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Abstract 

This research is a comparative study between Islam and Christianity in "rights of 

children" domain, as a researcher must be fully aware of comparisons of religions 

domain in both religions depending on trustworthy sources of these religions such 

as, Bible and The Holy Qur'an which include the beliefs, worships, canons & 

provinces which are related. So that I wrote this research depending on extracting 

the Verses from The Holy Qur'an and The Bible ( The new Testament ) according 

to analytic study of the contexts which relate to this domain. Consequently, I realized 

that The Holy Qur'an has the priority unlike The Bible which has fewer explanations 

in this domain. 
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 ملخص

هذا البحث دراسة مقارنة بني اإلسالم والنصرانية يف جمال حقوق األبناء، وال بد للباحث يف جمال مقارنة األديان     
خص الذي هو ين وهي الش  على أساس املصادر اليت يؤخذ منها الد   ،انتنيأن يكون عاملا باحلقائق األساسية لكال الدي

 والكتاب املقدس الذي يتضمن العقائد والعبادات والشرائع واألحكام.( النيب(حمور الدين نفسه 

صوص واآليات من كتابنا املقدس )القرآن الكرمي( وكتاب لذلك اعتمدت يف هذا البحث على استخالص الن      
لذي هو جمال ا ، ودراسة تفسريها وحمتواها ومشوهلا يف ذكر احلقوق لألبناءالعهد اجلديد(-س )اإلجنيلصارى املقد  الن  

البحث وتوصلت إىل حقيقة أفضلية القرآن الكرمي ومشوليته وتفصيله يف حقوق األبناء وضعف مستوى الكتاب املقدس 
 صارى أمام القرآن الكرمي. للن  
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 المقدمة 

متكامل  سوي ناء جمتمع يف بااًل هلا دورًا فع   كما أن     بصالحهاة لبناء اجملتمع فال يصلح إال  بنة األساسي  األسرة هي الل     
ريعاته ليضمن هلم ا يف تشا لذلك اهتم اإلسالم باألبناء وأعطاهم حقوقً مومرتابط، واألبناء قرة عني اآلباء وسبب سعادهت

الذي رفع بعض  احلد   ، م ى وصل إىل أو اجاهاًل ا جهاًل نا جند يف جمتمعاتنا من يغفل عن هذه احلقوق إم  زنة لكن  تنشئة مت  
فل وق الط  مات حقوق االنسان وحقوق املرأة وحقة تغين حبفظ تلك احلقوق كمنظ  مات خاص  نشاء منظ  مة إلول املتقد  الد  

ة، وتأسيس ة والعربي  ولي  الد   اتعارات واملناواة بتلك احلقوق اليت وردت يف االتفاقي  ودفع بعض املسلمني إىل رفع تلك الش  
ص على حقوق نصياق إىل الت  ب  ألطفال، وملا كان اإلسالم هو الس  عن اة ة والعمل على رفع اإلساءمراكز وبرامج قانوني  

ة هذا البحث حيث  بوية، وهنا تكمن أمهي  نة الن  ها يف الس  الكرمي وتفصيل القرآنة يف فل خاص  ة وحقوق الط  اإلنسان عام  
يل لتأكيد آن الكرمي ونصوص اإلجنت مقارنة بني نصوص القر دصارى فقد عقكان أغلب من ينادي بتلك احلقوق من الن  

ن حقوق األبناء بني بعنوا كان البحث  األبناء من هناصوص اليت ذكرت حقوق أفضلية القرآن ومشوله وتفصليه يف الن  
–اء يف اإلجنيل حقوق األبن–حقوق األبناء يف القرآن الكرمي -القرآن الكرمي واإلجنيل، حيث سيتناول البحث ما يلي: 

 دراسة واملقارنة بني القرآن واإلجنيل، قبل اخلوض يف صلب املوضوع ال بد أن منه  صوص الواردة من خالل الد  حتليل الن  
 لغة واصطالًحا. (احلق)ا موجزًا إليضاح مفهوم حمور العنوان أال وهو متهيدً 

 الحقوق لغة: 
واحَلقة أخص  منه، يقال: هذه حق يت أي: قال اجلوهري: احلق : خالف الباطل، واحلق : واحد احلقوق،  :الحق     

 .(1)حق ي

: من أمساء اهلل تعاىل أو من صفاته، والقرآن، وضد  الباطل، واألمر املقضي، والعدل،      وقال الفريوز آبادي: احلق 
 .(2)واإلسالم، واملال، وامللك، واملوجود الث ابت، والص دق، واملوت، واحلزم، وواحد احلقوق

 .)3(ل الفي ومي: احلق : خالف الباطل، وهو مصدر حق  الشيء، من بايب ضرب وقتل، إذا وجب وثبتوقا    

 

                                                           
 . م1990 ،4ط بريوت، ،دار العلم للماليني عبد الغفور عط ار،حتقيق: أمحد ، 4/1460: جلوهريا إمساعيل بن مح اد ،اح تاج الل غة وصحاح العربي ةحص  ال )1( 

 . م1998 ،6ط بريوت، ،مؤس سة الر سالة حتقيق: حمم د نعيم العرقسوسي،، 8/74: الفريوز آبادي عقوب جمد الد ينحمم د بن ي ،القاموس احمليط )2(
 . 2ط القاهرة ،دار املعارف حتقيق: عبد العظيم الش ناوي،، 1/143: الفي وميبن علي  بن حمم دأمحد  أبو العب اس ،املصباح املنري يف غريب الش رح الكبري )3(



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 231 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 الحقوق اصطالحا:

عر فه اجلُرجاين بقوله: احلق يف اصطالح أهل املعاين: هو احلكم املطابق للواقع، يطلق على األقوال والعقائد واألديان      
 الشرع ويكون مستحقا لصاحبه. عن ما يثبت من ، ومن هنا فإن احلقوق عبارة(4)واملذاهب باعتبار اشتماهلا على ذلك

 المبحث الول: حقوق البناء في القرآن الكريم. 

األبناء هم الث مرة اليت تنتج من اجتماع الز وج والز وجة وما حيصل بينهما على فراش الز وجي ة، فهم حجر األساس     
للوجود البشري، فجاء القرآن ووضع هلم احلقوق واهتم ألمرهم وأوجب على الوالدين احملافظة عليهم من كل ما يضر هم 

م يف احلقيقة زينة هذه احلياة كما قال اهلل تعاىل: يف العقل أو اجلسم أو اخللق وإعطائه اْلَماُل  ﴿م كاف ة حقوقهم ألَّن 
نْ َيا  نيا واآلخرة ال سي ما إذا كانوا صاحلني بار ين بوالديهم لقوله تعاىل: (5)﴾َواْلبَ ُنوَن زِيَنةُ احْلََياِة الد  ، وسبب سعادهتم يف الد 

، فهم قر ة عني حقًّا إن كانوا (6)﴾ اًمامَ َوال ِذيَن يَ ُقوُلوَن َرب  َنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذر ي اتَِنا قُ ر َة أَْعنُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمت ِقنَي إِ  ﴿
دد الن وع البشري  و ة لكثرة عسالكني طريقة اهلداية، كما أن  إجناب األبناء يعترب من ضمن أهداف الز واج املقصودة واملرج

، فحرص اإلسالم أشد  (7)﴾ ُُث  َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكر َة َعَلْيِهْم َوأَْمَدْدنَاُكْم بَِأْمَواٍل َوبَِننَي َوَجَعْلَناُكْم َأْكثَ َر نَِفريًا﴿ قال تعاىل: 
 قوق:من تلك احلمحاية نفسه، و فل ضعيف وعاجز عن وضع هذه احلقوق على وجه اإللزام، ألن الط  احلرص على 

 حق  الن سب. أ(

:  .(8)﴾ يِن َوَمَوالِيُكمْ اْدُعوُهْم آِلبَائِِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد الل ِه فَِإْن ََلْ تَ ْعَلُموا آبَاَءُهْم فَِإْخَوانُُكْم يف الد  قال اهلل تعاىل: ﴿  أوًَّلا

 .(9)فهو أعدل عند اهللأي: انسبوا أدعياءكم إىل آبائهم قال مك ي:     

                                                           
 .م1983-ه 1403 ،1ط ،لبنان بريوت،دار الكتب العلمية، ، 89: اجلرجاين لي بن حممد بن علي الزين الشريفع ،كتاب التعريفات )4(

 .46 :، اآليةالكهفسورة  (5)

 .74 :اآلية، الفرقانسورة  (6)

 .6 :، اآليةاإلسراءسورة  (7)

 .5 :، اآليةاألحزابسورة  (8)

 :إشرافب، 9/5783: ق: جمموعة من الباحثنييق، حتالقريواين أبو حممد مكي بن أيب طالب مَح وش بن حممد بن خمتار القيسي هاية،اهلداية إىل بلوغ الن   (9)
 .م2008-ه 1429 ،1ط ارقة،الش  ارقة، جامعة الش   ،الشاهد البوشيخي
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يرى الباحث كي يثبت نسبه ألبيه الذي يعترب مثرة الز واج املبارك وألجل أن تصان كرامته، ويعترب الن سب أيًضا يف     
جبات اريا  ووحوه وو كاملاألسرة شرف هلا، فهو أمر يف غاية األمهي ة السي ما ما يرتت ب على إثبات هذا الن سب من حقوق  

 ن هلم أم عليهم.سواء كا

 .(10)َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهن  وَِكْسَوتُ ُهن  بِاْلَمْعُروِف ﴾قال اهلل تعاىل: ﴿  ثانياا:

سب يكتفى فيه ان الن  ق يف املرأة وكجل كما تتحق  ق يف الر  ة ال تتحق  ﴾ وملا كانت الوالدي   وعلىقال البقاعي: قوله ﴿     
 .(11)﴾ أي على فراشه املولود له﴿ بالفراش وكان للرجل دون املرأة فقال: 

يرى الباحث أضاف اهلل تعاىل الولد ألبيه دليل على أن ه املختص بالن سبة إليه، ويكون إثبات الن سب إما بالز واج أو     
 .ته، فهو السبب األول مبوجود هذا الولد بعد اهلل تعاىلاإلقرار أو البي نة، فالوالد هو الذي وضع ماءه يف رحم والد

 .(12)﴾ َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبأَ ابْ يَنْ آَدَم بِاحلَْق  قال اهلل تعاىل: ﴿  ثالثاا:

 .(13)لبه هابيل، وقابيلآدم من صُ  قال ابن عب اس، وابن عمر، وجماهد: أراد به ابينقال الس معاين:     

يرى الباحث أثبت اهلل عز  وجل الن سب منذ بداية اخللق وذلك ألمه يته العظمى، وحني ينادي الن اس بعضهم يقولون     
 يا بين آدم، فريجعون الن اس إىل أصل أبيهم وهو آدم عليه السالم.

 حق  الر ضاعة.ب( 

:  .(14)﴾ َأْواَلَدُهن  َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتم  الر َضاَعةَ َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن قال اهلل تعاىل: ﴿  أوًَّلا

     

                                                           
 .233 :، اآليةالبقرةسورة  (10)

-ه 1404دار الكتاب اإلسالمي،  ،332-3: البقاعي باط بن علي بن أيب بكرإبراهيم بن عمر بن حسن الر  ور، رر يف تناسب اآليات والس  نظم الد   (11)
 .م1984

 .27 :، اآليةاملائدةسورة  (12)

 شر،دار الوطن للن  ، 29-2: معاينالس   لفيافعي الس  ميمي املروزي الش  د بن عبد اجلبار الت  ر منصور بن حمم  أبو املظف   معاين(،تفسري القرآن )تفسري الس   (13)
 .م1997-ه 1418 ،1ط ياض،الر  

 .233 :، اآليةالبقرةسورة  (14)
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 .(15)اللة على حتقق مضمونه، وليس أمر إجياب، وإمنا هو أمر ندب واستحبابهو خرب مبعىن األمر للد  قال الِقن وجي: 

به، ومن   ألن  الر ضاع حق  من حقوقه فالبد  لألم االلتزاميرى الباحث أمر اهلل سبحانه وتعاىل األم بإرضاع طفلها،     
 أحوج ما حيتاج فيها لط فل، ويكونكمال الد ين وحسنه أن ه بني  مد ة الر ضاع بأن يكون سنتني كون هذه املد ة األفضل ل

 إىل أمه.

َنُكْم مبَْعُروٍف َوِإنْ فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهن  أُُجوَرهُ قال اهلل تعاىل: ﴿  ثانياا:  .(16)﴾ تَ َعاَسْرُُتْ َفَستُ ْرِضُع َلهُ ُأْخَرى   ن  َوْأمتَُِروا بَ ي ْ

قوا على شيء معلوٍم من أجر ففق به؛ ح ى  يت  ليأمر بعضكم بعًضا باملعروف يف رضاع املولود والر   :ابن أيب َزَمِننيقال     
 .(17)الر ضاع

يرى الباحث أثبتت اآلية الكرمية بأنًّ الر ضاع يتكف ل به الوالدين كوَّنما املسؤولني املباشرين للولد، فهما الل ذان كانا     
 سبًبا لوجوده فيتكفالن به إىل أن تنتهي مد ة الر ضاعة.

مي ة، وقد أمجع العلماء احية الن فسي ة واجلسوقد أثبتت الد راسات العلمي ة احلديثة بأن  لنب األم أفضل للط فل من الن      
 .(18)على أن  الر ضاع واجب على األم ديانة يف مجيع احلاالت

بية والت عليم. ج(  حق  الرت 

: ُلُغوا احْلُُلَم ِمْنُكْم َثاَلَ  َمر اتٍ َلَْ يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم ال ِذيَن َمَلَكْت أمَْيَانُُكْم َوال ِذيَن قال اهلل تعاىل: ﴿  أوًَّلا   يَ ب ْ
﴾(19). 

                                                           
-ه 1412، لبنان، بريوت ،املكتبة العصرية، 32-2: إبراهيم األنصاريق: عبد اهلل بن يقحت ،وجين  القِ  يق حسن خانصد   ،فتح البيان يف مقاصد القرآن (15)

 . م1992
 .6 :، اآليةالط القسورة  (16)

: حممد بن مصطفى الكنز-حسني بن عكاشة: قيقحتبن أيب َزَمِنني، ا عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن حممد املري أبو ،تفسري القرآن العزيز (17)
 .م2002-ه 1423 ،1ط القاهرة،الفاروق احلديثة، ، 4/404

 .م1992-ه 1412القاهرة، دار الن هضة العربية، ، 399 :قاسم يوسف ،حقوق األسرة يف الفقه اإلسالميبتصر ف،  (18)
 .58 :، اآليةالن ورسورة  (19)
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املذكورين باالستئذان  م أمروا أن يأمرواه يف احلقيقة للمخاطبني فكأَّن  بيان لكن  األمر للمملوكني والص   أن  قال األلوسي:     
ل البلوغ، وحاصله كليف وال تكليف قبوهبذا ينحل ما قيل: كيف يأمر اهلل عز  وجل  من َل يبلغ احللم باالستئذان وهو ت

مره مبا ذكر ووحوه وأ الة،أن اهلل تعاىل َل يأمره حقيقة وإمنا أمر سبحانه الكبري أن يأمره بذلك كما أمره أن يأمره بالص  
 .(20)عليم وال إشكال فيهأديب والت  من باب الت  

ُ الل ُه َلُكْم   ْبِلِهمْ ُم احْلُُلَم فَ ْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَن ال ِذيَن ِمْن ق َ َوِإَذا بَ َلَغ اأْلَْطَفاُل ِمْنكُ  قال اهلل تعاىل: ﴿ ثانياا: ِلَك يُ بَ ني  َكذَ 
 .(21)﴾ آيَاتِِه َوالل ُه َعِليٌم َحِكيمٌ 

عتاد األطفال ذلك، افإذا ، الثةخول بغري إذن، إال يف العورات الث  األطفال مأذون هلم يف الد   واملعىن أن  قال القامسي:     
فولة، بأن حيتلموا أو يبلغوا السن  اليت حيكم فيها عليهم بالبلوغ، وجب أن يفطموا عن تلك ُث خرجوا عن حد  الط  

ول عليكم إال خجال الكبار الذين َل يعتادوا الد  العادة، وحيملوا على أن يستأذنوا يف مجيع األوقات، كما يستأذن الر  
 .(22)اس منه يف غفلةوهذا مما الن  ، بإذن

ين اإلسالمي دين أدب وتربية ح ى  وإن كان مع الطفل، فالعلم يف الص غر كالن قش يف      يرى الباحث هذا هو الد 
 احلجر والعلم يف الكرب كالن قش على املاء، فإن ه يتعل م وتبقى هذه األمور راسخة يف ذهنه إىل أن يكرب.

ِلَك ِمْن َعْزِم  يَا بُ يَن  أَِقِم الص اَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصربْ َعَلى  َما َأَصاَبكَ قال اهلل تعاىل: ﴿  ثالثاا: ِإن  ذَ 
 .(23)﴾ اأْلُُمورِ 

ة، ومشل الانتقل من تعليمه أصول العقيدة إىل تعليمه أصول األعمال الص احلة فابتدأها بإقامة الص  قال ابن عاشور:     
وى، إذ فهذه كلمة جامعة من احلكمة والت ق، األمر باملعروف كما مشل الن هي عن املنكر اجتناب األعمال الس ي ئة كذلك

                                                           
 لبنان، بريوت، ة،دار الكتب العلمي  ، 9/400: األلوسي عبد اهلل احلسيين ين حممود بنشهاب الد   ،بع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والس   (20)

 .ه 1415 ،1ط
 .59 :، اآليةالن ورسورة  (21)

، ريوتب ،ةدار الكتب العلمي   ،ودد باسل عيون الس  ق: حمم  يقحت ،405-7: القامسي د سعيد بن قاسم احلالقين بن حمم  د مجال الد  حمم   ،أويلحماسن الت   (22)
 ه .1418 ،1ط لبنان،

 .17 :، اآليةلقمان سورة (23)
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رب مجع البنه اإلرشاد إىل فعله اخلري وبث ه يف الن اس وكف ه عن الش ر  وزجره الن اس عن ارتكابه، ُث  أعقب ذلك بأن أمره بالص  
 .(24)ا يصيبهعلى م

 حق  العدل بني الذ كر واألنثى. د(

 .(25)﴾ يُوِصيُكُم الل ُه يف أَْواَلدُِكْم لِلذ َكِر ِمْثُل َحظ  اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ قال اهلل تعاىل: ﴿  :أوًَّلا 

، فَأمر الل ه  إِلناا أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن  أهل اجلاهلي ة كانوا جيعلون مجيع املريا  للذ كور دونقال ابن كثري:     
ىل تعاىل بالت سوية بينهم يف أصل املريا ، وفاوت بني الص نفني، فجعل للذ كر مثل حظ  األنثيني، وذلك الحتياج الر جل إ

 .(26)ل املشاق، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه األنثىب وحتم  كس  جارة والت  ة الت  امؤنة الن فقة والكلفة ومعان

لباحث هذه هي وصي ة اهلل للوالدين بوجوب العدل بني األوالد يف باب املريا ، ألن  الذ كر هو من يقع عليه يرى ا    
املهر والن فقة واملسؤولي ة املادي ة بأكملها، وأم ا األنثى فتحصل على هذا كل ه غري مطالبة بإنفاق شيء منه، فكان الذ كر 

 أوىل بالز يادة على األنثى.  

 .(27)فليس لألبوين أن ميي زا بعض أبنائهما على بعض فإن ذلك يؤدي إىل شيوع الكراهي ة والبغضاء بينهم    

 .(28)َوِإَذا ُبش َر َأَحُدُهْم بِاألُنْ َثى  َظل  َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم ﴾قال اهلل تعاىل: ﴿  ثانياا:

ن  ال يقاتلن، وال يركنبكان أهل اجلاهلي ة يودو قال الس معاين:        ن الذ كور من اأَلوالد، ويكرهون اإِلنا ، ويقولون: إَّن 
ر وِإن بش   قوم،ئه الر باالبن ظهر، ويهن  جل منهم إذا دنت والدة امرأته توارى من نادى قومه، فِإن بش  اخليل، وكان الر  

 .(29)ا يئدها واستخفى ورمب  باألنثى تغري  

يرى الباحث وعلى الن قيض من ذلك جاء اإلسالم ودحض هذا الفكر املوجود عند اجلاهلية، وبعد كل  هذا البيان     
يأيت جه ال هذا العصر مم ن حياربون اإلسالم بفكرهم املنحرف عن الص راط القومي، بأن  املرأة يف اإلسالم مكروهة وغري 

                                                           
 تونس،، شرونسية للن  الدار الت   ،165-21/164: ونسيالت   بن عاشورااهر د بن حممد الط  د الطاهر بن حمم  حمم   نوير،حرير والت  تفسري الت  بتصر ف،  (24)

 .ه1984
 .11 :، اآليةالن ساء سورة (25)

 .م1999-ه 1420 ،2ط السعودية،دار طيبة،  ،225-2: ق: سامي بن حممد الس المةيقحت، ابن كثري إمساعيل بن عمر تفسري القرآن العظيم، (26)
 .م1988-ه 1408 ،1ط لبنان، ،بريوت ،دار األضواء، 140 :القرشي باقر شريفنظام األسرة يف اإلسالم،  (27)
 .58 :، اآليةالن حلسورة  (28)

 .180-3/179 :معاين(تفسري القرآن )تفسري الس   (29)
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أين ذهبوا من معرفة وفهم هذه اآليات الكرمية اليت بي نت مكانة املرأة يف مرغوبة ومهضومة احلقوق، فيا عجباه!!، 
 اإلسالم، اليت ال توجد يف أي دين آخر، لكن هم جهلوا أو اجاهلوا.

َك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْ َربُوَن مم ا َقل  ِمْنُه رَ لِلر َجاِل َنِصيٌب مم ا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْ َربُوَن َولِلن َساِء َنِصيٌب مم ا ت َ  قال اهلل تعاىل: ﴿ ثالثاا:
 .(30)﴾ أَْو َكثُ َر َنِصيًبا َمْفُروًضا

أي اجلميع فيه سواٌء يف حكم الل ه تعاىل، يستوون يف أصل الوراثة، وإن تفاوتوا حبسب ما فرض اهلل قال ابن كثري:     
 .(31)زوجي ة، أو والء، فِإن ه حلمة كلحمة الن سبلكلٍّ منهم مبا يديل به إىل املي ت من قرابة، أو 

يرى الباحث فلله احلمد واملن ة على إقامة هذا العدل العظيم بني الر جال والن ساء، فهذه اآلية تعترب قامسة ملن يريد أن     
ن َل يعدل بني الذ كر ه دييتعد ى على دين اهلل، وعلى كل  من يت هم أو يكذب أو ح ى  يفرتي على هذا الد ين، على أن  

 واألنثى، لكن هم يت بعون املتشابه ويؤو لون الن صوص لتأييد باطلهم.

 حق  الل ني والر فق يف اخلطاب معهم. ه ( 

:  .(32)يَا بُ يَن  ارَْكْب َمَعَنا َواَل َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِيَن ﴾ قال اهلل تعاىل: ﴿ أوًَّلا

الم ابنه وح عليه الس  ة نادى ناس وغريهم يف موج عظيم مثل اجلبال، وبعاطفة األبو  يها من الن  فينة تسري مبن فالس      
ع الكافرين، فينة؛ لتنجو من الغرق، وال تكن مالكافر، وكان منفرًدا عن أبيه وقومه يف مكان: يا بين اركب معنا يف الس  

 .(33)فيصيبك ما أصاهبم من اهلالك بالغرق

 .(34)قَاَل يَا بُ يَن  اَل تَ ْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى  ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ﴾قال اهلل تعاىل: ﴿  ثانياا:

                                                           
 .7 :، اآليةالن ساءسورة  (30)

 .2/219 ،ابن كثري تفسري القرآن العظيم، (31)
 .42 :، اآليةهودسورة  (32)

 . ه 1436 ،3ط ،الر ياض ،ةراسات القرآني  مركز تفسري للد   ،226 :مجاعة من علماء التفسري ،املختصر يف تفسري القرآن الكرمي (33)
 .5 :اآلية، يوسفسورة  (34)
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﴾ حيتالون  َلَك َكْيدً  اَل تَ ْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدوا﴿ فقة، صغري للش  ﴾ الت   قَاَل يَا بُ يَن  ﴿  :اإلجييقال     
م يعلمون تأويلها إلهالكك حيلة،  .(35)حسًدا منهم، فإَّن 

يرى الباحث أنظر كيف أن  القرآن يرب ينا على األسلوب األمثل يف الت عامل مع األبناء، بلفظ الش فقة واحلنان اليت     
فيها تأثري إجيايب على نفسي ة الط فل، وقبوله ألوامر والديه مباشرة دون أي  نزاع أو خالف، الستعمال األلفاظ املؤثرة 

 فيه. 

 .(36)﴾ قَاَل يَا بُ يَن  ِإين  أََرى  يف اْلَمَناِم َأين  أَْذحَبَُك فَاْنظُْر َماَذا تَ َرى  ىل: ﴿ قال اهلل تعا ثالثاا:

ابتداء اجلواب بالن داء واستحضار املنادى بوصف األبو ة وإضافة األب إىل ياء املتكل م املعو ض عنها قال ابن عاشور:     
 .(37)ن نالت اء املشعر تعويضها بصيغة ترقيٍق وحت

 حق  احرتامه يف احلياة.و( 

:  .(38)﴾ َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَْواَلدَُكْم ِمْن ِإْماَلٍق وَحُْن نَ ْرزُُقُكْم َوِإي اُهمْ قال اهلل تعاىل: ﴿  أوًَّلا

ن أي ال تقتلوهم بالوأد من َق حبقوق الوالديكليَف املتعل  ق حبقوق األوالِد عق ب به الت  تكليٌف متعل  قال أبو الس عود:     
 .(39)فقرالأجل 

يرى الباحث ومن هذا املبدأ فإن  اهلل سبحانه وتعاىل َّنى عن قتل األوالد يف هذه اآلية، والس بب أن  األب كان يفعل     
ذلك لضيق العيش كونه هو املكلف بالن فقة، فناسب هنا تقدمي رزق الوالدين على رزق األوالد ألَّنم أصحاب الشأن، 

تل سبحانه وتعاىل قد تكفل برزق الوالدين واألوالد مًعا، فال داعي للخوف املسبب لقوبرزق الوالدين يرزق األوالد، واهلل 
 األوالد.

                                                           
 ة،دار الكتب العلمي  ، 2/211 :ق: عبد احلميد هنداوييقحت ،اإلجيي ريازيد بن عبد اهلل الش  د بن عبد الرمحن بن حمم  حمم   ،جامع البيان يف تفسري القرآن (35)

 .م2004-ه 1424 ،1ط بريوت،
 .102 :، اآليةالص اف اتسورة  (36)

 .23/151: رعاشو بن ا ،نويرحرير والت  تفسري الت   (37)

 .151: ، اآليةاألنعامسورة  (38)

 ،198-3 :ن العمادييين مصطفى عماد الد  د بن مصلح الد  د بن حميي الدين حمم  حمم  أبو الس عود  ،ليم إىل مزايا الكتاب الكرميإرشاد العقل الس   ،ينظر (39)
 .بريوت ،دار إحياء الرتا  العريب
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 .(40)﴾ َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَْواَلدَُكْم َخْشَيَة ِإْماَلٍق وَحُْن نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإي اُكمْ قال اهلل تعاىل: ﴿  ثانياا:

،  فنهن يف احلياةأي د ،وهو وأدهم بناته ،ة من قتلهم أوالدهماجلاهلي  ا كانوا يفعلونه يف َّني هلم عم  قال القامسي:     
 .(41)فنهاهم اهلل وضمن هلم أرزاقهم ،كانوا يئدوَّنن خشية الفاقة وهي اإلمالق والفقر، باإلنفاق عليهم إذا كربوا

كثرة مطالبهم، و  يرى الباحث أما هذه اآلية حتد ثت عن سبب َّني قتل األوالد هو حدو  الفقر بسبب كثرهتم    
م أصحاب الش أن بقدرهتم على العمل يف املستقبل، وبرزقهم يكون  فناسب هنا تقدمي رزق األوالد على الوالدين ألَّن 

 رزق للوالدين عند الكرب. 

ِلَك َزي َن ِلَكِثرٍي ِمَن اْلُمْشرِِكنَي قَ ْتَل أَْواَلِدِهْم قال اهلل تعاىل: ﴿  ثالثاا:  .(42)﴾ يُ ْرُدوُهْم َولِيَ ْلِبُسوا َعَلْيِهْم ِدينَ ُهمْ ُشرََكاُؤُهْم لِ وََكذَ 

قتل ، ياطينهمأي: رؤساؤهم وش ،ه زي ن لكثري من املشركني شركاؤهمومن سفه املشركني وضالهلم، أن  قال الس عدي:     
 .(43)ية العاركور خشية االفتقار، واإلنا  خشأوالدهم، وهو: الوأد، الذين يدفنون أوالدهم الذ  

اًء َعَلى الل ِه َقْد َضل وا َقْد َخِسَر ال ِذيَن قَ تَ ُلوا أَْواَلَدُهْم َسَفًها ِبَغرْيِ ِعْلٍم َوَحر ُموا َما َرَزقَ ُهُم الل ُه اْفرتَِ قال اهلل تعاىل: ﴿  رابعاا:
 .(44)﴾ َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ 

نيا فخسروا أوالديقول تعاىل قد خسر الذين قال ابن كثري:      نيا واآلخرة، أم ا يف الد  هم فعلوا هذه األفاعيل يف الد 
بقتلهم، وضي قوا عليهم يف أمواهلم فحر موا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، وأم ا يف اآلخرة فيصريون إىل أسوأ املنازل 

 .(45)بكذهبم على اهلل وافرتائهم

م قد افرتوا على اهلل بغري علم، فال يرى الباحث وصف اهلل الذين يقتلون     رزق بيد أوالدهم بسبب الر زق باجلهل، ألَّن 
 اهلل ال يستطيع أحد أن يتدخ ل به، والذي يعترب من أفعال اهلل اليت انفرد هبا. 

                                                           
 .31 :اآليةاإلسراء، سورة  (40)

 .6/458حماسن الت أويل، القامسي:  (41)
 .137سورة األنعام، اآلية:  (42)
 مؤسسة الر سالة، ،274 :تيسري الكرمي الر محن يف تفسري كالم املن ان، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل الس عدي، حتقيق: عبد الر محن بن معال الل وحيق (43)

 .م2000-ه 1420 ،1ط
 .140اآلية: سورة األنعام،  (44)
 .3/347تفسري القرآن العظيم:  (45)
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 .(46)َواَل يَ ْقتُ ْلَن أَْواَلَدُهن  ﴾قال اهلل تعاىل: ﴿  خامساا:

 .(47)يف األوالد، ُث  هو عام يف كل  نوع من أنواع قتل الولد أهل اجلاهلية الوأد الذي كان يفعلهقال الواحدي:     

يرى الباحث َّنى اهلل سبحانه وتعاىل عن قتل األوالد مهما كانت األسباب، فالن هي هنا جاء للعموم وخالف ذلك     
 يعترب احلكم حرام، وقد ارتكب صاحبه جرًما عظيًما.

 .(48)( بَِأي  َذْنٍب قُِتَلْت ﴾8َذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت )َوإِ قال اهلل تعاىل: ﴿  سادساا:

ل جاْلَمْوُءوَدُة ﴾: عرف هذا االسم يف البنات اللوايت كان قوم من العرب يدفنوَّنن أحياء حيفر الر   قال ابن عطي ة: ﴿    
بعضهم: كان يفعل خد  هلا يف األرض ودفنها، و  اً ر أو القرب ُث يسوق ابنته فيلقيها فيها، وإذا كانت صغرية جد  ئشبه الب

جهة  هذا علىأي  ُسِئَلْت ﴾ومعىن ﴿  ،ة للبنات وجهالةذلك خشية اإلمالق وعدم املال، وبعضهم: غرية وكراهي  
ب اجلوا اا تسأل ليصري األمر إىل سؤال الفاعل، وحيتمل أن تكون مسؤولة عنها مطلوبً وبيخ للعرب الفاعلني ذلك، ألَّن  الت  

 . (49)منهم

الة على حترمي قتل األوالد، فإن  الن اظر جيد أن  الد ين اإلسالمي دين      يرى الباحث بعد عرض جمموعة من األدل ة الد 
رمحة وشفقة، وعظ م شأن األوالد أفضل تعظيم، فاإلسالم ليس حباجة إىل منظ مات حقوق الط فل، ألن ه حفظ حقوقه 

ه وضعي ة واليت قد يكون منها خمالفة لديننا احلنيف، فإن ه ال يوجد دين على وجه البسيطة وج ه أم تدون تلك القوانني ال
 هذه الت وجيهات واألوامر ألجل حفظ حقوق األوالد، وكان حريص كل احلرص على األبناء بصورة عام ة.

 حق  الن فقة. ز(

:  .(50)﴾ ِمْن َسَعِتهِ لِيُ ْنِفْق ُذو َسَعٍة قال اهلل تعاىل: ﴿  أوًَّلا

                                                           
 .12سورة املمتحنة، اآلية:  (46)

دار الكتب ، 4/287: د معوضعلي حمم  -ق: عادل أمحد عبد املوجوديقحت، الواحدي أبو احلسن علي بن أمحد ،الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد، بتصر ف (47)
 .م1995-ه 1415، 1بريوت، ط ة،العلمي  

 .9-8 :، اآليةالت كويرسورة  (48)

: دايف حمم  الم عبد الش  ق: عبد الس  يق، حتمحن بن متام األندلسي احملاريببن غالب بن عبد الر   د عبد احلق  أبو حمم   ،ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملر   (49)
 .ه 1422، 1ة، ط، بريوت، دار الكتب العلمي  5/442

 .7 :، اآليةالط القسورة  (50)
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جة بل يكون و وج ما ال يطيق، وال تضي ع الز  واحد على مقدار حاله، وال يكلف الز   أمر بأن ينفق كل   قال الكليب:    
 .(51)احلال معتداًل 

 يرى الباحث أمر اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية اإلنفاق على األوالد حبسب قدرة األب من غري تكل ف.    

اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهن   َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْواَلَدُهن  َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتم  الر َضاَعَة َوَعَلىقال اهلل تعاىل: ﴿  ثانياا:
 .(52)ُه ِبَوَلِدِه ﴾َدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد لَ وَِكْسَوتُ ُهن  بِاْلَمْعُروِف اَل ُتَكل ُف نَ ْفٌس ِإال  ُوْسَعَها اَل ُتَضار  َوالِ 

﴿ ق أو بعده القني ولدَّنم قبل الط  ﴾ املطلقات الاليت هلن  أوالد من أزواجهن  املطل   َواْلواِلداتُ قال الث عليب: ﴿     
﴿  ،عليهن   اعهن  ه رضبرضاعهن  من غريهن ، أمر استحباب ال أمر إجياب من أن   ﴾ يعين أَّنن  أحق   يُ ْرِضْعَن أَْوالَدُهن  
﴾ أي على قدر  اْلَمْعُروفِ بِ ﴿  ﴾ لباسهن   وَِكْسَوتُ ُهن  ﴿ ﴾ طعامهن  وقوهتن   رِْزقُ ُهن  ﴿ ﴾ يعين األب  َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلهُ 
نزع الولد منها إىل غريها في ال ُتَضار  واِلَدٌة ِبَوَلِدها ﴾﴿ ىن اآلية ومع، فقة على األبضاعة على األم والن  امليسرة جعل الر  

 .(53)ها تضار ه بذلك﴾ وال تلقيه هي إىل أبيه بعد ما عرف َوال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدهِ ﴿ يب بعد أن رضيت بإرضاعه وألفها الص  

 .(54)﴾ أُُجوَرُهن  فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهن  قال اهلل تعاىل: ﴿  ثالثاا:

فلها أجرة  ،ةجي  و انقطاع عصمة الز   ا من ظئرهن أو منهن بعديعين هؤالء املطلقات إن أرضعن لكم ولدً قال الن سفي:     
ا واجبة على والده  . (55)على الر ضاع ألَّن 

يرى الباحث من خالل ظاهر هذه اآلية يتبني  لنا وجوب الن فقة على والد الط فل فهو حق  له جيب على األب فعل     
 هذا األمر وهو اإلنفاق.

 حق أمر األبناء لطاعة اهلل عز وجل.ي( 

                                                           
 ،دار األرقم بن أيب األرقم ،2/387: ق: عبد اهلل اخلالدييقحت، الكليبابن جزي  د بن عبد اهللد بن أمحد بن حمم  أبو القاسم حمم   ،نزيلسهيل لعلوم الت  لت  ا (51)

 .ه  1416، 1بريوت، ط
 .233 :، اآليةالبقرةسورة  (52)

دار  ،182-2/180: ينظري الساعد-علي بن عاشور حتقيق: ،عليبالث   د بن إبراهيمأمحد بن حمم  أبو إسحاق  ،الكشف والبيان عن تفسري القرآنينظر،  (53)
 .م2002-ه 1422، 1طبريوت،  إحياء الرتا  العريب،

 .6 :، اآليةالط القسورة  (54)

: ج أحاديثه: يوسف علي بديويخر  قه و ، حق  سفيالن   ينحممود حافظ الد  أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن  ،أويل )تفسري النسفي(نزيل وحقائق الت  مدارك الت   (55)
 .م1998-ه 1419، 1بريوت، ط ،بي  دار الكلم الط   ،3/500



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 241 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

َها اَل : أوًَّلا   .(56)اْلَعاِقَبُة لِلت  ْقَوى ﴾َنْسأَُلَك رِْزقًا وَحُْن نَ ْرزُُقَك وَ قال اهلل تعاىل: ﴿ َوْأُمْر َأْهَلَك بِالص اَلِة َواْصَطربْ َعَلي ْ

قال القرطيب: أمر اهلل تعاىل نبيه بأن يأمر أهله بالصالة وميتثلها معهم ويصطرب عليها، فهو خطاب له ويدخل يف     
 .(57)عمومه مجيع أمته، وأهل بيته على التخصيص

 يرى الباحث بأن أمر االهل بالصالة من أعظم العبادات هلل تعاىل، واليت من نتائجها فتح أبواب الرزق على العبد.    

 .(58)قال اهلل تعاىل: ﴿ وََكاَن يَْأُمُر أَْهَلُه بِالص اَلِة َوالز َكاِة وََكاَن ِعْنَد َرب ِه َمْرِضيًّا ﴾و  ثانياا:

الم مقيما ألمر اهلل على أهله، فكان يأمرهم بالصالة املتضمنة لإلخالص للمعبود، قال السعدي: كان عليه الس    
 .(59)وخصوصا أخص الناس عنده وهم أهله، ألَّنم أحق بدعوته من غريهم

أن إمساعيل عليه السالم كان يأمر أهله بالصالة والزكاة ملعرفته ألمهية العبادة، وأنه ملزم بذلك وحماسب  يرى الباحث    
 ا كونه هو ويل أمر هذه العائلة. عليه

َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ لَ قال اهلل تعاىل: ﴿ يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها الن اُس َواحلَِْجارَُة عَ و  ثالثاا: ي ْ
 .(60)يُ ْؤَمُروَن ﴾ ِشَداٌد اَل يَ ْعُصوَن الل َه َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما

 .(61)قال ابن كثري: قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس: اعملوا بطاعة اهلل، واتقوا معصيته، وامروا أهليكم بالذكر    

يرى الباحث أن اهلل سبحانه أمر الناس بعبادته وترك املعاصي كي ال يوقعوا أنفسهم بعذاب اهلل، متضمنا ذلك اآلباء     
 بأن يأمروا أهليهم بذلك وهي عبادة اهلل، فهو واجب يقع على عاتقهم ااجاه أبنائهم.

 

 

                                                           
 .132 :سورة طه، اآلية (56)
 .14/164: القرطيباجلامع ألحكام القرآن  (57)
 .55 :سورة مرمي، اآلية (58)
 .496: كالم املنانرمي الرمحن يف تفسري  بتصرف، تيسري الك (59)
 .6 :سورة الت حرمي، اآلية (60)
 .8/167 :عيل بن عمر، تفسري القرآن العظيمإمسابتصرف،  (61)
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 المبحث الثَّاني: حقوق البناء في اإلنجيل.

 واج.حق  االختيار يف الز   أ(

 .(62)«أَي  َها اآلبَاُء، اَل تُِغيظُوا أَْواَلدَُكْم لَِئال  يَ ْفَشُلوا»قال بولس: 

قال ملطي: ال تغيظوا أوالدكم، أي ال تضايقوهم فوق احتماهلم أو تثريوَّنم، ال تدفعوهم إىل إتيان أفعال عنيفة،     
 .(63)ياء غري معقولةعاملوهم ككائنات آدمية، احرتموا أفكارهم فال تتوقعوا منهم أش

هما يس من حق  ا، ولكن لا ال جيدانه مناسبً هما أن يرفضا زوجً وظيفة الوالدين يف خطبة ابنتهما أو ابنهما، من حق      
 .(64)أن يفرضا آخر

،  اوالرضاحلب ول و القب ا، فالز واج الن اجح يبىن علىا ناجحً نتج زواجً يأسلوب اإلجبار ال ميكن أن  الباحث ألن   يرى    
 كي تتحقق مجيع أهدافه املطلوبة.

بية. ب(  حق  الرت 

:  .(65)«َوأَنْ ُتْم أَي  َها اآلبَاُء، اَل تُِغيظُوا أَْواَلدَُكْم، َبْل َرب وُهْم بَِتْأِديِب الر ب  َوِإْنَذارِهِ »قال بولس:  أوًَّلا

ينبغي على الوالدين أن حيذروا من إغاظة أوالدهم بقسوهتم عليهم، فالض غط الش ديد على الص غري يسبب له فشاًل،     
يني ة الص احلة  .    (66)إًذا البد  من احملب ة مع احلزم يف معاملة األوالد مع تأديبهم بتعريفهم وصايا الر ب وتنشئتهم الن شأة الد 

ِتَك َلْوئِيَس َوأُم  » :ولسبقال  ثانياا: َك أَْفِنيِكي، َولِكين  ِإْذ أََتذَك ُر اإِلميَاَن اْلَعِدمَي الر يَاِء ال ِذي ِفيَك، ال ِذي َسَكَن أَو الً يف َجد 
 .(67)«ُموِقٌن أَن ُه ِفيَك أَْيًضا

 

                                                           
 .3/21: سول إىل أهل كولوسيرسالة بولس الر   (62)
 .م2006، 2رويس األوفست، طا القاهرة، األنب، 147: تادرس يعقوب ملطيرسالة بولس الرسول إىل أهل كولوسي، تفسري وتأمالت اآلباء األولني  (63)
 .م2001، 4ط ،القاهرة ،16: ت، األنبا رويس األوفساألنبا شنودة عيدة،وحية الس  األسرة الر   (64)
 .6/4: رسالة بولس الرسول إىل أهل أفسس (65)
، 2مصر، ط ،الشهيد العظيم مارمينا العجائيبمطبعة دير ، 4/320: ةكهنة وخدام كنيسة مارمرقص مبصر اجلديد  لتفسري العهد اجلديد ةياملوسوعة الكنس (66)

 .م2007
 .1/5 :ولس الرسول الثانية إىل تيموثاوسرسالة ب (67)
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قال م ى هنري: عندما يتشب ه األوالد بوالديهم األتقياء يف إمياَّنم وحياهتم املقد سة ويسلكون سلوكهم، فاإلميان الذي     
 .(68)يسلكه املؤمنون احلقيقيون هو اإلميان الذي يثبت يف الت جارب أيًضا، ألن ه يسكن فيهم كأساس حي  

ا األم امرأة ا يف هذا اجملال، إذا كانت ابنتهربية أحفادها، وقد تساعد كثريً إن  اجلد ة بال شك هلا مركز كبري يف ت    
 .(69)عاملة

يرى الباحث قرن تربية األبناء باجلد ة إذ هلا دور يف تربية أحفادها وذلك إذا كانت ابنتها امرأة مهتم ة يف هذا الش أن،     
 فيظهر أثر ذلك على أبنائها.

 حق  توجيه األبناء لطاعة الر ب. ج(

 .(70)«َها أَنَا َواأَلْواَلُد ال ِذيَن َأْعطَانِيِهِم اهللُ »قال بولس: 

قال دونالد جوثري: فقد رأى إشعياء نفسه مرتبطًا بأوالده يف خدمة اهلل، ألنه رأى أن األوالد كانوا آيات معطاة     
 . (71)من اهلل

 .(72)له  أوالداً، لكي يصريوهم أوالًداجنيإن  اهلل قد أعطى الز و     

م يف احلقيقة أبناعباداً أوالدهم من وا لباحث حيث بولس الوالدين بأن جيعليرى ا     م، ألَّن  كما هو -ء هللمطيعني لرهب 
 .-عند الن صارى

 حق  الت عميد. د(

 .(73)«يَ ْقِدُر َأْن َيْدُخَل َمَلُكوَت اهللِ  ِإْن َكاَن َأَحٌد الَ يُوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالر وِح الَ »قال يوحنا: 

 

                                                           
، 1مصر، طمطبوعات إجيلز، ، 2/874: ترمجة: جمموعة من اخلدام املسيحيني حتت إشراف جوزيف صابر، هنري م ى التفسري الكامل للكتاب املقدس (68)

 .م2002
 .35: الس عيدةاألسرة الر وحية  (69)
 .2/13: ة بولس الرسول إىل العربانينيرسال (70)
 .م1994، 1طالقاهرة، دار الثقافة، ، 84الرتمجة: خبيت م ى:  ،جوثري دونالد ،حلديث للكتاب املقدس العهد اجلديداالتفسري  (71)
 .37: األسرة الر وحية الس عيدة (72)
 .3/5 :إجنيل يوحنا (73)
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قال م ى املسكني: فامليالد ليس جسديًا بل هو ميالد روحاين للن فس، ووسائله ليست حلمي ة ال من دم  وال من     
 .(74)مشيئة جسد وال من مشيئة رجل بل من اهلل: من املاء والر وح هو ميالد غري منظور مساوي

عالمة قبول اهلل لنا قبواًل َّنائيًّا ال عودة عنه، لذلك كل  معمودي ة تتم بشكل صحيح، أي باملاء وباسم هذا اخلتم هو     
 .(75)اآلب واالبن والر وح القدس، ال جيوز أن تعاد

م باملعمودي ة مميزون وخاص ة اهلل، لذلك يسارعون يف تعميد األطفال الذين خيشى عليهم منويرى      ملوت ا الن صارى أَّن 
 .(76)قبل طهر أمهاهتم

يرى الباحث نعم ال بد  من تعميد الط فل فهو حق  له، حيث إن ه ال يكون مسيحيًّا حقًّا إال بالت عميد الذي هو أصل     
 من األصول.

  .من خالل الدراسة والمقارنة بين القرآن واإلنجيلالبناء  حقوق تحليل :ثالثالمبحث ال

 يلي: إىل ما بعد هذه الدراسة خنلص

 . جند أن  القرآن ذكر حق  الن سب وقد أسهب يف املوضوع وفص ل، بينما اإلجنيل َل يذكر من ذلك شيء.1

 . ذكر القرآن حق  الر ضاعة والذي يعترب حقًّا مهمًّا من حقوق األبناء، باملقابل فاإلجنيل َل يأت هبذا احلق .2

بية، أم ا اإلجنيل فلم يسهب كما هو موض ح. أن  القرآن فص ل وبني  يف حق  3 بية بذكر أمثلة على هذه الرت  ومفص ل  الرت 
 يف القرآن.

 . ركًّز القرآن على قضيًّة العدل بني األبناء خاصًّة بني الذ كر واألنثى، لكن اإلجنيل َل يتناول هذا احلق .4

 مع األبناء، واإلجنيل َل يذكر هذا احلق وال ما يشبهه. . تناول القرآن جانب حق  الل ني والر فق يف الت عامل5

. أكثر القرآن يف ذكر حق  احرتام األبناء خاص ة يف قضي ة القتل الذي كان منتشرًا يف زمن اجلاهلية، بينما اإلجنيل َل 6
 يتطر ق هلذا احلق .

                                                           
 .م1990، 1القاهرة، ط ،مطبعة دير القديس أنبا مقار ،1/214: املسكني م ىشرح إجنيل القديس يوحنا  (74)
 .م1989، 2لبنان، ط ،البولسي ةطبعة امل ،3/83: سيولالب سليم بسرتس ،الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر (75)
 .م2010، حبث ماجستري، 341: األمسري عبد اهللرمحة علي  ،أحكام األسرة يف اإلسالم والنصرانية دراسة مقارنة (76)
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 هم، وَل يوض ح اإلجنيل هذا احلق .. وض ح القرآن حق  الن فقة لألبناء إىل أن يكربوا ويعتمدوا على أنفس7

. جند أن  القرآن حتد   عن أمهي ة حق  طاعة اهلل، كما حتد   عنه اإلجنيل فهما ات فقا يف هذا اجلانب، وشت ان شت ان 8
 بني الط اعتني. 

هو مبني  يف الس نة  حلق  لكن. ذكر اإلجنيل حق  الت عميد لألبناء كي يصبح مسيحيًّا حقًّا، بينما القرآن َل يذكر هذا ا9
 الن بوية واليت توض ح ما يف القرآن من أحكام، فإن  الس نة ذكرت حق  اخلتان للطفل.

بة األعلى، إلثبات ستيجة والن   لنا الن  يبني   اآخرً  جدواًل  نعرضمت عن حقوق األبناء، وبعد ذكر اآليات اليت تكل      
 ة حفظ حقوق األبناء.الكتاب األكمل واألمشل يف قضي  

 

    

القرآن  بأن   يهاجيد املتأمل ف ، واإلجنيل )العهد اجلديد(ة لألبناء اليت ذكرت يف القرآن وبعد ذكر تلك احلقوق اخلاص   
باين تاب الر  مان واملكان فالقرآن هو الكا الز  ة أشكاهلا، مراعيً هو الكتاب األمشل واألفضل الذي حفظ تلك احلقوق بكاف  

 هاتني اف وعدل بنيإنص راسة بكل  ت هذه الد  اخلالد الذي هو أدرى وأعلم مبصلحة خلقه ومنهم األبناء، حيث مت  
اهلوى، لكن هذا هو عصب و ا عن الت  لقة باملوضوع قدر اإلمكان، بعيدً يانتني وبذلت جهدي الستخراج اآليات املتع  الد  

 القرآن الكرمي الكتاب احلافظ لتلك احلقوق كاملة.  له أن  فمن نظر بعني البصري تبني   احلق  

عت تابه شعور بأن ه من كالم اهلل حقًّا، ال سي ما ما يتضم نه من أمور غيبي ة وقومن منظور آخر فإن  القارئ للقرآن ين    
 اف ة العلوم واجملاالت.كالعلمي ة احلديثة يف هذا القرن يف  قبل وبعد البعثة الن بوية، وأمور علمي ة تت فق مع االكتشافات 

مثله   كما هو يف القرآن، فهو عبارة عن قصص من تأليف بشر،  أم ا اإلجنيل فالقارئ ال يشعر ذاك الش عور احلقيقي      
 كمثل أي كتاب آخر مؤل ف، ال يتضم ن القضايا الكثرية اليت ذكرها القرآن الكرمي.

عدد أنواع  
الحقوق في 

 القرآن

عدد اآليات التي تكلمت 
 عن حقوق البناء في القرآن

عدد أنواع 
الحقوق في 

 اإلنجيل

عدد اآليات التي تكلمت عن 
 حقوق البناء في اإلنجيل

 5 4 26 8 العدد
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 :الخاتمة

القرآن الكرمي تكلم بكل وضوح وتفصيل عن حقوق األبناء، ح ى أصبح حجة على الوالدين ال مهرب منه، ألَّنم  -
 اه أبنائهم.يصدر منهم من أفعال وأقوال اجعما حماسبون 

ألجل ذلك حرص القرآن عليهم كل ، بالعكسالحهم يصلح اجملتمع والعكس األبناء هم ثروة هذه األمة، فبص -
   احلرص، ووجهنا بتلك التوجيهات القيمة والنافعة، اليت تعود علينا أوال باخلري ُث عليهم بالنفع.

ون فال خيتل صراين هلم أمهيتهم واحرتامهم، فهمين الن  ، فاألبناء عند الد  عن األبناء وأوالهم رعاية تامة اإلجنيل حتد  -
 يف هذا اجلانب. عن املسلمني كثرياً 

لم سرتتقي تعليم لألبناء، لعلمهم أن بالعاهتمامهم يف جمال ال  بيانتني، وذلك كال الد  األبناء شأَّنم عظيم عند   أن   -
 ات وتزدهر، ويكون ذلك من خالل أبنائهم. اجملتمع
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 عة الثانية،الطب رسالة بولس الرسول إىل أهل كولوسي، تادرس يعقوب ملطي،سري وتأمالت اآلباء األولني تف11-
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ق: عبد احلميد يقحت ،ريازي اإلجييد بن عبد اهلل الش  د بن عبد الرمحن بن حمم  حمم   ،جامع البيان يف تفسري القرآن13-
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