هللا، فإذا تسَّت ىاتيغ الشَّاحيتيغ الشَّ  احية الخُّ
وحي بيشيسا بلة والتَّعاوف الخُّ واج كامبًل حقيقيِّا، فتكػف مثسخة في الرَّ  .(1)أصبح الدَّ

ة أمػر ىي:      يقخر بصخس ىشا عجَّ

 يداكغ زوجتو والسداكشة يمدميا االنفاؽ وحدغ العذخة.أفَّ عمى الخَّجل أف  -1

 .(2)أفَّ عمى الخَّجل أف يكـخ امخاتو ألنَّيا ىي وىػ سػاء أماـ هللا، عدَّ وجلّ  -2

 . (3)يصمب مغ الجسيع أف يعامل بعزيع البعس بميغ ووداعة وأف يكػنػا أبخارًا لصفاء -3

وج حساية زوجتو، ومعاممتيا بالسعخوؼ ومعاشختيا بالحدشى      .(4)فيجب عمى الدَّ

ميع السبشي عمى فيع سميع، « ِبَحَدِب اْلِفْصَشِة » قاؿ فكخي:      اإِلَناِء الشَِّداِئيِّ » الفصشة ىي التَّرخؼ الدَّ
متَّخفق، وتذبييو باإلناء ألَّنو يحسل داخمو ىشا يذبِّو الخَّسػؿ الشِّداء بإناء ىّر ضعيف، يحتاج ل« َكاأَلْضَعِف 

ساوات  .(5)األشفاؿ، ويصمب الخَّسػؿ مغ الخَّجل أف يعصى كخامة لدوجتو فيي ستخث معو في ممكػت الدَّ

وجين في القخآن واإلنجيل. السذتخكة بين حقهق الالسبحث الثالث:   الدَّ

وجيغ في القخآفالحقػؽ ال: السطمب األول  .سذتخكة بيغ الدَّ

وج وحقػؽ الدَّ      ة بيسا، سششتقلبعجما انتييشا مغ الحجيث عغ حقػؽ الدَّ محجيث عغ الحقػؽ ل وجة الخاصَّ
 ظ الحقػؽ السذتخكة: متجاه اآلخخ، فسغ تسا، والػاجبة عمى كل واحج مشيسا السذتخكة بيشي

 .حّق حدغ العذخةأ( 

وجيغ السقرػد بو      والسعاممة مع بعزيسا البعس.السعاشخة  ىػ أف يحدغ كل مغ الدَّ

 يا والتي مغ أبخزىا حدغ العذخة، ومغ األدلة عمى ذلظ:ئحلظ لحخصو عمى سعادة األسخة وبشاوالقخآف قج أوصى ب

 .(228اآلية )سػرة البقخة،  ﴾ ًٌََيَُّٓ ِِضًُْ اٌَّزُِ ػٍََْْيَِّٓ ثِبٌَّْؼْشًُفِ ًٌٍَِشِّجَبيِ ػٍََْْيَِّٓ دَسَجَخٌقاؿ هللا تعالى: ﴿  :أواًل 

                                                           
، 1الف، التفديخ الحجيث لمكتاب السقجس العيج الججيج رسالة بصخس األولى، الستخجع: نيكمذ نديع، القاىخة، دار الثقافة، طأبترخؼ، ستبد،  (1)

 (.120-119ـ، ص: )1994
(2) Cfr. Ioannes Paulu s Pp. II, Esortazione apostolica post-sinodale:Una speranza nuova per il Libano, 10 maggio 

1997, in AAS, 89 (1998), 313-416, n. 50]; Shahatit Bassam, I diritti e i doveri dei Christifideles nello Statuto 

Personale dei Paesi arabi specialmente in Giordania, Latern university press, Roma, 2017, p. 147 -148. 
باعة والشَّ  (3) سيع، نطاـ األسخة في اإلسبلـ بيغ السديحيَّة واإلسبلـ )دراسة مقارنة(، الخِّياض، درا العمـػ لمصِّ ، 1ذخ، طشعبلف، محسػد عبج الدَّ

 (.332ـ، ص: )1983-ىػ1403
 (.57) ص:، ـ2000بخ أحسج، نطاـ األسخة في الييػديَّة والشَّرخانيَّة واإلسبلـ، القاىخة، نيزة مرخ لمصَّباعة والشَّذخ والتَّػزيع، شو، صا (4)
 .https://st-takla.org/pub_Bible، الخابط: مخجع سابق، -العيج الججيج-يشطخ، فكخي، شخح الكتاب السقجس (5)
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وجية أف تكػف بالسعخوؼ، وما أسسى ىح    مغ  وه الكمسة وما تحسمىشا وضع هللا دستػر الحياة في العبلقة الدَّ
وجة فحقػؽ  حقػؽ عالية، فكسا لمدوج دوف خبلؼ ونداع، وتثسخ  ، كي تجـو العبلقة بيشيساحقػؽ أيًزاعمى الدَّ

وج أف يكـخ ويحتـخ ويخعى زوجتو وذلظ باألنذ والبذاشة والسداح وجية ثسارىا السخجػَّة، فعمى الدَّ  .العبلقة الدَّ

ىُُْ ٌََِدَّحً ًَسَدَّْخً بَِّْ فِِ رٌَِهَ ٌَأَّبدٍ ٌِمٌٍََْ ًَِِْٓ آَّبرِوِ ؤَْْ خٍََكَ ٌَىُُْ ِِْٓ ؤَْٔفُغِىُُْ ؤَصًَْاجًب ٌِزَغْىُنٌُا بٌَِْْيَب ًَجَؼًََ ثَْْنَقاؿ هللا تعالى: ﴿  ا:ثانيً 

، اآلية ) ﴾ َّزَفَىَّشًَُْ ـو  .(21سػرة الخُّ

﴾ أي مغ نصف  ِِْٓ ؤَْٔفُغِىُُْ﴾ أي نداء تدكشػف إلييا ﴿  خٍََكَ ٌَىُُْ ِِْٓ ؤَْٔفُغِىُُْ ؤَصًَْاجًبقاؿ القخشبي: معشى ﴿     

دة الجساع والخَّحسة الػلج، ﴿  ًة َوَرْحَسًة ﴾ قاؿ ابغ عباس ومجاىج: السػَّ الخِّجاؿ ومغ جشدكع، ﴿ َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

ؿ ارتفاؽ الخَّجل بالسخأة سكػ ًَِِْٓ آَّبرِوِ ؤَْْ خٍََكَ ٌَىُُْ ِِْٓ ؤَْٔفُغِىُُْ ؤَصًَْاجًب ٌِزَغْىُنٌُا بٌَِْْيَب  نو إلييا مسا فيو مغ غمياف القػَّة، ﴾ فأوَّ

مب إليو، فإلييا يدكغ، وبيا يتخمَّز مغ اليياج، ولمخجاؿ خمق البزع  وذلظ أفَّ الفخج إذا تحسل فيو ىيج ماء الرُّ
 .(1)مشيغ

وجية بأنَّيا سكغ، وأيُّ وصف أبمغ مغ ىحا الػصف الحي يحسل      انطخ ثعَّ تأمَّل كيف وصف هللا العبلقة الدَّ
مغ األحاسيذ والعػاشف، ثع بيَّغ أفَّ ىحه العبلقة مبشيَّة عمى الػّد والخَّحسة، فإذا  اكثيخً مغ السعاني بل  اخً كثي

 تحقَّقت ىحه األمػر في تمظ العبلقة، كيف تكػف يا تخى؟، سأتخؾ اإلجابة لكع.

 .(19اآلية )سػرة الشِّداء،  ﴾ ًَػَبشِشًُىَُّٓ ثِبٌَّْؼْشًُفِقاؿ هللا تعالى: ﴿  :اثالثً 

وج مغ زوجتو شيب الكبلـ وحدغ السطيخ والييئة، فكحلظ أفَّ ىشا األصل في حدغ العذخة، كسا      يحبُّ الدَّ
وج بأف يعاشخ زوجتو بالسعخوؼ. وج يفعل معيا كسا يحب أف تفعل معو، ألجل ذلظ أمخ هللا الدَّ  الدَّ

 ويسكششا أف نمخِّز حّق العذخة بالسعخوؼ بعذخ نقاط كالتَّالي:    

 .حسة بيشيساخَّ الة و سػدَّ بال ( حدغ العذخة1

 بالػفاء لآلخخ. ( حدغ العذخة2

 كل واحج مشيسا اآلخخ.سجاعبة ب ( حدغ العذخة3

 .خور عمى قمب اآلخخإدخاؿ الدُّ بتعسُّج  ( حدغ العذخة4

 ية في ىحا الجساعوج الشِّ دوجيا، فبل تستشع عشو إذا دعاىا إلى الفخاش، وُيحدغ الدَّ ل الدوجة ةعفَّ ب ( حدغ العذخة5
 يحرل عمى األجخ.حتى 

                                                           
 (.16/412ألحكاـ القخآف، مخجع سابق، )القخشبي، الجامع بترخُّؼ،  (1)
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 والدَّالت. عغ األخصاء افخفالصَّ  غّس ب ( حدغ العذخة6

، وتخبية سشدؿعاـ، وتشطيف اللمصَّ  مغ مجيػد في البيت: مغ شييلسا تبحلو وج لدوجة الدَّ بتقجيخ  ( حدغ العذخة7
 .لؤلوالد، وسيخ عمى راحتيع

 .وجيغ لآلخخكل مغ الدَّ  تدّيغب ( حدغ العذخة8

 يسا.بيش تبادؿ الحبّ ب ( حدغ العذخة9

 .صاحبو سخّ كل واحج مشيسا أف يحفع ب حدغ العذخة( 10

وج وزوجتو.      وغيخىا الكثيخ والكثيخ فيسا يتعمق بحدغ العذخة بيغ الدَّ

وجيغ أف يعاشخ اآلخخ بالسعخوؼ، فيخمز لو في سخِّه و     عبلنيَّتو وال يتكمَّع عشو  فيجب عمى كّل واحج مغ الدَّ
خور مع اآلخخيغ بذ نفدو، وأف يديل عشو كّل ألع وتعب وىّع  فييء يؤذيو ويغزبو، ويحاوؿ جيجه أف يجخل الدُّ

 .(1)يشدؿ بو

 .سعاشخةحّق ال ب(

نفدو مغ الػقػع  مشعأمخ غخيدّي فالخَّجل  وىيىحه الجدئَّية تحجَّث عشيا القخآف وتصخَّؽ إلييا، كيف ال  حّتى    
واج حُ في فا وجيغ ع بحميمتو التي أحميا هللا لو، فبأف يدتست لو قَّ حذة الدِّنا، وبعج الدَّ االستستاع  لوحّق يكبل الدَّ

خعية السعخوفة، وتحقيق ػابط الذَّ األمخ الفصخي لجى بشي البذخ الحي يتػلَّج مشو التشاسل، وقج ثبت  باآلخخ بالزَّ
ة آيات في القخآف فسغ ذلظ:  ىحا الحّق في عجَّ

 .(223سػرة البقخة، اآلية ) ﴾ ِٔغَبئُوُُْ دَشْسٌ ٌَىُُْ فَإْرٌُا دَشْصَىُُْ ؤَََّٔ شِئْزُُْقاؿ هللا تعالى: ﴿  :أوَّاًل 

، لكغ ال بج أف يكػف الجساع في مػضع الحخث وىػ ابدوجتو وجعمو حبلال بيشيسأباح هللا لمدوج االستستاع     
بخ.  القبل، عمى الييئة التي يخيجىا بعيجًا عغ الجُّ

عخاء، اآلية ) ﴾ ًَرَزَسًَُْ َِب خٍََكَ ٌَىُُْ سَثُّىُُْ ِِْٓ ؤَصًَْاجِىُُْقاؿ هللا تعالى: ﴿  :اثانيً   .(166سػرة الذُّ

قاؿ القخشبي: فأعمع هللا عد وجل الخِّجاؿ أفَّ ذلظ السػضع خمق مشيغ لمخجاؿ، فعمييا بحلو في كل وقت     
وج، فإف مشعتو فيي ضالسة وفي حخج عطيع  .(2)يجعػىا الدَّ

                                                           
راسات العمي (1) اـ إبخاىيع، عػامل استقخار األسخة في اإلسبلـ، رسالة ماجدتيخ مغ جامعة الشَّجاح الػششيَّة كميَّة الجِّ ـ، ص: 2010ا، زريقة، رشا بدَّ
(90.) 
 (.16/412القخشبي، الجامع ألحكاـ القخآف، مخجع سابق، ) (2)
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وجة تمبية رغبة زوجيا في االستستاع بيا، فإف أبت مغ غيخ مدػغ شخعّي كحيس أو      وعميو يجب عمى الدَّ
 نفاس أو صياـ واجب أو إحخاـ بحج أو عسخة أو مخض، فإنَّيا تأثع إف لع تدتجب لدوجيا.

( فََِّٓ اثْزَغََ 6ػٍَََ ؤَصًَْاجِيُِْ ؤًَْ َِب ٍََِىَذْ ؤََّّْبُٔيُُْ فَةَِّٔيُُْ غَْْشُ ٌٍَُِِِنيَ )( بٌَِّب 5ًَاٌَّزَِّٓ ىُُْ ٌِفُشًُجِيُِْ دَبفِظٌَُْ )قاؿ هللا تعالى: ﴿  :اثالثً 

 .(7-5سػرة السؤمشػف، اآلية ) ﴾ ًَسَاءَ رٌَِهَ فَإًٌَُئِهَ ىُُُ اٌْؼَبدًَُْ

زوجاتيع، حيث أفَّ ىحه اآلية فييا داللة  عمى ة الحيغ يحفطػف فخوجيع إالَّ غ في ىحه اآلييمجح هللا السؤمش    
اؼ جعػ إليو الفصخة البذخيَّة، ألفَّ القرج مشو إعفتل مغ الصَّخفيغ باآلخخ، فيػ أمخ واضحة بحّق االستستاع لك
عادة األسخيَّةي مغ نتائجو تحقيق السحبَّة والسػدَّ حالشَّفذ، وإنجاب الشَّدل، وال  .ة والدَّ

( ًَبِْْ ػَضٌَُِا اٌطٍََّبقَ فَةَِّْ اٌٍَّوَ 226ٌٍَِّزَِّٓ ُّاٌٌَُْْ ِِْٓ ِٔغَبئِيُِْ رَشَثُّصُ ؤَسْثَؼَخِ ؤَشْيُشٍ فَةِْْ فَبءًُا فَةَِّْ اٌٍَّوَ غَفٌُسٌ سَدٌُِْ )قاؿ هللا تعالى: ﴿  :ارابعً 

 .(227-226سػرة البقخة، اآلية ) ﴾ عَِّْغٌ ػٌٍَُِْ

وجيغ بسا أمخ هللا تعالى بو، (1)يسية: "ومغ الحقػؽ األبزاعقاؿ شيخ اإلسبلـ ابغ ت     ، فالػاجب الحكع بيغ الدَّ
ي إلى اآلخخ حقػَقو بصيب نفذ،  مغ إمداؾ بسعخوؼ أو تدخيح بإحداف، فيجب عمى كلٍّ مغ الدوجيغ أف يؤدِّ
جاؽ والشَّفقة بالسعخوؼ، وحقِّا في بجنو، وىػ العذخة  وانذخاح صجر؛ فإف لمسخأة عمى الخجل حقِّا في مالو، وىػ الرَّ

 .(2)والستعة، بحيث لػ آلى مشيا استحقَّت الفخقة بإجساع السدمسيغ

وج ىجخ زوجتو، ألنَّو مأمػر بأداء حقِّيا، حتَّى وإف حمف  اعطيسً  ابيَّشت اآلية ىشا حكسً ف     وىػ حخمة تعسُّج الدَّ
حفع حّق لمدوجة  أال يقخب زوجتو فُيسيل أربعة أشيخ كحج أعمى وإال لدمو الحشث أو يصمق، وىحا لسا فيو مغ

 وعجـ اإلضخار بيا.

 .(187سػرة البقخة، اآلية ) ﴾ ىَُّٓ ٌِجَبطٌ ٌَىُُْ ًَؤَْٔزُُْ ٌِجَبطٌ ٌَيَُّٓ قاؿ هللا تعالى: ﴿ :اخامدً 

وجة في آف واحج، حيث شبييسا      وح لمدوج والدَّ جاء القخآف ىشا بترػيخ بارع جّجًا لعبلقة امتداج الجدج والخُّ
وجة ىسا في الحقيقة ممترقيغ  وج والدَّ بالمِّباس وىػ ما يكػف عادة ممترقا ببلبدو ويكػف أيزا ستخًا لو، فالدَّ

، ففيو الدتخ الجدجّي )الطاىخ( والشفدّي )الباشغ(، ساا لبعزيبعزيسا ببعس كالجدج الػاحج، ثع إنيسا ستخً 
وحيَّة، ثعَّ إنِّي بيَّشت تفديخ ىحه اآلية في عمى لحخص كل واحج مشيسا  تحقيق رغبات اآلخخ الجشديَّة والشَّفديَّة والخُّ

 ، فبل حاجة لتكخارىا ىشا.(3)لمسخأة  مػضع حّق العذخة بالسعخوؼ

                                                           
: وطء الشِّداء، فبل يحّل إالَّ بيقيغ الحّل، وذلظ بشكاح صحيح، عخَّفيا: الدعجي، عبج الخحسغ بغ ناصخ، القػاعج الفقيية السشطػمة معشى األبزاع (1)

ؤوف اإلسبلميَّة، ط  (.128ـ، ص: )2007-ىػ1428، 1وشخحيا، السقجـ ليا: محسَّج بغ ناصخ العجسي، الكػيت، وزارة األوقاؼ والذُّ
 (.28/383مجسػع فتاوى شيخ اإلسبلـ، مخجع سابق، ) ابغ تيسية، (2)
 (.17-16-15ص: ) (3)
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 حّق التَّػارث.ج( 

ب رَشَوَْٓ ِِْٓ ثَؼْذِ ًَصَِّْخٍ ٌُّصِنيَ ًٌََىُُْ ِٔصْفُ َِب رَشَنَ ؤَصًَْاجُىُُْ بِْْ ٌَُْ َّىُْٓ ٌَيَُّٓ ًٌََذٌ فَةِْْ وَبَْ ٌَيَُّٓ ًٌََذٌ فٍََىُُُ اٌشُّثُغُ َِِّّ قاؿ هللا تعالى: ﴿    

ُُٓ َِِّّب رَشَوْزُُْ ِِْٓ ثَؼْذِ ًَصَِّْخٍ رٌُصٌَُْ ثِيَب ؤًَْثِيَب ؤًَْ دٍَّْٓ ًٌََيَُّٓ اٌشُّثُغُ َِِّّب رَشَوْزُُْ بِْْ ٌَُْ َّ سػرة  ﴾ دٍَّْٓ ىُْٓ ٌَىُُْ ًٌََذٌ فَةِْْ وَبَْ ٌَىُُْ ًٌََذٌ فٍََيَُّٓ اٌضُّّ

 .(12الشِّداء، اآلية )

وجية سبب لمتػارث فإذا مات أحج     وجيغ، فالدَّ سا قبل ىىحه اآلية عبارة عغ قاعجة تثبت حّق التَّػارث بيغ الدَّ
حيح، سػاء مات أحجىسا قبل الجُّخػؿ أو لع يكغ ثسَّة مانع يسشعوورثو إف اآلخخ  واج الرَّ ، وذلظ بعج إبخاـ عقج الدَّ

 ساء في كتب السػاريث.بعجه، وتفريل ندبة السيخاث قج بيَّشيا العم

 حّق السراىخة. د(

َذْ ػٍََْْىُُْ ؤَُِّيَبرُىُُْ ًَثَنَبرُىُُْ ًَؤَخٌََارُىُُْ ًَػََّّبرُىُُْ ًَخَبٌَبرُىُُْ ًَثَنَبدُ اٌْإَرِ ًَثَنَبدُ اقاؿ هللا تعالى: ﴿      ٌْإُخْذِ ًَؤَُِّيَبرُىُُُ اٌٍَّبرِِ دُشِِّ

برِِ فِِ دُجٌُسِوُُْ ِِْٓ ِٔغَبئِىُُُ اٌٍَّبرِِ دَخٍَْزُُْ ثِيَِّٓ فَةِْْ ٌَُْ رَىٌٌُُٔا دَخٍَْزُُْ ثِيَِّٓ فٍََب ؤَسْضَؼْنَىُُْ ًَؤَخٌََارُىُُْ َِِٓ اٌشَّضَبػَخِ ًَؤَُِّيَبدُ ِٔغَبئِىُُْ ًَسَثَبئِجُىُُُ اٌٍَّ

سػرة الشِّداء، اآلية  ﴾اٌٍَّوَ وَبَْ غَفٌُسًا سَدًِّْب ذْ عٍََفَ بَِّْ جُنَبحَ ػٍََْْىُُْ ًَدٍََبئًُِ ؤَثْنَبئِىُُُ اٌَّزَِّٓ ِِْٓ ؤَصٍَْبثِىُُْ ًَؤَْْ رَجَّْؼٌُا ثََْْٓ اٌْإُخْزَِْْٓ بٌَِّب َِب لَ

(23). 

عمساء الفقو  بيل اإليجاز، وتفريل ذلظ قج بيشوذكخت اآلية الكخيسة السحخمات مغ الشِّداء بالسراىخة عمى س    
بيع، وال  غيخ السذخوعة بدبب نتيجة السخالصةعبلقات الىحا التَّحخيع وقػع الصَّسع في في كتبيع، والحكسة في 

 يسكغ مشع ذلظ إال بالتَّحخيع السؤبَّج، لسا فيو مغ مشع وقػع الشِّداع بيغ األقارب.

 حّق ثبػت الشَّدب لمػلج. ه(

اىتعَّ القخآف بيحا الحّق، حفطًا مغ الفداد وضياع األنداب، حيث ذكخ مجسػعة مغ األدلَّة تتعمَّق بيحا     
 السػضػع. فسغ ذلظ: 

 .(54سػرة الفخقاف، اآلية ) ﴾ ًَىٌَُ اٌَّزُِ خٍََكَ َِِٓ اٌَّْبءِ ثَشَشًا فَجَؼٍََوُ َٔغَجًب ًَصِيْشًا ًَوَبَْ سَثُّهَ لَذِّشًاقاؿ هللا تعالى: ﴿  :أوَّاًل 

ن     ـ لثبػت ندب الػلج بػالجيو، ولتبا أفخادىا تخبطف ات األسخة التي تقـػ عمييا،الشَّدب مغ أىع مكػِّ دؿ رابصة الجَّ
 عجـ تفكُّظ أواصخ األسخة ولتبقى متيشة يدػدىا العصف والحشاف.مسا يزسغ الحقػؽ بيغ األبشاء واآلباء، 

ٌُىُُْ ثِإَفٌَْاىِىُُْ ًَاٌٍَّوُ  لًٌَََِْب جَؼًََ ؤَصًَْاجَىُُُ اٌٍَّبئِِ رُظَبىِشًَُْ ِِنْيَُّٓ ؤَُِّيَبرِىُُْ ًََِب جَؼًََ ؤَدْػَِْبءَوُُْ ؤَثْنَبءَوُُْ رٌَِىُُْقاؿ هللا تعالى: ﴿  :اثانيً 

 .(4سػرة األحداب، اآلية ) ﴾ َّمٌُيُ اٌْذَكَّ ًَىٌَُ َّيْذُِ اٌغَّجًَِْ
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خعي فأبصل كلّ عمى كخامة اإلنداف، جعل الشَّدب يتحقَّق بالدَّ  اضً احف     غيخ مذخوعة، كسا كاف  ةقيشخ  واج الذَّ
ـ ذلظ، كسا فجاء اإلسبلـ ل عغ شخيق الفاحذة أو التَّبشي، عميو في الجاىمية مغ ندب الػلج بالخج وضحت أحخَّ

 ذلظ اآلية الكخيسة.

 .(233سػرة البقخة، اآلية ) ﴾ ًَػٍَََ اٌٌٌٌَُّْْدِ ٌَوُ سِصْلُيَُّٓ ًَوِغٌَْرُيَُّٓ ثِبٌَّْؼْشًُفِقاؿ هللا تعالى: ﴿  :اثالثً 

 .ميو مغ أمػر األبػة تجاه أبشائواآلية الكخيسة تثبت حّق ندب الػلج ألبيو، فعمى الػالج القياـ بسا يتختب ع    

 .(5سػرة األحداب، اآلية ) ﴾ادْػٌُىُُْ ٌِأثَبئِيُِْ ىٌَُ ؤَلْغَطُ ػِنْذَ اٌٍَّوِ قاؿ هللا تعالى: ﴿  :ارابعً 

نعسة  جمصَّخفيغ، فيي تعلء آلبائيع، لسا فيو مغ العجؿ أمخ هللا سبحانو وتعالى في ىحه اآلية إثبات ندب األبشا    
يغ العطيع.وىحا مسا  ألنداب مغ االختبلط أو التَّبلعب،حفع ا فيعطيسة مغ هللا   انفخد بو ىحا الجِّ

ػكاني: أي      ، وال تجعػىع إلى غيخىع، فيػ أعجؿ كبلـ تقػلػنو، وىػ ندبػىع إلى آبائيع وادعػىع إلييعاقاؿ الذَّ
 .(1)ندبة الػلج إلى أبيو

 حّق التَّعاوف عمى شاعة هللا. و(

 .(2سػرة السائجة، اآلية ) ﴾ ًَرَؼَبًٌَُٔا ػٍَََ اٌْجِشِّ ًَاٌزَّمٌٍَْ ًٌََب رَؼَبًٌَُٔا ػٍَََ اٌْةِصُِْ ًَاٌْؼُذًَْاِْقاؿ هللا تعالى: ﴿  :أوَّاًل 

، وىػ العسل بسا أمخ  ﴾ ًَرَؼَبًٌَُٔا ػٍَََ اٌْجِشِّ ًَاٌزَّمٌٍَْ﴿ قاؿ الصَّبخي:      وليعغ بعزكع أيُّيا السؤمشػف بعًزا عمى البخِّ

﴾  اٌْؼُذًَْاًٌََِْب رَؼَبًٌَُٔا ػٍَََ اٌْةِصُِْ ًَ، وقػلو: ﴿ َّللاَّ بالعسل بو، والتَّقػى ىػ اتِّقاء ما أمخ َّللاَّ باتِّقائو واجتشابو مْغ معاصيو

قػؿ: وال عمى أف ﴾ ي ًَاٌْؼُذًَْاِْيعشي: وال ُيعغ بعزكع بعًزا عمى اإِلثع، يْعشي: عمى تخؾ ما أمخكع َّللاَّ بفعمو. ﴿ 

 .(2)َّللاَّ لكع في ديشكع، وفخض لكع في أنفدكع وفي غيخكع تتجاوزوا ما حجّ 

، ابعزيسمغ أف يكػف األمخ لمدوجيغ لقخبيسا  ىحا األمخ عاـّ لجسيع السؤمشيغ والسؤمشات، فسغ باب أولى    
 وحقيسا أقػى وأولى لتأثُّخ كّل مشيسا باآلخخ.

ًَُّاْرٌَُْ اٌضَّوَبحَ  مٌَُِّْْ اٌصٍََّبحًََاٌُّْاِِْنٌَُْ ًَاٌُّْاِِْنَبدُ ثَؼْضُيُُْ ؤًٌََِْْبءُ ثَؼْضٍ َّإُِْشًَُْ ثِبٌَّْؼْشًُفِ ًََّنْيٌََْْ ػَِٓ اٌُّْنْىَشِ ًَُّقاؿ هللا تعالى: ﴿  :اثانيً 

 .(71سػرة التَّػبة، اآلية ) ﴾ ًَُّطِْؼٌَُْ اٌٍَّوَ ًَسَعٌٌَُوُ ؤًٌَُئِهَ عََْشْدَُّيُُُ اٌٍَّوُ بَِّْ اٌٍَّوَ ػَضِّضٌ دَىٌُِْ

                                                           
ػكاني، فتح القجيخ، مخجع سابق، ص: ) (1)  (.1156يشطخ، الذَّ
، 1واإلعبلف، طػزيع ذخ والتَّ باعة والشَّ دار ىجخ لمصَّ ، ي القخآفآجامع البياف عغ تأويل ، ج بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب اآلمميمحسَّ  بخي،الصَّ  (2)

 (.8/52ـ، )2001-ىػ 1422
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أف السؤمغ والسؤمشة أولياء بعس، ويجخل في ىحا الدوج عالى في ىحه اآلية الكخيسة بيغ هللا سبحانو وت    
بلة وإيتاء الدَّكاة وشاعة هللا ورسػلو، والدوجة أ ف يكػف بيشيسا األمخ بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ، ثع إقامة الرَّ

بلح مغ كبل الصَّخفيغ، فبيحه األمػر ي  إف صمحا صمحت األسخة، وىحا ما يخيجه اإلسبلـ.فكػف الرَّ

 .(87سػرة يػنذ، اآلية ) ﴾ ًَؤَلٌُِّْا اٌصٍََّبحًََاجْؼٌٍَُا ثٌُُْرَىُُْ لِجٍَْخً قاؿ هللا تعالى: ﴿  :اثالثً 

وجيغ أف يعيغ كل واحج      بلة فييا، فعمى الدَّ وجيغ بأف يجعمػا بيػتيع قبمة إلقامة الرَّ يأمخ هللا عدَّ وجل الدَّ
 مشيسا اآلخخ عمى تحقيق ىحا األمخ، مغ إقامة الربلة وحفع القخآف وغيخىا مغ العبادات السذخوعة.  

 .(34سػرة األحداب، اآلية )﴾  ًَارْوُشَْْ َِب ُّزٍََْ فِِ ثٌُُْرِىَُّٓ ِِْٓ آَّبدِ اٌٍَّوِ ًَاٌْذِىَّْخِ بَِّْ اٌٍَّوَ وَبَْ ٌَطِْفًب خَجِريًاقاؿ هللا تعالى: ﴿  :ارابعً 

شة ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ ابغ كثيخ: معشى ذلظ أي اعمسغ بسا يشدؿ هللا تعالى عمى رسػلو       .(1)في بيػتكّغ مغ الكتاب والدُّ

خعي لخفع الجيل عشيا، كي تدتصيع بحلظ      وج تعميع زوجتو العمع الذَّ بشاء عمى ىحه اآلية فإنَّو يجب عمى الدَّ
وج وقمَّة وجػده تما  اا وزوجيا وأبشائيا، ألنَّو غالبً حفع نفدي قع تخبية األبشاء عمييا بدبب األشغاؿ الكثيخة عمى الدَّ

 البيت. في

وجيغ في اإلنجيل.القػؽ الح: السطمب الثاني  سذتخكة بيغ الدَّ

 .سعاشخةحّق الأ( 

َىا، َبْل الخَُّجُل اْلَسْخأََة َحقََّيا اْلَػاِجَب، َوَكحِلَظ اْلَسْخأَُة َأْيًزا الخَُّجَل َلْيَذ ِلْمَسْخأَِة َتَدمٌُّط َعَمى َجَدجِ  ِلُيػؼِ » قاؿ بػلذ:     
-7/3ولى إلى أىل كػرنثػس، )رسالة بػلذ الخَّسػؿ األ «ِلمخَُّجِل. َوَكحِلَظ الخَُّجُل َأْيًزا َلْيَذ َلُو َتَدمٌُّط َعَمى َجَدِجِه، َبْل ِلْمَسْخأَِة 

4.) 

وجة     وج والدَّ أف يخزع كّل لآلخخ في ىحا األمخ، إذ صار االثشاف جدًجا واحًجا وإرادة  .قاؿ ممصي: يمـد لمدَّ
وجة تدمُّط  مو لدوجتو، وأيزا ليذ لمدَّ واحجة حدب نامػس الصَّبيعة، وليذ لمخَّجل أف يتدمَّط عمى جدجه بل يقجِّ

وجعمى جدجىا بل تق مو لمدَّ  .(2)جِّ

وجة بعزيسا لبعس في ىحه السدألة، بسا أنَّيسا جدج واحج وإرادة واحجة بسقتزى قانػف      وج والدَّ ليخزع الدَّ
مصاف  الصَّبيعة، ولمخجل سمصاف عمى جدج السخأة، فمػ شاء المتشع عغ مسارسة سمصانو لكشَّشا ال نحتاج إلى ىحا الدُّ

مصاف؟، ال سمصاف لمسخأة عمى جدجىا، بل ىي لمسخأة سمصاف عمى جدج الخَّجل، أفبل تدتصيع أف ت سارس ىحا الدُّ

                                                           
 (.6/415ابغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع، مخجع سابق، ) (1)
-https://st، مذاكل اجتساعية، الخابط: تفديخ رسالة كػرنثػس األولى، -العيج الججيج-يشطخ، ممصي، تادرس يعقػب، شخح الكتاب السقجس  (2)

takla.org/pub_Bible. 
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خادمة زوجيا وسيِّجتو، فإذا رفزت الخجمة الػاجبة فإنَّيا تقاـو هللا، وإذا أردت أف تستشع، فيجب أف يتع بخضى 
وجة، ولػ إلى حيغ، لحلظ يدسَّي األمخ قخًضا، ليبيِّغ أنَّو ما مغ أحج سّيج نفدو، بل يخجـ الػاحج       .(1)اآلخخالدَّ

وجيغ لو الحّق بأف يدت يبيِّغ بػلذ بأّف كبلِّ      وجة، أيًز مغ الدَّ وج حّق االستستاع بالدَّ ا ستع باآلخخ، فكسا أفَّ لمدَّ
وج. فمدوجة  حّق االستستاع بالدَّ

وجين بين القخآن واإلنجيل.: خابعالسبحث ال  أوجو االتفاق واالختالف في حقهق الدَّ

راسة تبيَّغ لمباحث أفَّ أوجو االتفاؽ واالختبلؼ بيغ القخآف واإلنجي     وجيغبعج الجِّ بعج  ،ل فيسا يتعمَّق بحقػؽ الدَّ
  صالب ىي:معمى ثبلثة  أف قدسيا

وج :السطمب األول  .حقػؽ الدَّ

وج:  أ( وجو االتفاق في حّق الدَّ

أف ىشاؾ وجو اتفاؽ واحج فقط في حقػؽ الدوج بيغ ما ورد في القخآف الكخيع واإلنجيل،  ضيخ مغ خبلؿ الجراسة   
 .وذلظ في حق الصاعة والخزػع، بحكخ آية واحجة في القخآف وآيتيغ في اإلنجيل

وج:  ب( أوجو االختالف في حّق الدَّ

يحكخىا اإلنجيل، وذلظ في حق ختبلؼ، مشيا ثبلثة حقػؽ لمدوج في القخآف لع لبلأف ىشاؾ خسدة أوجو تبيغ     
القخار في البيت وحق العجة، وحق التأديب، كسا أف ىشاؾ حقيغ اثشيغ في اإلنجيل لع يحكخىسا القخآف، وذلظ في 

 .لمدوج حق االجتساع وحق الخئاسة

وجة: السطمب الثاني  .حقػؽ الدَّ

وجة:  أ( وجو االتِّفاق في حّق الدَّ

بالسعخوؼ تبيغ مغ خبلؿ الجراسة أف ىشاؾ وجو اتفاؽ واحج فيسا يتعمق بحقػؽ الدوجة، وىػ حق العذخة     
 .القخآف، وآية واحجة مغ اإلنجيل آيات مغ والكخامة وذلظ بحكخ خسذ

وجة:  ب( أوجو االختالف في حّق الدَّ

والستسثمة في حق الرجاؽ وحق الشفقة  أف ىشاؾ سبعة أوجو اختبلؼ ذكخت في القخآف ولع تحكخ في اإلنجيل،    
وحق السحافطة عمى ماليا وحق العجؿ وحق التعميع، كسا أنو لع يحكخ حقيغ في القخآف وذكخا في اإلنجيل وىسا 

 حق الحب وحق السشع مغ التصميق لغيخ عمة.

وجيغ: السطمب الثالث  .في الحقػؽ السذتخكة بيغ الدَّ

                                                           
-108ـ، ص: )2015بترخؼ، التخجسة: نجع، ميذاؿ، التفديخ السديحي القجيع لمكتاب السقجس، مصبعة كاليغخاؼ )مشذػرات جامعة البمسشج(،  (1)

109.) 
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وجين:أ( وجو االتفاق في الحقهق السذتخكة   بين الدَّ

تجمى لشا مغ خبلؿ الجراسة أف ىشاؾ حقػًقا مذتخكة بيغ الدوجيغ، فيشاؾ وجو اتفاؽ واحج بيغ القخآف     
  .آيات في ىحا الحق، وذكخ اإلنجيل آية واحجة في حق االستستاع فحكخ القخآف خسذواإلنجيل، والستسثل 

وجين:  ب( أوجو االختالف في الحقهق السذتخكة بين الدَّ

ختبلؼ والستسثمة في حق حدغ العذخة وحق التػارث وحق السراىخة وحق لبلىشاؾ أيًزا خسدة أوجو أف     
 ثبػت الشدب لمػلج وحق التعاوف عمى شاعة هللا، كسا ىػ محكػر في القخآف ولع تحكخ ىحه الحقػؽ في اإلنجيل.

وجينحفظ حقهق في : الكتاب األفزل واألكسل خامذالسبحث ال  .من خالل السقارنة بين القخآن واإلنجيل الدَّ

وجيغ مغ      ة لمدَّ راسة وبعج ذكخ تمظ الحقػؽ الخاصَّ والسقارنة بيغ القخآف واإلنجيل فيسا يتعمق خبلؿ ىحه الجِّ
( حقِّا، ومجسػع عجد اآليات السحكػرة 16أف مجسػع عجد أنػاع حقػؽ الدوجيغ في القخآف ) تبيغ بحقػؽ الدوجيغ،

( 9( حقػؽ، ومجسػع عجد اآليات السحكػرة فيو )7(، أما اإلنجيل فكاف عجد أنػاع حقػؽ الدوجيغ )40في القخآف )
يات في القخآف تديج بثبلث آيات، فعجد حقػؽ الدوجيغ في القخآف ضعف الحقػؽ السػجػدة في اإلنجيل، وعجد اآل

    أضعاؼ اآليات السػجػدة في اإلنجيل.

 االحقػؽ بكافَّة أشكاليا، مخاعيً  فَّ القخآف ىػ الكتاب األشسل واألفزل الحي حفع تمظألجى الباحث  فثبت     
بَّاني الخالج الالدَّماف والسكاف فالقخآف ى وجعمع بسرمحة ىػ أدرى وأ  سشدؿ مغ إلوػ الكتاب الخَّ ف، اخمقو ومشيع الدَّ

راسة بكّل  وقج قة وبحلت جيجي الستخخاج اآليات الستعمِّ  الكتابيغ السقجسيغإنراؼ وعجؿ بيغ تسَّت ىحه الجِّ
ريخ تبيَّغ لو أفَّ عغ التَّعرب واليػى، لكغ ىحا ىػ الحّق فسغ نطخ بعيغ الب ابالسػضػع قجر اإلمكاف، بعيجً 

 .ػؽ كاممةلكتاب الحافع لتمظ الحقىػ ا القخآف

وجيغ، حجثوبعج ذكخ اآليات التي ت    دبة األعمى، إلثبات تيجة والشّ الشَّ  ججوؿ آخخ سأبيغ فيت عغ حقػؽ الدَّ
وجيغ.  الكتاب األكسل واألشسل في قزية حفع حقػؽ الدَّ

 1.1: الججوؿ

   

، بأف القخآف ىػ الكتاب األكسل واألشسل الحي راعى ُمشرفمغ خبلؿ ىحا الججوؿ تطيخ الشَّتيجة لجى كل    
وجيغ، كيف ال وىػ مشدَّؿ مغ هللا تعالى الحي  ىػ أعمع بسرمحة عباده، فممو الحسج والسشة وحافع عمى حقػؽ الدَّ

 عمى نعسة اإلسبلـ.

عجد أنهاع  
الحقهق في 

 القخآن

وجين  حجثتعجد اآليات التي ت عن حقهق الدَّ
 في القخآن

عجد أنهاع 
في الحقهق 
 اإلنجيل

جين في و عن حقهق الدَّ  حجثتعجد اآليات التي ت
 اإلنجيل

 9 7 40 16 لعجدا
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 الخاتسة. 11

 الشتائج: .أ 

راسة إلى الشَّتائج اآلتية:  تهصل الباحث من خالل ىحه الجِّ

يغ إ - امل، فالقخآفّف اإلسبلـ ىػ الجِّ غ أمػر حياة بشي البذخ إال الحي لع يتخؾ صغيخة وال كبيخة م الكامل والذَّ
ة القخآف وأنو مشدَّؿ عمى نبيشا دمحم  حجثت  مغ هللا تعالى بػاسصة جبخيل عميو الدبلـ.ملسو هيلع هللا ىلص عشيا، وىحا يجّؿ عمى صحَّ

وجيغتكمع بكل وضػح وتفريل عغ حقػؽ  القخآف - ، حتى أصبح حجة عمى بعزيع البعس ال ميخب مشو، الدَّ
 ألنيع محاسبػف عسا يرجر مشيع مغ أفعاؿ وأقػاؿ تجاه بعزيع.

وجيغ مغ بعزهللا سبحانو وتعالى أحخص عمى  - تمظ العبلقة، ألجل  ع ليعطَّ ، فيػ الحي أباح ونع البعسيالدَّ
 .احفطيسبالحقػؽ التي تكفل ليسا  يساذلظ بيَّغ ل

وج - كل  احلظ حخص القخآف عمييسلالسجتسع،  األسخة ويرمح رمحت اىسا أساس كل أسخة، فبربلحيس فاالدَّ
سجتسع ثانيًا بالشَّفع أوَّاًل بالخيخ ثع عمى ال االتي تعػد عمييسو ا بتمظ التػجييات القيسة والشافعة، يسيَ جَّ وَ الحخص، وَ 
   .صالحيغ أبشاءشيع ثالثًا مغ عوما يشتج 

وجفَّ اإلنجيل أيزا تإ - يغ الشَّرخاني ليسا أىسيتيس فيف احجث واىتع بيحا الجانب، فالدَّ يع ال ، فاواحتخاميس االجِّ
 في ىحا الجانب. اعغ السدمسيغ كثيخً يختمفػف 

وجيغفَّ إ - يانتيغ، وذلظ باىتساميع في مجاؿ حّق الصاعة والخزػع وحق العذخة  فيعطيع  اشأنيس الدَّ كبل الجِّ
 .سعخوؼبال

ويتزح أيًزا أف القخآف جعل حقػًقا مذتخكة بيغ الدوجيغ، وىحا مغ الباب العجؿ واإلنراؼ والسداواة عمى  -
لكبل الجشديغ وبسا يحفع كخامتيسا بالزػابط الذخعية، بخبلؼ الشرخانية فإنيا قج جعمت السداواة  الػجو البلئق

بيغ الدوجيغ في كل األمػر، بسا يخالف الصباع الشقية والفصخ الدميسة، فكسا أنيسا ال يتداوياف في الخمقة فسغ 
السخمػقات األخخى حتى في عالع الحيػاف باب أولى أنيسا ال يتداوياف في الحقػؽ والػاجبات، وىحا يشصبق عمى 

 ال تجج تمظ السداواة بيغ الدوجيغ مغ خبلؿ السبلحطة وحدب عمساء الحيػاف.

 التهصيات: .ب 

 يهصي الباحث في نياية ىحه الجراسة بسا يمي:

وجيغ القياـ بجراسات تتشاوؿ بعسق مػضػع حقػؽ  -  ، كي يتع نذخ الػعي بيغ الشَّاس.الدَّ

وجيغتصبيق تمظ اآليات التي ذكخت عغ حقػؽ  - عشج  ـج السدمسيغ بسا ذكخ في القخآف، أكانت عشأسػاء  الدَّ
 الشَّرارى بسا ذكخ في إنجيميع.

 كتابة دراسات مقارنة بيغ القخآف واإلنجيل في مػاضيع مختمقة ومتشػعة، إلثبات أفَّ القخآف ىػ الحّق. -
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خ بو عيدى ع فيػ الشَّبي، ملسو هيلع هللا ىلصنبيِّشا دمحم  دعػة الشَّرارى إلى اتباع ممَّة - ميو الدبلـ، الخاتع لمبذخيَّة كمِّيا، الحي بذَّ
 القخآف.في فالشَّجاة الشَّجاة 

وجيغأوصي  - ، ا، مػافقة ومصابقة لسا جاء في القخآف الحي يعتبخ دستػر حياتيساوأفعاليس ابأف تكػف أقػاليس الدَّ
اعة.  وسعادة حياتيع إلى قياـ الدَّ
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