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مؤسسة اإلزدواج واألسرة يف ضوء الشريعة االسالمية
The Marriage and the institution of Family in Islam
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**

ضياء احلق
Abstract:

Allah Almighty has created everything in pairs. It is a scientific
fact that these pairs exist in all things, in vegetable kingdom,
even in inorganic matters. There is no doubt that these elements
do not exist by themselves. The Holy Quran has mentioned
repeatedly this fact in different verses. Marriage in Islam is a
divine bond between husband and wife to enjoy the social
relationship with each other and is a basic unit of Islamic family
system. This article presents the structure of a Muslim Family in
the light Islamic teachings.

األسرة هى اخللية األساسية ىف اجملتمع وأهم مجاعاته األولية ،تتكون األسرة من أفراد
تربط بينهم صلة القرابة والرحم ،وتساهم األسرة ىف النشاط االجتماعي ىف كل جوانبه املادية
والعقائدية واالقتصادية.

تكوين األسرة:

حينما يشعر الرجل حباجته إىل إمرأة تشاركه ىف حياته وحتمل معه أعباءها وإشباع
حاجته الغريزية ألن الرجل أبكله الطعام والغذاء يقوي قوته البيهمية وهذه القوة إذا جتاوزت حد
االعتدال تضر حياة اجلسم االنساين ويقول احلكماء :ال بد لبقاء صحة اجلسم االنساين اعتدال
القوى واالعتدال أييت ابلنكاح ،وحينئذ يبحث الرجل (إلمتام أغراض ومقاصد النكاح وفوائده)
الزوجة احملمودة املوصوفة ابلصفات احلسنة إذ هبا تتم األهداف املطلوبة وهي النواة األوىل
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األساسية هبا تبىن عمارة احلياة الزوجية واالسرية لذا ال يرتك االسالم فيها الرجل هلواه بل حييطه
ابإلرشاد والتوجيه حىت يصل اىل املرام وجيىن ىف حياته الطمانينة وحسن العقابة.
اختيار الزوجة احملمودة:
يف نظر اإلسالم أن الزواج ال تقتصر مثرته على إشباع الغريزة وتلبية الرغائب املادية بل إن له
وظائف نفسيه وروحية واجتماعية بل من رعايتها إىل جانب مطالب الغريزة ومن هذا املنطلق فال
جيوز االقتصار ىف اختيار الزوجة على اعتبار اجلسد وحده واعتبار ما عداه بل ال بد من رعاية
األهداف مجيعا وضمان الوفاء هلا مبا حتتاج فالزوجة احملمودة هى الىت تستطيع ان تفي لزوجها
برغائبه الفطرية مجيعا والىت تتأصل فيها صفات االنسانية الفاضلة إىل جوار أوصاف اجلمال
املرغوبة ،هذه هى األوصاف احملمودة الىت تراعى فيها هى التالية:
 .0ذات الدين واملراد بذا ت الدين هى اليت تفهم االسالم فهما حقيقيا دقيقا وتطبق عمليا بكل
فضائله السامية وأدابه الرفيعة وااللتزام الكامل مبنهج الشريعة ومبادئها اخلالدة ،واملطلوب أن يكون
كل واحد من اخلاطب واملخطوبة على هذا املستوى من الدين .هلذا كله أرشد النيب عليه السالم
راغيب الزواج أبن يظفروا بذات الدين لتقوم الزوجة بواجبها األكمل ىف أداء حق الزوج واألوالد
والبيت وهتيئ اجلو املناسب ألفراد األسرة من املودة والرمحة والتعاون والسكون واإلطمئنان ،ىف
ذالك ما روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضى هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
تنكح املرأة ألربع :ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها فاظفر بذات الدين ،تربت يداك ،0وعن أنس
عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال :من تزوج إمرأة لعزها مل يزده هللا إال ذال ومن تزوجها
ملاهلا مل يزده هللا اال فقرا ،ومن تزوجها حلسبها مل يزده هللا اال دانءة ،ومن تزوج إمراة مل يردهبا اال أن
يغض بصره وحيسن فرجه أو يصل رمحه ابرك هللا له فيها وابرك هلا فيه  .5فإن الزوجة ال دين هلا
وابل على زوجها وذريتها أما امياهنا وتقواها فإنه جيعلها مثرة مباركة ورمحة سابغة ومتاعا انفعا ،ويف
هذا يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم :الدنيا متاع وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة الىت تسره إذا
نظر وتطيعه إذا أمر وال ختالفه ىف نفسها وال ماله مبا يكره .0فكما أن رعاية الدين ضروري ىف
جانب الزوجة كذالك ىف جانب الزوج فقد جاء ىف احلديث املبارك قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إذا جاءكم ممن ترضون دينه وخلقه فانكحوه اال تفعلوه تكن فتنه ىف األرض وفساد كبري،4
واحلياة السعيدة ال تتم اال اذا كان الزوجان معتصمني حببل الدين مستمسكني بعروته ىف األخالق
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واآلداب واألعمال ليكوان قدوة ألوالدمها ىف ذالك ،فعلى املسلمني أن يربوا أوالدهم وخاصة
البنات على الدين واألخالق الفاضلة والعلم ليكن خري مدرسة للبيت واألوالد واجملتمع.
 .5ذات األصل والشرف :ومن الصفات املطلوبة ىف الزوجة أصالة الشرف وعريقة الصالح واخللق
فإن الناس كمعادن األرض يتفاوتون وضاعة وشرفا ويتفاضلون فسادا وصالحا وقد نوه النيب صلى
هللا عليه وسلم إىل هذا اجلانب ،وعن أيب سعيد اخلضري رضي هللا عنه مرفوعا " إايكم وخضراء
الدمن ،قالوا وما خضر الدمن اي رسول هللا! املرأة احلسناء ىف املنبت السوء .2وعن عائشة رضى هللا
عنها مرفوعا " ختريوا لنطفكم وأنكحوا األكفاء "6وروى ابن ماجه والديلمي عن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم " تزوجوا لنطفكم فإن العرق دساس ،7هذه األحاديث ترشد اخلاطبني أن خيتاروا
زوجات ترعرعن ىف بيت صاحلة ونشأن ىف بيت عريق عرف ابلشرف والطيب وأن حيسنوا
االختيار ،إن أرادوا ان تكون هلم ذرية طيبة صاحلة ،وسالسة طاهرة وابناء مؤمنون.
 .0االغرتاب ىف الزواج :ومن تعاليم الدين احلكيمة ىف اختيار الزوجة تفضيل املرأة األجنبية على
النساء ذوات النسب والقرابة حرصا على جنابة الولد وضماان على سالمة جسمه من األمراض
السارية والعاهات الوراثية وتوسيعا لدائرة التعارف األسرية ومتتينا لروابط االجتماعية.
 .4تفضيل ذوات األبكار :ومن توجيهات الشريعة اإلسالمية تفضيل املرأة البكر على املرأة الثيب
حلكم ابلغة وفوائد عظيمة منها
أواصر احملبةة الزوجيةة :ألن البكةر لبولةة علةى األنةس واإللفةة أبول انسةان تكةون ىف عصةمته وتلتقةي
معه بعكس الثيةب فقةط ال جتةد ىف الةزواج الثةاين اإللفةة التامةة واحملبةة املتبادلةة وقةد أشةار النةيب صةلى
هللا عليه وسلم إىل بعض الفوائد والفضائل ىف هذا الصدد " ،عليكم ابألبكةار فةإهنن أعةذب أفواهةا
وأنطق ارحاما وأقل خبا وأرضى ابليسري.8
 .2تفضيل الزواج ابملررةة الولرود :يفضةل اإلسةالم ىف الزوجةة املختةارة أن تكةون ولةودا ودودا وتعةرف
بشةةيئني :أوال بسةةالمة جسةةمها مةةن األمةراض الةةيت متنةةع احلمةةل ويعةةرف ذالةةك ابالسةةتعانة ابملختصةةني
والثاين :النظر ىف حال أمها وحال أخواهتا املتزوجات فإن كن من الصنف الولود فعلى الغالب هةى
تكةةون كةةذالك ،ومةةن املعلةةوم طبيةةا اذا كانةةت امل ةرأة ولةةودا تكةةون ىف الغالةةب ىف صةةحة جيةةدة وجسةةم
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ق ةةوي س ةةليم وال ةةيت تت ةةوفر فيه ةةا ه ةةذه الص ةةفة تس ةةتطيع أن ت ةةنهض أبعبائه ةةا املنزلي ةةة وواجباهت ةةا الرتبوي ةةة
وحقوقها الزوجية على أكمل وجه،
تلكم هي أهم مبادئ الزواج وأهم ارتباطاتةه بقضةااي الرتبيةة فاالسةالم يعةاي تربيةة األوالد مةن تكةوين
اخلليةةة األوىل لرسةةرة يعةةا ي ابلزوجةةة املختةةارة لتلبيةةة احلاجةةة الفطريةةة ومسةةايرة أش ةواق احليةةاة واحلةةاق
نسب األوالد آبابئهم وحترير اجملتمع من األمراض الفتاكة واالحنالل اخللقي وحتقيةق التعةاون الكامةل
بني الزوجني ىف تربية األوالد.

اخلطبة:
مةةن خطةوات تكةةوين األسةةرة بعةةد اختيةةار الزوجةةة احملمةةودة اخلطبةة وهةةي تعبةةري واضةةح عةةن الرغبةةة ىف
الةةزواج مةةع تلةةك الزوجةةة املختةةارة وهةةي وان كانةةت ال ترتتةةب عليهةةا تبعةةات ملزمةةة فهةةي أساسةةية ىف
طريق اإللزام وينبغي أن تصدر عن رغبة صادقة واقتناع بصري واخلطبة وسيلة التعرف على الصفات
املرغوبة ىف املرأة لإلطمئنةان اخلاطةب اليهةا ويف ذالةك جةاء قةول الرسةول صةلى هللا عليةه وسةلم " اذا
خطةةب أحةةدكم امل ةرأة فةةإن اسةةتطاع أن ينظةةر إىل مةةا يةةدعوه إىل نكاحهةةا فليفعةةل .9فةةاطالع علةةى
مواهب املرأة يكون على بصرية من بداية الطريق وأدوم ببقاء العالقةة بةني الرجةل واملةرأة .عةن املغةرية
أنةةه خطةةب إم ةرأة فقةةال النةةيب عليةةه السةةالم" :انظةةر اليهةةا فإنةةه أحةةرى أن يةةؤدم بينكمةةا "03وقةةد كةةره
االسةةالم االقةةدام علةةى التةةزوج دون نظةةر وتثبيةةت خشةةية تقطةةع العالقةةات عنةةد تبةةني احلقيقةةة ،قةةال
أبةوهريرة رضةى هللا عنةه " :كنةت عنةد النةيب صةلى هللا عليةةه وسةلم فةأهه رجةل فةأخمه أنةه تةزوج إمةرأة
مةةن األنصةةار فقةةال عليةةه السةةالم :أنظةةرت اليهةةا ،قةةال ال :قةةال :فاذهةةب فةةانظر اليهةةا فةةإن يف أعةةني
األنصار شيئا.00
واالس ةةالم يعط ةةي ح ةةق اخلطب ةةة م ةةن جان ةةب املة ةرأة أيض ةةا م ةةا دام ةةت ترع ةةى األس ةةس الص ةةاحلة ىف
االختيار كما أن السيدة خدجية رضي هللا عنه رغبت ىف الزواج مع الرسول صلى هللا عليه وسةلم فأرسةلت
اليه.
وليس ىف خطبة املرأة ما يشينها أو حيقر منزلتها مهما كانت تقاليد وعةادات بعةض النةاس يب
عن ذالك فاالسالم مقدم على كل شيئ.
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العالقة بني الزوجني:
النكةةاح هةةو ميثةةاق املؤكةةد والعهةةد املتةةني بةةني الةةزوجني ويعمةةل كةةل واحةةد منهمةةا ألجةةل اآلخةةر
ويسةةعى كةةل واحةةد منهمةةا لسةةعادة مشةةرتكة وتلةةك هةةى عالقةةة السةةكن الةةىت جنةةدها يف قولةةه تعةةاىل" وجعةةل
منها زوجها ليسكن اليها"05
وقةةد اهةةتم االسةةالم لب ةراز الص ةةلة النفسةةية والروحيةةة بينهمةةا و كي ةةد مةةا بينهمةةا مةةن رابط ق ةةوي
وميث ةةاق غل ةةيا فبينهم ةةا رواب ةةط وص ةةالت قوي ةةة حتملهم ةةا عل ةةى الة ةرتاحم والتة ة لف وتعص ةةمهما م ةةن البغ ةةي
والعدوان ،قال هللا عزوجل " :وجعل بيكم مودة ورمحةة ." 00وقةال النةيب صةلى هللا عليةه وسةلم :استوصةوا
ابلنس ةةاء خ ةريا ،ف ةةإنكم أخ ةةذمتوهن أبمان ةةة هللا واس ةةتحللتم ف ةةروجهن بكلم ةةة هللا .04فجع ةةل للزوج ةةة قداس ةةة
األمانة وحرمة العهد واعتم رعايتها ورمحتها قربة إىل هللا وسبيال لرضاه ،وقةال النةيب صةلى هللا عليةه وسةلم
ىف حديث آخر ،خريكم خريكم ألهله وأان خريكم ألهلي،02
رضاء املرةة :

لةةيس يف اإلسةةالم سةةبيل لتةةزويج النسةةاء قسةراو أو قهةراو أو كرهةاوق بةةل اشةةرتط إذهنةةن وقبةةوهلن
عن طيب نفس وهذا عدل واجةب وحةق طبيعةي ال غرافةة فيةهق فةالزواج حيةاة مشةرتكة وعالقةة فيهةا
قصةةد الةةدوام واالسةةتمرارق لةةيس لقةةاء عةةابر وال ن ةزوة طارئةةة وال جيةةوز أن تكةةره امل ةرأة علةةى عةةيس ال
ترضةةاه وتكةةرهق فأوجةةب اإلسةةالم اسةةتئذان امل ةرأة قبةةل تزوجيهةةا .فالثيةةب تصةةرح ابلقبةةول أو الةةرفضق
والبكر غالباو أن ميلكهةا احليةاء و اخلجةل فةال جتهةر ابإلذنق بةل تصةمت بةال إمةارة علةى اعةرتاض أو
إابء .وقةةد اكتفةةى اإلسةةالم منهةةا هبةةذا الصةةمت املقةةرتن بشةواهد الرضةةاق قةةال الرسةةول صةةلى هللا عليةةه
وسةةلم( :ال تةةنكح األ حةةىت تسةةتأمرق وال تةةنكح البكةةر حةةىت تسةةتأذنق قةةالوا :اي رسةةول هللا! وكيةةف
06
إذهنا؟ قال :أن تسكت)ق ويف رواية( :إذهنا صماهتا).

رضاء الويل:

االسالم اشرتط لصحة الزواج اقتناع وليها وضمانه وذالك ضماان لسالمة االجتاه وابتعادا
عةةن الن ةوازع اخلاطئةةة واأله ةواء اجلاخيةةة ،وقةةد خيفةةى وجةةه احلقيقةةة علةةى الفتةةاة أو تنةةدفع وراء األوهةةام
والعواطف فتصدم بعد بسوء العاقبة ومرارة الواقع.
إن الويل قائد بصري ورائد انصح وهو يبحث عن الزوجة املسةعد املعةني وال بةد مةن رضةاء
الويل للبكر والثيب معا وهبذا تشهد األحاديث املتعددة ،عن عائشة رضي هللا عنه عن النيب صةلى
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هللا عليةةه وسةةلم " أميةةا إمةرأة نكحةةت نفسةةها بغةةري إذن وليهةةا فنكاحهةةا ابطةةل ابطةةل ابطةةل" .07ويف
حديث آخةر عةن النةيب صةلى هللا عليةه وسةلم " ،ال نكةاح إال بةويل" .08ولكةن هةذه املسةئلة ليسةت
ابلسةهلة فيةه اخةتالف الفقهةاء والعلمةاء ،لةيس هةذا مقةام التفصةيل ،ولكةن ينبغةي ألوليةاء الزوجةةات
أن حيل املعاملة وقت النزاع واختالف الويل واملرأة أبسلوب احلكمة وخياولة التوافق بني املرأة ووليهةا
عند االختالف ،أاي كان اجلانب رجح ،جانب املرأة أو جانب الويل.

الصداق:

هو بذل الزوج لزوجته مبلغ من املال تعبريا و تقديرا هلا و رمزا لتكرميها و اسعادها.
قال تعاىل (( :وآتوا النساء صدقاهتن حنلة)).09
سار اإلسالم يف تقدير الصداق على اعتباره رمزا ال مثنا فلةيكن شةيئا لةه قيمتةه أاي كانةت ،و رغةب
إىل الناس أال يتغالوا فيه و ال يطغوا فليس هدفا يف ذاته
عن أيب العجفاء قال (( :خطبنا عمر رضةي هللا عنةه فقةال (( :أال ال تغةالوا بصةداق النسةاء ،فإهنةا
لةةو كانةةت مكرمةةة يف الةةدنيا أو تقةةوى عنةةد هللا ،كةةان أوالكةةم هبةةا النةةيب صةةلى هللا عليةةه و سةةلم .مةةا
أصدق رسول هللا امرأة من نساءه وال أصدقت امرأة من بناته من ثنيت عشرة أوقية)).53
ويف الصداق داللة على عةزم الةزوج علةى حتمةل األعبةاء ،وأداء احلقةوق .ويف مسةئلة املهةر والصةداق
أحكام تفصيلة توجد ىف كتب الفقه ال يسع ىف هذا املقام.50
عقد النكاح:
وال بد لعقد النكاح من للس يشةارك فيةه طةريف العقةد مةن أفةراد أسةرة الةزوجني وأوليةائهم
وحض ةةور ش ةةاهدين عل ةةى األق ةةل ،ويف عق ةد النك ةةاح م ةةن خطب ةةة مس ةةنونة ال داع ةةي ل ةةذكرها هن ةةا،
االجيةةاب والقبةةول وتسةةمية املهةةر وغريهةةا مةةن املتعلقةةات ،وكةةذالك مةةن السةةنة إقامةةة حفةةل الزفةةاف
يتحقق به اعالن الزواج وإذاعته والأبس ىف هذا احلفل من اللهو ما ال حيدث منكرا وال يؤدي إىل
ابطةةل كالضةةرب ابلةةدف والطةةرب املبةةاح ابلصةوت ،عةةن خيمةةد بةةن حاطةةب رضةةى هللا عنةةه عةةن النةةيب
صةةلى هللا عليةةه وسةةلم " :فصةةل مةةا بةةني احلةرام واحلةةالل الةةدف والصةةوت .55وعةةن عائشةةة عةةن النةةيب
عليه السالم قال :أعلنوا هذا النكاح واجعلوه ىف املساجد واضربوا عليه ابلدفوف ،50وال غضاضة
وال حرج،فقد رخص فيه الرسو ل عليه السالم ومضى عليه املسلمون ىف عصره إىل يومنا هذا.
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وليمة العرس:
سن االسالم يف الزواج وبعد عقد النكةاح وليمةة يطعةم فيهةا الةزوج أهلةه وأقاربةه وأصةحابه
وجيعل فيها حظا للفقراء واحملاويج شكرا لربه وعرفاان لفضله وال يتكلف وال يبذر تبذيرا وال اسراف
بل يبذل حسةب اسةتطاعته ويف ذالةك قةال النةيب صةلى هللا عليةه وسةلم" :شةر الطعةام طعةام الوليمةة
يدعى فيه األغنياء ويرتك الفقراء54ق وأومل النيب صلى هللا عليه زينب أم املؤمنني بشاة.
الدعاء للعروسني:
وقد ورد ىف السنة املطهرة للعروسني بعد امتام البنةاء واسةتحكامه فسةن عةن الرسةول صةلى
هللا عليةه وسةةلم هتنئةةة الةزوج بةةذالك الةةدعاء الةذي قةةال النةةيب عليةه السةةالم فيةةه " ابرك هللا لةةك وابرك
عليك ومجع بينكما خبري،52
حقوق الزوجة:
للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي  :املهر ،والنفقة ،والسكىن.
وحقةةوق غةةري ماليةةة  :كالع د ف ددق ملبيددا زددات مل ددا  ،ملمعاش د
مل

ب زددالمع

 ،ع د ا مرا د م

ة۔

 -1احلقوق املاليَّة :
أ  -املهر  :هو املال الةذي تسةتحقه الزوجةة علةى زوجهةا ابلعقةد عليهةا أو ابلةدخول هبةا،
وهو حق واجب للمرأة على الرجل ،قال تعةاىل  :وآتةوا النسةاء صةدقاهتن حنلةة  ،56ويف تشةريع
املهر إظهار خلطر هذا العقد ومكانته ،وإعزاز للمرأة وإكراما هلا.
واملهر ليس شرطا يف عقد الةزواج وال ركنةا عنةد مجهةور الفقهةاء ،57وإمنةا هةو أثةر مةن آ ره
املرتتبة عليه ،فإذا مت العقد بدون ذكر مهةر صةح ابتفةاق اجلمهةور لقولةه تعةاىل  :ال جنةاح علةيكم
إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة  58فإابحة الطالق قبل املسيس وقبل فرض
صداق يدل على جواز عدم تسمية املهر يف العقد.
فةةإن ِّيةةي العقةةد  :وجةةب علةةى الةةزوج ،وإن مل يسة :م  :وجةةب عليةةه مهةةر " املثةةل "  -أي
مثيالهتا من النساء -.
ب  -النفقةةة  :وقةةد أمجةةع علمةةاء اإلسةةالم علةةى وجةةوب نفقةةات الزوجةةات علةةى أزواجهةةن
59
بشرط متكني املرأة نفسها لزوجها ،فإن امتنعت منه أو نشزت مل تستحق النفقة.
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واحلكمة يف وجوب النفقة هلا  :أن املرأة خيبوسة على الزوج مبقتضى عقةد الةزواج ،ممنوعةة
من اخلروج من بيت الزوجية إال لذن منه لالكتساب ،فكان عليه أن ينفق عليهةا ،وعليةه كفايتهةا،
03
وكذا هي مقابل االستمتاع ومتكني نفسها له.
واملقصةود ابلنفقةة  :تةوفري مةا حتتةاج إليةه الزوجةةة مةن طعةام ولبةاس ،ومسةكن ،فتجةب هلةةا
00
هةةذه األشةةياء وإن كانةةت غنيةةة ،لقولةةه تعةةاىل  ( :وعلةةى املولةةود لةةه رزقهةةن وكسةةوهتن ابملعةةروف )
05
وقال عزوجل :لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته هللا.
ويف السةةنة  :قةةال النةةيب صةةلى هللا عليةه وسةةلم هلنةةد بنةةت عتبةةة  -زوج أيب سةةفيان وقةةد
اشتكت عدم نفقته عليها  " -خذي ما يكفيك وو َلدك ابملعروف ".00
عةةن عائشةةة قالةةت  :دخلةةت هنةةد بنةةت عتبةةة امةرأة أيب سةةفيان علةةى رسةةول هللا صةةلى هللا
عليةةه وسةةلم فقالةةت  :اي رسةةول هللا إن أاب سةةفيان رجةةل شةةحيح ال يعطيةةك مةةن النفقةةة مةةا يكفيةةك
ةك إال مةةا أخةةذت مةةن مالةةه بغةةري علمةةه فهةةل علةةي يف ذلةةك مةةن جنةةاح ؟ فقةةال رسةةول هللا
ويكفةةي بة :
صةةلى هللا عليةةه وسةةلم  :خةةذي مةةن مالةةه ابملعةةروف مةةا يكفيةةك ويكفةةي بنيةةك" 04وعةةن جةةابر :أن
رسة ةةول هللا صة ةةلى هللا علية ةةه وسة ةةلم قة ةةال يف خطبة ةةة حجة ةةة الة ةةوداع " :فة ةةاتقوا هللا يف النسة ةةاء فة ةةإنكم
أخ ةةذمتوهن أبم ةةان هللا واس ةةتحللتم ف ةةروجهن بكلم ةةة هللا ،ولك ةةم عل ةةيهن أال ي ةةوطئن فرش ةةكم أح ةةدا
02
تكرهونه ،فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضراب غري ممح ،وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ابملعروف"
ج .السكىن  :وهو من حقوق الزوجة ،وهو أن يهىيء هلا زو ُجهةا مسةكناو علةى قةدر سةعته وقدرتةه،
قال هللا تعاىل  ( :أسكنوه :ن من حيث سكنتم من ُوجدكم ).06
 -2احلقوق غري املاليَّة :

أ .لعةةدل بةةني الزوجةةات  :مةةن حةةق الزوجةةة علةةى زوجهةةا العةةدل ابلتسةةوية بينهةةا وبةةني
غريها من زوجاته ،إن كان له زوجات ،يف املبيت والنفقة والكسوة.
ب .حسن العشرة  :وجيب على الزوج حتسني خلقه مع زوجته والرفق هبةا ،وتقةد مةا
07
ميكةن تقدميةه إليهةا ممةا يؤلةف قلبهةا ،لقولةه تعةاىل ( :وعاشةروهن ابملعةروف) النسةاء  ،09وقولةه:
08
(وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف )
ويف السن:ة :عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال  :قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :استوصةوا
09
ابلنساء "
وهذه مناذج من حسن عشرته صلى هللا عليه وسلم مع نسائه  -وهو القدوة واألسوة -
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عن زينب بنت أيب سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأان مةع النةيب صةلى هللا عليةه
.0
وسةةلم يف اخلميلةةة فانسةةللت فخرجةةت منهةةا فأخةةذت ثيةةاب حيضةةيت فلبسةةتها ،فقةةال يل
رس ةةول هللا ص ةةلى هللا علي ةةه وس ةةلم  :أنفس ةةت ؟ قل ةةت  :نع ةةم ،ف ةةدعاين ف ةةأدخلك مع ةةه يف
43
اخلميلة.
قالت  :وحدثتك أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ،وكنةت أغتسةل أان
40
والنيب صلى هللا عليه وسلم من إانء واحد من اجلنابة.
عن عروة بن الزبري قال  :قالت عائشة  :وهللا لقد رأيةت رسةول هللا صةلى هللا عليةه وسةلم
.5
يق ةةوم عل ةةى ابب حج ةةريت واحلبش ةةة يلعب ةةون حب ةراهبم يف مس ةةجد رس ةةول هللا ص ةةلى هللا علي ةةه
وسلم يسرتين بردائه لكي أنظر إىل لعبهم يقوم من أجلي حىت أكةون أان الةيت أنصةرف،
45
فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن حريصة على اللهو.
عةةن عائشةةة أم املةةؤمنني رضةةي هللا عنهةةا أن رسةةول هللا ص ةلى هللا عليةةه وسةةلم كةةان يصةةلي
.0
جالسةةا فيقةرأ وهةةو جةةالس فةةإذا بقةةي مةةن قراءتةةه حنةةو مةةن ثالثةةني أو أربعةةني آيةةة قةةام فقرأهةةا
وهو قائم يركع سةجد يفعةل يف الركعةة الثانيةة مثةل ذلةك فةإذا قضةى صةالته نظةر فةإن
40
كنت يقظى حتدث معي وإن كنت انئمة اضطجع.
ج .عدم اإلضرار ابلزوجة  :وهذا من أصول اإلسالم ،وإذا كةان إيقةاع الضةرر خيرمةا علةى
األجانب فأن يكون خيرما إيقاعه على الزوجة أوىل وأحرى.
ع ةةن عب ةةادة ب ةةن الص ةةامت أن رس ةةول هللا ص ةةلى هللا علية ةه وس ةةلم قض ةةى " أن ال ض ةةرر وال
44
ضرار".
42
ومن األشياء اليت نب:ه عليها الشارع يف هذه املسألة  :عدم جواز الضرب املمح.
عن جابر بن عبد هللا قال  :قال صلى هللا عليه وسةلم يف حجةة الةوداع  " :فةاتقوا هللا يف
النس ةةاء ف ةةإنكم أخ ةةذمتوهن أبم ةةان هللا واس ةةتحللتم ف ةةروجهن بكلم ةةة هللا ولك ةةم عل ةةيهن أن ال ي ةةوطئن
فرشةةكم أحةةدا تكرهونةةه فةةإن فعلةةن ذلةةك فاضةربوهن ضةراب غةةري مةةمح وهلةةن علةةيكم رزقهةةن وكسةةوهتن
46
ابملعروف ".
 -3حق احلرية:
قد أعطى اإلسةالم للمةرأة حةق احلريةة يف اختيةار الةزوج والبقةاء معةه بعةد النكةاح يف صةورة
خي ةةار البل ةةوك إذا كان ةةت ص ةةغرية وق ةةت النك ةةاحق وك ةةذلك يف حال ةةة عي ةةوب ال ةةزوج واألم ةراض املزمن ةةة
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واملهلكةةة الةةيت ال يسةةتطيع البعةةل أداء واجبةةات امل ةرأة .ويف صةةورة عةةدم موافقةةة الطبةةائع للزوجةةة مةةع
الزوج ويف هذه احلاالت هلا ان تفس نكاحها بوساطة احلكمني أو احملكمة الشرعية.
وك ةةذلك يف ص ةةورة الط ةةالق املغل ةةا واملت ةةوىف عنه ةةا زوجه ةةا وال ةةزوج املفق ةةود اخل ةةم عن ةةه مل ةةدة
خاصةةة حسةةب اخةةتالف األئمةةة والفقهةةاء أن تةةنكح ابلةةزوج اجلديةةد وال اعةرتاض ألوليائهةةا أو أوليةةاء
الزوج السابق.47

حقوق الزوج

 -1وجوب الطاعة يف غري معصية هلل عزوجل:

جعل هللا الرجةل ق :وامةاو علةى املةرأة ابألمةر والتوجيةه والرعايةة ،كمةا يقةوم الةوالة علةى الرعيةة،
مبا خصةه هللا بةه الرجةل مةن خصةائص جسةمية وعقليةة ،ومبةا أوجةب عليةه مةن واجبةات ماليةة ،قةال
ض ة ُةه َم َعلَ ةةى بَة َع ة ْ
ةض َومبَةةا أَن َف ُقة ةواَ م ة َةن أ ََم ة َةواهل َم
ةال قَة :و ُامة ةو َن َعلَ ةةى الني َس ةةاء مبَةةا فَ :
تعاىل:الر َج ة ُ
اعُ بَة َع َ
ض ة َةل ي
ي
وه :ن يف
فَال :
اعُ َوالال:يت َختَافُو َن نُ ُش َ
ات َحافظَ ٌ
ات قَانتَ ٌ
صاحلَ ُ
وه :ن َو َاه ُجُر ُ
وزُه :ن فَعظُ ُ
ات ليَلغََيب مبَا َحف َا ي
48
اعَ َكا َن َعليًّا َكب وريا
ضاجع َو َ
الَ َم َ
وه :ن فَإ َن أَطَ َعنَ ُك َم فَالَ تَةَبةغُواَ َعلََيه :ن َسبيالو إ :ن ي
اضربُ ُ
قال ابن كثري  :وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس الرجال قوامون على النساء
يعةةك  :أمةراء علةةيهن ،أي  :تطيعةةه فيمةةا أمرهةةا هللا بةةه مةةن طاعتةةه ،وطاعتةةه أن تكةةون خيسةةنة ألهلةةه
49
حافظة ملاله.
 -2متكني الزوج من االستمتاع:
من حق الزوج علةى زوجتةه متكينةه مةن االسةتمتاع ،فةإذا تةزوج امةرأة وكانةت أهةال للجمةاع
وجةب تسةليم نفسةها إليةةه ابلعقةد إذا طلةب ،وذلةةك أن يسةلمها مهرهةا املعجةةل ومتهةل مةدة حسةةب
العادة إلصالح أمرها كاليومني والثالثة إذا طلبت ذلك ألنه من حاجتها ،وألن ذلةك يسةري جةرت
العادة مبثله.23
وإذا امتنعةةت الزوجةةة مةةن إجابةةة زوجهةةا يف اجلمةةاع وقعةةت يف احملةةذور وارتكبةةت كبةةرية ،إال
أن تكون معذورة بعذر شرعي كاحليض و صوم الفرض واملرض وما شابه ذلك.
عةن أيب هريةرة رضةي هللا عنةه قةال  :قةال رسةول هللا " :إذا دعةا الرجةل امرأتةه إىل فراشةةه
20
فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح ".
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 -3عدم اإلذن ملن يكره الزوج دخوله:
ومن حق الزوج على زوجته أال تدخل بيته أحدا يكرهه.
عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  " :ال حيل للمرأة أن
25
تصوم وزوجها شاهد إال لذنه ،وال ذن يف بيته إال لذنه"..،
وعةةن سةةليمان بةةن عمةةرو بةةن األحةةوه حةةدثك أيب أنةةه شةةهد حجةةة الةةوداع مةةع رسةةول هللا
فحمةةد هللا وأث ةةىن عليةةه وذك ةةر ووع ةةا قةةال  :استوص ةوا ابلنسةةاء خ ةريا ف ةةإهنن عنةةدكم ع ةو ْان ل ةةيس
متلك ةةون م ةةنهن ش ةةيئا غ ةةري ذل ةةك إال أن أيت ةةني بفاحش ةةة مبينة ةة ف ةةإن فعل ةةن ف ةةاهجروهن يف املض ةةاجع
واضة ةربوهن ضة ةراب غ ةةري م ةةمح ف ةةإن أطع ةةنكم ف ةةال تبغة ةوا عل ةةيهن س ةةبيال إن لك ةةم م ةةن نس ةةائكم حق ةةا
ولنسةةائكم علةةيكم حقةةا فأمةةا حقكةةم علةةى نسةةائكم فةةال يةةوطئن فرشةةكم مةةن تكرهةةون وال أيذن يف
20
بيوتكم ملن تكرهون أال وحقهن عليكم أن حتسنوا إليهن يف كسوهتن وطعامهن.
وعةةن جةةابر قةةال  :قةةال رسةةول هللا صةةلى هللا عليةةه وسةةلم" :فةةاتقوا هللا يف النسةةاء فةةإنكم
أخ ةةذمتوهن أبم ةةان هللا واس ةةتحللتم ف ةةروجهن بكلم ةةة هللا ولك ةةم عل ةةيهن أن ال ي ةةوطئن فرش ةةكم أح ةةدا
24
تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضراب غري ممح وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ابملعروف "..
 -4عدم اخلروج من البيت إال إبذن الزوج:

من حق الزوج على زوجته أال خترج من البيت إال لذنه.
وقةةال الشةةافعية و احلنابلةةة  :لةةيس هلةةا اخلةةروج لعيةةادة أبيهةةا امل ةريض إال لذن الةةزوج ،ولةةه
22
منعها من ذلك ..؛ ألن طاعة الزوج واجبة ،فال جيوز ترك الواجب مبا ليس بواجب.

 -5التأديب:

لل ةةزوج دي ةةب زوجت ةةه عن ةةد عص ةةياهنا أم ةةره ابملع ةةروف ال ابملعص ةةية ؛ ألن هللا تع ةةاىل أم ةةر
بتأديب النساء ابهلجر والضرب عند عدم طاعتهن.
وقد ذكر احلنفية أربعة مواضع جيوز فيها للزوج ديب زوجته ابلضرب ،منها  :ترك الزينة
إذا أراد الزينةةة ،ومنهةةا  :تةةرك اإلجابةةة إذا دعاهةةا إىل الف ةرا وهةةي طةةاهرة ،ومنهةةا  :تةةرك الصةةالة،
26
ومنها  :اخلروج من البيت بغري إذنه.
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األدلة على جواز التأديب:
ض ُه َم َعلَى بَة َع ْ
ض َومبَةا أَن َف ُقةواَ م َةن
الر َج ُ
اعُ بَة َع َ
:ل ي
قوله تعاىل  :ي
ال قَة :و ُامو َن َعلَى الني َساء مبَا فَض َ
ةوه :ن
أ ََم ة َةواهل َم فَال :
اعُ َوالة ةال:يت َختَةةافُو َن نُ ُش ة َ
ةات َحافظَة ٌ
ات قَانتَ ة ٌ
ص ةةاحلَ ُ
ةوزُه :ن فَعظُة ُ
ةات ليَلغََي ةةب مبَةةا َحفة ة َا ي
27
اعَ َكا َن َعليًّا َكب وريا.
ضاجع َو َ
وه :ن يف الَ َم َ
وه :ن فَإ َن أَطَ َعنَ ُك َم فَالَ تَةَبةغُواَ َعلََيه :ن َسبيالو إ :ن ي
اضربُ ُ
َو َاه ُجُر ُ
:
ةاس َو َ
ةارةُ َعلََية َهةا َم َالئ َكةةٌ
ين آَ َمنُوا قُوا أَنَة ُف َس ُك َم َوأ ََهلي ُك َم َان ورا َوقُ ُ
احل َج َ
وقوله تعاىل َ :اي أَيةُّ َها الذ َ
ود َهةا النُ :
28
اعَ َما أ ََمَرُه َم َويَة َف َعلُو َن َما يةُ َؤَمُرو َن.
صو َن :
غ َال ٌظ ش َد ٌاد َال يَة َع ُ
قال ابن كثري :وقال قتادة  :مرهم بطاعة هللا ،وتنهاهم عن معصية هللا ،وأن تقوم عليهم
أيت هلل معصية قذعتهم عنها ( كففةتهم ) ،وزجةرهتم
أبمر هللا ،و مرهم به ،وتساعدهم عليه ،فإذا ر َ
عنها.
وهكةةذا قةةال الضةةحاك ومقاتةةل  :حةةق املسةةلم أن يعلةةم أهلةةه مةةن قرابتةةه وإمائةةه وعبيةةده مةةا
29
فرض هللا عليهم وما هناهم هللا عنه
 -6خدمة الزوجة لزوجها:
قةةال شةةي اإلسةةالم ابةةن تيميةةة  :وجتةةب خدمةةة زوجهةةا ابملعةةروف مةةن مثلهةةا ملثلةةه ويتنةةوع
ذل ةةك بتن ةةوع األح ة ةوال فخدم ةةة البدوي ةةة ليس ةةت كخدم ةةة القروي ةةة وخدمة ةة القوي ةةة ليس ةةت كخدم ةةة
63
الضعيفة" .
 -7معاشرة الزوجة لزوجها ابملعروف:
:
ةاس َو َ
ةارةُ
ين آَ َمنُوا قُوا أَنَة ُف َس ُك َم َوأ ََهلي ُك َم َان ورا َوقُ ُ
احل َج َ
وذلك لقوله تعاىل َ :اي أَيةُّ َها الذ َ
ود َها النُ :
60
اعَ َما أ ََمَرُه َم َويَة َف َعلُو َن َما يةُ َؤَمُرو َن.
صو َن :
َعلََية َها َم َالئ َكةٌ غ َال ٌظ ش َد ٌاد َال يَة َع ُ
 -8أن حتفظه يف نفسها وماله وأهله و أن تطيعه ىف نفسةها وحتفظةه ىف بيتةه يف غةري معصةية لقولةه
عليه السالم :ال حيل إلمرأة أن تؤمن ابهلل أن ذن ىف بيت زوجها وهو كاره.65
 -9ةن حتفظ ةسراره:
وال تفضحه وال تكثر التشكى عند أهلها أو أهله إذا ضاق عليها احلةال وتعسةرة املعيشةة
وأسباهبا :إن من أهم احلقوق الزوجية اليت جيب على الزوجة عدم التفريط فيها:
حفا مجيع أسرار الزوج اليت تعلمها ق فال تفشئ منهةا شةيئاو وال ختةم هبةا أحةداو حةىت ولةو
كان من أبويها أو من أقارهبا أو من أقارب زوجها.
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اس َهلُ :ن َعل َم
الصيَام ال:رفَ ُ
قال تعاىل :أُح :ل لَ ُك َم لََيةلَةَ ي
اس لَ ُك َم َوأَنَةتُ َم لبَ ٌ
ث إ َىل ن َسائ ُك َم ُه :ن لبَ ٌ
اعُ لَ ُك َم
ب :
:
اب َعلََي ُك َم َو َع َفا َعَن ُك َم فَ َاآل َن َابشُر ُ
اعُ أَنُ :ك َم ُكَنةتُ َم َختَتَانُو َن أَنَة ُف َس ُك َم فَةتَ َ
وه :ن َوابَةتَةغُوا َما َكتَ َ
الصيَ َام إ َىل اللَ:يةل
ض م َن َ
ني لَ ُك ُم َ
اخلََي ُ
َوُكلُوا َوا َشَربُوا َح :ىت يَةتَةبَة َ :
َس َود م َن الَ َف َجر ُ :أَمتُّوا ي
اخلََيط َاأل َ
ط َاألَبَةيَ ُ
آايت ةةه
ةني :
ود :
وه ةةا َك ة َذل َ
وه :ن َوأَنَ ةةتُ َم َع ةةاك ُفو َن يف الَ َم َس ةةاجد تَل ة َ
ةك ُح ة ُةد ُ
ك يةُبَة يُ
اع فَة َةال تَة َقَربُ َ
َوَال تُةبَاش ة ُةر ُ
اعُ َ
للن:اس لَ َعلُ :ه َم يَةت:ة ُقو َن.60
حقوق األوالد:

الوالةةد مسةةؤول عةةن تربيةةة أوالده ورعةةايتهم بةةدنياو ،فإنةةه مسةةؤول عةةن ت ةربيتهم وإصةةالحهم
روحي ةاو وأخالقي ةاو ،وذلةةك أبن جيتهةةد وسةةعه يف تزكيةةة نفوسةةهم ،وهتةةذيب أخالقهةةم ،وتعبيةةدهم ل ةرهبم
وخةةالقهم ،وغةةرس اإلميةةان يف قلةةوهبم منةةذ نعومةةة أظفةةارهم ،ألن اإلميةةان ابهلل تعةةاىل هةةو أول واجةةب
علةةيهم ،ب ةةل ه ةةو الغاي ةةة م ةةن وج ةةودهم ،وسةةبب س ةةعادهتم وفالحه ةةم يف دني ةةاهم وآخ ةرهتم ،ويف ه ةةذا
البحث نتحدث عن حقوق األوالد يف الشريعة اإلسالمية من خالل املطالب التالية:64
 -1اختيار الزوجة الصاحلة:
من حةق الولةد علةى والةده :أن ينتقةي أمةه ،ألن الرتبيةة أساسةاو تعتمةد علةى اختيةار الزوجةة
الصاحلة الودود ،اليت حتسن سياسة أوالدها ،وتعرف كيفية رعايتهم وإعدادهم ،وحتره على غةرس
اإلميةةان يف نفوسةةهم ،وهتةةذيب أخالقهةةم ،وتنشةةئتهم علةةى مراقبةةة هللا تعةةاىل ،ورعايةةة حقوقةةه وحقةةوق
ةاه حسةنوا " َوالَبَةلَ ُةد
عباده ،فالزوجة مبنزلة الرتبةة الةيت تلقةى فيهةا البةذور ،فةإن كانةت صةاحلة ،أنبتةت نب و
62
:
ث الَ خيََُر ُج إال :نَك ودا".
ب خيََُر ُج نةَبَاتُهُ ل َذن َربيه َوال:ذي َخبُ َ
الطيي ُ
 -2اختيار االسم احلسن:

االسم عنوان املس :مى ،ودليل عليه ،وعلةم مييةزه عةن غةريه ،وسةبيل للتفةاهم معةه ،وهةو زينةة
وكمال ،وورمز يعم عن هويته ،ومعيار دقيق لداينته ،وشعار يُدعى بةه يف الةدنيا واآلخةرة ،ولةه عنةد
الناس اعتبارات ودالالت ،فهو عندهم كالثوب إن قصر شان ،وإن طال شان .
وإذا كان الكتاب يُقرأ من عنوانه ،فإن املولود يُعرف من اِّةه يف معتقةده ووجهتةه ،ويُقة :وم
به والده وحةال أمتةه ،وبةني االسةم واملسةمى عالقةة عجيبةة ،وارتبةاط وثيةق ،وق :ةل أن يوجةد لقةب إال
وهو يتناسب أو يتقارب مع امللق:ب به .وهذا أمر أهلمه هللا عباده ،وقد:ره بقدرته .ومن املشةهور يف
كةةالم النةةاس :األلقةةاب تَنةةزل مةةن السةةماء ،فةةال تكةةاد جتةةد االسةةم القبةةيح إال علةةى مسةةمى يناسةةبه،
66
وعكسه بعكسه.
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 -3العقيقة:
العقيقة :هي الذبيحة اليت تذبح عن املولود.
وهةةي سةةنة مؤكةةدة يف قةةول عامةةة العلمةةاء 67.وقةةد ورد يف األمةةر هبةةا و كيةةدها أحاديةةث
كثرية ،منها ما يلي :
 0ة عةةن ِّةةرة بةةن جنةةدب ة رضةةي هللا عنةةه ة عةةن رسةةول هللا ة صةةلى هللا عليةةه وسةةلم ة قةةال:
68
"كل غالم مرهتن بعقيقته ،تذبح عنه يوم سابعه ،وحيلق رأسه ،ويسمى"
قةةال الرتمةةذي" :والعمةةل علةةى هةةذا عنةةد أهةةل العلةةم ،يسةةتحبون أن يةةذبح عةةن الغةةالم العقيقةةة يةةوم
السابع ،فإن مل يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر ،فةإن مل يتهيةأ عةق عنةه يةوم حةاد وعشةرين .وقةالوا
69
ال جيزئ يف العقيقة من الشاة إال ما جيزئ يف األضحية"
وقةةال اإلمةةام أمحةةد" :العقيقةةة سةةنة عةةن رسةةول هللا ة صةةلى هللا عليةةه وسةةلم ة قةةد َع ة :ق عةةن
احلسةةن واحلسةةني ،وفعلةةه أصةةحابه" 73وقولةةه " :م ةرهتن بعقيقتةةه " ،معنةةاه :أن شةةفاعته لوالديةةه إن
مات وهو طفل مرهونة ابلعق عنه ،فإن كانوا مل يعقوا عنه مل يشفع هلما .
قال ابن حجر ":قال اخلطايب :اختلف الناس يف هةذا ،وأجةود مةا قيةل فيةه مةا ذهةب إليةه
أمحد بن حنبل قال :هذا يف الشفاعة ،يريد أنه إذا مل يعق عنه فمات طفالو مل يشفع يف أبويه. 70
 -4النفقة على األوالد:

ووجة ةةوب النفقة ةةة علة ةةى األهة ةةل والولة ةةد لقة ةةول هللا عة ةةز وجة ةةل (وعلة ةةى املولة ةةود لة ةةه رزقهة ةةن وكسة ةةوهتن
75
ابملعروف)
ومةةن نفقةةة علةةى األوالد هتيئةةة األب ألهلةةه وأوالده الغةةذاء الصةةا واملسةةكن املةريح واللبةةاس اجلميةةل
حسب استطاعته املالية حةىت ال تتعةرض أجسةامهم لرسةقام .وتشةمل النفقةة علةى األوالد اإلنفةاق
70
للحفاظ على الصحة والتعليم والتعلم والعالج.
 -5تربية األوالد:
تربية األبناء والبنات من أعظم الواجبةات علةى اآلابء واألمهةات ،وكمةا أن الوالةد مسةؤول
عن تربية أوالده ورعايتهم بدنياو ،فإنه مسؤول عةن تةربيتهم وإصةالحهم روحيةاو وأخالقيةاو ،وذلةك أبن
جيتهةةد وسةةعه يف تزكيةةة نفوسةةهم ،وهتةةذيب أخالقهةةم ،وتعبيةةدهم ل ةرهبم وخةةالقهم ،وغةةرس اإلميةةان يف
قلةةوهبم منةةذ نعومةةة أظفةةارهم ،ألن اإلميةةان ابهلل تعةةاىل هةةو أول واجةةب علةةيهم ،بةةل هةةو الغايةةة مةةن
وجودهم ،وسبب سعادهتم وفالحهم يف دنياهم وآخرهتم.74
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:
ةاس َو َ
ةارةُ
ين َآمنُوا قُوا أَن ُف َس ُك َم َوأ ََهلةي ُك َم َان ورا َوقُ ُ
احل َج َ
يقول هللا تعاىلَ :اي أَيةُّ َها الذ َ
ود َهةا النُ :
اعَ َما أ ََمَرُه َم َويَة َف َعلُو َن َما يةُ َؤَمُرو َن .72
صو َن :
َعلََية َها َم َالئ َكةٌ غ َال ٌظ ش َد ٌاد َال يَة َع ُ
ف ةةأمر امل ةةؤمنني بطاعت ةةه واجتن ةةاب معاص ةةيه ،وأن أيم ةةروا أهل ةةيهم مبراقبت ةةه ،وامتث ةةال أوام ةةره
واجتناب ،فبذلك تكون وقايتهم من النار .
 -6العدل بني األوالد:
الع ةةدل ه ةةو نظ ةةام ك ةةل ش ةةئ ،وأس ةةاس ص ةةالحه واس ةةتقراره ،وابلع ةةدل قام ةةت الس ةةموات
واألرض ،وبةه يصةلح أمةر العةامل ،ويسةتقيم نظامةه ،ولةيس شةئ أسةرع يف خةراب األرض ،وال أفسةةد
لضمائر اخللق ،وال أكثر تكديراو هلم من اجلور .
وعدل الوالد بني أوالده ،من توفيق هللا له ،وسبب مةن أسةباب سةعادته ،وهةو دليةل علةى
كمال عقله ،وصدق أبوته ،وبعد نظره ،وحسن سياسته.
ألن العةةدل بةةني األوالد سةةبب لتةةأليف قلةةوهبم ،وتوثيةةق احملبةةة والصةةلة بيةةنهم ،وإجيةةاد الثقةةة
واالحرتام املتبادل يف نفوسهم.
كمةةا أنةةه سةةبب حملبةةتهم لوالةةدهم ،وعرفةةاهنم حلقةةه وفضةةله ،وقيةةامهم مبةةا جيةةب لةةه مةةن الةةم
والصلة.
وفضل بعضهم على بعةض يف
أما إذا كان الوالد على الضد من ذلك ،ففرق بني أوالده ،ي
املعاملةةة والعطيةةة ،بةةدافع مةةن ه ةواه وعاطفتةةه ،فةةإن العةةداوة والشةةقاق ،حيةةالن خيةةل الت ة لف والوفةةاق.
والقطيعة والعقوق ،خيل الم والصلة والقيام ابحلقوق .فهو جيك بذلك على نفسه ،وعلى أوالده.76
كما بني النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فضل من يعدل يف أهله ،ومن حتت واليته ،مةن زوجةات
وأوالد وغةةريهم ،فقةةال " :إن املقسةةطني عنةةد هللا علةةى منةةابر مةةن نةةور ،عةةن ميةةني الةةرمحن عةةز وجةةل ة
77
وكلتا يديه ميني ة :الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولُوا"
ويف رواية للبخاري ومسلم " :فقال رسول هللا ة صلى هللا عليه وسلم ة :ايبشري ،ألةك ولةد
سوى هذا؟ قال :نعم .قال :أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال :ال .قال :فال تشهدين إذن ،فةإين ال
78
أشهد على جور".
حقوق الوالدين:
للوال ةةدين ال ةةدور األساس ةةي يف بن ةةاء االُس ةةرة واحلف ةةاظ عل ةةى كياهن ةةا ابت ةةداءو وإدام ةةة ،ومه ةةا
مسةةؤوالن عةةن تنشةةئة اجليةةل طبقةاو ملةوازين املةةنهج االسةةالمي ،لةةذا حة يدد اإلسةةالم أُسةةس العالقةةة بةةني
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الوالدين واألبناء ،طبقاو للحقوق والواجبات املرتتيبة على أفراد االُسرة جتاه بعضهم البعض ،فقد قرن
هللا تعاىل يف كتابه الكر بوجوب يبر الوالدين واالحسان إليهما بوجوب عبادتةه ،وح يةرم مجيةع ألةوان
إحسةاانو
االساءة إليهما صغريها وكبريها ،فقال تعاىل ( :وقَضةى ربُّ َ
ةك أالي تَعب ُةدوا إالي يإايهُ وابلوالةدين َ
79
ُف وال تَنهرُمها وقُل هلُما قَوالو كرمياو).
يإما يَبلغُ :ن ع َ
أحد ُمها أو ك ُ
المها فال ت ُقل هلُما أ ْي
ندك الك َم ُ
وأمر ابالحسان إليهما والرمحة هبما واالستسالم هلماوقرن هللا تعاىل الشكر هلما ابلشكر له ،فقال:
83
إيل املص ُري ).
يك :
( ...أن اش ُكر يل َولوال َد َ
80
عروفاو.) ...
وأمر تعاىل بصحبة الوالدين ابملعروف ،فقالَ ( :و َ
صاح ُبهما يف الدُّنيا َم ُ
وجتب طاعة األبناء للوالدين ،قةال رسةول هللا صةلى هللا عليةه وآلةه وسةلم ...« :ووالةديك
فأطعمها وبرمها حييني كاان أو ميتني ،وان أمةراك أن ختةرج مةن أهلةك ومالةك فافعةل ،فةإ ين ذلةك مةن
85
االميان ».
وقةرن االمةةام جعفةر الصةةادق عليةه السةةالم بةر الوالةةدين ابلصةالة واجلهةةاد ،عةن منصةةور بةةن
حازم ،عن أيب عبدهللا عليه السالم ،قال :قلت :أي األعمال أفضل؟ قال « :الصالة لوقتهةا ،وبةر
80
وجل »
الوالدين ،واجلهاد يف سبيل هللا ع:ز :
ومن حقوق الوالد على ولده كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم « :ال يسةميه
84
يستسب له ».
ابِّه ،وال ميشي بني يديه ،وال جيلس قبله ،وال
ي
لسب الناس له.
ومعىن (ال يستسب له) أي ال يفعل ما يصري سبباو ي
وقة يدم رسةةول هللا صةةلى هللا عليةةه وآلةةه وسةةلم بة يةر الوالةةدة علةةى بة يةر الوالةةد أل يهنةةا أكثةةر منةةه يف
حتمل العناء من أجل األوالد يف احلمل والوالدة والرضاع ،عن اإلمام جعفر الصادق عليةه السةالم،
ي
قال « :جاء رجل إىل النةيب صةلى هللا عليةه وآلةه وسةلم فقةال :اي رسةول هللا ،مةن أب ُّةر؟ قةال :أ يُمةك،
82
قال :من؟ قال :أمك ،قال :من؟ قال :أ يُمك ،قال من؟ قال :أابك ».
وكانت سرية رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسةلم قائمةة علةى تكةر مةن يةم والديةه ،فقةد
فلما نظر إليها س:ر هبا وبسط ملحفته هلا فأجلسها عليها ،أقبةل حية يدثها
أتته أُخته من الرضاعة ،ي
ويضةةحك يف وجههةةا ،قامةةت وذهبةةت وجةةاء أخوهةةا ،فلةةم يصةةنع بةةه مةةا صةةنع هبةةا ،فقيةةل لةةه :اي
رسةةول هللا ،صةةنعت أبختةةه مةةامل تصةةنع بةةه وهةةو رجةةل؟! فقةةال صةةلى هللا عليةةه وآلةةه وسةةلم « :أل يهنةةا
86
كانت أب:ر بوالديها منه ».
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وق يدم رسول هللا صلى هللا عليه وآلةه وسةلم طاعةة الوالةدين علةى اجلهةاد ،ففةي روايةة جةاءه
رجل وقال :اي رسول هللا ،إ ين يل والدين كبريين يزعمان أهنما أينسةان يب ويكرهةان خروجةي؟ فقةال
صلى هللا عليه وآله وسلم « :فق:ر مع والةديك ،فوالةذي نفسةي بيةده ألنسةهما بةك يومةاو وليلةة خةري
87
من جهاد سنة ».
وروى مسةةلم ىف صةةحيحه عةةن عبةةد هللا بةةن عمةةرو بةةن العةةاه رضةةي هللا عنةةه قةةال :أقبةةل
رجل إىل النيب صةلى هللا عليةه وسةلم فقةال أابيعةك علةى اهلجةرة واجلهةاد أبتغةي األجةر مةن هللا قةال:
فهل من والةديك أحةد حةي؟ قةال :بةل كالمهةا .قةال :فتبتغةي األجةر مةن هللا قةال :نعةم! فةارجع إىل
وال ةةديك فأحس ةةن ص ةةحبتهما 88.وم ةةن حق ةةوق الوال ةةدين التح ةةذير م ةةن عقوقهم ةةا ،ومع ةةىن العق ةةوق
العصيان واملخالفة وعدم أداء احلقوق ،وعن عائشة رضى هللا عنها قالت :أتى رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم رجل ومعه شي  ،فقةال لةه :اي هةذا! مةن هةذا الةذي معةك؟ قةال :أيب ،قةال :فةال متشةي
أمامه وال جتلس قبلةه وال تدعنةه لِّةه ،وال تستسةب لةه 89.وىف روايةة أخةرى قةال عليةه السةالم :مةا
93
بر أابه من سدد اليه الطرف ابلغضب.
ومن عقوق الوالدين:


أن يعتم الولد مساواي ألبيه



أن يتعاظم الولد عن تقبيل والديه أو ال ينهض هلما احرتاما وإجالال.



أن اليقةةوم الولةةد حبةةق النفقةةة علةةى أبويةةه الفقةريين فيضةةطرمها إىل إقامةةة الةةدعوة عليةةه ليلزمةةه
القاضي اإلنفاق عليهما.



ان يتأفف الولةد مةن أبويةه ويتزجةر منهمةا ويعلةو صةوته عليهمةا ويقرعهمةا بكلمةات مؤذيةة
جارحة وجيلب اإلهانة هلما.

وىف ذالةةك مةةا رواه البخةةاري عةةن أيب بكةةر رضةةى هللا عنةةه قةةال :قةةال رسةةول هللا صةةلى هللا
عليةةه وسةةلم :أال أنبةةئكم أبكةةم الكبةةائر ثةةال  ،قلنةةا :بلةةى اي رسةةول هللا! قةةال :اإلشةراك ابهلل وعقةةوق
الوالدين وكان متكئا فجلس فقال :أال وقول الزور وشهادة الةزورق فمةازال يكررهةاحىت قلنةا :اي ليتةه
سكت 90.وعن عبد هللا بن عمرو بن العاه رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسةلم
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قةةال :ثالثةةة حرمةةه هللا علةةيهم اجلنةةة :مةةدمن اخلمةةر والعةةاق لوالديةةه والةةديوث الةةذي يقةةر اخلبةةث ىف
95
أهله.
وخالصةةة القةةول :جيةةب طاعةةة الوالةةدين يف مجيةةع مةةا أيمةةرون بةةه إالي املعصةةية أو مةةا يرتتةةب
عليه مفسدة فال جتب طاعتهما.
أبي أُسلوب شرعي إن أمكن،
ومع مجيع الظروف جيب على األبناء إحراز رضا الوالدين ي
أل ين رضةةامها مقةةروانو برضةةى هللا تعةةاىل ،قةةال رسةةول هللا صةةلى هللا عليةةه وآلةةه وسةةلم « :رضةةا هللا مةةع
رضى الوالدين ،وسخط هللا مع سخط الوالدين.
ةب والةةو م يف أج ةواء
وبة يةر الوالةةدين بطاعتهمةةا واالحسةةان إليهمةةا ،كفيةةل ابشةةاعة الة ي
ةود واحلة ي
االُسةةرة وابلتةةايل إىل حتكةةيم بنائهةةا وإهنةةاء مجيةةع عوامةةل االضةةطراب والتخلخةةل الطةةارىء عليهةةا ،وال
يتحقق ذلك إالي اباللتزام ابحلقوق والواجبات املرتتبة على أفرادها.

وظائف األسرة:
.0

اتسةةمت األسةةرة قةةدميا ابلقيةةام بكةةل الوظةةائف املرتبةةة ابحليةةاة واتسةةمت بتحقيةةق وظائفهةةا
ابلشةةكل الةةذي يالئةةم العصةةر الةةذي تنمةةي اليةةه ،حيةةث اختلقةةت وتطةةورت وظةةائف األسةةرة
نتيجة تطور العصور اليت أثرت ىف طبيعة تلةك الوظةائف ،وكيفيةة وسةائل قيةام األسةرة هبةا،
ولكن مل خيتلف اهلدف من تلةك الوظةائف ابلةرغم مةن تعرضةها للتطةور والةذي يتمثةل هةي
تكوين الشخصية املتزنة انفالية والقادرة على التكليف مع متطلبات احلياة االجتماعية.

.5

الوظيفة البيولوجية وتتمثل ىف توفري الرعاية الصحية واجلسدية لرطفال ىف األسرعة وتةوفري
الغةةذاء الصةةحي واملسةةكن الصةةحي لرفةراد ىف العائلةةة ليةةنعم األبنةةاء واآلابء سجسةةم صةةحيح
وعقل سليم،

.0

الوظيفة االقتصادية :عرف عةن األسةرة قةدميا ابالكتفةاء الةذايت وانتةاج مةا حتتاجةه ومةا تةزال
األسةةرة حاليةةا تشةةارك ىف عمليةةات االنتةةاج مةةن خةةالل أفةراد االسةةرة فتمةةد األسةةرة لةةاالت
العمل واملصانع أبيد العاملة وابلتعاون ابحلرف املختلفة،

.4

الوظيفة النفسية هي أن توفر األسةرة لربنةاء الراحةة النفسةية بتةوفري احلةب واألمةن والسةالم
حبيث يعيش األوالد ىف جو من اهلدوء دون توتر أو قلق من أي خطر قد حييط هبم.
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الوظيفة الدينية واألخالقية هي أن يقدم اآلابء ألوالدهم اخلمات الكافية عةن ديةنهم وعةن
تع ةةاليمهم وع ةةن ك ةةل م ةةا ي ةةؤدي هب ةةم إىل أن يك ةةون أوالدا ص ةةاحلني ،يتحل ةةون ابألخ ةةالق
الفاضلة دون إغفال ىف حقهم.

حقوق األسرة ىف اجملتمع:
مني يسر املعيشة من اجلهة املادية
.0
.5

حفا األمن وهذا احلق تكلف وزارة الداخلية ىف الدولة

.0

تعليم األوالد ولذالك كان على احلكومة انتشار املدارس واجلامعات واملعاهد.

دور األسرة ىف اجملتمع:
لرسرة ابعتبارها اخللية األساسية يف اجملتمع تعكس ما يتصف به من حركية ومن متاسك
أو يتفكك ومن قوة أو ضةعف ومةن تقةدم أو ختلةف ،فاألسةرة هةي تلةك الةيت تعةد اجملتمةع مبختلةف
الفئات النشيطة فهي تؤثر فيه وتتأثر هبم فبصالحها يصلح اجملتمع وبفسادها يفسد.
الوصااي والتوجيهات ىف حق الوالدين جتاه األوالد:

o

إطاعة الوالدين ىف كل ما أيمران به الولد اال املعصية.

o

خماطبتها بلطف وأدب.

o

النهوض هلما إذا دخال عليه.

o

احملافظة على ِّعتهما وشرفهما وماهلما.

o

إكرامها وإعطائهما ىف كل ما يطلبانه.

o

مشاورهتما ىف األعمال واألمور اهلامة.

o

اإلكثار من الدعاء واالستغفار هلما.

o

العمل على ما يسرمها.

o

عدم رفع الصوت عاليا أمامهما.

o

عدم مقاطعتما أثناء الكالم.
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o

عدم إزعاجهما إذا كاان انئمني.

o

عدم تفضيل الزوجة والولد عليهما.

o

عدم النوم واالضطجاع ومها جالسان اال لذهنما.

o

عدم مد الرجلني أمامهما.

o

عدم املشي أو الدخول أمامهما.

o

جيب طاعةالوالدين ىف مجيع ما أيمران به إال املعصية أو ما يرتتب عليه مفسدة فال جتةب
إطاعتهما اجلميع

اخلالصة ونتائج البحث :
.0

تعتمةةد األسةةرة يف حياهتةةا علةةى ال ةرتابط والتكافةةل وحسةةن املعاشةةرة والرتبيةةة احلسةةنة وحسةةن
اخللةةق ونبةةذ اآلفةةات االجتماعيةةة وهةةي تلةةك الةةيت علةةى التكافةةل القةةائم علةةى أسةةاس مةةن
التماسك والتناصر بني أفراد األسرة الواحدة .وهذا يدل على تفاهم أفراد األسرة.

.5

الذي يريد الزواج جيد العون مةن هللا فقةد قةال رسةول هللا صةلى هللا عليةه وسةلم :ثلثةة حةق
علةةى هللا عةةوهنم :اجملاهةةد ىف سةةبيل هللا ،واملكاتةةب الةةذي يريةةد اآلداء ،والنةةاكح الةةذي يريةةد
العفاف.

.0

الةزواج طريةق شةرعي إلشةباع الغريةزة اجلنسةية بصةورة يرضةاها هللا ورسةوله فقةال :حبةةب إيل
من دنياكم النساء والطيب ،وجعلت قرة عيىن يف الصالة.

.4

الةةزواج طريةةق لكسةةب احلسةةنات قةةال رسةةول هللا صةةلي هللا عليةةه وسةةلم :ويف بضةةع (كنايةةة
عن اجلماع) أحةدكم صةدقة ،قةال ايرسةول هللا! أأييت أحةد شةهوته ويكةون لةه أجةر؟ قةال:
أرأيةةتم لةةو وضةةعها ىف ح ةرام؟ أكةةان عليةةه وزر؟ قةةالوا بلةةى! قةةال :فكةةذالك إذا وضةةعها ىف
احلالل كان له أجر.
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وسيلة إلستمرار احلياة وتعمرياألرض ابألبناء الصاحلون امتداد لعمل الزوجني بعد وفاهتما
فقال :اذا مات ابن آدم انقطع عنه عملةه اال مةن ثةالث :صةدقة حاريةة أو علةم ينتفةع بةه
أو ولد صا يدعو له.

.6

سةةبيل التعةةاون :الزوجةةة تكفةةي زوجهةةا تةةدبري أمةةور املنةةزل وهتنيئةةة أسةةباب املعيشةةة والةةزوج
يكفيها أعباء التكليف وتدبريشؤون احلياة،

.7

تقوية الصالت واملعارف من خالل املصاهرة واتساع دائرة األقارب ،فلما عزا النةيب صةلى
هللا عليه وسلم بىن املصطلق ىف غزوة املريسيع وأسةر مةنهم خلقةا كثةريا تةزوج سةيدة جويريةة
بنةةت احلةةارث رضةةي هللا عنهةةا وكةةان بةةني االسةةارى فةةأطلق الصةةحابة مةةا كةةان أبيةةديهم مةةن
األسارى اكراما للرسول صلى هللا عليه وسلم واصهاره فكان زواجها أعز بركة على قومها.

اهلوامش واملراجع:
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.2
.6
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.03
.00
.05

اجلامع الصحيح البخاري ة كتاب النكاح ،ابب األكفاء يف الدين ،رقم احلديث ة
لمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ،احلافا نور الدين علي بن أيب بكر ،كتاب النكةاح ،ابب
نية الزواج ،ج ة  ،4ه ة  467رقم احلديث7054 :
سنن ابن ماجه ،كتاب النكاح ،ابب أفضل النساء ،رقم احلديث،0822 ،
سنن التزمذي ،أبواب النكاح ،ابب ما جاء فيمن ترضون دينه وخلقه ،رقم احلديث0390:
سةةنن دار القطةةك ،كتةةاب ة النكةةاح ،ابب اختيةةار الزوجةة الصةةاحلة ،رقةةم احلةةديث ة  053ة احيةةاء
العلوم لللغزايل ج ة  ،5ه ة 08
سنن الكمى للبيهقي ،كتاب النكاح ،ابب اعتبار الكفاءة ،ج ة  ،7ه ة 000
سنن ابن ماجه ،كتاب النكاح ،ابب األكفاء ،رقم احلديث 0968 :
سنن ابن ماجه ،كتاب النكاح ،ابب تزويج األبكار،رقم احلديث 0860 :
لمع الزوائد للهيثمي ،كتاب النكاح ،ابب النظر إىل من يريد تزوجيها ،رقم احلديث7422 :
سنن ابن ماجه ،كتاب النكاح ،ابب النظر املرأة ،رقم احلديث6208 :
صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،ابب ندب النظر اىل وجه املرأة ،رقم احلديث 0454 :
األعراف ة 089
4835
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الروم ة 50
البخاري ،كتاب النكاح ،ابب الوصااي ابلنساء،
سنن ابن ماجه ،كتاب النكاح ،ابب حسن معاشرة النساء ،رقم احلديث0977 :
سنن أيب داود،كتاب النكاح ،ابب ىف االستئمار ،رقم احلديث5395 ،
مسند امحد ،عن عائشة ،ه ة  ،26مستدرك ،حاكم ج ة  ،5ه ة ،068
سنن أيب داود ،كتاب النكاح ،ابب ىف الويل،
النساء ة 4
سنن النسائي ،كتاب النكاح ،ابب صداق املرأة ،ج ة  ،6ه ة 006
املغىن البن قدامه ،ج ة  ،8ه ة  ،527فتح القدير للشوكاين ،ج ة  ،0ه ة 007
احمللى البن احلزم ة ج ة  9ة ه ة 047
سنن النسائي ،كتاب النكاح ،ابب صداق املرأة ،ج ة  ،6ه ة 006
املغك إلبن قدامه ،ج ة  ،8ه ة 527
احمللى إلبن احلزم ،ج ة  ،9ه ة 047
النساء ة 4
بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ج ة  ،0ه ة  009ة بةدائع الصةنائع ىف ترتيةب الشةرائع ،ج ة ،4
ه ة 04
البقرة ة 506
املغك ج ة  ،00ه ة  ،074املهذب ج ة  ،5ه ة 066
إحياء العلوم للغزايل ج ة  ،0ه ة 73
البقرة ة 502
الطالق ة 7
صحيح املسلم ،كتاب النكاح ،ابب مهر املرأة
صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،رقم احلديث ة 2349
صحيح املسلم ،كتاب النكاح ،رقم احلديث ة 0580
الطالق ة 6
النساء ة 09
البقرة ة 558
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صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،ابب حسن العشرة ة رقم احلديث ة 0020
صحيح املسلم ة كتاب النكاح ة رقم احلديث ة 596
صحيح البخاري ة كتاب النكاح ة ابب الغسل من إانء واحد ة رقم احلديث ة 006
نفس املصدر رقم احلديث ة 404
صحيح البخاري ،رقم احلديث ة 0968
سنن ابن ماجه ،رقم احلديث ة 5043
البدر املنري ة ج ة  5ة ه ة 408
صحيح املسلم ة كتاب النكاح ة رقم احلديث ة 0508
اسالم كا معاشريت نظام ة ه ة 532
النساء ة 04
تفسري ابن كثري ة ج ة  0ة ه ت 053
االختيار ج ة  ،0ه ة  030ة
صحيح البخاري ،كتاحب النكاح ،رقم احلديث 0362 :
صحيح املسلم ة كتاب النكاح ،رقم احلديث ة 0356
سنن الرتمذي ،كتاب النكاح ،رقم احلديث ة  0060ة وقال هذا حديث حسن صحيح
الصحيح املسلم ة كتاب النكاح رقم احلديث ة 0508
املغك البن قدامه ة ج ة  ،9ه ة 064
الفقه االسالمي وأدلته ،كتاب النكاح ة ج ة  ،7ه ة 006
النساء ة 04
التحر ة 6
تفسري ابن كثري ة ج ة  4ة ه ة 095
الفتاوى الكمى ة ج ة  ،4ه ة 260
التحر ة 6
مستدر ك احلاكم ،ج ة  5ة ه ة  ،093حبوث ىف الثقافة االسالمية ة ه ة 280
البقرة ة 067
الروم ة 50
أعراف ة 28
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تفسري القرطيب ة اجلامع ألحكام القرآن ة ج ة  ،00ه ة 80
بداية اجملتهد ج ة  ،0ه ة 009
سنن أيب داوود ،كتاب النكاح رقم احلديث ة 5807
سنن الرتمذي ة ج ة  0ة ه ة  ،03مستدرك للحاكم ة رقم احلديث ة 7292
املغك ة ج ة  00ة ه ة 092
فتح الباري ة ج ة  ،9ه ة 294
البقرة ة
تربية األوالد ىف االسالم ة ج ة  5ة ه ة 702
نفس املصدر ة 773
التحر ة 6
الثقافة االسالمية ة جامعة أم القرى ة ه ة 75
صحيح املسلم ة كتاب النكاح ة رقم احلديث ة 0857
البخاري ة كتاب الم والصلة ة
بك اسرائيل ة 50
لقمان ة 04
روم ة 02
البخاري ة كتاب األدب ة ابب العدل بني األوالد،
مشكاة املصابيح ة كتاب األدب ة ابب الم والصلة
الرتغيب والرتهيب للمنذري ة ابب الرتهيب من عقوق الوالدين ة ج ة  ،0ه ة  ،059حةديث
رقم ة 00
صيح البخاري ة كتاب األدب ة ابب من أحسن الناس حبسن الصحبة ة رقم احلديث ة 5337
سرية ابن هشام ج ة  5ة ه ة 502
مشكاة املصابيح ة كتاب األدب ة ابب الم والصلة ة رقم احلديث ة 450
صحيح املسلم ،كتاب الم والصلة ،ابب بر الوالدين ،رقم احلديث ة
لمع الزوائد للهيثمي ،ج ة  8ة ه ة 505
امليزان ىف تفسري القرآن للطبطبائي ،ج ة  00ة ه ة 030
صحيح البخاري ،كتاب األدب ،ابب عقوق الوالدين.
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رواه أمحد والنسائي

املراجع واملصادر
القرآن الكر .
.0
احي ةةاء عل ةةوم ال ةةدين ،أب ةةو حام ةةد خيم ةةد ب ةةن خيم ةةد الغ ةزايل ،دار الكت ةةب العلمي ةةة ،ب ةةريوت ،ط-
.5
 0473هة
اسالم كا معاشريت نظام ،د ة خالد علوي ،مكتبة الفيصل ،الهور ،ط ة  5332م
.0
االختيار لتعليل املختار ،عبد هللا بن خيمود بن خيمود مطبعة احلليب ،القاهره ،ط ة 0907
.4
األم ة خيمد بن إدريس الشافعي ،دار املعرفة ،بريوت،
.2
إع ةةالء الس ةةنن ،م ةةوالان ظف ةةر أمح ةةد عثم ةةاين،ط ة  0408 ،0ه ة ة دارالكت ةةب العليم ةةة ،ب ةةريوت.
.6
اإلنصةةاف ىف معرفةةة الةراجح مةةن اخلةةالف علةةى مةةذهب إمةةام امحةةد بةةن حنبةةل ،عةةال الةةدين أبةةو
احلسن على بن سليمان املرداوي ،ط ة  0439 ،0ه ة دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،اإلمام أبو الوليد خيمد بن أمحد بن رشد،
.7
بدائع الصنائع ىف ترتيب الشرائع ة عال الةدين أبةوبكر بةن مسةعود الكاسةاين ،ط ة 0435 ،5
.8
هة دار الكتاب العريب ،بريوت
حبوث ىف الثقافة اإلسالمية ،جلنة من املؤلفني ،قطر
.9
 .03البدر املنريق
 .00التبيةةان ىف تفسةةري القةةرآن ،الطوسةةي ،أبةةو جعفةةر خيمةةد بةةن احلسةةن ة دار اإلحيةةاء الةرتاث العةةريب،
بريوت
 .05حترير الوسيلة ة االمام مخيك ،مؤسسة تنظيم ونشر آ ر امام كميك 0400 ،م.
 .00حتفة املودود أبحكام املولود ،خيمد بن قيم اجلوزية،
 .04تربية األوالد ىف اإلسالم ة عبد هللا انصح العلوان ،دار السالم للطباعة ة ط ة  0436 ،9هة
 .02الرتغيةب والرتهيةب للمنةةذري ،عبةد العظةةيم بةن عبةد القةةوي ،ط ة  0088هةة ،دار إحيةاء الةرتاث
العريب ،بريوت.
 .06تفسري ابن كثري ،أبو الفداء اِّاعيل بن كثري ،ط ة  0437هة دار الفكر بريوت،
 .07تنقيح أحاديث التعليق ة امحد بن عبد اهلادي احلنبلي ة ط ة 0438 ،0هة ،دار الكتب العلمية ة
بريوت
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التمهيةةد ملةةا ىف املوطةةأ مةةن املعةةاين واملسةةانيد ،حةةافا خيمةةد بةةن عبةةد الةةم القةةرطيب 0409 ،هة ة
دارالكتب العلمية ،بريوت
الثقافة االسالمية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
اجلامع الصحيح البخاري ،خيمد بن اِّاعيل ،0403 ،دار ابن كثري ،بريوت.
اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب أبو عبد هللا خيمد بن أمحد ،دار الفكر
اجلامع الصحيح املسلم ،مسلم بن احلجاج القرشي ،ط ة 0438 ،0هة ،دار الفكر بريوت.
حقوق الزوجني ة ابو العلى املودودي ،اسالمك پبليکيشنز ،الہور ،ابکستان۔
الذخرية ،شهاب الدين امحد بن إدريس القرايف 0994 ،م ة دار الغرب ،بريوت.
زاد املعةةاد ىف هةةدي خةةري العبةةاد ،ابةةن القةةيم اجلوزيةةة خيمةةد بةةن أيب بكةةر ،ط ة 0437 ،02هة ة،
مؤسسة الرسالة ،بريوت
سةةنن ابةةن ماجةةه ،أبةةو عبةةد هللا خيمةةد بةةن يزيةةد القةةزويك0092 ،هة ة دار إحيةةاء ال ةرتاث العةةريب،
بريوت
سنن أيب داوود ،سليمان بن األشعث السجستاين ،ط ة 0403 ،0هة ،دار الفكر ،بريوت.
سنن التزمذي ،أبو عيسى خيمد بن عيسى بن سورة ،ط ة 0098 ،0هة ،دارالفكر ،بريوت
سنن الدارمي ،أبو خيمد عبد هللا بن عبد الرمحن ،دار إحياء السنة النبوية،
سنن الكمى للبيهقي ،أبو بكر ،أمحد بن حسني بن على ،نشر السنة ،ملتان ،ابكستان.
سنن النسائي ،أمحد بن شعيب بن علي،ط ة  0439 ،0هة ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.
شرح معاين اآل ر أبو جعفر الطحاوي 0099 ،هة ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
الفتاوى الكمي إلبن تيمية ،خيمد بن امحد بن عبد احلليم ،دار املعرفة ،بريوت
فتح الباري ،ابن حجر امحد بن علي بن حجر العسقالين ،دار الفكر بريوت،
فتح القدير ،الشوكاين ،خيمد بن عبد الواحد ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت
فتح املالك بتبويب التمهيد البن عبد الم على مؤطا اإلمةام مالةك ،األسةتاذ الةدكتور مصةطفى
صميده ،ط ة  0408 ،0هة دار الكتب العلمية ،بريوت.
الفقه اإلسالمي وأدلته ،الدكتور وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،بريوت.
املبس ةةوط ،للسرخس ةةي ،ةةس ال ةةدين أب ةةوبكر خيم ةةد ب ةةن أيب س ةةهل 0436 ،ه ة ة ،دار املعرف ةةة،
بريوت.
لمع الزوائد ،ومنبع الفوائد للهيثمي ،نور الدين على بن أيب بكر ،دار الصادر ،بريوت.
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اجملموع ىف شرح املهذب للنووي ،اإلمام أبو زكراي ،خيي الدين بن شرف ،دار الفكر ،بريوت.
احمللى البن حزم ،خيمد على بن حزم 0087 ،هة ،مكتبة اجلمهورية العربية ،مصر
املدونة الكمى للمالك ،رواية سحنون بن سعيد التنوحي ،دار الفكر ،بريوت.
مستدرك للحاكم على الصحيحني ،أبو عبد هللا احلاكم ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت
مسند أمحد ،امحد بن حنبل0430 ،هة ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.
مشكاة املصابيح للتميزي ،ويل الدين خيمد بن عبد هللا ،أصح املطابع ،دهلي ،هند.
املغك البن قدامه ،أبو خيمد مؤفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامه 0430 ،ه ة ر سة إدارات
البحوث واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،الرايض
منته ةةى اإلرادات ىف مج ةةع املقن ةةع م ةةع التنق ةةيح وزايدات ،تق ةةي ال ةةدين خيم ةةد ب ةةن امح ةةد التن ةةوحي
احلنبلي ،ط ة  0409 ،0هة مؤسسة الرسالة ،بريوت.

.48

امليزان ىف تفسري القرآن ،الطباطبائي ،خيمد حسني ،ط ة  ،4دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،ايران.

.47

.49

نيل األوهر للشوكاين ،خيمد بن علي 0975 ،هة ،دار اجليل ،بريوت.

