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حياة الصديقت هي خالل االسالهيت  يف الشريعت وتطبيقها حقىق السوجت
 فاطوت السهراء )عليها السالم(

 اعداد
 غفراى بشري محسة عبد الرزاق البياتي       ابتهال جاسن رشيد محادي الشوريم.م.

 كليت الرتبيت البدًيت وعلىم الرياضت للبٌاث/جاهعت بغداد 
 السدتخمص:

ن الكخيع والدشة الشبػية الخاصة بتذخيع الدواج سالمية واحكاميا السثبتة في القخآاال يعةتيجف الذخ 
مغ الى بشاء مجتسع اسالمي متساسظ قائع عمى السػدة والخحسة وتحريغ شباب االمة االسالمية 

حق بو العالقة والحؼ ال  تمظ لحلظ وجج عقج الدواج الحؼ يحمل  ؛الذخعيةرػرة غخيدتيع الفصخية ب
مشيا تجشب السذاكل التي قج تشتج بعج العقج بدبب  الغاية ،عجد مغ الػاجبات والحقػق لكال الصخفيغ

نية واالحاديث الشبػية مخاشبة فجاءت اآليات القخآ ،لسيام بيشيسا او اختالف اشباعيساتجاخل ا
لقػام عمى السخأة واالكثخ قػة وصالبة وشالبتو بالعصف والخفق بيا ومعاشختيا لمخجل كػنو ا

وتصبيقيا في حياة الرجيقة  ا ىحا سشعسل عمى بيان حقػق الدوجةبالسعخوف ، ومغ خالل بحثش
 . )عمييا الدالم ( وكيفية تعامميا مع تمظ الحقػق 

Abstract 
Islamic Sharia and its provisions established in the Quran and the Sunnah 

of the marriage legislation are aimed at building a cohesive Islamic society 

based on affection and mercy and immunizing the youth of the Islamic 

nation by eliminating their instincts in the form of legitimacy. Therefore, 

the marriage contract which analyzes the relationship is found. Including 

avoiding the problems that may be produced after the decade because of 

the overlap of tasks between them or the difference of impression, came the 

verses of the Koran and modern Hadith addressed to the man being the 

strength on women and the most powerful and firm and demanded 

compassion and kindness And their relationship with virtue, Through this 

research we will work on the statement of the rights of wives and their 

application in the life of the friend (peace be upon her) and how to deal 

with those rights. 
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 ةــــجمـــقــالس
وسػء  أنفدشاالحسج هلل رب العالسيغ نحسجه وندتعيغ بو وندتغفخه ونعػذ بو مغ شخور 

اعسالشا مغ ييجؼ هللا فيػ السيتج ومغ يزمل فمغ تجج لو وليًا مخشجا والرالة والدالم 
 الصيبيغ الصاىخيغ.  لةػلو وعمى آدمحم عبجه ورس عمى سيجنا وشفيعشا

 -: بعج اما
شخع هللا سبحانو وتعالى لشا احكام الجيغ الحشيف والتي شسمت جسيع مخافق الحياة 

 ،والعامة ةت والػاجبات والحقػق وكل مايزبط عالقاتشا الخاصمػضحًا الحجود والحخما
الخسػل  مغ الذخائع االسالمية نتبع ىجاه مغ بعج وفاة فقج اتع هللا لشا الجيغ بجستػر

 . سمع( الى يػم يبعثػن آلو االكخم )صمى هللا عميو و 
االسالمية  جتسع واساسو فقج تشاولتيا الذخيعةىي نػاة الس ةولسا كانت االسخة السدمس

بالحقػق الدوجية يختز  مغ التػجيو واالرشاد فكانت اىع التذخيعات ما بقجر كبيخ
ظ بغية ايجاد اجػاء ( وذلةوواجبات كال الصخفيغ )الدوج والدوج والتي وضحت حقػق 

تكػن صالحو لتخخيج اجيال مدمسة واعيو ممتدمة تداىع في بشاء  عائمية مدتقخة
دغ صػرة ، البج مغ االشارة الى ان كيفيو التعامل مع مجتسعيا وتسثيل االسالم باح

االساس في  عمى حقػق الصخف االخخ ىي القاعجة الحقػق والػاجبات وحخص الصخفيغ
 استقخار االسخ.

لمدوجيغ فقج  ػع وكثخة الحقػق والػاجبات الخاصة والسذتخكةونطخًا لتذعب ىحا السػض
االسالمية مغ خالل حياة  ذخيعةوتصبيقيا في ال ةتع االقترار عمى حقػق الدوج

ل االعمى لشداء العالسيغ مغ مييا الدالم( كػنيا القجوة والسثالرجيقة فاشسة الدىخاء )ع
 ةوخمق مقارن ا مغ االستذياد بسػقفيا مغ حقػق السخأة االوليغ واالخخيغ فكان البج لش
ة كانت سببًا يذيجه واقعشا االجتساعي مغ ضػاىخ سمبي بيغ حياتيا )عمييا الدالم( وما

في االنتقاص مغ حقػق السخأة السدمسة واالضخار بيا حتى وصل بيا الحال الى نقس 
االسخة. فكان ذلظ احج اسباب اختيار السػضػع فزاًل عغ  ألركانعخػ السيثاق الغميع 

ضخورة التفريل في ذكخ الحقػق السادية والسعشػية لمسخأة وبيان اقػال الفقياء وادلتيع 
 اعجة السخأة باالحاشة بحقػقيا . الذخعية لسد
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 اقتزت مشيجية البحث تقديسو الى ثالث محاور: 
 تشاول السحؾر االول:

 .واصظالحاً _ تعخيف الحق لغًة ا
 .تعخيف الدواج لغًو واصظالحاً  -ب

 )عمييا الدالم (فاطسة الدىخاء  مع اعظاء نبحة مخترخة عؽ الديجة
 الدكؽ ( خ، الشفقة و ــالسادية )السيلسخأة اختص السحؾر الثاني: الى حقؾق ا

 .الثالث :الى  حقؾق السخأة السعشؾية  السحؾر تظخق 
 واشتسمت الخاتسة عمى خالصة البحث واىع التػصيات التي جاءت بيا الباحثة 

 واخيخًا ندال السػلى عد وجل ان يكػن عسمشا ىحا خالرًا لػجيو تعالى . 
 السحؾر االول

 واصظالحاً  تعخيف الحق والدواج لغو
 -تعخيف الحق لغًو:

َواَل َتْمِبُدؾا اْلَحقَّ :}قػلو تعالىمشيا انو نكيس الباشل كسا في  ةيخد الحق بسعاني متعجد
اؼ التخمصػا الحق بالباشل وتكتسػا ما اندل (1){ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُسؾا اْلَحقَّ َوَأنُتْؼ َتْعَمُسؾنَ 

، كسا يجل عمى وجػب الذيء وتثبيتو كان نقػل يحق عميظ ان (2)اليكع مغ صفو دمحم
 كسا تخد (3)تفعل كحا وانت حقيق عمى ان تفعمو او قج بمغت حكيقو ىحا اؼ يقيغ شأنو 

 ة الخابعةغ دخل في الدشاالبل ابغ ثالث سشي بسعشى استحقاق الذي كساىػ الحال في
بسعشى اليقيغ  كسا  أيزاتخد و  (4)كػنو استحق ان يشتفع بو ويحسل عميو وسسي بالحق

ْثَل َما َأنَُّكْؼ َتشِظُقؾنَ }:ء في قػلو تعالىجا َساِء َواْْلَْرِض ِإنَُّو َلَحقٌّ مِّ داللة (5){َفَؾَربِّ الدَّ
 .(6)احج ةان لكل اندان رزقو لغ يذاركو احج كسا لو حق في الشصق دون مذارك

ِلَػ }:لقػلو تعالى وإلييتوده عمى ثبات وجػ  ىػ احج اسساء هللا الحدشى لمجاللةوالحق  ذََٰ
َ ُىَؾ اْلَعِميُّ اْلَكِبيخُ  َ ُىَؾ اْلَحقُّ َوَأنَّ َما َيْجُعؾَن ِمؽ ُدوِنِو ُىَؾ اْلَباِطُل َوَأنَّ َّللاَّ  (7){ِبَأنَّ َّللاَّ

الميؼ لػ الحسج انت نؾر  ")):سمع(آلو كسا ورد في دعاء رسػل هللا )صمى هللا عميو و 
الدسؾات واالرض ولػ الحسج انت قيام الدسؾات االرض ولػ الحسج انت رب الدسؾات 
واالرض ومؽ فييؽ انت الحق وقؾلػ الحق ووعجك الحق ولقاؤك حق والجشة حق 
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وجسع الحق حقػق وحقاق وحق االمخ يحق ويحق حقا ،(8)(("حق والشار حق والداعة
 صار حق ثابت

 : اصظالحاالحق تعخيف 
اختمف فقياء الذخيعة االسالمية في تعخيف الحق وتحجيج مجلػليا ومعشاىا مغ وجو 

))مرمحة نطخ شخعيو فجاءت عجة تعخيفات مشيا ))مرمحو مدتحقو شخعًا (( وكحلظ 
ام التعخيف االكثخ دقو  ثابتة لمفخد او السجتسع او ليسا معًا يقخرىا الذارع الحكيؼ((

داء مؽ اخخ تحقيقًا خ بو الذخع سمظة عمى شيء او أقتزاء افيؾ ))اختراص يق
ف الحق مغ وجية نطخ القانػن مثار ججل وخالف بيغ الزال تعخي(9)((لسرمحة معيشة"

فقياء القانػن فكل مشيع يشطخ لمحق مغ زاوية معيشو وذلظ الخالف اوجج نطخيات 
واتجاىات في تفديخ الحق اصصالحًا مشيا االتجاه االول)نطخية االراده ( يعخفو  متعجده

بأنو ))قجرة اوسمصو ارادية حيغ يعتخف بيا القانػن لفخد فأنسا يكفل لو بحلظ نطامأ تدػد 
ؼ ان القانػن يخسع لو حجود الدمصة ا (11)فيو ارادتو السدتقمة عغ اؼ اراده اخخػ ((

 الستاحة لو.
))مرمحة يحسييا فيعخف الحق عمى انو  ()نغخية السرمحةاه الثاني ا االتجام

فان السرحمو ىشا تسدػ عمى االراده فالقانػن يحسي الحق وحتى ان لع  القانؾن((
شاك مغ جسع بيغ ـــوى(11)يحسي القانػن ىحا الحق فسغ السسكغ نيمو دون التعخض لمجداء

تعخف الحق بالشطخ الى  االستئثار او التدمط()نغخية االتجاه االخخ  االرادة والسرمحة
جػىخه والحؼ ىػ االستئثار بسا يسثمو ىحا الحق مغ قيسو معيشة حيث يقزي بػجػد 
شخز معيغ مدتأثخ بكيسو معيشة دون سػاه بحيث يشفخد بالسسيدات التي يخػليا لو ىحا 

أخح شيء لو بحلظ يجل الحق عمى االستئثار الحؼ يقخه القانػن لذخز ما ب (12)الحق
 .ل حق السمكية او التأليف السعشػؼ مغ شخز اخخ مادؼ او معشػؼ مث

لفع احق في العخب لو معشيان احجىسا استيعاب الحق كمو مثل فالن احق بسالو بسعشى 
انو اليحق الؼ احج مذاركتو في مالو، والثاني تخجيح الحق وان كان لالخخ فيو 

))االيؼ احق بشفديا مؽ آلو سمع( عميو و نريب كسا ورد في قػل رسػل هللا )صمى هللا
ان يبصل  بسعشى ان ليا الحق في الخفس او السػافقو عمى العخيذ مغ دون  ((اوليي
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بحلظ فان الحق ىػ وجػب وثبػت وتاكيج عمى ممكية ( 13)حق الػلي الحؼ يعقج ليا
 والسعشػية.  ةاالفخاد السادي

 واصظالحاً  لغةتعخيف الدواج 
 : الدواج لغةً تعخيف 

بسعشى االقتخان والتداوج يعشي االقتخان بيغ شيئيغ وارتباشيسا معًا بعج ان كانا  يأتي   
قػلو  عمى اقتخان الحكخ باالنثى  كسا في ةمشفرميغ والذائع استخجاميا لمجالل

ْجَشاُىؼ ِبُحؾٍر ِعيؽٍ }:تعالى ِلَػ َوَزوَّ ، واذا لسغ يداوج (15)قخناىع بيغ انحكشاىع اواي (14){َكحََٰ
َجْت }:شكل بذكل يداوج االرواح كسا في قػلو تعالى بسعشى انو قج  (16){َوِإَذا الشُُّفؾُس ُزوِّ

اْحُذُخوا الَِّحيَؽ َعَمُسؾا َوَأْزَواَجُيْؼ َوَما َكاُنؾا }:لىوقػلو تعا(17)الحق كل امخغ بذيعتو
قال  وتصمق كمسو الدوج عمى الخجل والسخأه اؼ وقخناىع واشباىيع،  (18){َيْعُبُجونَ 

ايزًا، والدوج ضج ويقال ليا زوجو  (19){َوُقْمَشا َيا آَدُم اْسُكْؽ َأنَت َوَزْوُجَػ اْلَجشَّةَ }:تعالى
الفخد وكل واحج مشيسا يدسى زوجا تقػل عشجؼ زوجا حسام بسعشى عشجؼ ذكخ 

بالياء والسحكع ان الدوج  ومسكغ ان يقال لمسخأه زوج والبعل لمخجل والدوجو ،(21)وانثى
َوِإْن َأَردتُُّؼ اْسِتْبَجاَل َزْوٍج مََّكاَن َزْوٍج َوآَتْيُتْؼ ِإْحَجاُىؽَّ ِقشَظاًرا َفاَل َتْأُخُحوا }:أمخأه قال تعالى

كصالق احجىغ ونكاح  امخأة بجل  امخأة اؼ  (21){مُِّبيًشا َوِإْثًسا ُبْيَتاًنا َأَتْأُخُحوَنوُ  ۚ  ِمْشُو َشْيًئا 
 . (22)اخخػ 

والدوج كل واحج معو اخخ مغ نفذ جشدو لكشو لدواج ىػ اقتخان الدوج بالدوجو وا
ُقْمَشا اْحِسْل ِفيَيا ِمؽ }: ال تعالىق (23)والحكخ واالنثىنكيزو بالذكل كاليابذ والخشب 

احجىسا عغ االخخ ذكخ  داللو عمى االثشيغ المحان اليدتغشي(24){ُكلٍّ َزْوَجْيِؽ اْثَشْيؽِ 
 .(25)وانثى

 الدواج اصظالحًا:تعخيف 
وىػ (26)ىػ مخادف لمشكاح بسعشى انو عقج يتزسغ اباحو الػطء بمفطو انكاح او تدويج

عبارة عغ عقج يبيح لكال الدوجيغ حق االستستاع باالخخ شيمة قيامة عمى الذكل 
بسا يعػد بالفائجه عمى او ىػ اتفاق بيشيسا عمى االرتباط بيجف انذاء اسخة  (27)السذخوع

الشػع البذخؼ  نرت الساده الثالثو الفقخة االولى مغ قانػن االحػال الذخرية العخاقي 
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رابظو الحياة  )عقج بيؽ رجل وامخأة تحل لو شخعًا غايتو انذاءعمى ان الدواج ىػ 
ْؽ َأنُفِدُكْؼ }عالى: لة تكسا في قػ  (28)السذتخكة والشدل( َوِمْؽ آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكؼ مِّ

ًة َوَرْحَسًة  ِلػَ  ِفي ِإنَّ  ۚ  َأْزَواًجا لَِّتْدُكُشؾا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكؼ مََّؾدَّ  لَِّقْؾمٍ  ََلَياتٍ  ذََٰ
بسا فييا مغ الفو  وىحا اليجف االول مغ الدواج الحياة السذتخكو(29){َيَتَفكَُّخونَ 

ْؽ َأْزَواِجُكؼ }:ي قػلو تعالى، وف(31)ومحبة ْؽ َأنُفِدُكْؼ َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكؼ مِّ ُ َجَعَل َلُكؼ مِّ وَّللاَّ
فالحفجة تجل  وىحا اليجف الثاني لمدواج وىػ الشدل وحفع الشػع البذخؼ  (31){َبِشيَؽ َوَحَفَجةً 

 .(32)عمى البشيغ وبشػىع
 الديجة فاطسة الدىخاء نبحه مخترخة عؽ

وحتى بعج قخون عجيجه عمى وفاة الرجيقو )عمييا الدالم(  ورحيميا مغ عالع الجنيا  وان
الى عالع االخخة اال انيا التدال قسخًا يذع ضياءه عمى العالسيغ كػنيا حاضخة في 
ضسائخ السؤمشيغ كقجوة حدشة ومثال حي شػال العرػر دل عمى االيسان والػرع 

اكتدبت الدىخاء مشدلتيا العطيسو مغ مشدلو ابييا )صمى هللا عميو وسمع (  والتقػػ ،
تجدجت معاني االسالم  وبعميا )عميو الدالم ( فكانػا افزل خمق هللا في الجنيا واالخخة

ميا فكانت شبيو ابييا قػاًل وفعاًل حتى صارت مجرسة عبخ في قمبيا وقػليا وعمسيا وعس
والكخم  لمكيع الجيشية واالخالق الحسيجة والذجاعةس العرػر يشيل مشيا كل الجار 

خ الحجيث مغ اقتشفاء اثخ والربخ والدىج فكان البج لشداء ىحه االمو في العر
ويتعخفغ عمى اخالقيا وايسانيا وسمػكيات حياتيا جسيعيا فسغ ليغ احدغ قجوة  الدىخاء

ػل هللا )صمى هللا واشخف ندب مغ فاشسة الداىخاء )عمييا الدالم ( التي قال عشيا رس
ولجت ،(33)ة بزعو مشي، فسؽ اغزبيا اغزبشي"((فاطس"))سمع(:آلو عميو و 
، عغ جعفخ في العذخيغ مغ جسادػ االخخة السكخمة ة)عمييا الدالم ( في مكةالرجيق

بييا الرادق )عميو الدالم ( قال: ولجت فاشسو بعج الشبػة بخسذ سشيغ واقامت مع ا
عذخ سشيغ واقامت مع عمي  بعج وفاة الخسػل سبعيغ  بالسجيشةثسان في مكة واقامت 

 .(34)يػمًا  وفي رواية اربعيغ وتػفيت وىي ابشو ثسان عذخة سشة

ة، الصاىخة، الدكية ، الخضية، الرجيقة ، السبارك: مغ اسسائيا )عمييا الدالم (
 ومحميا معخوف ومشدلتيا رفيعة فزل الدىخاء مذيػر، و (35)السخضية، السحجثة، الدىخاء
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بيان لسكانتيا: ل ول( قػ سمعآلو الشبي )صمى هللا عميو و وعغ اليقاربيا احج مغ العالسيغ، 
حدبػ مؽ نداء العالسيؽ مخيؼ بشت عسخان وخجيجو بشت خؾيمج وفاطسة بشت "))

عالسيغ في كشف الخحسة السيجاة لمنذأت في بيت ابييا بيت الشبػة وااليسان  (36)(("دمحم
يات هللا وقخأنو ووحيو ، عخفت بأم ابييا كػنيا اخحت تخعى شؤون ابييا وىي حيث آ

ابشة ست سشػات بعج وفاة الديجه خجيجو تذاركو )صمى هللا عميو وسمع( في محشتو 
االمام  ومحاربة قخير لو تزسج جخاحو وتػاسيو فكانت احب الشاس الى قمبو ، عغ

 سمع(آلو )صمى هللا عميو و )) انو كان الخسؾل لو: قػ  الرادق )عميو الدالم ( جعفخ
انو لسا  سمع(آلو صمى هللا عميو و )ة فأنكخت عميو بعض ندائو ، فقاليكثخ تقبيل فاطس

، فشاولشي مؽ رطبيا فأكمتيا  اء اخح بيجي جبخئيل فأدخمشي الجشةعخج بي الى الدس
في حبمي فمسا هبظت  _ وفي رواية اخخى فشاولشي تفاحو فأكمتيا _ فتحؾلت الى نظفة

لى الى االرض واقعت خجيجو فحسمت بفاطسة ، ففاطسة حؾرية اندية فكمسا اشتقت ا
لسا بمغت سغ الخامدة عذخ وخسدو اشيخ ، و (37)((بشتي" رائحو الجشة شسست رائحيا

او ستو ونرف تدوجت االمام عمي )عميو الدالم( وىشاك عجة اقػال في تاريخ 
تدوج عمي فاطسة )")االمام الرادق )عميو الدالم ( قال:  زواجيا)عمييا الدالم ( عغ

 قال ،  كسا(38)لحجة"((في صفخ في الدشو الثانية مؽ اليجخة وبشى فييا في ذي ا
فدوجيا عمي بعج مقجميا السجيشة بدشتيؽ اول يؾم مؽ ذي ))"السجمدي:  العالمة

الحجو ، وروى انو كان في اليؾم الدادس ودخل بيا يؾم الثالثاء لدت خمؾن مؽ 
ذي الحجو بعج بجر ، وقال الكميشي : فدوجيا الشبي مؽ عمي بعج قجومة السجيشة 

اال اميخ السؤمشيغ  فء لياسيجة نداء زمانيا ومغ سيجات اىل الجشة فال ك  . (39)ة"((بدش
بدشتيغ وكان بيغ مقجم الشبي )صمى  أحجلو حدشًا بعج  الدالم(فػلجتاالمام عمي )عمية 

الرجيقة  ،(41)، وولجت حديشًا بعج الحدغ بدشةسمع( سشتان وستة اشيخآلو  عميو و هللا
سمع( لو آلو )عمييا الدالم ( ىي غيب السرصفى اؼ ان الخسػل ) صمى هللا عميو و 

وباششًا عمشًا وسخًا وبسا ان الباشغ ىػ االصل الحؼ ترجر افعالو بالتشاسب معو ضاىخًا 
 .(41)يتػجو اليو وييتع بو اىتسام خاص لحلظ اشمق عمييا ام ابييا فكانت مقرجه الحؼ

سأليا رسػل هللا )صمى هللا عميو وسمع( ذات مخة قال: اؼ شيء خيخ لمسخأة قالت: ان 
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ذرية بعس  زسيا الى صجره وقال )صمى هللا عميو وسمع(التخػ رجاًل وال يخاىا رجل ف
، ىحا الحػار يجل عمى مجػ عفتيا وحرانتيا فكان جدائيا ان تتدوج اميخ مغ بعس

 .(42)السؤمشيغ )عميو الدالم(
عمى زوجيا مغ خالل حياة الرجيقة فاشسة  سشتشاول خالل بحثشا ىحا حقػق الدوجو

الدىخاء )عمييا الدالم( بغية الػقػف عمى دورىا كدوجو وام وكيفية تعامميا مع حقػقيا 
وواجباتيا الدوجية متخحييا قبدًا ندتشيخ فييا بحياتشا العائمية في عرخ الدخعو والتصػر 

ع الدوجيغ لمحقػقيسا ومارافقيا مغ بخوز السذكالت االجتساعيو الشاتجو عغ سػء في
 وواجباتيسا تجاه بعس. 

 السبحث الثاني
 حقؾق الدوجة السادية

قبل الجخػل في تفاصيل الحقػق الخاصة بالدوجة البج لشا مغ االشارة الى احجػ اىع 
القػاعج في ىحا السزسار اال وىي ان كل حق يقابمو واجب بالتالي فأن اؼ شخز 

، فيسا يخز ستيفاء الػاجبات السشاشو بو أوالايصالب بحقػقو السذخوعو البج لو مغ 
مػضػعشا فأن الدوجو لكي تكػن مدتحقة ليحه الحقػق البج ليا ان تقػم بسجسػعو 
واجبات تعج حقػق لمدوج عمييا والتي تذسل تسكيشو مغ نفديا ،  وشاعتو بسا يخضي 

ىا مغ هللا ، ولو حق القػامو عمييا وان تدتأذنو في حال خخوجيا مغ البيت وغيخ 
بحلظ تكػن مدتحقو لحقػقيا سػء السادية   ،(43)الػاجبات التي اقختيا الذخيعة االسالمية

 .او السعشػية وىحا ماسشتصخق لو خالل الرفحات القادمة
 ةتقدع الحقػق السادية الى السيخ والشفق

ايزًا والسخاد بو ىػ السال الحؼ تدتحقو السخأة مغ  "الرجاق": ويصمق عميو السيخ -أ
َواَل }:تعالىسبحانو و  لقػلووىػ ما ورد في الجخػل بيا حال العقج عمييا او حال زوجيا 

ىػ  باألجخالسقرػد ،(44){ۚ  ُجَشاَح َعَمْيُكْؼ َأن َتشِكُحؾُىؽَّ ِإَذا آَتْيُتُسؾُىؽَّ ُأُجؾَرُىؽَّ 
 (45).السيخ

مكانو السخأة واكخميا بسشحيا ىحا الحق وىػ ما يدتحقو بجعمو في عدز االسالم مغ 
تقجيخ لمسيخ فيرح ماتخاضى عميو الدوجان  العقج او بتعييشو بعجه او بدبب الػطء ال
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بحلظ فان عقج الدواج يكػن صحيح ،(46)والبج مغ تعييشو بسا يخخج عغ االبيام والتخديج
الَّ ُجَشاَح َعَمْيُكْؼ ِإن َطمَّْقُتُؼ الشَِّداَء َما }: الىكخ مقجار السيخ فيو لقػلو تعحتى وان لع يح

ؾُىؽَّ َأْو َتْفِخُضؾا َلُيؽَّ َفِخيَزًة  اؼ ان الخجل يتدوج ويصمق قبل ان يدع ، (47){ۚ  َلْؼ َتَسدُّ
 .(48)الرجاق

عذخ  مغ السادة التاسعةوفقًا لسا جاء في قانػن االحػال السجنية العخاقي الفقخة االولى 
يدسى او نفي اصاًل السيخ السدسى بالعقج فأن لؼ  ))"تدتحق الدوجةنرت عمى:

وميخ السثل ىػ ميخ امخاة مغ اىل ابييا تساثميا في كل الرفات فميا ميخ السثل(( 
جيل ا كع تخك امخ التذخيع والقانػن تأواالحػال مشيا الدغ والجسال والسال والعمع وغيخى

وبسا انشا نتشاول حقػق الدوجة في التذخيع ، (49)لصخفيغوتعجيل السيخ بحدب اتفاق ا
االسالمي مغ خالل حياة سيجتشا وقجوتشا فاشسة الدىخاء )عمييا الدالم ( فال بج لشا مغ 

 (.أجسع عميو الفقياء والخواة بخرػص حياتيا الدوجية )عمييا الدالم ذكخ بعس ما
)عمييا الدالم( ة زلو كانت فاشس( حيث بشى مشاآلو سمعكان رسػل هللا)صمى هللا عميو و 

سمع(: انتطخ امخ هللا عد آلو بكخ فقال لو رسػل هللا)صمى هللا عميو و أبػ عشجه فخصبيا 
سمع( مثل ذلظ. فقيل لعمي آلو وجل. ثع خصبيا عسخ فقال رسػل هللا )صمى هللا عميو و 

:وهللا ماعشجؼ )عميو الدالم()عميو الدالم( لسا التخصب فاشسة )عمييا الدالم( قال 
فخجع،  يدألوفجاء الى رسػل هللا فأستحى ان ، يدألظ شيئاشيء فقيل لو رسػل هللا ال

اليػم الثالث فقال لو رسػل ثع جاء في اليػم الثاني فأستحى فخجع، ثع جاء في 
فقال)صمى هللا . : ياعمي ألظ حاجة؟ قال: بمى يارسػل هللاسمع(آلو هللا)صمى هللا عميو و 

قال لو رسػل هللا )صمى هللا . مع(: لعمظ جئت خاشبًا قال: نعع يارسػل هللاسآلو عميو و 
قال )عميو الدالم(: ماعشجؼ يارسػل هللا اال  سمع(: ىل عشجك شيء ياعمي؟آلو عميو و 
فدوجو رسػل هللا عمى اثشي عذخة اوقية ونر )اؼ ونرف( ودفع عميو ، درعي
: كان صجاق فاشسة جخد بخد حيخة، الق وعغ االمام الرادق )عميو الدالم(، (51)درعو

 .(51)ودرع حصسية وكان فخاشيسا اىاب كبر يقمبانو ويفخشانو ويشامان عميو
 اؼ صجاق مسكغ ان يكػن مشاسب لديجه نداء العالسيغ ابشة خاتع الشبييغ الن يػفييا

لشا فييا وفي ابييا صمػات ربي وسالمو حقيا ملء االرض ذىب وفزو وياقػت، 
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االسػة الحدشة الرجيقة الصاىخة تدف بجرع حجيج ونداءنا اليػم مع شجيج االسف عمييسا 
ميػرىغ ضشًا مشيغ ان ذلظ مجعاة  انفديغ سمع ويتشافدغ في رفع قيسة يجعمغ مغ

لمدعاده الدوجية متشاسيات قجوتيغ فاشسة الدىخاء)عمييا الدالم( والتي ماكانت تبغي 
وان ماعشج هللا خيخ وابقى وان اختيار الدوج الرالح  مغ الجنيا شيئًا ليقيشيا بأنيا فانيو

سمع( آلو )صمى هللا عميو و مى اختيار صاحب السال  الحؼ قال عشو ابييا مقجم ع
مخاشبًا ابشتو: اما تخضيغ اني زوجتظ خيخ امتي اقجميع سمسًا واكثخىع عمسًا وافزميع 

مى اىسية اختيار الدوج السمتدم داللة ع ،(52) ان ابشيظس سيجا شباب اىل الجشةحمسًا ،وهللا
 .العالع بأمػر ديشو ودنياه

الدوج عمى زوجتو  إنفاقورجال القانػن عمى وجػب  ةاجسع عمساء الذخيعالشفقة : -ب
بذخط ان تسكغ مغ نفديا لمدواج وفي حال امتشاعيا اونذػزىا يدقط حقيا في السصالب 

 لو، ال نفقو لمدوجة ةدائسة مصيع ةكانت الدوج إذابحلظ فأن الشفقة تجب فيسا ة؛ بالشفق
. وردت العجيج مغ االيات واالحاديث الشبػية التي اكجت عمى (53)الستستع بيا او الشاشد
 ِرْزُقوُ  َعَمْيوِ  ُقِجرَ  َوَمؽ ۚ  ِلُيشِفْق ُذو َسَعٍة مِّؽ َسَعِتِو :}تبارك وتعالىىحا الحق مشيا قػلو 

بحدب مجػ غشاه اوضيق السال  ان الشفقة ال تقجيخ ليا اؼ، (54){َّللاَُّ  آَتاهُ  ِمسَّا َفْمُيشِفقْ 
كؼ رزقيؽ وكدؾتيؽ وليؽ عمي")): قػلو )صمى هللا عميو وسمع(و  (55)عميو

 .(56)(("بالسعخوف
( مغ قانػن االحػال السجنية العخاقي عمى ان 58مغ الشاحية القانػنية نرت الساده )

فأن امتشع الدوج عغ ، (57)زوجيا(())نفقة كل اندان مؽ مالو اال الدوجة نفقتيا عمى 
عًا ان تأخح مغ مالو بجون بحل الشفقو عمى زوجتو السدتحقو مع مصالبتيا جاز ليا شخ 

بحدب  لدوجةالغحاء والسالبذ والسدكغ وسائخ ماتحتاج اليو ا ةوتذسل الشفق،(58)اذنو
قارب ومغ حقيا ان تشفخد بالدكغ وتستشع عغ الدكشى مغ ا .(59)ماليا بالكياس اليو

الدوج في بيت واحج لسا فيو مغ ضخر عمييا باشالعيع عمى حاليا وماتخيج ان تدتخه 
عشيع ، كسا عمى الدوج ان يدكشيا  بيغ جيخان صالحيغ لتأمغ اذاىع ، كسا عميو تػفيخ 
اساسيات السدكغ مغ أثاث لشػميا وجمػسيا وادوات الصيي ووسائل التجفئة والتبخيج 

دكغ اال ان ىحا االمخ متخوك لمعادة والعخف بسا يتجاوز والى ماذلظ مغ حاجيات ال
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الذخع فكان االختالف نػعًا وكسًا وكيفًا بحدب اختالف االمكشة واالزمشو والحاالت 
َأْسِكُشؾُىؽَّ ِمْؽ َحْيُث }:قال تعالى ،(61)بذكل دقيق الشفقةلذخع لع يحجد ومخد ذلظ ان ا

وُىؽَّ َسَكشُتؼ مِّؽ ُوْجِجُكْؼ َواَل   .(62)اسكشػا مصمقات ندائكع حيث سكشتع(  61){ُتَزارُّ
 ونخػ ما تزسشو لششتقل الى بيت الدوجية حيث تدكغ فاشسة وعمي )عمييسا الدالم (و 

اليو  وىػ مااشارهمشيع ن في كتب الثقات الخواة ودو   ةجياز عخسيسا كساتػاتخ عمى الدش
دمحم جػاد مغشية في كتابو فزائل االمام عمي فقال ان البيت اشتسل عمى)قسيز 
 وخسار لغصاء الخأس وعباءة قريخة بيزاء ومشذفو وفخشان احجىسا مغ ليف واالخخ

مغ جخيج السخل وجمج كبر وحريخ وستار  مغ صػف ومخجه واربعو متكأت وسخيخ
شحاس لمعجغ والغديل وقخبتان صػف وقجح مغ خذب ورحى لمصحغ واناء مشال مغ

)عميو كسا رش االمام عمي، ووعاء مغ ورق الشخل السدفت وجخة وكػزان خدف ومشجل(
ارض الجار بخمل ناعع ونرب في البيت خذبة مغ الحائط لمحائط لتعميق  الدالم(

بيت ليذ فيو مغ مطاىخ الغشى  ،(63)يث الخدانة والصشجوق لثياب العخسالثياب ح
عمى حياة يحكخ بيت بديط فقيخ االثاث متػاضع لكشو كان شاىج  والتخف اؼ شيء

، فقج شيج ىحا البيت عمى والده سيجا شباب اىل لألجيال زوجيو كخيسة اصبحت مثاال
لخسػل هللا  كسا احتزشت اركانو لحطات الدعادة والدكيشة والسػدة ونذأتيسا الجشة

مة االمام عمي )عميو عائسمع ( حيث كان يقزي اوقاتو مع آلو )صمى هللا عميو و 
. ىشا يخاد التداؤل لػ ان فاشسو )عمييا الدالم ( تدوجت رجل اخخ مغ الدالم ( .

ع ال  اال ان التداؤل رجاالت العخب فيل يكػن ىحا حال جيازىا وبيتيا واثاثيا ؟؟ بالصب
رجاالت العخب سيكػن كفػ ليا والقادر عمى اسعادىا ؟؟ ال احج غيخ عمي  االىع مغ 

يو الدالم( الحؼ لع يكغ يسمظ السال لكشو ممظ ماىػ افزل  العمع وااليسان فكانا )عم
والسحبة في بيتيسا  ..  ئام والدكيشو حيث شخح هللا البخكةيشعسان بالدعاده الغامخة والػ 

يحتحػ بو وان كشا  ان نتخح ىحه االسخة الكخيسة مثاالً ومغ واجبشا نحغ كشداء امة دمحم 
والخفالية  تصػر وانفتاح وتشػع في سبل الخاحةمغ  العذخيغ وماشيجهفي القخن الػاحج و 

مغ مشازل واسعو واثاث فاخخ وكساليات واكددػارات باىزو الثسغ كل تمظ الستع زائمة 
التداوؼ جشح بعػضة اذا ماقػرنت باختيار الخجل الرالح السمتدم الحؼ سيكػن سشجًا 
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االبشاء تخبية اسالمية صحيحو قائسة عمى االيسان وامان بعج هللا وخيخ معيغ عمى تخبيو 
 وااليثار والعصاء في سبيل الشيػض بػاقع السجتسع.

 السبحث الثالث
 السعشؾية حقؾق الدوجة

السادية البج مغ بيان ماليا مغ حقػق التختبط باالمػال انسا  بعج ان بيشا حقػق الدوجة
ل االسخة وىي التقل اىسيو عغ ىي اساس الػد والسحبو واالحتخام وخمق الدكيشة داخ

ة ثقميا وتعدز وتعصي لمسخأ الحقػق السادية كػنيا تشطع اسمػب حياة االسخة داخل البيت 
 . ة برػرة خاصو والسجتسع برػرة عامةمكانتيا ودورىا بكػنيا احجػ ركائد العائم

مغ اىع الحقػق غيخ السادية لمدوجو ىػ حق العجل بيغ الدوجات في حال كان الخجل 
َؽ الشَِّداِء َمْثَشىَٰ َوُثاَلَث }اثشتيغ او اكثخ قال تعالى:قج جسع بيغ  َفانِكُحؾا َما َطاَب َلُكؼ مِّ

ِلَكَأْدَنىَٰ  ۚ   َأْيَساُنُكؼْ  َمَمَكْت  َما َأوْ  َفَؾاِحَجةً  َتْعِجُلؾا َأالَّ  ِخْفُتؼْ  َفِإنْ  ۚ  َوُرَباَع  . (64){َتُعؾُلؾا َأالَّ  ذََٰ
بحلظ وجب عميو العجل في كل الذؤون مغ (65)تجػروا وتسيمػاوان ال تعػلػا اؼ ال 

ولبيان مكانو ، (66)االلتفات، وشالقو، والسػاقعةو  ،واالنفاق ،والسبيت ،والمباس ،السدكغ
نحكخ رواية السدػر بغ  هللا عميو وسمع( عشج ابييا )صمى الرجيقة )عمييا الدالم(

: سسعت رسػل هللا )صمى هللا عميو وسمع( وىػ عمى السشبخ يقػل ان بشي قال مخخمة
ىذام بغ السغيخة استأذنػني في ان يشكحػا ابشتيع عمي بغ ابي شالب فال أذن ليع ثع 
قال الأذن ليع ثع ال أذن ليع فأنسا أبشتي مشي يخيبشي ما أرابيا ويؤذيشي ما أذاىا وفي 

وبسا انو االكثخ قػة وصالبة وحجه  (67)ااذاىا . روايات اخخػ ىي بزعو مشي يؤذيشي م
 فق بالدوجةالخ  يث الشبػية جاءت مخاشبة لو بزخورةالصبع فان االيات القخانية واالحاد

َوَعاِشُخوُىؽَّ :}لقػلو تعالى وحدغ السعاممة والتأكيج عمى حقيا في حدغ العذخة
فأتقؾا هللا "))سمع( ان قال: آلو وقج جاء عغ الشبي )صمى هللا عميو و   (68){ۚ  ِباْلَسْعُخوِف 

في الشداء فأنكؼ اخحتسؾىؽ بأمان هللا واستحممتؼ فخوجيؽ بكمسة هللا ولكؼ عمييؽ اال 
يؾطئؽ فخشكؼ احجًا تكخىؾنو فأن فعمؽ ذلػ فأضخبؾىؽ ضخبا غيخ مبخح وليؽ عميكؼ 

 دغ العذخة عجم االضخار بالدوجةغ ح. وم (69)("(رزقيؽ وكدؾتيؽ بالسعخوف
فالحجيث اعاله يحث عمى تاديبيا ولكغ بذخط ان عجم االضخار بيا، مغ حدغ العذخة 
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كحلظ ان اليؤذييا واليطمسيا اويذاكديا مغ دون وجو شخعي وان الييجخىا رأسًا 
مقاربتيا ازيج مغ اربعو  ويجعميا كالسعمقو الىي ذات بعل وال ىي مصمقة وان اليتخك

ظ فان لمدوجو حق عمى زوجيا في ان يالشفيا ويالعبيا و يتديغ ليا بحل ،(71)اشيخ
بسعشى ان يحرغ صحبتيا ،(71){َوَلُيؽَّ ِمثُل الَِّحي َعَميِيؽَّ ِبالَسعُخوفِ }:ىلقػلو تعال

 .(72)ويكف اذاه عشيا ويتديغ ليا
كسا تشجرج تحت حدغ العذخة امػر كثيخة مشيا عجم افذاء سخ عالقتيسا وتفاصيميا 
وحدغ تقجؼ الدوجو والتغاضي والتدامح فيسا بجر مشيا مغ اخصاء بسا ال يتشافى مع 
الذخع فزاًل عغ مشحيا حقيا الذخعي ليعفيا ويغس شخفيا وكحلظ عمى الدوج ان 

مجاركيا ويحدغ حياتيسا معًا، كػنيسا في يعمسيا مغ امػر ديشيا ودنياىا مسا يػسع 
تؤدؼ بيت واحج البج مغ ان تحكع عالقتيسا الثقة وحدغ الطغ وغيخىا مغ االمػر التي 

يشبغي لمدوج ان يأذن لدوجتو في زيارة اقخبائيا وعيادة الى زيادة متانو عالقتيسا، 
يا مغ مخضاىع وتذييع جشائدىع ونحػ ذلظ وان لع يجب عمييا ذلظ وليذ لو مشع

 .(73)الخخوج اذا كان لمكيام بفعل واجب عمييا
وىا ىي فاشسو الدىخاء ذات الفزل السذيػر والسحل السعخوف والتي قال عشيا رسػل 

حدبػ مؽ نداء العالسيؽ مخيؼ بشت عسخان ")): سمع(آلو هللا )صمى هللا عميو و 
تعطيسًا لسكانتيا التي ال يعادليا احج نخاىا ،(74)(("وخجيجة بشت خؾيمج وفاطسة بشت دمحم

تقػم باالعسال السشدلية حتى يريبيا التعب وتحتسل وتربخ عمى السذقات وذات يػم 
دخل رسػل هللا )صمى هللا عميو وسمع ( الى بيت فاشسة وعمي )عمييسا الدالم( 

هللا ، فػججىسا يصحشان بالجاروش فقال : ايكسا اعيا ؟؟ قال عمي : فاشسة يارسػل 
ىحا  ،(75)فقال :قػمي يابشيو فقامت وجمذ )صمى هللا عميو وسمع (  يصحغ مع عمي

 احج السػاقف التي تبيغ التعاون واالندجام الحؼ كان يعع بيت الدىخاء )عمييا الدالم(.
عمي )عميو الدالم ( ان فاشسة )عمييا الدالم ( شكت ماتمقاه مغ اثخ  االمام وعغ

هللا عميو وسمع ( سبي فأنصمقت فمع تججه فػججت عائذة  الخحى فاتى الشبي )صمى
بسجيئ فاشسة فجاء  اخبختو عائذة فأخبختيا فمسا جاء الشبي )صمى هللا عميو وسمع(

)صمى هللا الشبي )صمى هللا عميو وسمع( اليشا وقج اخحنا مزاجعشا فحىبت القػم فقال 
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عمى صجرؼ فقال )صمى  ( عمى مكانكسا فقعج بيششا حتى وججت بخد قجميوعميو وسمع
هللا عميو وسمع ( اال اعمسكسا خيخًا مسا سألتساني اذا اخحتسا مزاجعكسا فكبخا اربعًا 

، (76)وثالثيغ وسبحا ثالثًا وثالثيغ واحسجا ثالثًا وثالثيغ فيػ خيخلكسا مغ خادم يخجمكسا
ػل وتدالو خادمًا قالت : يارس ذتكي اثخ الخجمةوعغ ام سمسو قالت: جاءت فاشسة ت

هللا لقج مجمت يجاؼ مغ الخحا اشحغ مخة واعجغ مخة فقال ليا : ان يخزقظ هللا شيئًا 
ة مشدلتيا تقػم بيت الشبػة عمى عطس ، سميمة(77)سيأتيظ وسأدلظ عمى خيخ مغ ذلظ

عاشت الرجيقة في بيت القجاسة وااليسان ثع انتقمت الى بيت  باألعسال السشدلية
 يغ لبعميا في امػر الجنيا واالخخة،االمامة محاشو بالدىج وبداشو العير فكانت خيخ مع

روايو عغ ابي   "كذف الغسة في معخفة االئسة"االربمي صاحب كتاب  هوردومشيا ما ا
يػم فقال:  يا فاشسة ىل عشجك سعيج الخجرؼ قال: اصبح عمي )عميو الدالم ( ذات 

 شيء تغجيشة ؟؟ قالت )عمييا الدالم (: ال والحؼ اكخم ابي بالشبػة واكخمظ بالػصية ما
او ماكان عشجؼ شيء مشح يػميغ اال شيء كشت  اصبح الغجاة عشجؼ شيء اغجيكياه

 : يا)عميو الدالم(فقال عمي ى نفدي وعمى ابشي ىحيغ حدغ وحديغ، اوثخك بو عم
ال  أنى(: يا ابا الحدغ، مفقالت )عمييا الدال ،شيئاً  تشيفأبتغيكع أعمعال كشت فاشسة ا

 .(78)ان تكمف نفدظ ما التقجر عميو أليىاستحي مغ 
والبحث عغ مالح وشاب  لع تكغ تعشي رفالية العير والخاحةالحياة الدوجية لمرجيقة 

وصبخ ابتغى مشيا دار االخخة حيث  وشخاب انسا ىي معاناة وشجة ومذقة مغ شعام
الشعيع الحؼ ال انقصاع لو حتى بعج ان وسع هللا رزقيا ماكانت لتبشي البيػت والقرػر 

عغ ، و وال تيتع لمديشة والشفائذ انسا كانت ترخف كل ما عشجىا عمى الفقخاء والسحتاجيغ
م اىمو عميو كانت فاطسة ابشو رسؾل هللا اكخ ))"قال:  انوعمي )عميو الدالم(االمام 

واستقت حتى اثخت بشحخىا وقست تى اثخت بيجىا وكانت زوجتي فجخت بالخحى ح
 . (79)"((البيت حتى دندت ثيابيا واصابيا مؽ ذلكزشى

سائخ االفعال غيخ الخخوج مغ البيت بغيخ اذن الدوج واال ان  ةاليحخم عمى الدوج
بتخك عسميا ان  يأمخ الدوجة يحق لمخجل ان، و (81)يكػن مشافيًا لحقة في االستستاع فييا

ان  خالفات بيشيسا او سبب في تقريخىا،كانت عاممة في حال كان عسميا يثيخ ال
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لكال الصخفيغ ال تحكع بقػانييغ ثابتو فسغ سساحو الجيغ االسالمي ان  الحقػق الدوجية
تخكيا عمى حدب اتفاق الصخفيغ وما يالئع ضخوف حياتيع وما يحقق الػد واالندجام 

عغ شخيق التزحية والتغاضي بعس الذيء واالبتعاد عغ الحجية والتدمت في بييع 
السصالبة بالحقػق فكان التذخيع يػشخ ىحه الحجود ويبيشيا بذكل عام ويتخك تفاصيميا 
لالفخاد وكسا مخ بشا فيحا بيت عمي وفاشسة )عمييسا الدالم( خيخ بيػت السؤمشيغ قائع 

ة ومخاعاة االخخ والتعاون فكان )عميو الدالم( عمى الحب والتفاىع والدكيشة والسػد
بالعسل داخل السشدل،  متكفل بالعسل خارج السشدل وتكفمت الرجيقة )عمييا الدالم(

وكان االحتخام الستبادل بيشيسا والكالم الصيب فيشادؼ كل مشيسا االخخ بأبشة رسػل هللا 
 .لألخخر وتقجيخ بكل وقا )عمييع افزل الرمػات واتع التدميع(واميخ السؤمشيغ

بخيخ العالسيغ والشطخ بعيغ الستفحز  ءاخيخًا البج لشا مغ اخح العبخة والسػاعع واالقتجا 
ماشخأ عمييا مغ  بببد ةفي حياتيع القتباس الشػر مشيا لحياتشا التي باتت مطمس

في كل مطاىخ الحياة السيسا في مخاسيع الدواج واوليا السيػر،  والسبالغة مطاىخ الغمػ
 -السيسا الدوجة- وتغميب االنا ،والالمباالة لذؤون االسخة ،الى عقػق الدوج الوصػ 

 ،ندب الصالق الكثيخ مغ السخمفات االجتساعية كازديادمسا نتج  ؛العائمة ةعمى مرمح
، في الكثيخ مغ فئات السجتسع وتجني السدتػػ السعاشي والثقافي األبشاء،وتذخد 

 ةمحجدو حقػقشا وواجباتشا البيان في  ةػاضحالسسحاء  ة االسالميةالذخيعمبتعجيغ عغ 
 . مديخ عمى ىجاىا لششعع بحياة افزل لشا السشيج القػيع ل

 : التؾصية
لػاقعشا االجتساعي ومايتخممو مغ مذاكل  ةمغ مقارن بعج اتسامشا ليحا البحث ومارفقو

وبالتالي  ة،ومشيا مايشتج عغ تعشت الدوج ،عائمية كثيخة مشيا مايختز بتقريخ الدوج
دػ الى ارتقاع ندبة الصالق وانتذار فكخة العدوف عغ الدواج، البج لشا مغ تثبيت أذلظ 

 بعس التػصيات 
سطاىخ وكثخة السال البج لكل فتاة مقبمة عمى الدواج ان تحدغ االختيار والتغخىا ال -1

ال ضشًا بقى وتتخك الخاشب السمتدم لتختار صاحب السأفزل و فتزحي بسا ىػ أ
 . بالحرػل عمى الدعادةمشيا 



التاسع صشرشـراقـات تنمــوية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد ا  

 

 

 

441 

البج مغ تخفيس مقجار السيخ ومايخافقو مغ اثاث  ةلتالفي ارتفاع ندبة العشػس  -2
 سبالغ بيا.ومخاسيع دخيمة عمى السجتسع اإلسالمي والعخبي ال وكساليات وحفالت

البج ان تعي نجاء الى كل فتاة مقبمة عمى الدواج والى كل زوجة محتخمة القػل:   -3
 جيجًا وتؤدييا مغ ثع تصالبي بحقػقظ. عديدتي حقػق زوجظ

 ان تبتعج عغ االنانية والحاتية-اصبحت ام والسيسا إذا-ةعمى الدوجيتػجب   -4
ولػ كمفيا في بعس  عمييا مغ التفكظ ةوتدعى مغ اجل اسعاد اسختيا والسحافط

 .األحيان التشازل عغ جدءا مغ حقػقيا
الرحية او اؼ مذاكل عميظس بالػقػف جانب زوجظ وتحسل ضخوفو السالية او  -5

 تػاجيكسا خالل مذػار حياتكسا فأنتسا سشج وسكغ لبعزكسا. 
بل  ،يتعارض مع مخضاة هللا اياكس والتفخيس فييا شخعًا بسا ال ةالدوج واجب ةشاع  -6

 . كل الخضا مغ هللا عد وجل ومغ رسػلو يكػن مغ نريب لمسخأة السصيعة الػدودة
اتخحؼ الدىخاء )عمييا الدالم( البشت والدوجة واالم مثااًل وقجوة في جسيع مخاحل  -7

. تجديج الحب الحكيقي ألىل البيت )عمييع الدالم( ولمديج فاشسة )عميو  حياتظس
السال والجيج في  وتبحل جععتدانج و ت ة الرالحةكػني مثال لمدوجالدالم( بأن 

 سبيل انذاء اسخة متساسكة نسػذجية.
 تسةالخا

مسا تقجم يتزح لشا ان العقيجة االسالمية لع تتخك شأن مغ شؤون حياتشا اال وقج اشختو 
والشػاىي فيو ومػضػع كالدواج وىػ اساس  حجود الذخيعة مبيشة جػانب االباحةبال

العالقات االجتساعية كان البج ان يشال جانب كبيخ مغ االىتسام والعشاية  فجاءت 
وواجباتيسا تجاه  الدواج وحقػق كل مغ الدوج والدوجة التذخيعات محجده شخوط عقج

بعزيسا ، فصالبت الخجل بحدغ السعاشخة والتعامل بالميغ والخفق واباح لو استخجام 
الحدم في حال نذػزىا مع مشع ايحائيا بأؼ شكل كسا مشحت حقػق مالية يتكفل بيا 

والسأكل والدكغ وكل  والتي تذسل السمبذ بتجاء مغ السيخ وصػاًل إلى الشفقةالدوج ا
  . ماتتصمبو الحياة مغ مرخوفات قياس بحالتيا وحالو
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البج لشا مغ االشارة الى نقصو ميسة وىي ان الذخع لع يحجد مقجار اعمى او ادنى لمسيخ 
والشفقات انسا تخك تحجيجه بحدب االتفاق بيغ الصخفيغ بسا يتشاسب مع وضع الدوج 

والتي مشحت بجورىا حخية في تقبل تمظ الحقػق  الدوجةدؼ والبيئة التي تعير فييا السا
او التشازل عشيا، فيحه الدىخاء )عمييا الدالم ( تدف بأقل ميخ لبيت فقيخ االثاث عطيع 

بخجمة زوجيا ومايخافقيا مغ اعسال مشدلية  شدلة والذخف ، كسا لع تكمف الدوجةالس
سال السشدلية ومع ذلظ نجج ان فالعقج يحمل ويبح االستستاع لمصخفيغ وال يمدميا باالع

الرجيقة )عمييا الدالم ( كانت تصحغ وتخبد حتى خذشت يجاىا وتمػن صجرىا مغ 
الدقاء وتمػثت ثيابيا مغ تشطيف البيت فكان ليا ان تختار مغ رجال اغشياء االمو 
وتعير في مشدل واسع يحيط بيا الخجم والحذع اال انيا فزمت فقخ السال وغشى القمب 

 ن مبتغيو جداء هللا سبحانو في االخخة حيث جشات الخمج والشعيع  السدتسخ . بااليسا
 اليؾامش

 .(42سػرة البقخة االية ) -1
ىـ(، الجر السشثػر في التفديخ بالسأثػر، تحقيق 911الديػشي، جالل الجيغ )ت  -2

، )القاىخة ، مخكد ىجخ لمبحػث  1الجكتػر عبجهللا عبجالسحدغ التخكي ، ط
– 187، ص  1م ( ، ج  2113-ه 1424ية واالسالمية ،والجراسات العخب

188 .  
ه ( ، كتاب العيغ مختبًا عمى حخوف  171الفخاىيجؼ ، الخميل بغ احسج )ت  -3

، )بيخوت ، دار الكتب  1السعجع ، تختيب وتحقيق عبجالحسيج ىشجاوؼ ، ط
  .241-239، ص  1م( ،ج 2113 -ه 1424العمسية ،  

ه(، )لبشان ، 666غ عبجالقادر ، مختار الرحاح )ت الخازؼ ، دمحم بغ ابي بكخ ب -4
 .147 -146م( ، ص 1986 -ه 1416دار الكتاب العخبي ، 

 (. 23سػرة الحاريات االيو ) -5
ه ( ، الكذف 427الثعمبي ، ابػ اسحاق احسج السعخوف باالمام الثعمبي )ت  -6

وتحقيق االمام ابي دمحم بغ عاشػر ،  والبيان السعخوف بتفديخ الثعمبي ، دراسو
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، )بيخوت ، دار احياء التخاث  1مخاجعو وتحقيق االستاذ نطيخ الداعجؼ ، ط
  . 114، ص 9م  ( ، ج 2112 -ه1422العخبي لمصباعو والشذخ والتػزيع ، 

 (.1سػرة الحج االيو )  -7
ه( ، مػشأ االمام مالظ روايو دمحم بغ 179االصبحي ، مالظ بغ انذ )ت  -8

، )القاىخة ، وزارة  4حدغ الذيباني ، تعميق عبج الػىاب عبج المصيف ،طال
  .172م( ، ص 1994-ه 1414االوقاف السجمذ االعمى لمذؤون االسالمية ، 

حسجؼ عصية مرصفى ، حسايو حقػق االندان وحخياتو العامو االساسية في  -9
الجامعي ،  ر الفكخ، )االسكشجرية ، دا 1القانػن الػضعي والفقو االسالمي ، ط

  .11، ص م(2111 -ه1431
دمحم شكخؼ سخور ، الشطخية العامة لمحق ، )القاىخة ، دار الشيزة العخبيو لمشذخ  -11

  .17م ( ، ص1991-ه 1411والتػزيع ، 
العيداوؼ ، حديغ وحيج عبػد ، الحقػق والحخيات في الجستػر العخاقي لعام  -11

، السخكد العخبي لمشذخ والتػزيع ،  ، )القاىخه 1دراسو مقارنو ،ط 2115
  . 21ه ( ، ص 1437 -م2117

اليػارؼ ، احسج رشاد ، التصػر القانػني والذخعي لمحق ، )البحخيغ ، مخكد  -12
  .13، ص1م( ، ج2111-ه 1432االعالم االمشي ، 

تيحيب االسساء والمغات، ،(ه676الشػوؼ، ابي زكخيا محي الجيغ بغ شخف )ت  -13
السشيخية، )بيخوت، دار  : ادارة الصباعةوالتعميق عميو عشيت بشذخه وترحيحو

  . 68ص،1،ج2،مج، د.ت(الكتب العمسية
 (.54سػرة الجخان االية ) -14
 . 829، ص 13الديػشي ، الجر السشثػر ، ج  -15
 (.7سػرة التكػيخ االيو ) -16
  . 138، ص 11الثعمبي ، تفديخ الثعمبي ، ج -17
 (.22سػرة الرافات االية )  -18
 ( .35) سػرة البقخة االية -19
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  .287الخازؼ ، مختار الرحاح ، ص -21
 (.21سػرة الشداء االية ) -21
 .292، ص  4الديػشي ، الجر السشثػر ، ج -22
م ( ، 2114 -ه1424 عجع الػسيط ، )القاىخة ، مكتبة الذخوق الجولية ،سال -23

 .415، ص4ط
 (.41سػرة ىػد االية ) -24
  .169،ص   5الثعمبي ، تفديخ الثعمبي ، ج -25
الذخبيشي، شسذ الجيغ دمحم بغ الخصيب، مغشي السحتاج الى معخفو معاني الفاظ  -26

السشياج، عمى مشياج الصالبيغ لالمام ابي زكخيا يحيى بغ شخف الشػوؼ 
، دار بيخوتدمحم خميل عيتاني،) :، اعتشى بو1،طه( 676الذافعي)ت

  .165ص ، 3جم(،1997-ه1418،السعخفو
احسج بغ دمحم بغ قجامة السقجسي  عبجهللا بغالحشبمي، مػفق الجيغ ابي دمحم  -27

السغشي ، تحقيق الجكتػر عبجهللا عبجالسحدغ التخكي والجكتػر  ،3، طه (621ت)
عبجالفتاح دمحم الحمػ ، ) الخياض، دار عالع الكتب لمصباعو والشذخ والتػزيع ، 

  .379، ص  7م ( ، ج1997 -ه1417
ػال الذخرية وتعجيالتو )الدواج الكبيدي، احسج ، الػجيد في شخح قانػن االح -28

م ( ، 2119 -ه1431، )بغجاد ، السكتبة القانػنية ،  3والصالق واثارىسا(، ط
  .22ص -21ص

 (. 21سػرة الخوم االية ) -29
  .299، ص 7الثعمبي ، تفديخ الثعمبي ، ج  -31
 (.72سػرة الشحل االية ) -31
  .84، ص9، جالديػشي، الجر السشثػر -32
مػسػعة ال البيت سيخة الرجيقة الدىخاء، )بيخوت ، دار نطيخ  ،عمي ،عاشػر -33

 .42، ص  6م( ، مج2116 -ه1426عبػد لمشذخ والتػزيع ، 
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الكبخػ عغ فاشسة الدىخاء  عيل االنرارؼ الدنجارؼ ، السػسػعةالخػئيشي، اسسا -34
تشطيع مػضػعي لكافة االحاديث والشرػص لديخة سيجه الشداء عمييا الدالم 

،  2م ( ، مج 2117 -ه1427السرادر واالسانيج، )قع السقجسة ،  ومكانتيا مع
  .72مغ والدتيا الى زواجيا ، ص

عمييع ، ابي الحدغ عمي بغ عيذ، كذف الغسة في معخفو االئسة )االربمي -35
 ألىللمسجسع العالسي  ةل كػثخ، )بيخوت، مخكد الصباعآعمي  :، تحقيق(الدالم
  .171،ص2م(،ج2112/ه1433البيت،

، حققو 1ه(، فزائل الرحابة، ط241بل، ابػ عبج هللا احسج بغ دمحم )ت بغ حش -36
والشذخ،  ةوخخج احاديثة وصي هللا بغ دمحم عباس، )ججة، دار العمع لمصباع

 .145،ص2، جم(1983-ه1413
 آماليه(،381الرجوق، ابػ جعفخ دمحم بغ عمي بغ الحديغ بغ بابػية القسي ) -37

االعمسي، )بيخوت، مشذػرات االعمسي، الذيخ حديغ  :الرجوق، قجم لو
؛الخػئيشي، السػسػعو الكبخػ عغ فاشسة  461، ص 7م(،ج2119 -ه1431

  .28، ص 2الدىخاء ، ج
الصبخؼ، محب الجيغ بغ احسج عبجهللا ذخائخ العقبى في مشاقب ذوؼ القخبى،  -38

  . 27ص  – 26م( ، ص 1938ه_ 1356)القاىخة ، مكتبو القجسي، 
  .32، ص  4و الكبخػ عغ فاشسة الدىخاء ، جالخػئيشي، السػسػع -39
ه( ، الحرية الصاىخة الشبػية ، 311الجوالبي، ابػ بذخ دمحم بغ احسج بغ حساد ) -41

  . 68م ( ، ص 1986ه_1417، )تػنذ ، الجار الدمفية ،   1ط
، )بيخوت ، دار 1كػراني ، حديغ ،  في محخاب فاشسة  عمييا الدالم ،ط -41

 . 114م( ، ص 2112-ه 1423تػزيع ، والشذخ وال ةاليادؼ لمصباع
شجاعتو ، صالتو ،  مغشية ، دمحم جػاد ، فزائل االمام عمي )عمسو ،جػده ، -42

م(  1962-ه1381(، )بيخوت ، مشذػرات دار مكتبة  الحياة ،بالغتو ، حخوبو
  . 22،ص 
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نامق ، صالح الجيغ ، حقػق الدوج عمى زوجتو في الفكخ االسالمي، )االنبار ،  -43
 3، العجد  1م ( مج 2119-ه 1431و االنبار لمعمػم االسالمية،  مجمو جامع

 . 385، ص 
 (.11سػرة السستحشو االية ) -44
  .295، ص 9الثعمبي، تفديخ الثعمبي،ج -45
الديدتاني، الديج عمي الحديشي، مشياج الرالحيغ السعامالت فتاوػ سساحة ايو  -46

 /ه1424العخبي،،)بيخوت، دار السؤرخ 14ديج عمي الديدتاني،طهللا العطسى ال
 .113، 3جم(، القدع االول،2118

 (.236سػرة البقخة االيو ) -47
  .26، ص 2الديػشي ، الجر السشثػر ، ج -48
كخيع ، فاروق عبجهللا ، الػسيط في شخح قانػن االحػال الذخرية العخاقي رقع  -49

، وتعجيالتو )عقج الدواج واثاره والفخقة واثارىا وحقػق االقارب( 1959لدشو  158
-124م( ، ص2114 -ه1421، سانية ، مصابعة جامعو الدميسانية)الدمي، 1ط

127.  
  .152، ص  4الخػئيشي، السػسػعو الكبخػ عغ فاشسة الدىخاء ، مج  -51
  .158السرجر نفدو ، ص  -51
 .148، ص 1االربمي ، كذف الغسة ، ج -52
  .123،ص 2الديدتاني ، مشياج الرالحيغ ، ج -53
 (.7سػرة الصالق االية ) -54
  .241، ص  9ديخ الثعمبي ، جالثعمبي ، تف -55
 756، 2بغ حشبل ، فزائل الرحابة ، ج -56
  .279كخيع ، الػسيط في شخح قانػن االحػال الذخرية العخاقي ، ص -57
  .118، ص  3الديدتاني ، مشياج الرالحيغ ، ج -58
 .113السرجر نفدو ، ص  -59
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؛ عبج  112الكبيدي ، الػجيد في شخح قانػن االحػال الذخرية وتعجيالتو ،ص -61
الخزاق ، دمحم عارف ، حقػق الدوجو السالية في الذخيعو االسالمية ، )بغجاد ، 

 . 314، ص 34، العجد 1م( ، مج 2115-ه1436مجمة الجامعو العخاقية ، 
 ( .6سػرة الصالق االية ) -61
  . 241، ص 9الثعمبي ، تفديخ الثعمبي ، ج  -62
 . 21مغشية ، فزائل االمام عمي ،ص  -63
 (.19سػرة الشداء االيو ) -64
 .224، ص  4الديػشي ، الجر السشثػر ، ج -65
  .116، ص  3الديدتاني ، مشياج الرالحيغ ، ج  -66
 .756، 2بغ حشبل ، فزائل الرحابة، ج -67
 (.19سػرة الشداء االية ) -68
 .756، 2بغ حشبل ، فزائل الرحابة ، ج -69
 . 114، ص  3مشياج الرالحيغ ، جالديدتاني ،  -71
 (.228سػرة البقخة االية ) -71
  .657، ص  2الديػشي ، الجر السشثػر ، ج -72
  .114، ص  3الديدتاني ، مشياج الرالحيغ ، ج -73
 .756، 2بغ حشبل ، فزائل الرحابة ، ج -74
  .27مغشية ، فزائل االمام عمي ، ص  -75
  .51الصبخؼ ، ذخائخ العقبى ، ص  -76
  .49السرجر نفدو ، ص  -77
 .182، ص  1االربمي ، كذف الغسة ، ج  -78
  . 51الصبخؼ ، ذخائخ العقبى، ص  -79
 .114، ص  3الديدتاني ، مشياج الرالحيغ ، ج  -81
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 السرادر
ه(، مػشأ االمام مالظ روايو دمحم بغ الحدغ 179االصبحي، مالظ بغ انذ)ت  -1

االوقاف السجمذ  )القاىخة،وزارة،4الذيباني، تعميق عبج الػىاب عبج المصيف،ط
 .1994/ه1414االعمى لمذؤون االسالمية، 

االربمي، ابي الحدغ عمي بغ عيذ بغ ابي الفتح، كذف الغسة في معخفو االئسة  -2
عمي ال كػثخ، )بيخوت، مخكد الصباعو والشذخ لمسجسع  :عمييع الدالم، تحقيق

 .م(2112/ه1433البيت، ألىللسي العا
ه(، الكذف والبيان 427باالمام الثعمبي )ت  الثعمبي، ابػ اسحاق احسج السعخوف -3

السعخوف بتفديخ الثعمبي ، دراسو وتحقيق االمام ابي دمحم بغ عاشػر، مخاجعو 
، )بيخوت ، دار احياء التخاث العخبي 1وتحقيق االستاذ نطيخ الداعجؼ، ط

 .م ( 2112/ه1422لمصباعو والشذخ والتػزيع ، 
الكبخػ عغ فاشسة الدىخاء  ةالسػسػع الخػئيشي، اسساعيل االنرارؼ الدنجارؼ، -4

تشطيع مػضػعي لكافة االحاديث والشرػص لديخة سيجه الشداء عمييا الدالم 
،  2م( ، مج 2117/ه1427ومكانتيا مع السرادر واالسانيج، )قع السقجسة، 

 .مغ والدتيا الى زواجيا
الحشبمي، مػفق الجيغ ابي دمحم عبجهللا بغ احسج بغ دمحم بغ قجامة السقجسي  -5

، السغشي ، تحقيق 3، طه (621الجساعيمي الجمذقي الرالحي الحشبمي )ت
الجكتػر عبجهللا عبجالسحدغ التخكي والجكتػر عبجالفتاح دمحم الحمػ ، ) الخياض ، 

 .م(1997 -ه1417دار عالع الكتب لمصباعو والشذخ والتػزيع ، 
، الحرية الصاىخة الشبػية ، ه (311الجوالبي ، ابػ بذخ دمحم بغ احسج بغ حساد ) -6

 (.م1986/ه1417، )تػنذ ، الجار الدمفية ، 1ط
ه(، )لبشان، 666الخازؼ، دمحم بغ ابي بكخ بغ عبجالقادر، مختار الرحاح )ت  -7

 م( .1986 /ه 1416دار الكتاب العخبي، 
شي، مشياج الرالحيغ السعامالت فتاوػ سساحة ايو الديدتاني، الديج عمي الحدي -8

، )بيخوت، دار السؤرخ 14، طهللا العطسى الديج عمي الحديشي الديدتاني
 (.م2118 ىـ/1424، العخبي
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،الجر السشثػر في التفديخ بالسأثػر، تحقيق ىـ(911، جالل الجيغ)ت الديػشي -9
جخ لمبحػث والجراسات ،)القاىخة، مخكد ى1، طالجكتػر عبجهللا عبجالسحدغ التخكي

 (.م2113/ ه1424العخبية واالسالمية،
الذخبيشي، شسذ الجيغ دمحم بغ الخصيب، مغشي السحتاج الى معخفو معاني الفاظ  -11

السشياج، عمى مشياج الصالبيغ لالمام ابي زكخيا يحيى بغ شخف الشػوؼ الذافعي 
عو السعخفو لمصبا، اعتشى بو دمحم خميل عيتاني، ) بيخوت، دار 1طه(، 676)ت

 م(.1997/ه1418والشذخ والتػزيع ، 
 آمالي،ه(381غ الحديغ بغ بابػية القسي )الرجوق، ابػ جعفخ دمحم بغ عمي ب -11

عمسي الذيخ حديغ االعمسي، )بيخوت، مشذػرات اال :الرجوق، قجم لو
 م(.2119/ه1431لمسصبػعات، 

ذوؼ القخبى،  ، محب الجيغ بغ احسج عبجهللا ذخائخ العقبى في مشاقبالصبخؼ  -12
 م(. 1938/ه1356القجسي،  ة)القاىخة، مكتب

 2115، الحقػق والحخيات في الجستػر العخاقي لعام ، حديغ وحيج عبػدالعيداوؼ  -13
 .ه(1437م/2117، ، السخكد العخبي لمشذخ والتػزيعة، )القاىخ 1ة مقارنة،طدراس

ف اب العيغ مختبًا عمى حخو ه(، كت 171الفخاىيجؼ، الخميل بغ احسج )ت  -14
الكتب العمسية، ، )بيخوت، دار 1، ط، تختيب وتحقيق عبجالحسيج ىشجاوؼ السعجع
 م(.2113ه/1424

جيالتو )الدواج ، الػجيد في شخح قانػن االحػال الذخرية وتعالكبيدي، احسج -15
 (.م2119/ه1431، )بغجاد، السكتبة القانػنية، 3، ط(والصالق واثارىسا

 .4م (، ط2114/ه1424الذخوق الجولية، ، مكتبة )القاىخة السعجع الػسيط-16
ه (،عشيت بشذخه 676الشػوؼ، الفكيو ابي زكخيا محي الجيغ بغ شخف )ت  -17

وترحيحو ق عميو ادارة الصباعو السشيخية،  تيحيب االسساء والمغات ، )بيخوت ، 
 (.دار الكتب العمسية ، د.ت

مخكد االعالم  اليػارؼ، احسج رشاد، التصػر القانػني والذخعي لمحق، )البحخيغ، -18
  .1م(، ج2111 /ه1432االمشي، 
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، حققو 1، طه(، فزائل الرحابة241عبج هللا احسج بغ دمحم )ت  بغ حشبل، ابػ -19
، والشذخ ةوخخج احاديثة وصي هللا بغ دمحم عباس، )ججة، دار العمع لمصباع

 م(1983-ه1413
 ه1411، ،دارالشيزة العخبية)القاىخةالشطخية العامة لمحق،دمحم شكخؼ،سخور، -21

 .(م1991/
، دار نطيخ ، )بيخوتمػسػعة ال البيت سيخة الرجيقة الدىخاء ،عمي، عاشػر -21

 (.م2116 ه/1426، عبػد لمشذخ والتػزيع
، ، )بغجادجة السالية في الذخيعة االسالميةعبج الخزاق، دمحم عارف، حقػق الدو  -22

 .34، العجد1م(، مج 2115-ه1436مجمة الجامعة العخاقية، 
عبجهللا، الػسيط في شخح قانػن االحػال الذخرية العخاقي رقع  كخيع، فاروق  -23

، وتعجيالتو )عقج الدواج واثاره والفخقة واثارىا وحقػق االقارب( 1959لدشو  158
 م(. 2114 ه/1421ة الدميسانية، بعة جامع، مص، )الدميسانية1ط

ؼ ، )بيخوت، دار الياد1ط(، عمييا الدالم، في محخاب فاشسة )كػراني، حديغ -24
 م(. 2112-ه 1423لمصباعو والشذخ والتػزيع، 

جاعتو، صالتو، بالغتو، ،جػده، ش، فزائل االمام عمي )عمسومغشية، دمحم جػاد -25
 .م(1962-ه1381ت دار مكتبة الحياة،، )بيخوت، مشذػراحخوبة(

االساسية في  ةحقػق االندان وحخياتو العام ، حسايةمرصفى، حسجؼ عصية -26
، )االسكشجرية، دار الفكخ الجامعي، 1، طاالسالمي والقانػن الػضعي والفق

 (.م2111/ه1431
نامق، صالح الجيغ، حقػق الدوج عمى زوجتو في الفكخ االسالمي، )االنبار،  -27

 . 3، العجد1مج ،م(2119/ه1431، االنبار لمعمػم االسالمية ةجامعة مجم


