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  أ 

مقدمـخ  
إنمعلؿؼؾؾماظعاملماإلدالعكمؼرتؾطمأوثؼماالرتؾاطممبلؿؼؾؾمذؾابف؛مصفقمصاحبماظغدم

ادلرتؼب،موػقماظذىمؼقجفمحرطؿفموؼطؾعفمبطؾعف،موعشؽالتماظشؾابمصكمسادلـاماظققممعؿعددةم

وعؿداخؾةموأػؿفاماظصقةماظؾدغقةمذاعؾةماظصقةماإلنابقةمواجلـلقة،موإذامملمؼدركماظشؾابم

معامؼقاجففؿمعـمادلشؽالت،موإذامملمؼؿؾقـقاماحلؾقلماإلدالعقةم–محؼماإلدراكم–واجملؿؿعم

اظؼقميةمهلذهمادلشؽالتمصلقػؿؼدونماظرؤؼةماظقاضقةمظؾقجفةماظصقققة،مودقؿعرضمغشارفؿم

 .ماهلادفمظالدمرافمواإلخػاق

وظؼدمطانمظؾشؾابمعـماظصقابةمواظؿابعنيمدورمبارزمصكماإلدالم؛موذظؽمواضحمصكمطؿبم

صؾكماهللم-ماحلدؼثماظشرؼػم،موطؿبمتػلريماظؼرآنماظؽرؼؿ،موادلأثقرمسـمأصقابمردقلماهللم

ضقالموسؿالموتؼرؼرامورواػا،موعـفؿم:مموتابعقفؿ،مصؿـفؿماحملدثماظذىمحػظماظلـة–سؾقفمودؾؿم

-مصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ-مأممادلؤعـني،موضدمتقصكمردقلماهللم:مممػذهمسائشة–ادلػلرمظؾؼرآنم

وملمتؾؾغماظعشرؼـمعـماظعؿرم،موػذامسؾدماهللمبـمسؾاس،موسؾدماهللمبـمسؿر،موأغسمبـمعاظؽ،م

وشريػؿمرجاالموغلاًءمعـمذؾانموذاباتمادللؾؿنيمحيػظقنماظؼرآنموؼعؿؾقنمبف،موؼروونماظلـةم

.موؼؼقعقنمسؾكماظعؿؾمبفا،موتؾؾقغمطؾمذظؽمظؾؿلؾؿني

وإذامطانمػؤالءماظـفؾاءمعـماظشؾانماظذؼـمريؾقامراؼةماظػؼفمواظؿشرؼعمصكمزاللمطؾارم

اظصقابةموضادتفؿ،مضدمأردقاماألدس،موأباغقامحؽؿماظشرعمصقؿامررأمعـمأحداثمبعدماظردقلم

صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمصؿامأحقجـاماآلن،موضدمدارتمبـاماحلقاةمذقرامرقؼال،موأزفرتممظـامعـم-م

معامأحقجـام–معامملمؼؽـمهتمبصرمأوظؽؽماظلابؼنيم–مبؾموعـمادلشؽالتم–اظعؾقمموادلعارفم

إديمغػرمعـماظشؾابمأوديماظعزم،متؾؿؼكمصكمضؾقبفؿمثؼاصةماظدؼـمواظشرع،موثؼاصةماظدغقا،مأومإنم

ثؼاصةماظدؼـمواظدغقا،مصقكرجقنمظـاماألحؽامماظؼقميةمادللؿؼقؿةمععمأصقلمػذهم:مذؽتمضؾت

اظشرؼعةمصكمتؤدة،ممبفؿةماظعؾؿاءموتقاضعفؿ،مالمجيفؾقنموالمؼغرتون،مشريمعفؿؾنيمسؾؿماألوظنيم

اظذؼـمذػؾقا،مبؾمآخذؼـمعـماألصقلماظـابؿة،مصاضفنيماألحؽامماظؿكمتؿغريمباخؿالفماظعصرم

واظزعانمواظعاداتمواألسراف،مشريمجاعدؼـموالمعلؿـؽرؼـمدلامادؿفدمعـمسؾقمموععارف،مبؾم

.مذاطرؼـمأنماظؼرآنمضدمغَقهمباظعؾؿ،موصضؾماظعؾؿاءمورصعمذأغفؿ



  ب 

وإذامطـامغطؾبمعـماظشؾابمادللؾؿمأنمؼلؿعقدمدريةمأدالصفمعـمذؾابمادللؾؿنيماظذؼـم

ريؾقامظقاءماظعؾؿموهصقؾف،مواظػؼفمواظؿشرؼع،مطانمسؾكمأوديماألعرمأنمميفدواماألرضمهتم

.مأضداعفؿ،مبأنمؼؼدعقامهلؿماألدسماظصاحلةمواخلطةمادللؿؼقؿة

وؼشؽؾمػذاماظدظقؾمخطقةمعفؿةمسؾكماظطرؼؼ؛مإذمؼؿـاولمطـريًامعـمعشؽالتماظشؾابم

وحؾقهلامعـمعـظقرمإدالعك؛مصقؿعرضمظؿؽقؼـفؿماظرتبقىمواظعؾؿكموأثرهمسؾكماظصقةماإلنابقةم

وخصائصمصرتةمادلراػؼةمواظشؾاب،موؼؾنيمظؾعؾؿاءمواظدساةمطقػمخيارؾقنماظشؾاب،موطذظؽم

حؼقضفؿمصكماحلصقلمسؾكمععؾقعاتماظصقةماإلنابقةموآظقاتماظؿعاعؾماآلعـمععمودائؾم

االتصاالتماحلدؼـة،موؼؿطرقمإديمثؼاصةماظؿعاعؾمععمراظبماخلدعةموخدعاتماظػقصماظطؾكم

ضؾؾماظزواجموتـظقؿماألدرةمواألعراضمادلـؼقظةمجـلًقامواظلؾقكمشريماظصقكمعـمإدعانم

وتدخني،موالمؼغػؾماظدظقؾمضضاؼاماظـقعماالجؿؿاسكماظؿكمؼعاغكمعـفاماظعدؼدمعـماظدولم

.ماإلدالعقة

وضدمأسدمػذاماظدظقؾمجمؿقسةمعؿؿقزةمعـمسؾؿاءمجاععةماألزػرمواجلاععاتماألخرىم

ووزارةماألوضاف،موعرممبراحؾمعؿعددةمعـمادلراجعاتمبقادطةمخرباءمعـمػقؽاتمأطادميقةم

.مودؼـقةمخمؿؾػةمصكمطؾمجماالتماظشؾابموادلراػؼني

..مواظلالممسؾقؽؿمورريةماهللموبرطاتف..مممغلألماهللمأنمتعؿماظػائدة

ذيالمأبقماظلرورم/مد.أ ذيالمأبقماظلرورم/مد.أ

أدؿاذمأعراضماظـلاءمواظؿقظقدم

وعدؼرمادلرطزماظدوديماإلدالعكم

وعؼررماظدظقؾم

اندنيم املنهجً 
نقضبيب انصحخ اإلجنبثيخ نهمراهقني وانشجبة 



  ج 

من املنظىر اإلسالمً 
م

احملتىيـــبد 
ادلقضـــــــــقعممممممماظصػقةمادلقضـــــــــقعممممممماظصػقةم

عؼدعةم

ضائؿةمبأمساءماظلادةماخلرباءمععدىماظدظقؾم

ضائؿةمبأمساءماظلادةمأسضاءمجلـةماظصقاشةم

 
فصم متهيدي 

اظؿؽقؼـماظرتبقىمواظعؾؿكمظؾؿراػؼنيمواظشؾابموأثرهمسؾكماظصقةماإلنابقةمصكم

اجملؿؿعمعـمادلـظقرؼـماظعؾؿكمواإلدالعكم

م

املجحث األول 
ادلـظقرماظعؾؿكمظؾؿؽقؼـماظرتبقىمواظعؾؿكمظؾؿراػؼنيمواظشؾابموأثرهمسؾكماظصقةم

اإلنابقةمصكماجملؿؿعم

املجحث انثبنً 
ادلـظقرماإلدالعكمظؾؿؽقؼـماظرتبقىمواظعؾؿكمظؾؿراػؼنيمواظشؾابموأثرهمسؾكماظصقةم

اإلنابقةمصكماجملؿؿعم

م

انجبة األول 
أػؿقةماظؿقاصؾمععمادلراػؼنيمواظشؾابموعؼقعاتفمصكمادلـظقرؼـماظعؾؿكمواإلدالعكم

انفصم األول 
ادلرحؾةماظعؿرؼةمظؾؿراػؼنيمواظشؾابموعامؼالئؿفامعـمودائؾماظؿكاربم

م



  د 

ماملجحث األول

خصائصمصرتةمادلراػؼةمواظشؾابموعقجفاتماظؿكاربمصقفامعـمادلـظقرؼـماظطؾكمواإلدالعكم

م

املجحث انثبنً 
حؼماظشؾابمصكماحلصقلمسؾكمخدعاتموععؾقعاتماظصقةماإلنابقةمعـمادلـظقرؼـماظطؾكم

واإلدالعكم

انفصم انثبنً 
تردقخمثؼاصةماظؿعاعؾماآلعـمععمراظبماخلدعةماظصققةموأدواتماالتصالماحلدؼـةم

م

املجحث األول 
تردقخمثؼاصةماظؿعاعؾماآلعـمععمودائؾماالتصاالتماحلدؼـةمعـمادلـظقرؼـماظعؾؿكمواإلدالعكم

املجحث انثبنً 
تردقخمثؼاصةماظؿعاعؾماظرذقدمععمادلرضكمورالبماخلدعةماظصققةمصكمادلـظقرؼـماظطؾكم

واإلدالعكم

املطهت األول 
ادلـظقرماظعؾؿكمظرتدقخمثؼاصةماظؿعاعؾماظرذقدمععمراظبماخلدعةماظطؾقةموادلرضكم

املطهت انثبنً 
ادلـظقرماإلدالعكمظرتدقخمثؼاصةماظؿعاعؾماظرذقدمععمراظبماخلدعةماظطؾقةموادلرضكم

م

انجبة انثبنً 
أوظقؼاتمضضاؼاماظصقةماإلنابقةمظؾؿراػؼنيمواظشؾابمعـمادلـظقرؼـماظطؾكمواإلدالعكم

انفصم األول 
اظؼضاؼاماالجؿؿاسقةمواألدرؼةم

املجحث األول 
اظػقصماظطؾكمضؾؾماظزواجموتـظقؿماألدرةمعـمادلـظقرؼـماظطؾكمواإلدالعكم



  ه 

املجحث انثبني 
ضضاؼاماظـقعماالجؿؿاسلمعـمادلـظقرؼـماظعؾؿكمواظشرسلم

اظعـػمادلؾـكمسؾكماظـقعم،ماظزواجماظؼلرىم،مأمناطماظزواجمادلعاصرم

م

انفصم انثبنً 
ضضاؼاماألخالقمواظلؾقكماظشكصكمظؾؿراػؼنيمواظشؾابم

املجحث األول 
صكمادلـظقرؼـماظطؾكمم(اإلؼدز)اظعدوىمادلـؼقظةمجـلقاموعؿالزعةمسقزمادلـاسةمادلؽؿلؾةم

واإلدالعكم

املجحث انثبنً 
اظلؾقكمشريماظصقكمظؾؿراػؼنيمواظشؾابموسالجفمعـمادلـظقرؼـماظطؾكمواظشرسكم

املطهت األول 
خماررماظؿدخنيمواإلدعانمعـمادلـظقرماظطؾكمم

املطهت انثبنً 
خماررماظؿدخنيمواإلدعانموآثارػؿاموأحؽاعفؿامعـمادلـظقرماإلدالعكم

 
اخلبمتخ 

 
 
 

رسبئم اندنيم 
ردائؾماظػصؾماظؿؿفقدىم

ماظرتبقىمواظعؾؿكمظؾشؾابم ماظؿؽقؼـ

اظؾابماألولم



  و 

اظؿقاصؾمععمادلراػؼنيمواظشؾابم

ردائؾماظػصؾماألولم

اظؾابماظـاغكمم

أوظقؼاتمضضاؼاماظصقةماإلنابقةمظؾؿراػؼنيمواظشؾابم

اظػصؾماألولم:مردائؾ

تردقخمثؼاصةماظؿعاعؾماآلعـمععمراظبماخلدعةماظصققةم

:ماظؿعاعؾماآلعـمععمودائؾماالتصاالتماحلدؼـةم(1)

:مثؼاصةماظؿعاعؾمععمراظبماخلدعةماظصققةم(2)

اظػصؾماظـاغكمم:مردائؾ

اظؼضاؼاماالجؿؿاسقةمواألدرؼةم

:مصقصمراشؾكماظزواجمم(1)

:متـظقؿماألدـرةم(2)

:ماظعـػمادلؾـكمسؾكماظـقعمعـمادلـظقرماظطؾكمواظشرسكمم(3)

:معـمصقرماظزواجمادلعاصرةمعـمادلـظقرماظشرسكمم(4)

:ممضضاؼاماألخالقمواظلؾقكماظلقّىممظؾؿراػؼنيمواظشؾابم(5)

:ماألعراضمادلـؼقظةمجـلقامعـمادلـظقرماإلدالعكمم(أ)

:مخماررماإلدعانمواظؿدخنيمعـمادلـظقرماظطؾكمواظشرسكم(ب)

م

ػذاموباهللماظؿقصقؼم،،،م

م

قبئمخ ثأمسبء انسبدح اخلرباء معدي اندنيم 
ثبنرتتيت األجبدي 

__ 

 



  ز 

أريدمسؿرمػاذؿممرئقسماظؾفـةماظدؼـقةممبفؾسماظشعبمم/مد.أ -

أريدمرجاءمسؾدماحلؿقدمرجبمممأدؿاذماظصقةماإلنابقةمبادلرطزماظدوظلماإلدالعكم/مد.أ-م

أريدمطؿالمصؿكممأدؿاذمأعراضماظـلاءمواظؿقظقدمبادلرطزماظدوظلماإلدالعلم/مد.أ-م

إبراػقؿمسقنممرئقسمضلؿمأعراضماظـلاءمواظؿقظقدمبؽؾقةماظطبمبـنيم/مد.أ-م

ماظدوظلماإلدالعلمزأميـمحمؿدمغصارمممأدؿاذمأعراضماظـلاءمواظؿقظقدمبادلرك/مد.أ-م

ذيالمأبقماظلرورمممممممممممممممعدؼرمادلرطزماظدوظلماإلدالعكمظؾدراداتمواظؾققثماظلؽاغقةم/مد.أ-م

مجاععةماألزػرم–ذيالماظدؼـماظشـاويمأدؿاذمأعراضماظؾارـقةمبؽؾقةماظطبمبـنيم/مد.أ-م

حاعدمأبقمراظبممسؿقدمطؾقةماظشرؼعةمواظؼاغقنماألدؾؼمباظؼاػرةم/مد.أ-م

داملمسؾدماجلؾقؾممموطقؾمأولموزارةماألوضافمظشؽقنماظدساةم/مد.أ-م

مسريةمدقدمدؾقؿانممممأدؿاذماظػؼفمادلؼارنمبؽؾقةماظدراداتماإلدالعقةموماظعربقةمبـاتمم/مد.أ-م

صالحمصادقمصدؼؼممغائبمرئقسمجاععةماألزػرماظلابؼم/مد.أ-م

مرفمأبقمطرؼشةممغائبمرئقسمجاععةماألزػرماألدؾؼ/مد.أ-م

مجاععةماألزػرمم–سؾدماهللماظـفارممأدؿاذمبؽؾقةماظشرؼعةمواظؼاغقنم/مد.أ-م

مأدؿاذماظصقةماظعاعةمومربماجملؿؿعمجباععةماظؼاػرةظقؾكمطاعؾمم/مد.مأ-

حمؿدمرأصتمسـؿانممسؿقدمطؾقةماظشرؼعةمواظؼاغقنماألدؾؼمباظؼاػرةم/مد.أ -

حمؿقدمريقدةممرئقسمضلؿماظطبماظـػللمبؽؾقةماظطبمجاععةماألزػرم/مد.أ-م

جاععةماألزػرم-مطؾقةماظرتبقةم-محمؿقدمسؾدهمصرجممأدؿاذمبؼلؿمادلـاػجموررقماظؿدرؼسم/مد.أ-م

عرصتمحمؿقدممممممممممممممممأدؿاذماظؾققثماظؾققرؾقةمبادلرطزماظدوديماإلدالعلم/مد.أ-م

عففةمشاظبممممممممممممممممسؿقدةمطؾقةماظدراداتماإلدالعقةمواظعربقةمظؾؾـاتمباظؼاػرةم/مد.أ-م

عـريةمحمؿدمجادممممممممممممممممأدؿاذمأعراضماظـلاءمواظؿقظقدمبؽؾقةماظطبمبـاتم/مد.أ-م

أدؿاذمعلاسدمورئقسمضلؿمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمبؽؾقةماظرتبقةمجاععةماألزػرممػاذؿمدعقدماظشرغقبكمممممممممممممم/مد.أ-م



  ح 

جلنخ انصيبغخ قبئمخ ثأمسبء انسبدح أعضبء 
__ 

مم

رفمأبقمطرؼشةممغائبمرئقسمجاععةماألزػرماألدؾؼم/مد.أ-مم

 عدؼرمادلرطزماظدوظلماإلدالعكم ذيالمأبقماظلرورمم/مد.أ-مم

ظؾدراداتمواظؾققثماظلؽاغقةم

حاعدمأبقمراظبممسؿقدمطؾقةماظشرؼعةمواظؼاغقنماألدؾؼم/مد.أ-مم

مجاععةماألزػرمم–سؾدماهللماظـفارممأدؿاذمبؽؾقةماظشرؼعةمواظؼاغقنم/مد.أ-مم

عرصتمحمؿقدممأدؿاذماظؾققثماظؾققرؾقةمبادلرطزماظدوديماإلدالعكم/مد.أ-مم

أدؿاذماظصقةماإلنابقةمبادلرطزماظدوظلماإلدالعكم      أريدمرجاءمسؾدماحلؿقدمرجب/مد.أ-مم

م

م

 

   هيئخ انسكرتبريخ
مجاععةماألزػرم–عـكماظشرؼػمممادلرطزماظدوديماإلدالعكم/ماظلقدة-مم

 مجاععةماألزػر–إميانمسؾدماحلؿقدممادلرطزماظدوديماإلدالعكم/ماظلقدة-مم

مجاععةماألزػرم–داللمأريدمسؾكممادلرطزماظدوديماإلدالعكم/ماظلقدة-مم

م

 

م

م

م

م
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صصؾممتفقدىم

اظؿؽقؼـماظرتبقيمواظعؾؿلمظؾشؾوبموأثرهمسؾكماظصقيماإلنوبقيميفم

اجملؿؿعمعـماٌـظقرؼـماظعؾؿكمواإلدالعكم

م

اٌؾقٌماألولمم

 اٌـظقرماظعؾؿكمظؾؿؽقؼـماظرتبقيمواظعؾؿلمظؾشؾوبم

موأثرهمسؾكماظصقيماإلنوبقيميفماجملؿؿع

:ماظؿؽقؼـماظرتبقي:ماظؿؽقؼـماظرتبقي

اظـؿقمواظزؼودة،مواظؿـشؽي،مواظرسوؼيمواإلصالح،موطؾفوم:ماظرتبقيميفماظؾغيمتعينمأحدمأعقرمػل

دالالتمتؽودمتؿػؼمصقؿومبقـفومسؾكمتعفدماظـوذهمبوظرسوؼيموحلـماظؿقجقف،موأخذهمروؼدامروؼدام

"متربقيم"مإديمعومؼصؾحمذلغف،موؼمديمبفماديماظـؿقماظشوعؾميفمزبؿؾػماىقاغى،مموطؾؿيم

اظذيمم(ؼربل)اظيتمتدلمسؾكمععـكمم(ؼزطل)وم(غربل)وم(ربك)وردتميفماظؼرآنماظؽرؼؿمبلظػوزم

(َوُضِؾمَربِّماِرَحِؿُفَؿومَطَؿومَربََّقوِغلمَصِغرّيام):مؼؿضؿـمععـكماظؿؽقؼـ،مضولمتعودي
(1)

َأَظِؿم):مموضولم،مم

(ُغَربَِّؽمِصقـَومَوِظقّدا
(2)

سؿؾقيماظرسوؼيمواظؿؽقؼـميفمعرحؾيم:م،مواٌؼصقدمبوظرتبقيميفماآلؼؿني

اظـشلة،موػلمعلؽقظقيماألدرة؛محقٌمؼفؿؿمطؾمعـماألبمواألممبؿؽقؼـماظطػؾمعـمخاللم

،مويفمضقظفميفمبـوءمذكصقؿفرسوؼؿفمواظعطػمسؾقفموتعؾقؿفمأدسماظلؾقك،موإردوءماألدوسم

ـُِؽِؿمَؼِؿُؾقمَسَؾِقُؽِؿمآَؼوِتـَومَوُؼَزطخملقُؽِؿمَوُؼَعؾخملُؿُؽُؿماْظِؽَؿوَبمَواْظِقْؽَؿَيم):متعودي َطَؿومَأِرَدْؾـَومِصقُؽِؿمَرُدقًظومِع

(َوُؼَعؾخملُؿُؽِؿمَعومَظِؿمَتُؽقُغقامَتِعَؾُؿقَنم
(3)

المؼؼؿصرمسؾكمصرتةمسؿرؼيمربددة،مم(ؼزطل)عدظقلممند،م

والمسؾكمجوغىماىلؿمواًؾؼمععو،موإمنومؼـصرفمسؿقعومإديماظؿؽقؼـماًؾؼلمواظـػللم

                                           
1
.م24دقرةماإلدراءمجزءمعـماآلؼيمممم(

2
 .18دقرةماظشعراءمجزءمعـماآلؼيمممم(

3
 .151دقرةماظؾؼرةمماآلؼيممم(
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ظؾػرد
(1)

،مطؿومؼلؿػودمعـماآلؼيمأؼضومأنميفمتالوةمآؼوتماهللمتعوديمدسوعيمظؾؾـوءماظـػللم

واالجؿؿوسلمظؾػرد،مويفماظؿزطقي،ماظيتمترتادفمععماظرتبقيميفماٌعـكمـمإصالحمظؾػردموتفذؼىم

ظطؾوسف،مويفماظؿعؾقؿمتـقؼرمظؾذػـممبومؼػؿؼرمإظقفمعـمععورفموععؾقعوتمعرتؾطيمبعوملماظغقىم

 .واظشفودة

وسؾكمػذامصوظؿؽقؼـماظرتبقيمظؾشؾوبمالمؼفؿؿمبؿـؿقيماىلؿمصؼط،مأوماظعؼؾمصؼط،مأوم

اظقجدانمصقلى،مأوماًؾؼمعـػردا،مإمنومؼعينماظؾـوءماظشوعؾماٌؿؽوعؾمظؾشكصقيماإلغلوغقي،م

وإسدادػومعـمذيقعماظـقاحل؛ماىلؿقيمواظعؼؾقيمواظـػلقيمواالجؿؿوسقيمواًؾؼقي،معـمأجؾم

 .تؽقػمػذهماظشكصقيمععماجملؿؿعماظذيمتعقشمصقف،موصقؿومؼؾلمتقضقحمذظؽ

 

:مـماظؿؽقؼـماىلؿل:مـماظؿؽقؼـماىلؿل11

ؼؿؿقزماظؿؽقؼـماىلؿلميفمعرحؾيماظشؾوبمبوظلرسي؛محقٌمهدثمرػرةمطؾريةميفماظـؿقم

اىلؿل،موتـشطماظغدد،موتؿضحمأجزاءماىلؿماٌكؿؾػي،موؼزدادماظطقلمواظقزن،موتؿضحم

اٌالعح،موؼزدادماظؿؿوؼزمبنيماظؾـنيمواظؾـوتمبظفقرمأجزاءميفمطؾمغقعمملمتؽـمععروصيمظدؼفؿم

عـمضؾؾ،موضدمؼصوحىمػذهماظؿغرياتمازدؼودمرشؾيماٌراػؼميفمتـوولماظطعوممواظشراب،م

وممورديمبعضماألظعوبماظرؼوضقيمبوسؿؾورػومودقؾيمعـمودوئؾمبـوءماىلؿ،موترتؾطمػذهم

اظؿغرياتمبؾعضماٌظوػرماظيتمتدلمسؾكمأنماظشوبمؼرؼدمأنمؼصؾمإديمعرتؾيماظراذدؼـمزبؾػوم

.موراءهمأعوراتماظطػقظيم

وععروفمأنماظرتبقيماإلدالعقيمتعينمبوظؿؽقؼـماىلؿلموبـوءماإلغلونماظصوحل،مصؾؼدمأذورم

معفؿوميفمهؼقؼمعؾدأماًالصيمسـماهللمااظؼرآنماظؽرؼؿمإديمأػؿقيماىلؿموضقتفمبوسؿؾورهمأعر

:م"ميفمأرضماهلل،موضقومماظػردمبقاجؾفمسبقمدؼـفموغػلفموأػؾفموذبؿؿعف،مضولمتعوديمسـمروظقت

"ِإنَّماظؾََّفماِصَطَػوُهمَسَؾِقُؽِؿمَوَزاَدُهمَبِلَطًيمِصلماْظِعْؾِؿمَواْظِفِلِؿ
(2)

،موضولمسؾكمظلونمإحدىمبـوتم

                                           
1
اظرتبقيماظدؼـقيماإلدالعقيمبنيماألصوظيمواٌعوصرةم:مصؿقلمسؾلمؼقغسموربؿقدمسؾدهموعصطػكمسؾدماهللمم(

مم.مبؿصرفم37مـم36صم(1999اظؼوػرة،مسوملماظؽؿى،م)

2
 .247جزءمعـماآلؼيم-مدقرةماظؾؼرةم(
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ـِماِدَؿْلَجِرَتماْظَؼِقيُّماْظَلِعنُي:م"مذعقىم ًِماِدَؿْلِجِرُهمِإنَّمَخِقَرمَع صوظؾلطيميفماظعؾؿمم،(1)" َؼومَأَب

.مواىلؿمصقفؿومأدؾوبماظؼقة،مواظؼقةمواألعوغيمذررونمأدودقونمظؾؼقوممبقزوئػمايقوةم

وظقسماٌؼصقدمبوظرتبقيماىلدؼيمتـؿقيماظعضالتمواظؼدراتماىلؿقيمحبقٌمتؽقنمضقؼيم

صقلى؛مبؾماٌؼصقدمبفومإسدادماىلؿمطؾفمإسدادامدؾقؿو،موتفؿؿماظرتبقيماإلدالعقيمبوظرسوؼيم

اىلدؼي،مصؼدمأعرغوماهللمتعوديميفماظذطرمايؽقؿمبوحملوصظيمسؾكمأبداغـومبوظطعوممواظشرابم

ـَمآَعـُقامَظومُتَقرُِّعقامَرقَِّؾوِتمَعومَأَحؾَّماظؾَُّفمَظُؽِؿمَوَظومَتِعَؿُدوامِإنَّم:م"مواظؽلوء،مضولمتعودي َؼومَأؼَُّفوماظَِّذؼ

ـَم مَوُطُؾقامِعؿَّومَرَزَضُؽُؿماظؾَُّفمَحَؾوًظومَرقِّّؾومَواتَُّؼقاماظؾََّفماظَِّذيمَأِغُؿِؿمِبِفمُعِمِعـُقَنم،اظؾََّفمَظومُؼِقىُّماْظُؿِعَؿِدؼ

"
(2)

،موغفوغومدؾقوغفمأنمغلطؾمأومغشربمعومؼضرمبلجلوعـومعـؾماٌطعقعوتماظػوددة،م،مأوماظيتم

ذوبفوماظغش،مأوماظضورةمبؾدنماإلغلونموصقؿف،مطؿومغفوغومسـماٌقؿي،موسـمتـوولماٌكدرات،م

واٌػرتاتموشريػو،موظـػسماظغوؼيمغفوغومسـماإلدرافميفماٌلطؾمواٌشربمألغفمؼمديمإديم

َوُطُؾقامَواِذَرُبقامَوَظومُتِلِرُصقامِإغَُّفمَظومُؼِقىُّم:م"اظؿكؿيماظضورةمبصقيماإلغلون،مضولمتعوديم

"اْظُؿِلِرِصنَي
(3)

.م

وملمؼؽؿػماإلدالمميفمحدؼـفمسـماظؿؽقؼـماىلؿلمبوظرسوؼيماىلدؼيمعـماظطعومم

واظشرابمواظؽلوء،مبؾماػؿؿمبوحملوصظيمسؾكماىلدمدؾقؿومخوظقومعـماألعراض،مصػلمذبولم

اظقضوؼيمعـماألعراضمأومعومؼعرفمبوظطىماظقضوئلماىلدي؛موصرماإلدالممظؾؿلؾؿمعـففوم

صقققومظؽلمؼصؾمعـمخالظفمإديمأسؾكمعلؿقؼوتماظصقيماىلؿقي؛موضؿـفمذبؿقسيمعـم

األواعرمواظـقاػلميفماظطفورةموصروعماظعؾودات،ماظيتمتظفرمحؽؿؿفوميفماحملوصظيمسؾكمدالعيم

.مماىلؿمعـماألعراض؛محؿكمؼؿؿؽـمعـماظؼقوممبوظؿؽوظقػوتماظشرسقيم

وعـمعظوػرماػؿؿومماإلدالممبلعقرماظطىماظقضوئلماىلديمأغفمصرضماظقضقء،موجعؾفم

ؼلوسدميفماظؿكػقػمعـمحدةمتقترماألسصوب،موؼفدئم"مذررومظؾصالة،موععمذظؽمصنغفم

اظغضى،موؼطػهمثقرتف،مطؿومأنماظقضقءمؼقصرمظؾفلؿمعومحيؿوجمإظقفمعـمغظوصيموغشوطموصقي،م

وػقموضوؼيمظؾعنيمعـماإلصوبيمبوظرعد،موصقفمتطفريمجملوريماألغػمعـماىراثقؿ،مووضوؼيمظؾفؾدم

                                           
1
 .26جزءمعـماآلؼيم-مةماظؼصصدقرم(

2
 .88مـم87اآلؼيم-ماٌوئدةدقرةمم(

3
 .31جزءمعـماآلؼيم-مدقرةماألسرافم(
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عـماإلصوبيمبوألعراضماىؾدؼيمأوماإلصوبيمبوٌقؽروبوت،مووضوؼيمظؾػؿمعـماىراثقؿماظيتم

تدخؾمسـمررؼؼفمحبؿؾماألؼديماٌؾقثيمظؾطعوم،موصقفموضوؼيمظؾػؿمعـماظرائقيماظؽرؼفيم
(1)

.مم

وظؾغوؼيمغػلفومذرعماهللمتعوديماظغلؾمعـماىـوبي،موػقمغقعمعـماظـظوصي،مودـمردقلم

طـريامعـماألشلولمطغلؾماىؿعيمواظعقدؼـمواظغلؾمظإلحرامموشلؾمعـمشلَّؾم:مم-()-ماهلل

ألنمتراطؿماظؼوذوراتمسؾكماىؾدمعـمخاللماألتربيمواظعرقمواظؼشقرماىؾدؼي،موطذظؽم..معقؿو

اىزئقوتماظدضقؼيمعـماظؽوئـوتمايقيموشريػو،مطؾمذظؽمؼمديمإديماغلدادمصؿقوتمشددم

اظعرق،موهلذامؼـؾغلمإزاظيمعـؾمػذهماظرتاطؿوتمسـمررؼؼمايؽمبوظصوبقنمواٌوءماظـؼلم

خاللماالدؿقؿوممعرةمسؾكماألضؾمؼقعقوميفماىقمايور،موؼعدماالدؿقؿوممأعرامواجؾومبعدم

.ماىؿوعمظـظوصيماىلؿمعـمإصرازاتماظعرقموودؼدماظـشوط

وعـمغوحقيمأخرىمصؼدمحٌماإلدالممسؾكماالػؿؿوممبوٌظفرماظشكصل؛محقٌموردتم

ـَِدمُطؾِّم:م"مآؼوتمطـريةمهٌمسؾكماالػؿؿوممبف،مطؼقظفمتعوديم َؼومَبـِلمآَدَممُخُذوامِزؼـََؿُؽِؿمِس

"َعِلِفٍد
(2)

"إنماهللمذيقؾمحيىماىؿول:"مم-()-م،موطؼقلماظـيبم
(3)

،مواإلدالممحقـؿومحيــوم

سؾكماالػؿؿوممبوٌظفرماظشكصلمالمؼعينمبذظؽماظؿؽؾػمواإلدرافمصقفمممومؼؿعذرمسؾكماظػؼراءم

حصقظف،موؼؽػلمأنمؼؽقنمثقبماإلغلونمغظقػو،موأنمؼؿكذمظؾعؿؾمثقبو،موظؾقجوػيمواالجؿؿوعم

 .مععماظـوسمثقبومآخرم

م

:مدورمعمدلوتماجملؿؿعماإلدالعلمحقولماظؿؽقؼـماىلؿل:مدورمعمدلوتماجملؿؿعماإلدالعلمحقولماظؿؽقؼـماىلؿل

ميؽـمٌمدلوتماجملؿؿعمأنمتؼقممبدورمصعولميفمتقسقيماظشؾوب،موتعؾقؿفؿموتـؼقػفؿ،م

واالػؿؿوممبشلغفؿ،موتؽقؼـماظعوداتماظصقققيمظدؼفؿ،موتؽقؼـماووػوتمدوظؾيمضدمطؾمعوم

م:ممممؼضرمبلجلوعفؿمعـمخالل

                                           
1
اظرؼوض،مدارمم-سؾؿماظـػسماظرتبقيميفماإلدالم:مؼقدػمعصطػكماظؼوضلموعؼدادمؼوىـم:مصكمػذاماٌعـكمم(

.م405ص-مم1981اٌرؼخ،م

2
 .31جزءمعـماآلؼيم-ماألسرافمدقرةممم(

3
.م133-4رواهمأريدميفماٌلـد،ممم(
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تقضقحماٌػوػقؿماظدؼـقيماظيتميفممموردؿفومودؼدمغشوطماظشؾوبموتؼقؼيمحققؼؿفؿ،م (أم

:موحـفؿمسؾكماالػؿؿوممبـظوصؿفؿموعظفرػؿماظشكصل،موعـمػذهماٌػوػقؿ

 ..مماالدؿـفوء،موآدابمضضوءمايوجي،مواظطفورة،مواظقضقء،مواظغلؾ،مواظصالة

تقسقيماظشؾوبمبوٌؾودئمواظؼقاسدماظصققيميفمتـوولماظطعوممواظشراب،مواالبؿعودمسـم (بم

 م.طؾمعومؼضرمبوظصقيماظعوعيميفماٌلطؾمواٌشرب

 .تؽقؼـمسوداتماظعـوؼيمبوىلؿمواحملوصظيمسؾقفمدؾقؿومخوظقومعـماألعراض (جم

 .متقسقيماظشؾوبمخبطقرةماإلدعونموبقونمأضرارهمسؾكماظػردمواجملؿؿعم (دم

بقونمحؽؿماإلدالممصقؿومؼشوػدماظشؾوبمعـمأصالمموبراعٍ،موصقؿومؼؼرأونمعـمطؿىم (هم

 .وذبالتم

تقضقحمايدودمواظؼققدماظيتموضعفوماإلدالممٌؿورديماظرؼوضيمبلغقاسفوماٌكؿؾػيم (وم

 .حؿكمؼؿقركماظشؾوبميفمضقئفوم

تربقيماظشؾوبمسؾكمذبوػدةماظـػس،مواظصربمواظصؿقدمسـدماظشدائد،معـمخاللمتؼدؼؿم (زم

 .منوذجموأعـؾيمتمطدمذظؽم

تقسقيماظشؾوبمبضرورةماحرتامماىـسماآلخر،موتربقؿفؿمسؾكمايقوءموشضماظؾصر،م (حم

 .مممومتفقدماظعػيمواظطفورة

 

:مم(اظػؽري)ـماظؿؽقؼـماظعؼؾلم22 :مم(اظػؽري)ـماظؿؽقؼـماظعؼؾلم

ؼؿلؿماظؿؽقؼـماظعؼؾلمظؾشؾوبمبزؼودةمتصوحىماظؿؽقؼـماىلؿل،موتؽقنمػذهماظزؼودةم

طؿقيموطقػقي،مطؿقيممبعـكمأنماظشوبمؼصؾحمأطـرمضدرةمسؾكمإنوزماٌفومماظعؼؾقيمسؾكمسبقم

أطـرمدفقظيمودرسيموطػوءةمعـماٌرحؾيماظلوبؼي،موذظؽمبؿؿوؼزماظؼدراتماظعؼؾقيمودبصصفوم

وزفقرمضدراتمأخرىمطوظؼدرةمسؾكماظؿذطر،مواظؼدرةمسؾكماالدؿدالل،مواظؼدرةمسؾكماظؿكقؾ،م

واظؼدرةماظؾػظقي،مواظؼدرةماظعددؼي،مواظؼدرةماالدؿـؾورقي،موطقػقيممبعـكمأغفمهدثمتغرياتم



 6 

يفمرؾقعيماظعؿؾقوتماٌعرصقي؛ماالغؿؾوه،مواإلدراك،مواظؿذطرمواظؿكقؾ
(1)

،مطؿومتؿلؿمػذهم

اٌرحؾيمبوالدؿؼالظقيميفماظؿػؽري؛محقٌمؼؼقمماظشوبمبػقصمأصؽورهماظدؼـقيماظيتمتؾؼوػوميفم

رػقظؿف،مربووالمتؼققؿفومسـمررؼؼمدمالمشريهميفمضقءمتعوظقؿمدؼـفمايـقػ
(2)

.م

وحيظكماظؿؽقؼـماظعؼؾلمواٌعريفميفماإلدالممبوػؿؿوممبوظغ،مصؼدمأذودماإلدالممبوظعؼؾم

وبدورهميفماظؿػؽريمبوسؿؾورهماألداةماظيتمالمميؽـمبدوغفوماطؿشوفماظظقاػرماظؽقغقيماٌكؿؾػي،م

واظؿػؽريميفماظعالضوتماظيتمتربطمبعضفومبؾعض،موأؼضوماظؿػؽريمصقؿوموراءمػذهماظظقاػر،مطؿوم

تـوولماظؼرآنماظؽرؼؿمعودةماٌعرصيموأدواتفوماٌؿؿـؾيميفماظعؾؿ،مواظؿدبر،مواظؿػؽر،مواظؿػؼف،م

واظؿذطر،مواظؿعؼؾ،موشريػومعـمعشؿؼوتمأخرىميفمعقاضعمطـرية،موملمؼؼػماإلدالممسـدمحدم

تقجقفماظعؼؾمإديمذبولماظؿػؽريموهصقؾماٌعورف،موحـفمسؾكمدوامماظؿدبر؛مبؾمجعؾمذظؽم

ضؾؾماظؾعـيماظؿػؽريميفمم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)عـمأمسكمأغقاعماظعؾودات،مصؼدمطونمعـمسؾودتفم

عؾؽقتماهللمسزموجؾ،موٌومطونماظعؼؾموحدهمالمؼلؿطقعمأنمحيصلمذيقعماظعؾقممواألصؽورم

أعدهماهللمبوظردوظيماهلودؼي،مطؿومحوصظماإلدالممسؾكماظعؼؾموضدممعـماظضقابطمعومحيوصظمسؾكم

اظصقيماظعؼؾقي،مورمبومظؿؾؽمايؽؿيمحرمماهللمتعوديماًؿرمواظؿعوعؾمععفوميفمأيمحوظي،موذظؽم

ـِمَسَؿِؾم:م"ميفمضقظفمتعودي ـَمآَعـُقامِإغََّؿوماْظَكِؿُرمَواْظَؿِقِلُرمَواْظَلِغَصوُبمَواْظَلِزَظوُممِرِجْسمِع َؼومَأؼَُّفوماظَِّذؼ

م"اظشَِّقَطوِنمَصوِجَؿـُِؾقُهمَظَعؾَُّؽِؿمُتْػِؾُققَن
(3)

سـمابـمسؿرمرضكماهللم-م:م()-م،مويفمضقلماظـيبم

ظعـماهللماًؿرموذوربفومودوضقفوموبوئعفوموُعِؾَؿوسفوموسوصرػوم-م:م)م()-مسـفؿومضولمردقلماهللم

م(وععؿصرػوموحوعؾفومواحملؿقظيمإظقفموآطؾممثـفو
(4)

.مممم

واظشؾوبميفمحوجيمإديماظؿؽقؼـماظعؼؾلمواٌعريفماظصققح،موصفؿمتعوظقؿماظدؼـ،م

وادؿقعوبمعػوػقؿفمبقدطقيموسؼالغقي،موتؾؽمعفؿيماٌمدلوتماظؿعؾقؿقيميفماظعوملماإلدالعل؛م

صفذهماٌمدلوتمعطوظؾيماظققممأطـرمعـمأيموضًمعضكمبلنمتعنيماٌؿعؾؿنيمسؾكمادؿقعوبم

                                           
1
ممنقماإلغلونمعـمعرحؾيماٌفدمإديمعرحؾيماٌلـني:مآعولمصودقموصمادمأبقمحطىم:مصكمػذاماٌعـكممم(

.م224صمم(1993اظؼوػرة،معرطزماظؿـؿقيمواٌعؾقعوت،م)

2
اظؽقؼً،مدارماظؼؾؿ،م-متدرؼسماظرتبقيماظدؼـقيماإلدالعقي،مأدلف،موتطؾقؼوتفماظرتبقؼيم-مصالحماظدؼـمذبوورممم(

.مم120صم-م1986

3
 .90آؼيم-دقرةماٌوئدةممم(

4
.مرواهمأبقمداودمصكماألذربيمورواهمايوطؿمصكماألذربيمسـمأغسموضولمايوطؿمصققحمم(
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تعوظقؿماظدؼـمبقلرمودفقظي،موأنمتقضحمظؾؿؿعؾؿنيمأنماظدؼـماإلدالعلمإمنومؼدسقمإديمتلصقؾم

إغوموجدغومآبوءغومطذظؽم:ماظعؼالغقيمحؿكميفماظعؼوئد،موؼؽرهماظؿؼؾقد،موؼـفكمسـماظعؿؾممبؼقظيم

ؼػعؾقن،موؼـوديمبؿلصقؾمحرؼيماألصراد،مأيمأغفمالمإطراهميفماظدؼـ،موالمإطراهميفماٌعرصيم

ألغفومسؿؾمصرديمخوظصمؼؿؿمداخؾماظػرد،موسؾكمطؾمصردمأنمخيؿورمبنيمررؼؼماظرذدموررؼؼم

اظغل،موػذهماٌمدلوتمجدؼرةمبلنمتؿكذمربؿقىماٌقادماظدرادقيمودقؾيمظؿـؿقيمعفوراتم

اظؿػؽريماظعؾقو،موإسؿولماظعؼؾميفماألغػسمويفماآلصوقم،مويفمإصالحمأحقالماىؿوسوت،م

بوظؿؽوصؾ،مواظؿـوصح،مواظؿعوونمسؾكماظربمواظؿؼقى،موذبوغؾيماظؿظوملمواظؿغوبـ،مواظضررمواظضرار،م

واظػلودمواإلصلودمظؾذواتمواظعؼقلمأوماألعقالمأوماألغلوبمواألسراض،مأوماظؿـظقؿوتم

االجؿؿوسقيمأوماإلدارؼيمحؽقعقيمطوغًمأومأػؾقي
(1)

 م.

م

:مدورمعمدلوتماجملؿؿعماإلدالعلمحقولماظؿؽقؼـماظعؼؾلماظلؾقؿم:مدورمعمدلوتماجملؿؿعماإلدالعلمحقولماظؿؽقؼـماظعؼؾلماظلؾقؿم

:مميؽـمٌمدلوتماجملؿؿعمأنمتعؿؾمسؾكماظؿؽقؼـماظعؼؾلمظدىماظشؾوبمعـمخالل

حٌماظشؾوبمسؾكمهصقؾماظعؾؿمواٌعرصيمواالجؿفودميفمرؾؾفؿو،موادؿـؿورمأوضوتم (أم

 .اظػراغميفمذظؽ،مععمإثراءمععورصفؿماظدؼـقيموعومؼرتتىمسؾقفومعـمآدابمودؾقكم

سرضماٌػوػقؿماظدؼـقيماظيتمتـؿلمعداركماظشؾوب،مووقىمسـمتلوؤالتفؿموعومؼدورم (بم

يفمسؼقهلؿموأذػوغفؿ،مععمتدسقؿمػذهماٌػوػقؿمبوآلؼوتماظؼرآغقيمواألحودؼٌماظـؾقؼيم

حؿكمؼؿعقدماظشؾوبمسؾكمإدراكماظعالضيمبنيمايؽؿماظشرسلمواظـص،موبذظؽمتـؿقم

 .ظدؼفؿمعؾؽيمادؿـؾوطماألحؽومماظشرسقيمعـمعصودرػوماألصؾقي

تصقؼىماظؿصقراتمواٌػوػقؿماظدؼـقيماًورؽيمواظؿػلرياتمشريماٌؼؾقظيمظدىماظشؾوب،م (جم

 .واظعؿؾمسؾكمتؽقؼـماظؾـوءماظعؾؿلماظصققحمظدؼفؿم

                                           
1
عـوػٍماظؿعؾقؿم"ماٌممترماظعؾؿلماًوعسمسشرم،م"معـوػٍماظرتبقيماظدؼـقيماإلدالعقيم"مأريدماٌفديمسؾدمايؾقؿم،ممم(

،مصم2003مؼقظققم22_21،مدارماظضقوصيمجبوععيمسنيممشسم،ميفماظػرتةمعـمماجملؾدماألول"مواإلسدادمظؾققوةماٌعوصرةم

م.م17م،م16
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تؼدؼؿماألعقرماظدؼـقيمعرتؾطيمبوظؿربؼرماٌـطؼلمعلؿدظنيمسؾقفومبوألدظيماظعؾؿقيماظيتم (دم

تـؾًمذظؽ؛مععمإسطوئفؿمايرؼيميفماٌـوضشيموإبداءماظرأيمصقؿومؼطرحمسؾقفؿمعـم

ضضوؼو،موالمعوغعمعـمسرضمضؾقؾمعـماًالصوتماظػؼفقيمحبقٌمالمتـؿلمظدؼفؿمايزبقيم

 .واظطوئػقيمواظعصؾقيمىؿوسيمععقـيم

تدرؼىماظشؾوبمسؾكمطقػقيماالدؿػودةمعـمتػؽريػؿماظؿكقؾلمعـمخاللمحـفؿمسؾكم (هم

اظؿػؽريميفماٌشؽالتمايوضرة،موربووظيمععرصيماظؾدؼؾماإلدالعلمٌومحرعفماإلدالمم

عـفو،موععرصيمأنميفماياللمعومؼغينمسـمايرام،مصؼدمحرمماهللمتعوديماظربوموأحؾم

اظؿفورة،موحرمماظلػوحموأحؾماظـؽوح،موحرمماىؾقسمإديماظلقرةمواٌـفؿنيموذرعم

 ...اظؿداويمواألخذمبلدؾوبماظعؾؿم

تـؿقيمعفوراتماظؿػؽريماإلبداسلمواظـوضدمظدىماظشؾوب،موتـؿقيماظؼدرةمسؾكماظؿؿققزمبنيم (وم

 .األصؽورماظـوصعيمواألصؽورماظضورةمظدؼفؿم

ٌقاجفيماألصؽورمواظؿػؽريماظعؾؿلمواظؿقؾقؾماظدضقؼ؛مم،ماظدؼينماٌلؿـرياظؿػؽريمتـؿقي (زم

 .،موربوربيماظؿػؽريماًرايف،مواالدؿلالممظؾؿوضلمسؾكمحلوبمايوضراهلداعي

تؽقؼـماٌفوراتماظػؽرؼيماظالزعيمٌعوىيمعشؽالتماجملؿؿعمسالجومصؼفقومدؾقؿو،موذظؽم (حم

عـمخاللمتقضقحمبعضماٌؾودئماظشرسقيماٌلؿؿدةمعـمغصقصماظؼرآنمواظلـي،مواظيتم

األصؾميفماٌـوصعم:محيؽؿماظػؼفوءميفمضقئفومسؾكماٌشؽالتماٌعوصرة،موعـمأعـؾؿفو

اإلبوحيمويفماٌضورماظؿقرؼؿ،موأنماظؿقؾقؾمواظؿقرؼؿمحؼمهللمتعوديموحدهمالمألحدم

دقاه،موهرؼؿماياللموهؾقؾمايراممطوظشركمبوهللمتعودي،موعومأدىمإديمايراممصفقم

 .حرام،موالمضررموالمضرار،موارتؽوبمأخػماظضررؼـمعؾوح

 .ضرورةماالغػؿوحماظػؽريمسؾكماآلخرؼـمععماحملوصظيمسؾكماظـقابًماألصقؾيم (طم

تؽقؼـماووػوتمدوظؾيمظدىماظشؾوبمضدماإلدعونمبؽؾمصقرهمعـمخاللمتقسقؿفؿم (يم

 .بلضراره،موتقضقحمحؽؿماإلدالممصقف،معدسؿومذظؽمبوظـصقصماظشرسقيم

 .تلصقؾمضقؿيماظؾقٌماظعؾؿلمواظـؼيميفمعـفففم (كم
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:مـماظؿؽقؼـماظـػلل:مـماظؿؽقؼـماظـػلل33

ؼرتؾطماظؿؽقؼـماظـػللموؼؿلثرمسودةمبوظؿؽقؼـماىلؿلمواظعؼؾلمواالجؿؿوسل،مصفقمؼؿلثرم

بوظؿغرياتماىلؿقيماظداخؾقيمواًورجقي،مواظعؿؾقوتمواظؼدراتماظعؼؾقي،مواظؿكظػماىـلل،م

ومنطماظؿػوسؾماالجؿؿوسلموععوؼريماىؿوسي،مواٌعوؼريماظعوعي،مواظشعقرماظدؼين،موؼؿـوولم

اظؿؽقؼـماظـػللمظؾػردمايوظيماالغػعوظقيماظـوويمسـمحوالتماظؿقترماظيتمتصوحؾفومتغرياتم

.مصلققظقجقيمداخؾقيموعظوػرمجلؿقيمخورجقيمشوظؾومعومتعربمسـمغقعمػذاماالغػعول

ويفمعرحؾيماظشؾوبمؼؿعرضماظؾعضمظـقعمعـماٌـرياتماظيتمدبؾؼمسـدػؿمحوظيماغػعوظقيم

عضطربيمضدمتمديمبفؿمإديماظقلسمواظؼـقطموايزنمواآلالمماظـػلقيمغؿقفيمٌومؼؿعرضقنمظفم

عـمعشؽالت،موعومؼالضقغفمعـمإحؾوطمبلؾىمتؼوظقدماجملؿؿعماظيتمهقلمبقـفؿموبنيمهؼقؼم

رشؾوتفؿموأعـقوتفؿ،موؼـشلمسـمػذاماإلحؾوطماغػعوالتمعؿضوربيموسقارػمجوربيمتدصعمبعضفؿم

إديماظؿؿردمسؾكماظؽؾور،موادؿكدامماظؼقةماظؾدغقيميفمحلؿماألعقر،مأوماظغضىماظشدؼد،مورمبوم

االغطقاءمواظؽذب،مواظشؾوبميفمػذهماٌرحؾيمضودرونمسؾكمعقاجفيماٌشؽالتمبطرؼؼيمأطـرم

عقضقسقي،موضودرونمسؾكمادبوذمضراراتمدونمأنمؼعقظقامطـريامسؾكماظقاظدؼـمأوماٌعؾؿنيمأوم

األصدضوء،مطؿومأغفؿمضودرونمسؾكماظدصوعمسـمضراراتفؿمواظلعلمظؿقؼقؼفومعومملمتؿقاصرمهلؿمأدظيم

سؾكمخطلمػذهماظؼرارات،موجدؼرمبوظذطرمأنمععظؿماٌشؽالتماظيتمتلقدمػذهماٌرحؾيم

عشؽالتمتؿعؾؼمبوىوذبقيماظشكصقيمواظؿؽقػماالجؿؿوسلمواألدريمواظعؿؾمواظـؼقدمواظـفوحم

األطودميلمواظعالضوتماىـلقي
(1)

.م

واإلدالممراسكمذظؽمعـمخاللماػؿؿوعفمبوظؿؽقؼـماالغػعوظلمظؾشؾوب،مصؾؼدموصػماظؼرآنم

اظؽرؼؿماالغػعوالتماظيتمؼشعرونمبفومطوًقفمواظغضىموايىمواظػرحمواظؽرهمواظغريةموايلدم

وصػومدضقؼو،موملمؼؼػماظؼرآنمسـدمحدماظقصػمبؾمأرذدماظشؾوبم..مواظـدمموايقوءمواًزيم

ووجففؿمإديمطقػقيماظلقطرةمسؾكماغػعوالتفؿ،موعـمذظؽموصقيماظؼرآنمظؾؿلؾؿمبضؾطماغػعوالتفم

واظؿقؽؿمصقفومووهمآبوئفموأبـوئفموأػؾفموأصدضوئفموسشريتفموورـفموعوظفموممؿؾؽوتفمحؿكمالم

                                           
1
منقماإلغلونمعـمعرحؾيماٌفدمإديمعرحؾيماٌلـني،معرجعم-ممآعولمصودقموصمادمأبقمحطى:مصكمػذاماٌعـكمم(

 .مم279-م278دوبؼ،مصم
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ُضِؾمِإِنم:م"مؼـلقفمطؾمذظؽمحىماهللمتعوديموؼؾفقفمسـمروسؿفمواىفودميفمدؾقؾف،مضولمتعوديم

َطوَنمآَبوُؤُطِؿمَوَأِبـَوُؤُطِؿمَوِإِخَقاُغُؽِؿمَوَأِزَواُجُؽِؿمَوَسِشرَيُتُؽِؿمَوَأِعَقاْلماْضَؿَرْصُؿُؿقَػومَوِتَفوَرٌةمَتِكَشِقَنم

ـَماظؾَِّفمَوَرُدقِظِفمَوِجَفوٍدمِصلمَدِؾقِؾِفمَصَؿَربَُّصقامَحؿَّكمَؼْلِتَلم ـُمَتِرَضِقَغَفومَأَحىَّمِإَظِقُؽِؿمِع َطَلوَدَػومَوَعَلوِط

"اظؾَُّفمِبَلِعِرِهمَواظؾَُّفمَظومَؼِفِديماْظَؼِقَمماْظَػوِدِؼنَيم
(1)

،مطؿوموجفماإلدالمماظشؾوبمإديماظؿؿلؽمبدؼـفؿم

وممورديماظعؾوداتماظيتمصرضفومسؾقفؿمخوظؼفؿمصفلمذاتمأثرمربؿقدميفمتفذؼىمغػقدفؿم

.ممودالعؿفؿمغػلقومواغػعوظقو،مطؿومذرعماإلدالمماظعؼقبوتمظؿؽقنمرادسومحيؼؼماألعـمواالرؿؽـون

وعـمعظوػرماػؿؿومماإلدالممبوظؿؽقؼـماالغػعوظلمظؾشؾوبماػؿؿوعفمبؿقرؼؿماظعـػ،مخوصيم

اظعـػماٌؾينمسؾكماظـقع،مصؼدمحرمماإلدالمماظزواجماظؼلريماظذيمالمؼمخذمصقفمرأيماٌرأة،م

طؿومحرمماظؿقرشماىـلل،مواالشؿصوب،مطؿومعـعمطؾمعومعـمذلغفمإػدارمعؽوغيماٌرأةموايدم

.معـمضدراتفوموإعؽوغقوتفو،موطؾمعومعـمذلغفمأنمؼشعرػومبعدمماألعـمواألعونم

 :مممممػذا،موعـمعؿطؾؾوتماظؿؽقؼـماالغػعوظلميفمػذهماٌرحؾيم

مممم

:مشرسماإلحلوسمبوألػؿقيمواظـؼيمبوظـػسميفمغػقسماظشؾوبم:ممأوال :مشرسماإلحلوسمبوألػؿقيمواظـؼيمبوظـػسميفمغػقسماظشؾوبم:ممأوال

عـماٌطوظىماظـػلقيمٌرحؾيماظشؾوبمإحرازماظـؼيميفماظقصقلمإديماالدؿؼاللميفمطؾم

ذلء،مخوصيماالدؿؼاللماٌوظل،مصؼدمأطدتمإحدىماظدرادوتمأنماٌشؽالتماٌوظقيمتلتلم

سؾكمضوئؿيمعشؽالتماٌراػؼ؛مممومؼمطدمرشؾؿفميفماالدؿؼاللماٌوظلمظقعربمسـمدواصعفم

بوإلغػوقمأوماظزواج،مإالمأغفمؼصطدممبوظقاضعمـمضصقرهماٌوظلمـماظذيمؼؼػمحوئالمبقـفموبنيمعوم

ؼـشدهمعـمادؿؼاللموتعؾريمسـمدواصعفماظػطرؼي،موػـومتزدادمحدةماظؿقترماالغػعوظل
(2)

.م

واظرتبقيماإلدالعقيمتفدفمإديمتؽقؼـماإلغلونماظصوحل،ماظقاثؼمعـماهللمسزموجؾ،مواظقاثؼم

عـمغػلف،ماظذيمالمخيوفمإالمعـماهللمسزموجؾ،ماإلغلونماظلقيمغػلقو،ماظـوضٍماغػعوظقو،م

واٌؿزنمسورػقو،محقٌماظؿقررمعـماًقف،مواظؿػوؤلمواألعؾميفماهلل،مواظؿقررمعـماظعؼدم

                                           
1
.م24مةآي-مدقرةماظؿقبيمم(

2
ردوظيمعوجلؿريمشريمعـشقرة،متربقيم-مدراديمغػلقيمٌشؽالتماٌراػؼماألزػريم-م"مرذودمدقدمسؾدماظلالمممم(م

م.م1980األزػر،م
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واالسبراصوتماظيتمهدمعـمإغؿوجقؿف،موذظؽمسـمررؼؼمتدرؼؾفمسؾكماظؿكؾصمعـماظؼؾؼ،م

بوالسؿؿودمسؾكماهللميفمطؾمذلء،مواظرضومبؼضوئف،موبقونمأنماإلغلونمؼـؾغلمأنمؼؽقنميفمععقيم

اهللمدائؿومحؿكمؼشعرمبوألعـمواألعون،مصويقوةماظدغقوممبومصقفومعـمعولموبـني،موعـصىموجوه،م

 .وتفدؼدمظؾـػسمواٌول،موعومإديمذظؽمػلمعصدرماظؼؾؼمسـدماإلغلونم

م

:ماالسؿزازمبوهلقؼي:ممثوغقو :ماالسؿزازمبوهلقؼي:ممثوغقو

ؼـطقيمعػفقمماهلقؼيمسؾكمذعقرماظػردمبؽقغفمضودرامسؾكماظعؿؾ؛مطشكصمعؿػردمدونم

اغغالقميفماظعالضيمبوآلخر،موؼشؿؿؾمتؽقؼـماهلقؼيمسؾكماإلحلوسمبودؿؿرارماظؽقونماظداخؾل،م

وػذامؼعينمأنماظػردمؼعقشمظققؼؼمتقضعوتفموتقضعوتمذبؿؿعف؛مععمدعقفماظدائؿمظؾؿقوصظيمسؾكم

ادؿؿرارمتصقرهمهلذاماظؽقونماظداخؾلمواسرتافماآلخرؼـ
(1)

،موػؽذامؼؿضحمأنماهلقؼيمالم

تؿؽقنمصفلةموظؽـمؼلؾؼفومائؿالفمبنيماٌوضلموايوضر،محؿكمؼلؿطقعماظػردمأنمحيددمعـم

دقؽقنميفماٌلؿؼؾؾ؟موتـشلمأزعيماهلقؼيمسـدعومؼػشؾماظػردميفمتـؿقيمػقؼيمذاتقيمعلؿؼؾيمأوم

ؼلؿؿرميفمتؾعقؿفمظمخرؼـمواالسؿؿودمسؾقفؿ
(2)

،موؼدخؾمضؿـماهلقؼيماظؿؿلؽمبوظدؼـمواظؾغيم

واظعوداتمواظؿؼوظقدمواألسراف،موسؾكمذظؽمصؾؽؾمصردمػقؼؿفموظؽؾمأعيمػقؼؿفوماظيتمتؿؿقزمبفوم

.ممسـمشريػو،مواظيتمميؽـمأنمتؿلثرمبوإلجيوبمواظلؾىم

إنماظشؾوبمحبوجيمإديمتقسقيمظالسؿزازمبفقؼؿفؿ،مواظؿؿلؽمبدؼـفؿموثؼوصؿفؿموظغؿفؿ،م

وشرسماظـؼيميفمغػقدفؿ،موتردقخمجوغىماظؼدوةمظدؼفؿ،مواألخذمبلدؾوبماظؿؼدم،موتـؿقيمروحم

اإلبداعمواالبؿؽور،موربووظيمإزاظيمسؼدةماظـؼصماظيتمحوولماألسداءمشردفوميفموجداغفؿ،م

واٌمدلوتماظرتبقؼيميفماجملؿؿعوتماإلدالعقيممتؾؽمعـمسـوصرماظؼقةمعومجيعؾفومضودرةمسؾكم

تقسقيمذؾوبفوممبػرداتمثؼوصؿفوموضقؿفومودؾقطقوتفو،مواظؿؿلؽمبؾغؿفومواحملوصظيمسؾقفو؛مصفلمعـم

                                           
1
دراديمعؼورغيمٌلؿقىماظؼؾؼموسالضؿفمبؿقدؼدماهلقؼيمظدىم:م"أبقمبؽرمعردلمربؿد:مصكمػذاماٌعـكمم(

ردوظيممعوجلؿريمشريمعـشقرة،مطؾقيماآلدابم،مجوععيماظزضوزؼؼ،م"مماٌراػؼنيمعـماٌدخـنيموشريماٌدخـني

.م35:37،مصمصم1988

.م1988اظؼوػرة،مدارمضؾوءمظؾـشرم-معؼقوسمرتىماهلقؼي:مربؿدماظلقدمسؾدماظرريـم( 2
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ظقازممشرسماهلقؼيمواالسؿدادمبفو،مصضالمسـمأغفوموسوءمػذهماظـؼوصيموجقػرمػقؼؿفو،موعـمثؿم

 .ؼـؾغلماحملوصظيمسؾقفومبؿطقؼرمأدوظقىمتعؾقؿفو،موتؽـقػمادؿكداعفوميفمايقوة

م

:متـؿقيمجقاغىمذكصقيماظشؾوبم:ممثوظـو :متـؿقيمجقاغىمذكصقيماظشؾوبم:ممثوظـو

إنمتـؿقيمذكصقيماٌلؾؿمعـماظؼقؿماألدودقيميفماظػؽرماظرتبقيماإلدالعل،موظؼدماػؿؿم

اإلدالممبفومعـمخاللمعومؼؾل
(1)

م:مم

 .االػؿؿوممبوظؾـوءماألدريميفمتؽقؼـماظشكصقيماظلقؼيم (أم

 .اظؿؽقؼـماظعؼؾلموذظؽمبوػؿؿومماإلدالممبوظعؼؾمواظعؿؾمسؾكمإثرائفمععرصقو (بم

 .صوإلميونمعػفقعفماظعؿؾكممؼؿفلدميفمأخالقمصعؾقيم:ماظلؿوتماًؾؼقي (جم

 .صلعودةماإلغلونموثقؼيماظصؾيمبؼقةممجلؿفم:ماظلؿوتماىلؿقي (دم

اظذىمؼلعكمإلذؾوعماظدواصعماىـلقيمعـمخاللماظزواجماظذيم:ماظضؾطماىـلل (هم

 .ذرعميػظماظـقعماإلغلوغلمواعؿدادمحقوةماإلغلونم

وذظؽمبويرصمسؾكمتؽقؼـماظشكصقيماظلقؼيماظؼودرةمسؾكم:ماٌلؽقظقيماالجؿؿوسقي (وم

االضطالعممبلؽقظقوتفومضؾؾماجملؿؿع،معـمخاللمعومذرسفماإلدالممميفمأصقلم

سؼقدتف،موصروضمسؾوداتف،موأحؽوممععوعالتف،موطؾمتقجقفوتفمعـمغظرةمتمطدمأنم

 م.اإلغلونماجؿؿوسلمبطؾعف

 

:ممممممممممدورمعمدلوتماجملؿؿعماٌلؾؿمحقولماظؿؽقؼـماالغػعوظلم:ممممممممممدورمعمدلوتماجملؿؿعماٌلؾؿمحقولماظؿؽقؼـماالغػعوظلم

:مميؽـمٌمدلوتماجملؿؿعمأنمتعؿؾمسؾكماظؿؽقؼـماالغػعوظلمظدىماظشؾوبمعـمخالل

                                           
1
اظؼوػرة،مدارماظـؼوصيممظؾطؾوسيمم-اظؿصقرماإلدالعلمظؾشكصقيماظلقؼي-مدعقدمإمسوسقؾمسؾكم:مصكمػذاماٌعـكمم(

 م.1999واظـشر،م
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تردقخماإلميونمبوهللمتعوديميفمغػقسماظشؾوبمحؿكمؼـؿقمظدؼفؿماظشعقرمبوألعـم (أم

 .واالرؿؽـون

إرذودماظشؾوبمإديماظؿكؾصمعـماظؼؾؼموعؼووعيماظعـػ،موطقػقيماظؿعوعؾمععماآلخرؼـم (بم

 .وخوصيماظضعػوءمعـمأضراغفؿ،موضرورةماحرتامماظؽؾورموتؼدؼرػؿم

تـؿقيمعشوسرمايىمواظرجوءمواألعؾمواظؿػوؤلمظدىماظشؾوب؛مصؾفذهماٌشوسرمؼؿكؾقنم (جم

 .سـماظؼؾؼمواألعراضماظـػلقي،موؼشعرونمأنماهللمتعوديمععفؿميفمطؾميظيموحنيم

تـؿقيماظؼدرةمسؾكماظعؿؾماظؾـوءمظدىماظشؾوبمعـمخاللمعلوسدتفؿمسؾكمتػفؿم (دم

 .مضدراتفؿموإعؽوغوتفؿموعومميؽـمأنمؼؼقعقامبفمعـمعشورطوتميفماظؿـؿقيماحملؾقي

 

:مـماظؿؽقؼـماالجؿؿوسل:مـماظؿؽقؼـماالجؿؿوسل44

ؼؿلثرماظؿؽقؼـماالجؿؿوسلميفمعرحؾيماظشؾوبمبوظؿغرياتماظيتمؼؿعرضمهلوماظػردميفم

جقاغىمتؽقؼـفماٌكؿؾػي،موؼظفرمػذاماظؿلثريمواضقوميفمدؾقطفماالجؿؿوسل؛محقٌمؼؿؿقزم

دؾقطفمبوظرشؾيميفمتلطقدمذاتف،موؼؿلتكمذظؽمعـمخاللمحوجؿفماظشدؼدةمإديماٌؽوغيم

صفقمؼرشىميفماظؼقوممبلسؿولماًريماظيتمدبدممماالجؿؿوسقيمواظرشؾيميفماظؿؼدؼرمعـماآلخرؼـ،

اظػردمواجملؿؿع،مطؿلوسدةماظضعػوءمواحملؿوجني،مطؿومؼؿؿقزمبوظرشؾيميفماظؿعؾريمسـمدواصعفم

بوظزواجموتؽقؼـمأدرة،موؼؿؿقزماظشؾوبميفمػذهماٌرحؾيمبوتلوعمدائرةماظعالضوتماالجؿؿوسقيم

ظؿشؿؾمأصدضوءهمبوظـودي،موأصدضوءهمبوظؾالدماجملوورة،موعـمثؿمصنغفمؼفؿؿمبوٌرادؾي،موعـم

اىدؼرمبوظذطرمأنمذيوسوتماظرصوقمهلومتلثريمخطريميفمػذهماٌرحؾيماظؿكمملمؼصؾحمماظقاظدانم

ػؿومعصدرماظرتبقيماألوحدمصقفو،موؼؿؿقزماظقضعماالجؿؿوسلمظؾشؾوبمصقؿضحماظغينمعـماظػؼريم

يفماٌؾؾسمواٌلطؾمواٌشربموغقعماظلؽـ،موتؿضحممطذظؽمثقرةماظشؾوبمومتردػؿمسؾكم

اظؽؾور،موتظفرمػذهماظـقرةمصكمبعضماظؿصرصوتماظؿكمتشفدمغقسومعـماظؿؿردمصكماٌقاضػماظؿكم

.مؼظـقنمأنمصقفومتلطقدامظذواتفؿ

واإلدالممراسلماظؿؽقؼـماالجؿؿوسلمظؾشؾوبمعـمخاللمتؼدؼؿماظضقابطماالجؿؿوسقيماظيتم

تؽػؾمهلؿماألعـمواألعون،مطؿومسؿؾمسؾكماظؿلثريميفمغػقدفؿمعـمخاللماظؿفذؼىمواإلرذودم
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واظؿقجقفموجفيماًريماظعومماظذيمحيؼؼمعصوحلماجملؿؿعمودعودتف،مطؿومسؿؾماإلدالممسؾكم

تـشؽيماألصرادمتـشؽيماجؿؿوسقيمعـمخاللمعومضدعفمعـمضقؿموتقجقفوتماجؿؿوسقيمدوعقي؛محٌم

خالهلوماألبقؼـموأوظلماألعرمسؾكمأنمؼؽقغقامضدوةمظؾشؾوبميفماظؿقؾلمبوظؼقؿمواظػضوئؾم

االجؿؿوسقيمطوألخقةمواحملؾيمواإلؼـورموايؾؿمواإلضداممواىرأةميفمايؼمواالغؿؿوءمظؾفؿوسيم

وحلـماخؿقورماألصدضوء،موعـماألعقرمذاتماألثرماحملؿقدمظدىماظشؾوبمإذعورػؿمبوٌلوواةم

وسدمماظظؾؿميفمايؼققمواظقاجؾوتمعـمخاللمإضوعيماظعداظيماالجؿؿوسقي،مطؿومميؽـمتقجقفم

اظشؾوبماظؿقجقفماظلؾقؿمعـمخاللمحـفؿمسؾكمادؿـؿورمأوضوتمصراشفؿمصقؿومؼػقدموؼـػع،م

وإذعورػؿمبلنمظؽؾمصردمعـفؿمدورهماٌـقطمبف،مصوظرجؾمظفمدورهمواٌرأةمهلومدورػوماظذيم

 .ممؼؿػؼمععمرؾقعؿفو

م

:مدورمعمدلوتماجملؿؿعماٌلؾؿمحقولماظؿؽقؼـماالجؿؿوسلم:مدورمعمدلوتماجملؿؿعماٌلؾؿمحقولماظؿؽقؼـماالجؿؿوسلم

:ممميؽـمٌمدلوتماجملؿؿعمأنمهؼؼماظؿؽقؼـماالجؿؿوسلماظلؾقؿمظؾشؾوبمعـمخاللم

االػؿؿوممبوألدرةمبوسؿؾورػوماظقسوءماظرتبقيماظذيمؼفؿؿمبنسدادماألصرادموتـشؽؿفؿم (أم

 .ممتـشؽيمدؾقؿيمودقؼيمظقؽقغقامآبوءموأعفوتمصويني

حٌماٌمدلوتماظؿعؾقؿقيمسؾكماظؿـشؽيماالجؿؿوسقيماظلؾقؿيمواالػؿؿوممبغرسماظؼقؿم (بم

االجؿؿوسقيماظيتمحٌماإلدالممسؾكماظؿقؾلمبفو؛مطوألخقةمواحملؾيمواإلؼـورموايؾؿ،م

تـشؽيماظشؾوبمتـشؽيماجؿؿوسقيمرؾؼومٌعوؼريماجملؿؿعماٌلؾؿ،معـمخاللمتـؿقيم

 .مممصػوتفؿماظػردؼي،محبقٌمؼعرفماظػردمحؼقضفموواجؾوتفم

تزوؼدماظشؾوبمبوآلدابماالجؿؿوسقيماظيتمتشفعفؿمسؾكمتؼدؼؿمأسؿولماظربمواإلحلون،م (جم

 .موطذظؽماظيتمعـمذلغفوماحملوصظيمسؾكمسقراتماظؾققتم

تزوؼدماظشؾوبمبؾعضماألحؽومماًوصيمبوظزواجموتؽقؼـماألدرة،موعومؼرتؾطمبذظؽمعـم (دم

جقاغىمتؿعؾؼمبوظصقيماإلنوبقي،مععمتقسقؿفؿمبؿفـىمتؾؼلماٌعورفماٌؿعؾؼيم

 .بوظرتبقيماىـلقيمإالمعـمأػؾماظعؾؿموذويماًربةمواالخؿصوص
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.متزوؼدماظشؾوبممبعوؼريماخؿقورماألصدضوء،موحـفؿمسؾكماظؾعدمسـمأصدضوءماظلقءم (هم

 .إبرازمخطقرةماإلدعونمبؽؾمصقرهمسؾكماظؿؽقؼـماالجؿؿوسلمظؾػردماٌلؾؿم (وم

تشفقعماظشؾوبمسؾكماحرتامماآلخرؼـ،مواظؿلطقدمسؾكمأنماظـوسمدقادقيمطلدـونم (زم

 .مماٌشطم

 

:مـماظؿؽقؼـماألخالضل:مـماظؿؽقؼـماألخالضل55

اػؿؿماإلدالممبعدةمعداخؾمتربقؼيمظؾؿؽقؼـماألخالضلمظدىماظشؾوب،موعـمػذهم

:ماٌداخؾم

ماغفمادؿعؿؾفومم-()-موػقمؼؿؿـؾمصكماٌـوضشيماظؿكمأثرمسـماظـؾكم:مأمـماٌدخؾماإلضـوسلم

طلدؾقبمعـمأجؾمتغقريمعػوػقؿماظـوسموإضـوسفؿممبقؿقىماظؿعؾؿماظذيمؼرؼدمبـفم

م.صقفؿم

ظؼدمادؿكدمماظؼرآنم:مبمـمادؿكدامماظؼصيموحؽوؼوتماظلوبؼنيمطؿدخؾمظؿؽقؼـماألخالق

اظؽرؼؿمػذاماٌدخؾ،موادؿـؿرهمجقدامعـمأجؾمتربقيماظـوسمسؾكماظػضقؾيمواًؾؼم

.ماظؽرؼؿم

م(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)طونماٌصطػكم:مجمـمادؿكدامماظؼدوةمطؿدخؾمظؿؽقؼـماألخالق

ضدوةمألعؿفميفمسؿؾماًري،موطوغًمأخالضفمعـمعؽقغوتمدسقتف،موطـريامعومطونم

.مأسداؤهمؼلؿفقؾقنمظفمجملردمعشوػدةمخؾؼفماظـؾقؾم

اظـػسماظؾشرؼيم-متعودي–مصؼدمصطرماهللم:دمـمادؿكدامماٌقسظيمطؿدخؾمظؿؽقؼـماألخالقم

وػقلػومظؾؿلثرممبومؼؾؼكمإظقفومعـمعقاسظ،موػذاماالدؿعدادماظػطريمضدمؼغؾىمصقفم

اظـلقون،مظذامؼؾزعفماظؿؽرارمواظؿذطرةمسـمررؼؼماٌقسظيماٌمثرة،موػذامعومصعؾفم

يفمطـريمعـمعقاضػفماظؿعؾقؿقي،مممؿـالميفمذظؽمم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)ردقلماهللم

م"اِدُعمِإَظكمَدِؾقِؾمَربَِّؽمِبوْظِقْؽَؿِيمَواْظَؿِقِسَظِيماْظَقَلـَِي:م"مضقلمعقاله
(1)

.م

                                           
1
 .125دقرةماظـقؾمعـماآلؼيمرضؿمم(
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ممسدممادؿـورةماظغرائزمواظشفقاتمواظؾعدمسـمعلؾؾوتماظرذؼؾي؛مبؾموددماٌـوصذماٌمدؼيم-ػـ

.مإظقفو

ومـمرصعماهلؿيمظدىماظشؾوبمحبـفؿمسؾكمأداءماظطوسوت،مواظعؿؾمسؾكمتؽقؼـماظضؿريم

 .األخالضلم

م

:مدورمعمدلوتماجملؿؿعميفماظؿؽقؼـماألخالضل:مدورمعمدلوتماجملؿؿعميفماظؿؽقؼـماألخالضل

:مميؽـمٌمدلوتماجملؿؿعمأنمتشوركمصكمتؽقؼـماألخالقمظدىماظشؾوبمعـمخالل

تقسقيماظشؾوبمبلػؿقيماالظؿزامماألخالضلمواظؾعدمسـماظرذؼؾي،معـمأجؾماحملوصظيم (أم

سؾقفؿمبعقدامسـماألعراضماظػؿوطي،مصؾؼدمأثؾؿًماظؿفوربماظعؿؾقيموخربةماألؼومم

واظلـقاتمأغفمعومتػشًماظػوحشيميفمضقممإالموتػشًمصقفؿماألعراضمواألدؼومماظيتمملم

 .تؽـمصقؿـمضؾؾفؿ

ادؿكدامماظطرقمواظقدوئؾماظيتمتعؿؾمسؾكمتؽقؼـماظعـوصرماألخالضقيمظدىماظشؾوب،م (بم

طوظعورػيمواظؾصريةمواإلرادةمعـمخاللمتطفريػؿمعـماظرذائؾ،موريوؼؿفؿمعـمتلربفوم

 .إديمغػقدفؿ

اظؽـريمعـفؿمؼرونم"متؽقؼـمضقةماإلرادةمسؾكمسؿؾماًريمظدىماظشؾوب،مألنم (جم

االدؿؼوعيمصضقؾي،مظؽـمظضعػمإرادتفؿميفماٌقاضػماظضوشطيمواٌـريةمالمؼلؿطقعقنم

اظؿغؾىمسؾكماظشفقاتممواألػقاء،مأومالمؼلؿطقعقنمعقاجفيماٌقاضػماألخالضقيماظيتم

تؿطؾىماظشفوسيمأوماظؾلوظيماظيتمالمتؽقنمبدونمتؽقؼـمضقةماإلرادة،موالمميؽـم

"تؽقؼـمادؿعدادمأخالضلمعؿؽوعؾمبدونمتؽقؼـمضقةماإلرادة
(1)

 .مم

تؽقؼـماظؾصريةماألخالضقيمظدىماظشؾوبمعـمأجؾمإدراكمحؽؿيماٌؾودئماألخالضقيم (دم

 .واظؿؿققزمبنيمدؾقطقوتماًريمودؾقطقوتماظشر،موعومؼرتتىمسؾقفومعـمخريمأومذر

                                           
1
م.م376سؾؿماظـػسماظرتبقيميفماإلدالمم،معرجعمدوبؼ،مصم-مؼقدػماظؼوضلموعؼدادمؼوىـممم(
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تقسقيماظشؾوبمبلغفؿمجزءمعـمغلقٍماجملؿؿع،موأنماجملؿؿعمطوىلدماظقاحد،مإذام (هم

 .ماذؿؽكمعـفمسضقمتداسكمظفمدوئرماألسضوءمبويؿكمواظلفر

رصعماهلؿيمظدىماظشؾوبمعـمخاللمحـفؿمسؾكماظؿقؾلمبوظػضوئؾ،مواظؿكؾلمسـم (وم

 .اظرذائؾ

 .اظعـوؼيمبوظشؾوبمعـمخاللمتؽؾقػفؿمبلدوارمتـودىمضدراتفؿموإعؽوغقوتفؿم (زم

تعزؼزمجقاغىماإلبداعمواإلتؼونمظدىماظشؾوبموإذعورػؿمبلغفؿمأصرادمغوصعقنميفم (حم

 .ماجملؿؿع

 .إزفورماىقاغىماإلجيوبقيمظدىماظشؾوبمواظعؿؾمسؾكمتـؿقؿفومظدؼفؿم (طم
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 اٌؾقٌماظـوغكم

اٌـظقرماإلدالعكمظؾؿؽقؼـماظرتبقىمواظعؾؿكمظؾؿراػؼنيموظؾشؾوبم

وأثرهمصكماحملوصظيمسؾكماظصقيماإلنوبقيمم

م__

اظؿلصقؾماظشرسكماظؿلصقؾماظشرسكم

ؼرتؾطماظؿعؾقؿمبوظرتبقيمارتؾورومالمؼؼؾؾماظػصؾمصكمحقوةماإلغلونمسؾكموجفماظعؿقم،موصكم

بقاطريمحقوتفمبقجفمأخص،مألنمعومحيصؾفماإلغلونمعـماظعؾؿمؼَؼقممدؾقطفموؼرتؼكمبلخالضفم

وعفوراتف،موطؾؿومحدثمذظؽمعؾؽرامادؿطوعمأنمؼلؿػقدمعـفمصكمعلؿؼؾؾمسؿرهمأرقلمعدةم

ممؽـي،مطؿومأنماالذؿغولمبوظعؾؿمعؾؽرامؼلوسدماٌؿعؾؿمسؾكماإلتؼونمواإلجودة،موتعؿقؼمخربتفم

صقؿومتعَؾؿفمطؾؿومعرتمبفماألؼومموتؼدعًمبفماظلـ،موعـمخصوئصماظعؾؿمأنماظػوئدةمصقفمالم

دبصماٌؿعؾؿموحده،مبؾمتشؿؾماجملؿؿعمطؾفمواإلغلوغقيمذيعوء،موتزدادمتؾؽماظػوئدةمبزؼودةم

 .اٌؿعؾؿنيمواظعؾؿوءمصكماجملؿؿع

أنماظعؾؿمؼشؿؾماإلدراكماظقاسكميؼوئؼماظدؼـموايقوةم-ممذرسوم–وممومػقمععؾقمم

واظقجقد،موطشػمأدرارماهللمصكمخؾؼفموطقغف،موذظؽمالدؿغاللمتؾؽماألدرارمصقؿومدكرػوماهللم

ظفمعـمأجؾمخدعيماظعؾودموتلفقؾمعفؿؿفؿمصكمايقوة،موػكمسؾودةماهللموسؿورةماألرضمواظؼقومم

بقاجىماًالصيمصقفومحؿكمؼؿقارثماظـوسماظؼقوممبؿؾؽماٌفؿيماىؾقؾيمخؾػومسـمدؾػموجقالم

بعدمجقؾ،موهلذامطونمعـمعػرداتماظعؾؿمأنمحيقطماظـوسمسؾؿوممبومرؾؾفمعـفؿماظشورعمايؽقؿم

مصكمذبولمسؾودتفمواظؼقوممحبؼقضف،مواظعؾؿوءمصكمػذاماجملولمػؿماظذؼـمؼؼقعقنم–مدؾقوغفم–

سؾكمردوظؿف،موؼقضققنمجقاغؾف،موسؾكمسوتؼفؿمؼؼعمواجىماإلغذارماظذىمأغورفماهللمبفؿمصكم

ـُِفِؿمَروِئَػٌيمِظَقَؿَػؼَُّفقامِصلم:م"مضقظفمتعودي ـِمُطؾِّمِصِرَضٍيمِع ـِِػُروامَطوصًَّيمَصَؾِقَظومَغَػَرمِع َوَعومَطوَنماْظُؿِمِعـُقَنمِظَق

ـِِذُروامَضِقَعُفِؿمِإَذامَرَجُعقامِإَظِقِفِؿمَظَعؾَُّفِؿمَؼِقَذُروَنم ـِمَوِظُق "اظدِّؼ
(1)

،موإذامطونماظعؾؿمبفذاماىوغىم

اٌعرصكمعـمحؼوئؼماظدؼـموايقوةمعطؾقبومألغفمميـؾماألداءماألطؿؾمٌومجيىمأنمؼؼقمم

                                           
1
.م122ممآؼيم–دقرةماظؿقبيممم(
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اظـوسمبفمووهمربفؿموخوظؼفؿموصوءمحبؼقضفمدؾقوغف،مصننماظعؾؿممبكؾقضوتماهللموطشػمأدرارم

اظؽقنمصكماإلغلونمواألذقوءمؼعدماٌدخؾماألدودلمظؾؿؼصقدماألطرب،موػقماإلميونمبوهللم

اظعظقؿماًوظؼمدؾقوغف،ماظذىمأحلـمطؾمذقكءمخؾؼف،مصفقمُصـعفماظذىمحؾوهمحبلـماظؿؼقؼؿم

ُصـَِعم:م"موشوؼيماإلتؼونمواظؿقلني،موصدقماهللماظعظقؿمحنيمضولمسـمصـعؿفمصكمخؾؼفموطقغف

ـَمُطؾَّمَذِلٍءمِإغَُّفمَخِؾرْيمِبَؿومَتْػَعُؾقَنم "اظؾَِّفماظَِّذيمَأِتَؼ
(1)

َظَؼِدمَخَؾْؼـَوماْظِنِغَلوَنم:م"م،موحنيمضولمدؾقوغفم

ـِمَتْؼِقؼٍؿم "ِصلمَأِحَل
(2)

،مصؼدمجعؾماهللمدضيمصـعفمصكمطقغفموخؾؼفمدظقاًلمسؾكموجقدهموضدرتف،م

أغفمػقماإلظفماظذىمؼلؿقؼماإلميونمبف،م-معـمخاللمدضيمتلقريمػذاماظؽقنم-مطؿومأبونمًؾؼفم

واظذىمالمجيقزمأنمؼـوزسفمصكمربقبقؿفمأحد،موأغفمظذظؽمجيىماإلميونمبف،موالمؼلؿقؼماظعؾودةم

دقاه،موهلذامطونماظعؾؿممبكؾقضوتماهللمدظقالمؼقصؾمظإلميونمبف،مإذمعـمذلنماظذؼـمؼؼػقنم

سؾكمدضيمخؾؼماهللمأنمخيضعقامظلؾطوغف،موأنمؼمعـقامبفموحده،موخيشقهموالمخيشقامأحدًام

ـَماظلََّؿوِءمَعوّءمَصَلِخَرِجـَومِبِفمَثَؿَراٍتم:م"مدقاه،موصكمػذامؼؼقلماهللمتعودي َأَظِؿمَتَرمَأنَّماظؾََّفمَأِغَزَلمِع

ـَماظَّوِسم ـَماْظِفَؾوِلمُجَدْدمِبقْضمَوُحِؿْرمُعِكَؿِؾْػمَأْظَقاُغَفومَوَشَراِبقُىمُدقْدم،مَوِع ُعِكَؿِؾًػومَأْظَقاُغَفومَوِع

ـِمِسَؾوِدِهماْظُعَؾَؿوُءمِإنَّماظؾََّفمَسِزؼْزم َواظدََّوابِّمَواْظَلِغَعوِممُعِكَؿِؾْػمَأْظَقاُغُفمَطَذِظَؽمِإغََّؿومَؼِكَشكماظؾََّفمِع

"َشُػقْر
(3)

،مصلذورمصكمػذاماظؼقلماظؽرؼؿمإديمأنماظعؾؿمبكؼوتماهللماظؽقغقيمررؼؼمإديمخشقيماهللم

عـماظعؾؿوءماألدقؼوءماظذؼـمؼـظرونمإديمتؾؽماآلؼوتماظؽقغقيمصكماإلغلونمواألذقوءمواظلؿوءم

واألرضمواىؾولمواظؾقورممبقضقسقيموورد،موهلذامطونماظعؾؿمبؿؾؽماآلؼوتمعطؾقبو،مطؿومأنم

.ماظعؾؿمبلحؽومماهللمعطؾقب

:مودقفمغعوجلمسـوصرمػذاماٌقضقعمصكمعطؾؾني

مظؾقونمعؼقعوتماظؿؽقؼـماظرتبقىمواظعؾؿكمظؾؿراػؼنيمواظشؾوبمصكماظؿشرؼعم:مأوهلؿو

.ماإلدالعك

مظؾقونمشوؼوتماظؿؽقؼـماظرتبقىمواظعؾؿكمظؾؿراػؼنيمواظشؾوبموأثرػومسؾكم:وثوغقفؿوم

.ممماظصقيماإلنوبقيمصكماجملؿؿع

                                           
1
 .88جزءمعـماآلؼيم-مدقرةماظـؿؾممم(

2
 .4ماآلؼيم–دقرةماظؿنيممم(

3
 .28،27مماآلؼؿونم–دقرةمصوررممم(
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اٌطؾىماألولم

عؼقعوتماظؿؽقؼـماظرتبقىمواظعؾؿكمظؾؿراػؼنيمواظشؾوبم

صكماظؿشرؼعماإلدالعكم

 

أنمصرتةماٌراػؼيمواظشؾوبمتؾدأمسـدمدـماظؾؾقغماظؿكمؼصريمبفوم-ممبداػي–عـماٌعؾقمم

اإلغلونمعؽؾػومعـمربف،موعطوظؾومبلداءمعومصرضفمسؾقفمعـماألحؽومماظؿؽؾقػقيماٌؿعؾؼيمحبؼققماهللم

وحؼققمسؾوده،موعـفؿماٌؽؾػمذاتفمحقٌمؼؾؿزممأعوممربفمبوحملوصظيمسؾكمحقوتفموتـؿقيم

عدارطفماظعؿؾقيمبوظعؾؿماظـوصعمواظؿفوربماإلغلوغقيماٌػقدةمحؿكمؼلؿطقعمأنمؼؼقمممبفؿؿفمصكم

إنمظربؽمسؾقؽمحؼوموظـػلؽمسؾقؽمحؼو،موألػؾؽم:م"ايقوة،موضدمجوءمصكمايدؼٌماظصققح

،مضوظفمدؾؿونمألبكماظدرداءمحنيموجدمعـفمإػؿوالم"سؾقؽمحؼو،مصلسطمطؾمذىمحؼمحؼف

-ظـػلف،موإغفوطومهلومصكماظعؾودةمسؾكمحلوبمحظقزمايقوةموحؼققمأػؾف،موذطرمذظؽمظؾـؾكم

()صدقمدؾؿون:م"صؼول-م"
(1)

،موذبؿؾمػذهمايؼققمؼؼعماظؿؽؾقػمبوحملوصظيمسؾقفو،م

واظؼقوممبفومسؾكمسوتؼماإلغلونمسـدمبؾقشف،موهلذامطوغًمعرحؾيماٌراػؼيمواظشؾوبمػكماظؿكم

ؼؿعوعؾمصقفوماإلغلونمعؾوذرةمععمربف،مبعدمأنمطونمعومخيصفمعـماألحؽوممعقجفومإديموديمأعره،م

وطوغًمتؾؽماٌرحؾيمعـمأػؿمعراحؾمسؿرماإلغلون،موأطـرػومصالحقيمظؿؾؼكمأواعرماظشورعم

.مواظؼقوممبفومخريمضقوم

وغظرامألنمعرحؾيماٌراػؼيمواظشؾوبمظقلًمػكماظؾداؼيمصكمسؿرماإلغلون،موإمنوموقكءم

توظقيمظؾؿرحؾيماألوديموػكمعرحؾيماظطػقظي،مصننمذظؽمؼؼؿضكمأنمؼؽقنماظالحؼمعـمتؾؽم

اٌراحؾمعؾـقومسؾكمعومدؾؼفمعـفو،موإذامعومأردغومأنمؼؽقنمذظؽماظالحؼمضقؼوموعؿقـو،مصنغفمجيىم

أنمؼؽقنمعلؾقضوممبرحؾيمرػقظيمبـقًمسؾكمأدسمتربقؼيموسؾؿقيمصقققي،محؿكمؼؽقنمذبقؽفم

إضوصيمٌومتؾؼوهماٌراػؼمواظشوبمعـمتربقيموتعؾقؿموتؼدعومرؾقعقومهلؿومحؿكمؼصؾمإديمدـم

.ماظرذد

                                           
1
،مورواهماظرتعذىموابـم2/66أخرجفماظؾكورىمصكمصقققفمطؿوبماظؿففدمبوبمعـمغوممأولماظؾقؾموأحقومآخرهمم(

ًِمأػؾؽم):م،مورواهماظدارمضطـك(وظضقػؽمسؾقؽمحؼو)ُخزمييموصقفم  .(صصؿموأصطرموصِؾموٍموائ



 21 

ثؿمإنمعرحؾيماٌراػؼيمواظشؾوبمذاتمرؾقعيمعؿؿقزةمصكمحقوةماإلغلون،محقٌمؼؿقاصرمظفم

عـماظؼقةمواظػؿقةمعومظقمتركمدونمتفذؼىموتؼقؼؿمألشرىماٌراػؼمواظشوبمسؾكماالسبرافم

وَجرهمإديمررؼؼماٌفوظؽماظؿكمؼشؼكمصقفو،موؼشؼكمأػؾفموذبؿؿعفمععف،موصكمتؾؽماٌرحؾيم

ؼـؿقمإحلوسماإلغلونمبذاتف،مواالسؿدادمبشكصقؿف،موعومملمؼؾؼمتؼدؼرًامأدرؼوموذبؿؿعقوم

ؼلؿقسىمذظؽماالسؿدادموؼؾطػمعـمحدتف،مصنغفمضدمؼقرثمصوحؾفمسددامعـماظصػوتماظؽرؼفيم

طوظغرورمواالغدصوعمواظؿطوولمسؾكمحؼققماآلخرؼـ،موعـمأػؿمعؼقعوتماظؿعوعؾمععمتؾؽم

اٌرحؾيمصكمحقوةماٌراػؼنيمواظشؾوبمأنمؼؾؿعدمأدؾقبماظؿعؾقؿمبفؿمسـماظؿؾؼنيموايػظم

دونمصفؿ،موأنمؼـؿكمظدؼفؿمثؼوصيماظـؼوشموايقار،محؿكمؼشعرماظشوبمبذاتفموؼلؿـؿرمروضوتفم

اظؾدغقيمواظذػـقيمصقؿومؼػقدهموؼؽلؾفماظرضومسـمغػلف،موؼشؾعمسـدهمعؾؽيماالدؿعدادمظالرتؼوءم

وادؿشرافماٌلؿؼؾؾماظذىمحيؾؿمبفمظـػلف،موبوظؾـوءمسؾكمذظؽموعومؼؿصؾمبفمعـماظعـوصر،مصننم

 :عؼقعوتماظؿؽقؼـماظرتبقىمواظعؾؿكماألضقممظؾؿراػؼنيمواظشؾوبمتؿؿـؾمصقؿومؼؾك

م

:ماظؿدرجماٌرحؾكماظقاثؼمعـماظطػقظيماظؼقؼيمإديماٌراػؼيمواظشؾوب:ممأوال :ماظؿدرجماٌرحؾكماظقاثؼمعـماظطػقظيماظؼقؼيمإديماٌراػؼيمواظشؾوب:ممأوال

معرحؾيماٌراػؼيمواظشؾوبمعلؾقضيممبرحؾيماظطػقظيموالحؼيمسؾقفو،موهلذامطونمعـم

اٌـطؼكمإذامأردغومظؿؾؽماٌرحؾيماألخريةمأنمتؽقنمسؾكمسبقمعومغـشدهمهلومعـمضقةموثؾوت،م

صنغفمجيىمأنمغؼدممهلومبوألدوسماظذىمتؼقممسؾقفمتؾؽماظؼقةماٌـشقدة،مصوظؾـوءماظؼقىمالمؼؼقمم

إالمسؾكمأدوسمضقى،موظـمؼؽقنمذظؽماألدوسماظؼقىمعؿعذرامأومخورجومسـمإرورمضدرتـو،مإذام

عوماظؿزعـومبفدىماظشورعمايؽقؿمصكماظرتبقيماظؼقمييمظألرػول،مواظؿكمتؽػؾماظعـوؼيمبلبداغفؿم

طؿومتؽػؾماظعـوؼيمبلرواحفؿموسؼقهلؿ،موضدمطػؾماإلدالممذظؽماظؿقازنمبنيمعؿطؾؾوتماظرتبقيم

اظلؾقؿيمظؾطػؾمحنيمضررمذيؾيمعـماٌؾودىءماظؿشرؼعقيماظؿكمتمدىمظؿؾؽماظغوؼيمعـمخاللم

:مرؼــــأم

:ماظؾـوءماظؾدغكماظلؾقؿم:مأوهلؿو :ماظؾـوءماظؾدغكماظلؾقؿم:مأوهلؿو

مظؼدمضررماإلدالممظإلغلونمعـذمبداؼيمحقوتفمسددامعـمايؼققماظؿكمتؽػؾمظفممنقام

بدغقوموسؼؾقومدؾقؿو،مصلوجىمسؾكمواظدؼفمأنمؼقصرامظفمأدؾوبماحملوصظيمسؾكمحقوتف،موعـفومحؼم
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ـِمَأَراَدم:م"ماإلرضوعمصغريًا،موذظؽمبؼقظفمتعودي ـِمِظَؿ ـِمَطوِعَؾِق َـّمَحِقَظِق ـَمَأِوَظوَدُػ َواْظَقاِظَداُتمُؼِرِضِع

َـّمِبوْظَؿِعُروِف َّمَوِطِلَقُتُف "َأِنمُؼِؿؿَّماظرََّضوَسَيمَوَسَؾكماْظَؿِقُظقِدمَظُفمِرِزُضُف
(1)

،مصفعؾمحؼماظرضوعممعقزعم

األممبوظرضوعمواألبمبؾذلمعؼوبؾماظغذاءمواظؽلقةموصؼومٌومجيرىمبفم:ماألسؾوءمبنيمواظدؼفم

صكماجملؿؿعوتماإلدالعقي،موضدمضررماإلدالممػذامايؼمظؾطػؾمبنذيولمتورطومادؿقػوءم  اظعرف

تػصقالتف،موجقدةمأدائفمٌومأودسفمصكمضؾىماظقاظدؼـمعـمايىماٌػطقرمهلذاماظصغريماظذىم

ؼـريماظـظرمإديمبراءةموجففمأرحيقيمواظدؼفمسؾقف،مصقؾوظغونمصكمتقصريمعومحيؿوجفموجيدمصكمطـػم

اإلحلوسمبوألعونمصقـشلمػودىءماظطؾعمدقىماظؿؽقؼـمصققحم-موػقمسؾكمصدرػو-مأعف

َوآِتمَذام:م"ماظػطرةمبدغقوموغػلقو،مطؿومأوجىماهللمأداءمحؼفمصكماظرتبقيمإذيوالمبؼقظفمتعودي

"اْظُؼِرَبكمَحؼَُّفم
(2)

،موػقمعـمذوىماظؼربك،مبؾمػقمعـمأضربماظـوسمإديمواظدؼف،موظقسماظرضوعم

وحدهمػقماظذىمجيىمظف،مبؾمؼلخذمحؽؿماظرضوعمطؾمعومحيػظمحقوتفموؼدصعمسـفوماٌفوظؽم

طوظؽلقةمواٌلؽـمواظغذاءمسـدعومؼؿفووزمعرحؾيماظرضوع،مطؿومجيىمدصعمشقائؾماألعراضم

سـفمبوظؿطعقؿمواظـظوصي،مواظؿؿوسمطوصيمأدؾوبماظقضوؼي،مثؿمسالجفمعـماألعراضمإنمداػؿؿفمأوم

.مػددتمبدغفماظغضماظطرى

م

:ماظؾـوءماظـػلكمواظعؼؾكماظلؾقؿ:ممثوغقفؿو :ماظؾـوءماظـػلكمواظعؼؾكماظلؾقؿ:ممثوغقفؿو

م :ماظؾـوءماظـػلكماظلؾقؿم(1)

وعـمحؼماظقظدمسؾكمواظدؼفمأنمجيدمصكمطـػفؿومأدؾوبماظلالعيماظـػلقيمعـمعؾؿدأمحقوتف،م

مسؾكمأوظؽؽماظذؼـمطوغقام–مدؾقوغفم–صالمؼؼوبؾمعقظدهمبوعؿعوضمإذامطونمأغـك،موهلذامغعكماهللم

َوِإَذامُبشَِّرمَأَحُدُػِؿم:م"ممحيَؼرمصؽرػؿموؼذممصعؾفؿ،مصؼولمدؾقوغف ؼػزسقنمإذامعومرزضقامبلغـكممبو

ـِمُدقِءمَعومُبشَِّرمِبِفمَأُؼِؿِلُؽُفمَسَؾكم ـَماْظَؼِقِممِع ِبوْظُلِغـَكمَزؾَّمَوِجُفُفمُعِلَقدِّامَوُػَقمَطِظقْؿم،مَؼَؿَقاَرىمِع

"ُػقٍنمَأِممَؼُددُُّفمِصلماظؿَُّراِبمَأَظومَدوَءمَعومَؼِقُؽُؿقَنم
(3)

،موصكمػذاماظؼقلماظؽرؼؿمدظقؾمسؾكمهرؼؿم

                                           
1
 .233ممجزءمعـماآلؼيم–دقرةماظؾؼرةمم(

2
 .26ممجزءمعـماآلؼيم–دقرةماإلدراءمم(

3
 .59،58ماآلؼؿونمم–دقرةماظـقؾمم(
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ذظؽماظؿففؿمظؼدومماألغـك،مبؾمأشرىماظشورعمايؽقؿمعـمحيلـمادؿؼؾولمبـوتفمسـدمعقظدػـم

م–وؼمدىمحؼفـمصكماظرتبقيمبوىزاءماألوصكمواٌـزظيماظؽرمييمسـدمربف،مصؼدمروىمسـمسوئشيم

عـمابؿؾكمعـمػذهماظؾـوتمبشقكءمصلحلـم:م"ممضولم-()-ممأنمردقلماهللم–رضكماهللمسـفوم

"إظقفـمطـمظفمدرتامعـماظـورم
(1)

،موصكمػذامعومؼغرىمسؾكماظؾشورةمبفـ،موظقسمبوظؿففؿم

ٌقالدػـ،موعـمحؼفمأنمؼؽقنمظفمادؿمحلـمحؿكمالمؼعريمبفمبنيمأضراغف،مصننمظؽؾمإغلونمعـم

امسفمغصقؾو،موهلذامطونمعـمحؼماظطػؾمأنمحيظكمعـمواظدؼفمبودؿمحلـمؼـريمصكماظـػسم

إغؽؿمتدسقنمؼقمم-م:م"م()-مععـكمرقؾومإذامغقدىمبف،مصؼدمروىمأبقماظدرداءمسـمردقلماهللم

"اظؼقوعيمبلمسوئؽؿموأمسوءمآبوئؽؿ،مصلحلـقامأمسوءطؿ
(2)

،مواألعرمبنحلونماألمسوءمؼقجىمأنم

.مؼؽقنمادؿماظطػؾمحلـومؼـريمععـكمرقؾومسـدمذطره

َضَؾؾم:م"ممرضكماهللمسـف،مضولم–وعـمحؼفمأنمؼعوعؾمبويـونمواظعدل،مصؼدمروىمأبقمػرؼرةم

إنمديم:ممايلـمبـمسؾكموسـدهماألضرعمبـمحوبسماظؿؿقؿل،مصؼولماألضرع-()-ردقلماهللم

عـمالمؼرحؿمالم:م"موضول-()-سشرةمعـماظقظدمعومضؾؾًمأحدامعـفؿ،مصـظرمإظقفماظـؾكم

"ؼرحؿ
(3)

-ضدممغوسمعـماألسرابمسؾكمردقلماهللم:م"ممرضكماهللمسـفومضوظً–،موسـمسوئشيم

()أومأعؾؽمإنم:مواهللمظؽــومعومُغَؼؾؾ،مصؼولم:مغعؿ،مضوظقام:مُتَؼؾؾقنمصؾقوغؽؿ؟م،مضوظقا:مصؼوظقام-م

"طونماهللمغزعمعـمضؾقبؽؿماظررييم
(4)

،موصكمػذؼـمايدؼـنيموشريػؿومدظقؾمسؾكمأنماظررييم

صكماظؿعوعؾمععماألرػولمعطؾقبيميلـمتـشؽؿفؿ،مطؿومؼلؿقؼماألرػولمذيقعوماظعدلمععفؿم

م-()-مأنمردقلماهللم–مرضكماهللمسـفؿوم–صكماظرتبقيمواظعطقي،مصؼدمروىماظـعؿونمبـمبشريم

                                           
1
مبلـدهمسـمسوئشيم2/136أخرجفماظؾكورىمصكمصقققف،مطؿوبماظزطوة،مبوبمأتؼقاماظـورموظقمبشؼممترةمواظؼقؾمعـماظصدضيممم(

مبلـدهم2129مح4/2027وأخرجفماإلعوممعلؾؿمصكمصقققفمطؿوبماظربمبوبمصضؾماإلحلونمإديماظؾـوتم.مرضكماهللمسـفوم

 .سـمسوئشيمرضكماهللمتعوديمسـفو،مورواهمأريدمواظـلوئكمسـماظلقدةمسوئشيمرضكماهللمسـفو

2
 .،مورواهمأريد4948مرضؿم–مبوبمتغقريماألمسوءم–مطؿوبماألدبم–رواهمأبقمداودمبندـودمحلـممم(

3
،مورواهمأريد،مورواهمعلؾؿموأبقمداودم8مص–م8مج–مبوبمررييماظقظدموتؼؾقؾفم–مطؿوبماألدبم–صققحم،مأخرجفماظؾكورىممم(

 .واظرتعذىمسـمأبكمػرؼرة

4
 .اٌرجعمغػلفمم(
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"اتؼقاماهللمواسدظقامصكمأوالدطؿم:م"مضولم
(1)

م،مواظعدلمؼشؿؾماظؿلقؼيمصكمطؾمعقزةمعودؼيمأوم

أدبقي،مواألوالدمؼشؿؾقنماظذطقرمواإلغوثمعـمشريمتػرضي،موعـمذلنمتؾؽماألحؽومموشريػومأنم

.متؽػؾمظألوالدمتربقيمغػلقيمدقؼيموضقميي

:ماظؾـوءماظعؼؾكمواظعؾؿكماظلؾقؿم(2)

وعـمعالعحماألدوسماظؼقىمظؾؿؽقؼـماظرتبقىمواظعؾؿكمٌرحؾيماظشؾوبمأنمجيدوامعـم

آبوئفؿمصكماٌرحؾيماظلوبؼيمعومؼؼقفؿمسذابماهللمدؾقوغف،موذظؽمبؿعؾقؿفؿمأحؽوممدؼـف،موػدىم

ـَمآَعـُقامُضقامَأِغُػَلُؽِؿمَوَأِػِؾقُؽِؿمَغوّرام:م"مذرسف،موأنمؼعؾؿقػؿموؼمدبقػؿ،مضولمتعودي َؼومَأؼَُّفوماظَِّذؼ

"مَوُضقُدَػوماظَّوُسمَواْظِقَفوَرُة
(2)

م:م–مرضكماهللمسـفم–،موصكمععـكمتؾؽماآلؼيماظؽرمييمضولمسؾكم

"عروػؿمبطوسيماهللموسؾؿقػؿماًري:م"سؾؿقػؿموأدبقػؿ،موضولمايلـم"
(3)

.م

عروام:م"مضول-م()-مضولمردقلماهللم:م"موضدمروىمسؿرومبـمذعقىمسـمأبقفمسـمجدهمضولم

"أبـوءطؿمبوظصالةمظلؾع،مواضربقػؿمسؾقفومظعشر،موصرضقامبقـفؿمصكماٌضوجع
(4)

،موسـمأبكم

عومسبؾمواظدموظدهمأصضؾمعـم:م"ممضولم-()-عقدكماظؼرذكمسـمأبقفمسـمجدهمسـماظـؾكم

"أدبمحلـ
(5)

ؼوردقلماهللمضدمسؾؿـومعومحؼم:مضوظقام:م،موروىماظؾقفؼكمسـمابـمسؾوسمضولم

"أنمحيلـمامسف،موحيلـمأدبف:م"ماظقاظد،مصؿومحؼماظقظدم؟،مضولم
(6)

،موضولمدػقونماظـقرىم

إنمػذامايدؼٌمِسَز،م:مؼـؾغكمظؾرجؾمأنمؼرذدموظدهمظطؾىمايدؼٌ،مصنغفمعلؽقلمسـف،موضولم

أدبمابـؽم:م"معـمأرادمبفماظدغقوموجدػو،موعـمأرادمبفماآلخرةموجدػو،موضولمسؾدماهللمبـمسؿرم

                                           
1
مسـماظـعؿونمبـمبشريمرضكماهللمسـف،موأخرجفم3/206أخرجفماظؾكورىمصكمصقققف،مطؿوبماهلؾي،مبوبماالذفودمصكماهلؾيممم(

معلـدهمسـماظـعؿونم13محم1243-3/1242علؾؿمصكمصقققف،مطؿوبماهلؾوتمبوبمطراػقيمتػضقؾمبعضماألوالدمصكماهلؾيم

 .بـمبشريمرضكماهللمسـف

2
 .6ممعـماآلؼيم–دقرةماظؿقرؼؿمم(

3
 .مدارماظرؼونمظؾرتاث–م195مصم–هػيماظقدودمبلحؽومماٌقظقدم:مابـماظؼقؿم(

4
 .،مورواهمأريدموأبقمداودموايوطؿمسـمابـمسؿرو495مرضؿم–مطؿوبماظصالةم–رواهمأبقمداوودمصكمدــفمم(

5
،مورواهمايوطؿمسـمبـمسؿروم1951مرضؿم–مبوبمعومجوءمصكمأدبماظقظدم–أخرجفماظرتعذىمصكمطؿوبماظربمواظصؾيمم(

 .بـمدعقدمبـماظعوص

6
 .،مورواهماظؾقفؼك45193مرضؿم–طـزماظعؿولمسـمابـمسؾوسموسوئشيمم(
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"صنغؽمعلؽقلمسـفمعوذامأدبؿفموعوذامسؾؿؿف؟،موػقمعلؽقلمسـمبرهمورقاسقؿفمظؽم
(1)

،مصػكمػذهم

األدظيمواآلثورمعومؼػقدمأنمظؾـوذكءمحؼومربرتعومصكماظؾـوءماظعؼؾكمواًؾؼكمواظعؾؿكمواظرتبقىم

اظلؾقؿ،مصنذامعومبـكمسؾكمتؾؽماٌرحؾيماظعؿرؼيمعومؼؾكمعـماٌراحؾموأوهلوماٌراػؼيمواظشؾوبم

.مصنغفومتؽقنمصوييميؿؾفو،موهؿؾمإضوصؿفو

م

:متطقؼرماٌـفٍماظرتبقىمواظؿعؾقؿكمظقلؿقسىمعؿغرياتمعرحؾيماٌراػؼيمواظشؾوب:مثوغقًو :متطقؼرماٌـفٍماظرتبقىمواظؿعؾقؿكمظقلؿقسىمعؿغرياتمعرحؾيماٌراػؼيمواظشؾوب:مثوغقًو

جيىمأنمؼؿطقرماٌـفٍماظرتبقىمواظؿعؾقؿكمظقلؿقسىمعؿغرياتمعرحؾيماٌراػؼيم

واظشؾوب،موعـماٌعؾقممأنمتؾؽماٌرحؾيمتشفدمتطقرًامعؾققزومصكمذكصقيماٌراػؼمواظشوبم

عـماٌؿؽـمإدراطفمواظؿعوعؾمععف،مودقفمؼؽقنمذظؽماظؿعوعؾمعقلقرماىوغىمإذامعومجوءمتوظقوم

الػؿؿوممطوفمبوظرتبقيمواظؿعؾقؿمصكمعرحؾيماظطػقظي،موعـمأػؿمعومميقزمذظؽماظؿطقؼرمصكم

:ماجملوظنيماظرتبقىمواظؿعؾقؿلمعومؼؾك

:مصكماجملولماظرتبقىمم(1)م

ؼؿعنيمسؾكمعمدلوتماظرتبقيمصكماجملؿؿعمأنمتلؿقسىماظؿطقرماىدؼدمصكمذكصقيم

اٌراػؼمواظشوب،مصالمتؼػمعؾودىءماظرتبقيمصقفمسـدماظؿصدىمٌومؼؾدؼفمعـماغدصوعموتفقرم

مبـؾف،مبؾمجيىمأنمؼؽقنمظإلضـوعمواظـصحماٌؼرتنمبؿلطقدمذاتف،مواالسرتافمبؼدراتفموجقدم

طؾريمصكمذبولماظرتبقيمحؿكمالمؼػؾًماظزعوممعـمؼدماألدرةمواجملؿؿعموؼفربماٌراػؼم

واظشوبمإديمعـمؼؿؾؼقغفمظقفـدوامروضوتفمواغدصوسفمصكماألغشطيماحملظقرة،موضدمأذورماإلعومم

ابـماظؼقؿماىقزؼيمإديمبعضماألدسماٌػقدةمالدؿقعوبمروضوتماٌراػؼمواظشوبمتؿؿـؾمصقؿوم

:مؼؾك

:مماالسؿـوءمبوىقاغىماًؾؼقيم(أ)

جيىمأنمجيدماٌراػؼمواظشوبمصكمإرورمتربقؿفموتعؾقؿفمسـوؼيمبوىوغىماًؾؼكمعـم

حقوتفمظؿؽقنماألخالقماظػوضؾيمػكمرققماظـفوةمظفمصكمزرييمايقوةمواضطرابماظؼقؿم

                                           
1
 .196مصم–ماظلوبؼم–ابـماظؼقؿمم(
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صقفو،موعـمذظؽماظصدقمواألعوغيمواٌروءةمواظـفدةمواظؽرم،مواظؾعدمسـماىشعم

واظطؿعمصقؿومصكمأؼديماآلخرؼـ،مواظطقشمواظعفؾيمواًػيم،وعـماٌػرتضمأنمؼؽقنم

ضدمُغَؾفمإديمتؾؽماىقاغىماألخالضقيمصكمبقاطريمحقوتف،محؿكمالمتصريمعضوداتم

األخالقمصـعيمصقفمصقعلرمعػورضؿفومصكماظؽرب،مألنمتغريماظعوداتمصعى،مواًروجمسـم

إظػماظطؾقعيمصكمشوؼيماظعلرم
.ممم(1)

:مانمؼؿعقدمسػيماظـػسم(ب)م

ؼـؾغكمظؾقديمأنمؼعقدموظدهمسؾكمسػيماظـػس،موجيـؾفماألخذمعـمشريهمشوؼيماظؿفـى،م

ألنمعـماسؿودماألخذمصورمظفمرؾقعيموتعقدمسؾكماألخذمدونماظعطوءم
مم(2)

.م

 :أنمجيـؾفماظؽلؾمواظؾطوظيم(ج)م

وؼـؾغكمسؾكماظقديمأنمجيـىموظدهماظؽلؾمواظؾطوظيمواظدسيمواظراحي،موؼلخذهم

بلضدادػو،مصالمؼرحيفمإاًلممبؼدارمعومجيددمغشورفمالدؿؽـوفماظعؿؾ،مصننمظؾؽلؾمواظؾطوظيم

سقاضىموخقؿيم،موظؾفدمواظؿعىممثورامريقدةمإعومصكماظدغقو،موإعومصكماظعؼؾك،موإعوم

.صقفؿومععًو
مم(3)

:مأنمؼعقـفمظؾؿغؾىمسؾكمذفقاتمبطـفموصرجفم(د)م

جيىمسؾكماظقديمأنمجيـىموظدهمعضورماظشفقاتماٌؿعؾؼيمبوظؾطـمواظػرج،مألنممتؽقـفم

عـمأدؾوبفومواإلصلوحمظفمصقفومؼػلدهمصلودًامؼعزمسؾقفمبعدهمإصالحف،موطؿمعـموديمأذؼكم

وظده،موأتؾػمصؾذةمطؾدهمسـدعومأػؿؾمتلدؼؾف،موترطفمغفؾومظشفقتفمزـومعـفمأنمذظؽمعـم

.بوبماظررييمبف،موػقمصكمحؼقؼيماألعر،مإمنومؼدصعفمظؾؿفوظؽموؼؾؼكمبفمصكماظـور
ممم(4)

:متلطقدمذاتفموتـػريهمعـماإلععقيمواالغؼقودمظؾطوغيماظلقءم(ػـ)

وعـمأػؿمعؼقعوتماظرتبقيمأنمؼـؿكماألبمصكموظدهماالسؿدادمبذاتف،مواالسؿزازم

بشكصقؿف،موأغفمجيىمسؾقفمأنمؼؽقنمسصقومسؾكماالغؼقودمظغريهمإالمصقؿومؼراهمخريًامظفم

                                           
 .موعومبعدػو209صم-مماظلوبؼ–ابـماظؼقؿمم( 1

2
.م210مصم–اٌرجعمغػلفمم(

3
 .اٌرجعمغػلفم(

م
4
م .اٌرجعمغػلفم(
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وظدؼـف،موالمؼؽقنمإععيمٌـمؼرؼدمأنمجيرهمإديمعقارـماهلالكمواظلقءمطوٌكدرات،مأوم

اظؿلقل،مأوماالسبراصوتماألخالضقيمواىـلقي
م.م(1)م

:مأنمؼؽقنمجودامصكمعظفره،موصقؿومؼؿقؿؾفمعـماألعوغوتمواٌلؽقظقوتمم(و)م

وجيىمأنمتلخذمعـوػٍمتربقيماٌراػؼمواظشوبمصكماسؿؾورػو،مأنمؼؽقنمعظفرهمحلـوم

وععربامسـمذاتف،مصالمؼؿشؾفمصقفمبوىـسماآلخر،موأنمتؽقنمعالبلفمعالئؿيمىـلف،موأنم

هقكمصقفمطؾمأدؾوبماظؼدرةمسؾكمريؾماألعوغيموهؿؾماٌلؽقظقي
(2)

م

.م

م

:مصكماجملولماظؿعؾقؿلمم(2)م

جيىمأنمؼؽقنماظؿعؾقؿمعالئؿومظؾؿرحؾيماظعؿرؼيماظؿكمميرمبفوماٌراػؼمواظشوب،موعـمأػؿم

:معالعحمتؾؽماٌالءعيمعومؼؾك

:مأنمؼؽقنماظؿعؾقؿمعقاصؼومظرشؾيماظدارسمم(أ)

المؼلقغمأنمؼػرضمسؾكماظدارسمغقعمعـماظؿعؾقؿمالمؼرشىمصقفموالمؼلؿقلـفموالمجيدمغػلفم

صقف،مذظؽمأنماظؿكصصماظعؾؿكماٌمدىمإديماخؿقورمغقعمعـماظدراديمعدارهمسؾكم

اظؽػوؼي،مواظؽػوؼيمأدودفوماظرشؾي،موعـمثؿمصننماظطوظىمإذامأرشؿمسؾكمغقعمععنيمعـم

.ماظؿعؾقؿ،مصنغفمظـمَؼِفَدمصكمهصقؾف،محقٌمملمؼعفدمسـمأحدمأنمَؼِفَدمصقؿومالمرشؾيمظفمصقف

:مأنمؼـؿكمضدرةماٌراػؼمأوماظشوبمسؾكماظـؼوشموايقارم(ب)

أنمؼظؾماظطوظىمصوعؿومسؾكمعؼعدماظدراديمؼؿؾؼكمعـماٌدرسمعوم-مطذظؽ-موالمؼلقغ

ؼؼقظف،مثؿمحيػظفمسـمزفرمضؾىمظقؾؼكمبفمطؿومتؾَؼوهمسؾكمورضيماإلجوبيموحيصؾمسؾكمأسؾكم

اظدرجوت،مصنذامعومادؿدرجمإديمعـوضشيمبعقدةمسؿومحػظفمصورمػقمواٌؼعدماظذىمجيؾسم

.مسؾقفمدقاء

إنماظؼدرةمسؾكمايقارمواحرتامماآلخرمعدخؾمصققحمظؾرتبقي،موتؽقؼـماظعؼؾماظؼودرمسؾكم

ادؿقعوبماآلراءماٌكؿؾػي،مواظؿعوعؾمععفومحبقودموعقضقسقيمووردمبعقدامسـماظؿعصىم

.مواظؿطرف

م

                                           
1
م .211صم–اٌرجعمغػلفم:مصكمػذاماٌعـكم(

2
م.مموعومبعدػو211صم-ماٌرجعمغػلف:مصكمػذاماٌعـكم(
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:مأنمؼردخمصكمذكصقيماظطوظىمعؾدأمايقودمواظؿفردمواٌقضقسقيم(ج)م

جيىمأنمؼرتدخمصكمذكصقيماظطوظىمعؾدأمايقودمواٌقضقسقي،محؿكمالمؼـقوزمىوغىم

سؾكمحلوبمآخرمبعقدامسـمغزاػيماظؿـوولموسداظيمايؽؿ،مصنذامغؼدمؼؽقنمغؼدهمهللمتعودي،م

وحؿكمؼعصؿمغػلفمعـموـقدمضدراتفم-مدؾقوغفم-موإذامغصحمؼؽقنمغصقفمخوظصومظقجففم

.موعومتعؾؿفمصكمدؾقؾماظؾورؾمواالغؿصورمظؾضالل

:مأنمؼلؿـفضمصقفمدالعيماظؿعؾريموترتقىماظؿػؽريم(د)م

جيىمأنمؼؿعؾؿماظطوظىماظؿعؾريماظلؾقؿمسؿومؼػؽرمصقف،مصؿؽقنمأظػوزفمدؾليمعلؿؼقؿي،م

 وسؾوراتفمعؾشرةمشريمعـػرة،موعفذبيمشريمصَظيمأومشؾقظي،مصننماظؿعؾريمايلـمعـمعطؾقبوتم

ـَم:"ماظشورعمألغفمالمحيىماىفرمبوظلقء،مضولمدؾقوغف َظومُؼِقىُّماظؾَُّفماْظَفِفَرمِبوظلُّقِءمِع

"اْظَؼِقِل
،مم(1)

طؿومأغفمعـمحؼققماظـوسمسؾكماٌؿؽؾؿ،مصضالمسـمأنمؼؽقنمػذاماٌؿؽؾؿم

عدردومأومععؾؿومؼؿعوعؾمععمعرياثماظـؾقةموؼدلمتالعذتفمسؾكمعقارـماًريمواظصالح،م

"مَوُضقُظقامِظؾَّوِسمُحِلـّو:"مضولمتعودي
(2)

م.مم

وعـمحؼفمأنمجيدمصكمعـوػٍماظؿعؾقؿمعومؼـظؿمسؼؾفموؼرتىمصؽرهموجيعؾمطؾمجزءممموم

ؼؼقظفمربؽقعومبؼقاسدماٌـطؼماظؿكموعؾماظـؿوئٍممثرةمؼوغعيممٌؼدعوتمعـطؼقيممتفدمهلو،م

.مصالمتؿعورضماظـؿوئٍمععمعؼدعوتفوموالمتؿـوصرماألحؽوممععمأدؾوبفو

:ممأنمؼؿقاصؾماظعؾؿمععماظقاضعماظعؿؾكم(ػـ)م

الجيقزمأنمؼؽقنمعومؼؿعؾؿفماظطوظىمذبردمأضقالمغظرؼيمبعقدةمسـماظقاضع،موإمنومجيىمأنم

ؼؿقؼؼماظرتابطماظقثقؼمبنيماظعؾؿمواظعؿؾماظذىمؼغطكمطوصيموجقهمايقوةموذيقعم

جقاغؾفو،موحؿكمالؼؽقنمحظماظطوظىمعـماظؿعؾقؿمأنمحيصؾمسؾكمورضيمعقثؼيمتػقدمأغفمضدم

حصؾمسؾكمدرجيمجوععقيمصكمدبصصمععني،موالمجيدمسؿالمؼالئؿمدبصصفمبعدمدبرجفم

أنمتؿقاصرمظفماألجفزةماظعؾؿقيم-مبداػي-وحصقظفمسؾكماظدرجيماظعؾؿقيمصقف،موؼؼؿضكمذظؽ

.مواٌعداتمايدؼـيماظؿكمتؿقحمظفمصرصيمعؿؽوصؽيمصكماظؿعؾقؿمععمشريهمعـمطوصيمأبـوءماظعومل

م

م

                                           
1
م.م148جزءمعـماآلؼيم-مدقرةماظـلوءمم(

2
م.م83جزءمعـماآلؼيم-مدقرةماظؾؼرةم(



 29 

 :أنمجيدمصكمأدؿوذهمععـكماظؼدوةم(و)

عـمحؼماٌؿعؾؿمأنمجيدماظؼدوةمصقؿـمؼؿعؾؿمسؾكمؼدؼف،مصننماظعؾؿمظقسمذبردمععؾقعوتم

ميؿؾهمبفومسؼؾف،موظؽـفمردوظيمميؿزجمصقفومضقلماٌعؾؿمععمصعؾف،مصالمجيقزمأنمؼؼقلمطالعوم

وؼـؼضفمبؿصرصف،مألنماظػعؾمأضقىمعـماظؼقل،مواظعؾؿمأدودفماظؼقل،مصنذامغوضضفماظعؿؾم

.ماغفورموتالذكمصكمذػـماظطوظى،موظـمجيدمبعدمذظؽمعومؼؼـعفمبف

:مأنمؼعؿؼمصكماظطوظىمععـكماظؿلوعحمواالغؿؿوءم(ز)م

إنماظقرـمػقمربؿقىمأبـوئفمسؾكماخؿالفمدؼوغوتفؿموأجـودفؿموأظقاغفؿ،موعـماظقاجىم

أنمجيدماظطوظىمصكماظؿعؾقؿماٌعوغكماظؿكمتعؿؼمصكمذكصقؿفمععـكماظؿلوعحمواظؿقاصؾم

ععماآلخرؼـمواحرتاممحؼقضفؿموطراعؿفؿ،مطؿومؼعؿؼمظدؼفمععـكماالغؿؿوءموحىماظقرـم

ألغفمربؾماظـعؿماظؿكمأغعؿماهللمبفومسؾكماظـوس،مصفقمُعَلَؿؼُرماٌولمواظعرضمواظشرف،موػقم

.معـمأسظؿمغعؿماهللمسؾكماظـوس،موجيىمسؾقفؿمأنمحيوصظقامسؾقفومبؽؾمشولموغػقس

م

اٌطؾىماظـوغكم

شوؼوتماظؿؽقؼـماظرتبقىمواظعؾؿكمظؾؿراػؼنيمواظشؾوبم

وأثرهمسؾكماظصقيماإلنوبقيمصكماجملؿؿعم

م

إنمعـمأػؿمشوؼوتماظؿؽقؼـماظرتبقىمواظعؾؿلمظؾؿراػؼنيمواظشؾوبمعـمحقٌماظؿلثريمسؾكم

:ماظصقيماإلنوبقيمصكماجملؿؿعمأعرؼـمػؿو

.مأنمؼؽقنماظؿعؾقؿمخودعومظؾرتبقيموعلوسدًامسؾكمتؽقؼـمذكصقيمضودرةمسؾكماظعطوء:مممأواًل

أنمؼعؿؼمصكماٌؿعؾؿمععـكماإلميونمبوهللمتعودي،موعومؼمدىمإظقفمذظؽماإلميونمعـم:ممموثوغقًو

األسؿولماظـوصعيماظؿكمتعؿرماألرضموترصعمعؾودئماظدؼـماظؿكمهضمسؾكمايىمواظعدلم

واٌلوواةمواظؿلوعحمبنيماظـوسمذيقعو،موتؼدؼرمحؼماظـلؾمصكماظلالعيمواظصقيماإلنوبقي،م

وعـماٌمطدمأنمػـوكمصؾيموثقؼيمبنيماظؿؽقؼـماظرتبقىمواظعؾؿكماظلؾقؿمظؾؿراػؼنيمواظشؾوبم

مأنماظعؾؿمػقماٌدخؾماظصققحمظؽؾمسؿؾمدؾقؿ،م–مبداػيم–واظصقيماإلنوبقيمٌومػقمععؾقمم

وإذامعوماضرتنماظعؾؿمبوظرتبقيماظؼقمييمصنغفؿومؼؽػالنمصقيمإنوبقيمسؾكمدرجيمسوظقيمعـماظرضكم
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واظـفوح،مورمبومطونماظعؾؿمععماظرتبقيمػؿوماٌؼدعيماظصقققيمٌومغرجقهمعـمصقيمإنوبقيم

راضقي،مالمدقؿومصقؿومؼؿعؾؼمبوحملوصظيمسؾكماظصقيمواالظؿزاممبلدؾوبماظقضوؼيمعـماألعراضماظؿكم

تؿفددػوم،مألنماظعؾؿمميـؾماألدوسمصكمإنوحمتؾؽماٌؾودىء،مطؿومأغفمدؾىمرئقلكمظؿؼقؼيم

اظذاتمواالسؿدادمبوظـػس،مصالمؼؼعمصوحؾفومضققيمظؿؾؽماظلؾقطقوتماالجؿؿوسقيماظشوئـيماظؿكم

مػقماظلؾىماألدودكمصقفو،محقٌمؼؽقنمداصعومالرتؽوبمسددمعـم–موالمؼزالم–طونماىفؾم

تؾؽماظلؾقطقوتمعـؾماظعـػماالجؿؿوسكماٌؾـكمسؾكماخؿالفماظـقع،موضدمؼؽقنمسوئؼومدونم

ضدرةماٌعؿدىمسؾقفمسؾكماظدصوعمسـمغػلفمووضوؼؿفومعـمعضورمتؾؽماظلؾقطقوتماظشوئـي،مطؿومأنم

مميـؾم–ممبومؼؽػؾفمعـمتقازنمسؼؾكموضدرةمسؾكماظؿـوولماٌقضقسكمظؾؼضوؼوماظشرسقيم–اظعؾؿم

رققماظـفوةمعـماظؿعوعؾماًورهمععماألدظيماظشرسقيماظؿكمادبذػوماظؾعضمذرؼعيمظؾؿلوسم

بلالعيمبدنماألغـكمحنيمدكروػومظؾؼقلمبقجقبماًؿون،مأومووػؾقامتؾؽماألدظيميرعوغفوم

عـماٌرياثموضصرهمسؾكماظذطقرمعـمسصؾوتماٌقرث،مطؿومأنماظؿؽقؼـماظعؾؿكمواظرتبقىم

اظصققحمدؾىمأطربمظؿؼدؼرماٌراػؼنيمواظشؾوبمألػؿقيماظؿـودؾمصكمايقوة،موؼدصعفؿمظؾقرصم

سؾكمعقظدهموتؽقؼـفمتؽقؼـومصقققوموذظؽمحبلـماظرتبقيموتػعقؾمدورماألعقعيموتـظقؿماألدرةم

ممومؼؿقحمألصرادػومحؼققماظرتبقيماظؽرميي،موعـمضؾؾموعـمبعدمصنغفمؼفذبمدواسكماظغرؼزةم

اٌفؾؽي،موؼؾعدػؿمسـماٌفؾؽوتماظؿكمتؿفددمحقوتفؿ،مطؿومؼلوسدػؿمسؾكمممورديم

اخؿقوراتفؿمصكمايقوةمبـوءمسؾكمععؾقعوتمصقققيموسزمييمضقؼيموحؿكمؼؿقؼؼمذظؽمجيىمأنم

 :مؼؿقاصرمأعرؼـ

م

:ممأنمؼؽقنماظؿعؾقؿمخودعومظؾرتبقيموعمدؼومإديمتؽقؼـمذكصقيمضودرةمسؾكماظعطوء:مأوهلؿو :ممأنمؼؽقنماظؿعؾقؿمخودعومظؾرتبقيموعمدؼومإديمتؽقؼـمذكصقيمضودرةمسؾكماظعطوء:مأوهلؿو

عـمأػؿمشوؼوتماظؿعؾقؿ،مأنمؼؽقنمسوعالمعلوسدامظؾرتبقي،موتؽقؼـمذكصقيمدقؼيمضودرةم

سؾكماظعطوءمواظؾـوءمواظؿػؽريماظعؼؾكماظلؾقؿماظذىمميؽـمأنمؼؼقدمإديمتطؾقؼمصققح،مومحقوةم

سؿؾقيمغوجقيمصكمطوصيمذبوالتمايقوةماظصـوسقيمواظؿفورؼيمواظزراسقيمواظعلؽرؼيمواظطؾقيم

واظعؾؿقيموشريػو،موعـمثؿمؼؽقنماظعؾؿمعدخالمظؿؼقؼيماألصراد،موؼؽقنماألصرادمضودرؼـمسؾكم

صـعماظؿؼدممسؾكماألرضماظؿكمؼعقشقنمسؾقفو،مواظقرـماظذىمؼـؿؿقنمظف،موذظؽمحبػظماظـلؾم

وتقصريمأدؾوبماظرسوؼيمواظرتبقيماظؽػقؾيمبلنمؼؽقنمسؾكماٌلؿقىماظذىمميؽـفمعـمريؾم
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األعوغيمبؼقةموجلورة،موارتؾوطماظعؾؿمبؿؾؽماظغوؼيمجيعؾمعـفمحؼومجيىمأنمؼؽػؾفماجملؿؿعم

ىؿقعمأبـوئف،موالمجيقزمأنمتؽقنماظعقاعؾماٌودؼيمسوئؼومدونمهصقؾفمأوماظؿػقق،مصقفموذظؽم

بوخؿاللماظؿقازنمبنيمعصودرماظؿـؿقيموعقارـمإتػوضفو،مطؿومالمجيقزمأنمحيرممأحدمعـفمإالمإذام

طوغًمضدراتفماظعؼؾقيمورشؾؿفمصكمهصقؾماظعؾؿمالمتلوسدمسؾكماظؿقؿسمظفمصكماظؾؼوءمسؾكم

 :رؾؾف،موػذامؼؼؿضكمأعرؼـ

م

:مأنمؼؽقنماظؿعؾقؿمربؾقبوموعرشقبومظذاتفمم(11)) :مأنمؼؽقنماظؿعؾقؿمربؾقبوموعرشقبومظذاتفمم(

واظعؾؿمعـمػذهماظـوحقيمؼعدمشوؼيمعطؾقبي،موسؿالمعؼصقدامظذاتفمعـمجفيمأغفمعؽقنم

أدودكمظؾصقيماإلنوبقي،موعـمؼؿلعؾمحدؼٌماظؼرآنماظؽرؼؿمواظلـيماظـؾقؼيماظشرؼػيمسـماظعؾؿ،م

 :جيدمػذاماٌعـكمواضقومصقفؿو،موذظؽمطؿومؼؾك

 

:معـماظؽؿوبماظؽرؼؿ (مأ)

"َذِفَدماظؾَُّفمَأغَُّفمَظومِإَظَفمِإظَّومُػَقمَواْظَؿَؾوِئَؽُيمَوُأوُظقماْظِعْؾِؿمَضوِئّؿومِبوْظِؼِلِط:"مؼؼقلماهللمتعوديم
(1)

،م

ـَمُأوُتقاماْظِعْؾَؿمَدَرَجوٍتم:"موؼؼقلمتعودي ـُِؽِؿمَواظَِّذؼ ـَمآَعـُقامِع "َؼِرَصِعماظؾَُّفماظَِّذؼ
(2)

،مصؼدمدَلمػذانم

اظؼقالنماظؽرميونمسؾكمأنمعرتؾيماظعؾؿمسوظقيمصكمحدمذاتفو،موأنمعرتؾيمأصقوبفمترضكمإديم

دؾىمظرصعيماظعومل،موأنمػذهماظرصعيمصكمادؿؼالهلوم-ممصكمذاتف-معرتؾيماٌالئؽي،موأنماظعؾؿم

ومتقزػومتعودلمرصعيماإلميونمبوهللمدؾقوغف،موصكمػذامعومؼػقدمأنماظعؾؿمعطؾقبمذرسومظذاتف،م

ـَمَظوم:م"موممومؼدلمسؾكمذظؽمضقلماهللمتعودي ـَمَؼِعَؾُؿقَنمَواظَِّذؼ ُضِؾمَػِؾمَؼِلَؿِقيماظَِّذؼ

"َؼِعَؾُؿقَن
(3)

.م،محقٌمجعؾماظعؾؿمصكمذاتفمأداةمظؿؿققزمعـمؼعؾؿقنمسؾكمعـمالمؼعؾؿقن

 

:ممموعـماظلـيماظشرؼػيم (مب)

صضؾماظعوملمسؾكم:"ضولمم-()-ممأنمردقلماهللم–رضكماهللمسـفم-معومرواهمأبقمأعوعيم

إنماهللموعالئؽؿفموأػؾماظلؿقاتمواألرضمحؿكم:"م،مثؿمضولم"اظعوبدمطػضؾكمسؾكمأدغوطؿ

                                           
1
م.18مجزءمعـماآلؼيم–دقرةمآلمسؿرانمم(

2
مم.11ممجزءمعـماآلؼيم–دقرةماجملودظيمم(

3
 .9ممجزءمعـماآلؼيم–دقرةماظزعرمم(
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"اظـؿؾيمصكمجقرػو،موحؿكمايقتمظقصؾقنمسؾكمععؾؿلماظـوسماًري
،ممم(1)

وسـمأبكم

عـمدؾؽمررؼؼومؼؾؿغكم:"ممؼؼقلم-()-ممسعًمردقلماهللم:"ضول-مرضكماهللمسـف-ماظدرداء

صقفمسؾؿومدفؾماهللمظفمررؼؼومإديماىـيموإنماٌالئؽيمظؿضعمأجـقؿفومظطوظىماظعؾؿمرضوممبوم

ؼصـع،موإنماظعوملمظقلؿغػرمظفمعـمصكماظلؿقاتمواألرضمحؿكمايقؿونمصكماٌوء،موصضؾماظعوملم

سؾكماظعوبدمطػضؾماظؼؿرمسؾكمدوئرماظؽقاطىموإَنماظعؾؿوءمورثيماألغؾقوء،موإنماألغؾقوءمملم

ؼقرثقامدؼـوراموالمدرػؿوموإمنومورثقاماظعؾؿ،مصؿـمأخذهمأخذمحبظمواصرم
م(2)

-م،موسـمععووؼي

"عـمؼردماهللمبفمخريامؼػؼففمصكماظدؼـ:م"ضولم-()-مضولمردقلماهللم:مضول-مرضكماهللمسـف
م

(3)

،مصؼدمدظًمػذهماألحودؼٌماظشرؼػيموشريػومسؾكمأنمرؾىماظعؾؿمصكمذاتفمشوؼيمؼـؾغكم

اظؿؿودفومبوظغوظلمواظـػقس،مألنمتؾؽماظغوؼيمػكمررؼؼماًريمٌـمؼرؼدماهللمظفماًري،موأنم

صضؾماظعوملمظعؾؿف،مالمؼداغقفمصضؾ،موأنماظعؾؿمررؼؼمإديماىـي،مودؾىمادؿغػورمطوصيماظؽوئـوتم

 .ٌـمؼطؾؾفمأومؼشؿغؾمبف،موصكمذظؽمدالظيمسؾكمأغفمخريمجيىمأنمؼؼصدمظذاتف

م

:مأنمؼـؿصرمرؾىماظعؾؿمسؾكمغدرةمصرصماظعؿؾم(22م)م) :مأنمؼـؿصرمرؾىماظعؾؿمسؾكمغدرةمصرصماظعؿؾم(

وحقٌمطونمرؾىماظعؾؿمعؼصقدًامظذاتف،موررؼؼومإديمخريىماظدؼـمواظدغقو،موصالحماألوديم

واآلخرةممبومؼؽػؾفمعـمضقةماظـلؾموصقيماإلنوب،مصنغفمالمجيقزمأنمؼؽقنماظعفزمصكمصرصم

اظعؿؾمصودًامسـف،مأومصورصومسـماظؿؿودفمواظصربمسؾكماالذؿغولمبف،موهلذامملمؼؽـمعـماظصقابم

م اغصرافمبعضماظشؾوبمسـف،موسدمماظصربمسؾكمرؾؾفمادؿعفوالمظؽلىماٌول،موتطؾعومظؿقصقؾ

ايظقزماٌودؼيمظؾققوةمضؾؾماظػراغمعـمرؾؾف،محقٌمالمجيقزمأنمتؽقنماظغوؼيمعـمهصقؾم

اظعؾؿمػكمايصقلمسؾكماظقزقػي،مأومارتؼوءماٌـصى،موإمنومجيىمأنمؼؽقنماظعؾؿمأداةمظؿـؿقيم

                                           
1
مبلـدهمسـمابكم2690محم5/50بوبمعومجوءمصكمصضؾماظػؼفمسؾكماظعؾودةم-مطؿوبماظعؾؿم-مأخرجفماظرتعذىمصكمدــفمم(

م .أعوعيمرضكماهللمسـفموضولماظرتعذىمحدؼٌمشرؼى

(2
مح،مورواهمأبقمداودموابـم49-5/48بوبمعومجوءمصكمصضؾماظػؼفمسؾكماظعؾودةم-ماظعؾؿطؿوبمم-مأخرجفماظرتعذىمصكمدــفم

.معوجفموابـمحؾون

3
موأخرجفماإلعوممعلؾؿم1/27بوبمعـمؼردماهللمبفمخريًامؼػؼففمصكماظدؼـم-مطؿوبماظعؾؿم-مأخرجفماظؾكورىمصكمصقققفممم(

مسـمععووؼيمبـمأبكمدػقون،مورواهمابـمعوجفمصكم1037حم2/719صكمصقققفمطؿوبماظزطوةمبوبماظـفكمسـماٌللظيم

 .صضؾماظعؾؿوءموايٌمسؾكمرؾىماظعؾؿ
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اظشكصقيموتعؿقؼمإحلودفومبوظؽراعيماإلغلوغقي،مموتردقخمضدراتفومسؾكماظؿعوعؾماظصققحمععم

ضضوؼومايقوةموعقاضػفوموعشؽالتفو،موعـمأػؿفوماظصقيماإلنوبقيماجمللدةمظؽؾمتؾؽماٌعوغكم

 .االجؿؿوسقيمواإلغلوغقيماٌؼصقدة

م

:مماظػفؿماٌلؿؼقؿمظؾدؼـ،مواظؿعوعؾماظصققحمععماظدغقو:مثوغقفؿًو :مماظػفؿماٌلؿؼقؿمظؾدؼـ،مواظؿعوعؾماظصققحمععماظدغقو:مثوغقفؿًو

وعـمشوؼوتماظعؾؿمصكماإلدالممأنمؼعنيماٌراػؼنيمواظشؾوبمسؾكماظػفؿماٌلؿؼقؿمظؾدؼـ،م

واظؿعوعؾماظصققحمععماظدغقو،موػذاماظؿقازنمصكماظؿؽقؼـماظعؾؿكمؼؽػؾمصقيمإنوبقيمطرميي،م

وػقمعومؼؾدومواضقومعـماألدظيماظصقققيماظؿكمتشريمإظقفمضصدا،موعـفومضقلماهللمتعوديمحؽوؼيم

َواِبَؿِغمِصقَؿومآَتوَكماظؾَُّفماظدَّاَرم-:"مسـمضورونموعومضوظفمظفمحؽؿوءمضقعفمسـدعومرغكممبوظفماظؽـريم

ـَماظدُِّغَقْوم ـَِسمَغِصقَؾَؽمِع "اْظكِخَرَةمَوَظومَت
(1)م

،محقٌمجعؾماظغوؼيماٌـؾكمعـمسؾؿماإلغلونموسؿؾفم

تؿؿـؾمصكماظعؿؾمظؾدؼـمواظدغقو،موضدمًَصمابـمسؿرمعومضقؾمصكمععـكمػذهماآلؼيماظؽرمييم

احرثمظدغقوكمطلغؽمتعقشمأبدام:م"بعؾورةموجقزةمداظيمسؾكمػذاماٌعـكمبقضقحمحنيمضول

"واسؿؾمآلخرتؽمطلغؽممتقتمشدا
م(2)

،موإذامطوغًماآلؼيماظؽرمييم،موعومصلرػومبفمسؾدماهللمبـم

تدلمسؾكمذظؽماظؿقازنماٌطؾقبمصكماظؿؽقؼـماظعؾؿكمبنيماظدؼـم-ممرضكماهللمسـفؿو–سؿرم

 :واظدغقو،موإذامطونمذظؽماظؿقازنمضرورؼومصنغفمجيىمأنمؼظفرمصكمأعرؼـمػؿوم

:ماظػفؿماٌلؿؼقؿمظؾدؼـم(11)) :ماظػفؿماٌلؿؼقؿمظؾدؼـم(

إنمصفؿماظدؼـمسؾكمسبقمعلؿؼقؿمالمؼؿؿمإالمبوظعؾؿ،مودؾىمذظؽمأنماظعؾؿمبوهللمتعودي،م

وبلحؽوممدؼـفمالمؼؼقممسؾكماالبؿؽورماظذػـك،مأوماالبؿداع،موإمنومؼؼقممسؾكماظؿلؾقؿمواالعؿـولم

واالتؾوع،مواظؿؾؿقذمؼلخذمسؾؿفمسـمأدؿوذه،مثؿمتؿقاديمدؾلؾيماألخذمسـماظعؾؿوءمجقالمبعدم

جقؾ،موخؾػومسـمدؾػمحؿكمؼصؾماإلدـودمإديمتوبعكماظؿوبعني،مثؿماظؿوبعنيمثؿماظصقوبي،مثؿم

ممثؿمسـمربفمجَؾمصكمساله،موهلذامطونماظعوملمعؾؾغومسـمربف،م-()-ماألخذمسـمخومتماٌردؾني

ِإنَّم:"موطونمأعقـومسؾكمعرياثماظـؾقةمؼؾقـفمظؾـوسموالؼؽؿؿف،مبؾمؼؾؾغفمبالمأجر،مضولمتعودي

ـُُفُؿم ـِمَبِعِدمَعومَبقََّّوُهمِظؾَّوِسمِصلماْظِؽَؿوِبمُأوَظِؽَؽمَؼْؾَع ـَماْظَؾقِّـَوِتمَواْظُفَدىمِع ـَمَؼْؽُؿُؿقَنمَعومَأِغَزْظـَومِع اظَِّذؼ

                                           
1
م.م77ممجزءمعـماآلؼيم–دقرةماظؼصصمم(

2
م .رؾعيماهلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوب-م314صم–م13جـ-ممظؾؼررؾك–عشورمإظقفمصكماىوععمالحؽومماظؼرآنمم(
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ـَمَتوُبقامَوَأِصَؾُققامَوَبقَّـُقامَصُلوَظِؽَؽمَأُتقُبمَسَؾِقِفِؿمَوَأَغوماظؿَّقَّاُبم ـُُفُؿماظؾَّوِسـُقَنم،مِإظَّوماظَِّذؼ اظؾَُّفمَوَؼْؾَع

"اظرَِّحقُؿ
م(1)

؛
م

بؾمإنمبقونمػدىماظدؼـمطونمواجؾومدؼـقومسؾكمطوصيمأتؾوعماظدؼوغوتماظلؿووؼيم

ـَمُأوُتقاماْظِؽَؿوَبم:"مضؾؾماإلدالم،مؼدلمسؾكمذظؽمضقلماهللمتعودي َوِإِذمَأَخَذماظؾَُّفمِعقـَوَقماظَِّذؼ

َُّفمِظؾَّوِسمَوَظومَتْؽُؿُؿقَغُفمَصـََؾُذوُهمَوَراَءمُزُفقِرِػِؿمَواِذَؿَرِوامِبِفمَثَؿـّومَضِؾقًؾومَصِؾِؽَسمَعومَؼِشَؿُروَنم "َظُؿَؾقِّـُ
،مم(2)

وبقونمأحؽومماهللمتعوديمظؾـوسمواجىمعطؾؼمسؾكماظعؾؿوءموالمؼعؾؼقنماظؼقوممبفمسؾكمعؼوبؾم

عودىمأومأجر،مصفؿمورثيماألغؾقوءمصكمتؾؾقغماظعؾؿموتذطريماظـوسممبومغلقهمعـمأعرمربفؿ،م

َوَعوم:"مواألغؾقوءمملمؼلخذوامأجرامسؾكمعفؿؿفؿماظدؼـقيماىؾقؾي،مؼدلمسؾكمذظؽمضقظفمتعودي

ـِمَأِجٍرمِإِنمَأِجِرَيمِإظَّومَسَؾكمَربِّماْظَعوَظِؿنَيم "َأِدَلُظُؽِؿمَسَؾِقِفمِع
(3)

،موحقٌمطونمبقونماظدؼـمواجؾومبالم

أجر،مصننمذظؽماٌـفٍماظؿشرؼعكمدقفمؼضؿـماظػفؿماٌلؿؼقؿمظؾدؼـ،محقٌمالمؼقجففمشرضم

 .معودىموالمتدصعمإظقفمعطوععمذكصقي

وممومؼدلمسؾكماظؿفردمصكمرؾىماظعؾؿموتقجقففمًدعيماٌصوحلماظعؾقومظألعيمبعقدامسـم

اظؿالسىمبفمظظؾؿماظـوسمأوماالدؿقالءمسؾكمثرواتفؿ،مأوماظؿعوظلمسؾقفؿ،مأوماإلصلودمصكماألرضم

ـِم:"مسؾكموجفماظعؿقم،معومؼػقدهمضقلماهللمتعودي اْضَرْأمِبوِدِؿمَربَِّؽماظَِّذيمَخَؾَؼم،مَخَؾَؼماْظِنِغَلوَنمِع

"َسَؾٍؼم،ماْضَرْأمَوَربَُّؽماْظَلْطَرُمم،ماظَِّذيمَسؾََّؿمِبوْظَؼَؾِؿم،مَسؾََّؿماْظِنِغَلوَنمَعومَظِؿمَؼِعَؾِؿم
(4)

،مصؼدمأعرماهللم

بوظؼراءةمعؼروغيمبودؿماهللماظذىمخؾؼماإلغلونموطوصيماظؽوئـوتمحؿكمؼذطرماظعوملمربفمسـدم

عؾوذرةمسؾؿف،مصالمؼلؿغؾفمصقؿومؼغضؾفمأومخيوظػمػدىماظدؼـماظذىمأغزظف،موهلذامطونمعـم

وجقهماظػفؿماٌلؿؼقؿمظؾدؼـمأنمؼؿؿمتقجقفماظعؾؿمًدعيمعؾودئفماظؿكمتدسقمإديماظعدلم

واحرتاممحؼققماإلغلونموطراعؿف،مواظؾعدمسـماظظؾؿمجبؿقعمصقره،موطوصيمأذؽوظف،موتركم

اإلصلودمصكماألرض،مواظؿؿوسمأدؾوبماظؿعوونمسؾكماظربمواظؿؼقىموظقسمسؾكماإلثؿمواظعدوان،م

وعـماٌمطدمأنماظؿفردمصكمرؾىماظعؾؿموتقجقففمًدعيماجملؿؿعمدقفمؼلوسدماظؽـريؼـم

سؾكماظؿعوعؾمععمأدظيماظشرؼعيمبؿـوولمعقضقسكمؼؾعدػؿمسـماظؿعصىمواالغؼقودماألسؿكمصكم

                                           
1
م .160،159اآلؼؿونم-مدقرةماظؾؼرةمم(

2
م .187اآلؼيم-مدقرةمآلمسؿرانمم(

3
م.109اآلؼيم-مدقرةماظشعراءمم(

4
م .5-1اآلؼوتم-مدقرةماظعؾؼمم(
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ايؽؿمسؾكمبعضماظؼضوؼومطوًؿونمواظعـػماٌؾـكمسؾكماظـقعمواالشؿصوبموشريمذظؽمعـم

.ماظؼضوؼوماظؿكمظـمؼؿؿمصفؿفومسؾكمسبقمصققحمإالمعـمخاللمتـوولمسؾؿكموصؼفكمعقضقسك

 

:ماظؿعوعؾماظصققحمععماظدغقوم(22)) :ماظؿعوعؾماظصققحمععماظدغقوم(

واظدؼـمايؼمالمؼلؿؼقؿماالظؿزامممبؾودئف،موإحقوءمذعوئرهماظروحقيمواٌودؼيمإالمصكمإرورم

دغقومضقؼيمميؾؽماٌلؾؿمصقفومعصريه،موالمؼذلمصقفومظغريمخوظؼف،موالمميدمؼدهمروظؾومعـمشريهم

صدضيمأومإحلوغو،مصؼدمَحرََََمماإلدالمماظؿلقلموجعؾمعذظؿفمسالعيمدقداءمصكموجفماظلوئؾم

مسؾكمأنمتؽقنمؼدماٌلؾؿنيمسؾقومصقؿومرواهمحؽقؿم-()-مؼػضحمبفومؼقمماظؼقوعي،موحٌماظـؾك

"اظقدماظعؾقومخريمعـماظقدماظلػؾك،موابدأممبـمتعقلم:"ممضولم-()-مبـمحزاممأغفم
(1)

،موسـم

مإنماٌللظيمطدمؼؽدمبفوم-()-مضولمردقلماهلل:مضول-مرضكماهللمسـف-ممسرةمبـمجـدب

"اظرجؾموجففمإالمأنمؼلللمدؾطوغومأومصكمأعرمالبدمعـف
(2)

،مواظلمالماٌذعقممػقماظذىمجيعؾم

ؼدماٌلؾؿنيمػكماظلػؾكمصكمأىمأعرمعـماألعقرماظؿكمتـوصكمسزةماإلدالمموطراعيماٌلؾؿني،م

وهلذامجيىمأنمؼؿقجفماظؿؽقؼـماظعؾؿكماظصققحمظؾؾقٌمصكمآؼوتماهللماظؽقغقيمظؾقٌم

أدرارػوموصفؿمروابطماظلؾؾقيمصقؿومبقـفومحؿكمؼلؿطقعمأنمؼلؿكرجمبرطوتماهللمعـمأرضماهلل،م

وحيؼؼمظـػلفموظدؼـفموألعؿفماظعزةماظؿكمأوجىماهللمتقاصرػومصكمحقوةماٌلؾؿني،مصالمتـػصؾم

األدؾوبمسـمعلؾؾوتفو،موالمؼؽقنماظـظرمإديماظـلؾماظؼودممبعقدًامسـفو،مأومسـماألخذمبلدؾوبم

اظصقيمواظلالعيمظفمصكمطوصيمعراحؾمحقوتفموابؿداءمعـمايؿؾموعومؼؿؾعفمعـماظقالدةمواظرضوعم

واظرتبقيماظؾدغقيمواظـػلقي،مواظؿعؾقؿموعومؼؿصؾمبفمعـمحؼققماظؿؽقؼـماظعؼؾكماٌؿقائؿمععممنقم

.ماظؾدنموضقةماألسضوء،موبوخؿصورمصنغفمؼؽػؾماًريمظؾـلؾموظألعيمطؾفو

                                           
1
بوبمضقلماظـؾكمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمػذاماٌولمخضرةمحؾقةم-مطؿوبماظرضوقم-مأخرجفماظؾكورىمصكمصقققفمم(

بوبمبقونمأنمأصضؾماظصدضيم-مطؿوبماظزطوةم-موأخرجفمعلؾؿمصكمصقققفم.ممبلـدهمسـمحؽقؿمبـمحزام8/116

مبلـدهمسـمابـمسؿرومصكماظؾوبمسـمحؽؿمبـمحزام،موأخرجفمأريدم2/1033صدضيماظصققحماظشققحم

م .واظطرباغكمسـمابـمسؿر

2
مسـممسرةمبـم680محم3/65بوبمعومجوءمصكماظـفكمسـماٌللظيم-مطؿوبماظزطوةم-مأخرجفماظرتعذىمصكمدــفمم(

م.موضولمأبقمسقلكمػذامحدؼٌمحلـمصققح- رضكماهللمسـف -جـدبم
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 اظؾابماألول

 أػؿقةماظؿقاصؾمععماٌراػؼنيمواظشؾابموعؼقعاتفم

عـماٌـظقرؼـماظطؾكمواإلدالعكم

م

اظػصؾماألولم

اٌرحؾةماظعؿرؼةمظؾؿراػؼنيمواظشؾابموعامؼالئؿفامعـمأداظقبماظؿكاربم

م

اٌؾقثماألولم

خصائصمصرتةماٌراػؼةمواظشؾابموعقجفاتماظؿكاربمصقفام

م

اٌطؾبماألولماٌطؾبماألولم

مةمواظشؾابمعـماٌـظقرماظطؾكةمواظشؾابمعـماٌـظقرماظطؾكخصائصمصرتةماٌراػؼخصائصمصرتةماٌراػؼ

م

مدـقاتم6مأوم5تؿؿقزمصرتةماظؾؾقغمجبؿؾةمعـماظؿغرياتماظؾدغقةمواظـػلقفممتؿدمسؾكمعدىم

ثرمدؾلؾةمعـماظؿػاسالتمبنيمسددمعـمإوهدثمػذهماظؿغرياتم صكماظعؼدماظـاغكمعـماظعؿر،

اظغددماهلرعقغقةمذاتماإلصرازماظداخؾك،مإذمإغفامتػرزمعؾاذرةمداخؾماظدممعقادمتعرفم

باهلرعقغاتمأوماياثات،موؼؿؿقزمطؾمواحدمعـمػذهماهلرعقغاتمبؿأثريمحمددمسؾكموزقػةم

 .أسضاءمععقـةمعـمجلؿماإلغلان

وسمؿؾػماظعؿرماظذىمهدثمخالظفماظؿغرياتمطؿامؼؿغريمغلؼمتطقرػامعـمصردمآلخرمعـم

.مغػسماىـسمبػعؾمتداخؾماظعدؼدمعـماظعقاعؾماظصققةمواظغذائقةمواظؾققظقجقةمواالجؿؿاسقة

والمتشؽؾماظؿغرياتماظؿكمهدثمصكمصرتةماظؾؾقغمدقىمجزءمعـمعرحؾةمأمشؾموأرقلمأالم

.موػكمعرحؾةماٌراػؼةماٌؿؿقزةمباظؿققالتماظـػلقةمواظذػـقةمواظعارػقة

إنماظؿغرياتماظؿكمهدثمصكمصرتةماظؾؾقغمعؿعددةمبعضفامزاػريمأومخارجك،مواظؾعضم

األخرمخػكمأومداخؾك،موصكمػذاماظػصؾمدـؿـاولمعقضقعماظؾؾقغمواٌراػؼةمظؾذطقرم
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واإلغاث،موغظرامظقجقدمتشابفموتداخؾمبنيماالثـني،مصلقفمؼؿؿمتـاولماٌقضقساتمصكمػذام

.ماإلرارمععماإلذارةماشمماالخؿالصاتمسـدماظؾزوم

م

:ماظعالعاتماًارجقةمظؾؾؾقغ

سادةمعامتؽقنمبداؼةماظـؿقماظلرؼعمظؾؼاعةمأولمػذهماظعالعات،مودرسانمعامؼؿقاشممزفقرم

اظعدؼدمعـماظؿغرياتمظؽـمبصػةمعؿداخؾة،محبقثمؼؿطقرماظعدؼدمعـفامصكمغػسماظقضت،مظذظؽم

خاصةموأنمظؽؾمصردمغلؼامحمؼؾؼكماظرتتقبماظزعـكمظظفقرػامخمؿؾػامباظـلؾةمهلذهماظؿغرياتمغلؾقا

.موتطقرامخاصامبف

وميؽـمتصـقػماظؿغرياتماًارجقةمإشممثالثمجمؿقساتمطربىمتشؿؾماىـلنيمععم

.م(م2و1جدولمم)خصقصقاتمظؽؾمعـفؿام

:ماإلغاثم ظدى اظعالعاتماًارجقةمظؾؾؾقغم:م(1)جدول

 اًصائصمظدىماإلغاث اظؿغريات

متـاعكماظقزنمواظطقل - .تلارعماظـؿقموتغريماظؼاعةمواهلقؽةماظعاعة

تقدعموتطقرمايقضمظؿفقؽؿفمظقزقػةم -

 ايؿؾمواظقالدة

ممنقماظـدؼـ - .بروزماظصػاتماىـلقةماظـاغقؼة

 صكماظعاغةمموصكماإلبطني:ممبروزمومنقماظشعر

:مإدؿؿرارممنقماظػرجمحؿكممؼؽؿؿؾ .تطقرماألسضاءماظؿـادؾقةماًارجقة

م:وزمؿقىمسؾك

.ماظشػرؼـماظؽؾريؼـ -

.ماظشػرؼـماظصغريؼـ -

 .اظؾظر -
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 :مصكماظذطقرم اظعالعاتماًارجقةمظؾؾؾقغم:م(2)جدولم

 اًصائصمظدىماظذطقر اظؿغريات

م.تـاعكماظقزنمواظطقل - .تلارعماظـؿقموتغريماظؼاعةمواهلقؽةماظعاعة

خاصةمصكمعلؿقىمممم)تطقرماظعضالتم -

 .وتقدعماظصدرممممم(اظؽؿػنيم

م:منقماظشعر .بروزماظصػاتماىـلقةماظـاغقؼة

.مصكماظعاغةمععماعؿدادهمإشمماظؾطـ -

 .صكماإلبطني -

 .اظؾققةمواظشارب:مصكماظقجف -

 .صكماظصدرمواألرراف -

 

 .منقماًصقؿنيمواظعضقماظذطرى تطقرماألسضاءماظؿـادؾقةماًارجقة

م

حمظدىماظػؿكمعـمجفةم(عا)وصكمأثـاءمػذهماظؿطقراتماىلؿقةماًارجقة،مؼطػقمصكميظةم

وسـدماظػؿاةمعـمجفةمأخرى،مسـصرمجدؼدمسادةمعامؼشدمإظقفماالغؿؾاهموخاصةمسـدمحدوثفمظؾؿرةم

:ماألوشمموؼؿؿـؾمصك

تدصؼمدائؾمأبقضمظزج،مسربماظػؿقةماًارجقةمظؾعضقماظذطرىم:مباظـلؾةمظؾػؿك -

.م(اٌـك)

.م(دممايقضمأوماظطؿثم)اغلقابمدممخارجماىلؿم:مباظـلؾةمظؾػؿاةم -

ميـؾمػذامايدثمبداؼةماظـضجماظقزقػكمظؾففازمحمودقاءمباظـلؾةمظؾػؿكمأوماظػؿاة

.ماظؿـادؾك

م

م

م



 
39 

:ماظعالعاتماظداخؾقةمظؾؾؾقغ:ماظعالعاتماظداخؾقةمظؾؾؾقغ

:ممماىفازماظؿـادؾكمظؾذطرمواألغـك

تؿطقرماألسضاءماظؿـادؾقةماظداخؾقةمحمباظؿقازيمععمزفقرماظؿغقرياتماىلدؼةماظظاػرة

ظؾػؿكمأوماظػؿاة،موؼؽؿلبماىفازماظؿـادؾكمتؾعامظذظؽموزقػؿفمبعدمأنمطانمغشارفمطاعـامرقؾةم

.معرحؾةماظطػقظة

ورشؿماالخؿالصاتماظظاػرةمصكماىفازماظؿـادؾكمبنيماٌرأةمواظرجؾمصانمظؽؾمعـفؿام

.معؽقغاتمأدادقةمعؿشابفةماظقزائػ

م:اٌؽقغاتماألدادقةمظؾففازماظؿـادؾكمظدىماالغاثم(3)جدولم

 

 ظدىماالغاث اٌؽقغاتماألدادقة

ماألسضاءماٌـؿفةم

 ظؾكالؼاماظؿـادؾقة

ماٌؾقضان

 مؼـؿفانماظؾقؼضات

ماظؼـقاتماظـاضؾة

 ظؾكالؼاماظؿـادؾقة

 ضـاةمصاظقب

 سضقمايؿؾ
 اظرحؿ

 اٌفؾؾ سضقماىؿاع

م
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:ماٌؽقغاتماألدادقةمظؾففازماظؿـادؾكمظدىماظذطقرم(م4)جدولم

 ظدىماظذطقر اٌؽقغاتماألدادقة

ماألسضاءماٌـؿفة

 ظؾكالؼاماظؿـادؾقة

اًصقؿانماظؾؿانمتـؿفانم

 ايققاغاتماٌـقؼة

ماظؼـقاتماظـاضؾة

 ظؾكالؼاماظؿـادؾقة

ماظرببخ

اظؼـاةماٌـقؼةم

 اظعضقماظذطرى

 اظعضقماظذطرى سضقماىؿاع

مايقؼصؾةماٌـقؼة أسضاءمعػرزةمظلائؾماٌـك

 (اٌؤتة)اظربودؿاتام

م

وتعقدماالخؿالصاتمصكمترطقؾةماىفازماظؿـادؾكمظدىماٌرأةمواظرجؾمإشممتؽاعؾماألدوارم

اٌقطؾةمظؽؾمعـفؿامألداءموزقػةماظؿـادؾ،موباظؿاظلمإشمماخؿالصفامباظضرورة،مطؿامأغفامغؿقفةم

.مالخؿالفمغظاممسؿؾفؿا

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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؟م؟م  طقػمؼعؿؾماىفازماظؿـادؾكمظؾذطرمواألغـكطقػمؼعؿؾماىفازماظؿـادؾكمظؾذطرمواألغـك

م

 سـدماألغـك-مب سـدماظذطر-مأ

عـذماظؾؾقغمتؿققلمبصػةمعلؿؿرةمعالؼنيم

اًالؼاماألدادقةماٌكزغةمداخؾم

اًصقؿنيمإشممحققاغاتمعـقؼةمتؿفؿعم

م.صكماظرببخمواظؼـاةماٌـقؼة

وسـدماالتصالماىـلكمأوماالحؿالمم

سمؿؾطماظلائؾماٌـقىمبايققاغاتم

اٌـقؼةمظقؽقغاماٌـكموؼؼعماظؼذف،مأيم

تدصؼماٌـكمخارجماىلؿمسربماظعضقم

اظذطرىموسـمررؼؼماظلائؾماٌـقىم

تـؼؾمايققاغاتماٌـقؼةموشذاؤػامخارجم

اىلؿ،مطؿامميؽـمأنمؼؿدصؼماٌـكم

وػقمعامؼعرفم)خارجماىلؿمأثـاءماظـقمم

 .وسـدماالحؿؽاكمأوماإلثارةم(باالحؿالمم

أعاماىفازماظؿـادؾكمظؾؿرأةمصقعؿؾمبصػةم

دورؼة،موصكمطؾمدورةمتـضجمبقؼضةم

واحدةمعـمأحدماٌؾقضنيمثؿمتدصعم

ضـاةم)خارجماٌؾقضمحقثمؼؿؾؼػفاماظؾققم

وتؾؼكمحقةمصكمضـاةمصاظقبمظػرتةمم(صاظقب

م(مداسةم24)ضصريةم

طؿامأنماظرحؿمؼؿفقأمصكمطؾمدورةم

.مالدؿؼؾالماىـنيموضمؾف

وتعرفمػذهماظدورةمبدورةماظطؿثمأوم

دورةمايقض،موايقضمميـؾمغفاؼةم

دورةموبداؼةمدورةمتاظقةمصكمغػسم

.ماظقضت

 

م

طقػمزمدثماظؾؾقغم؟مطقػمزمدثماظؾؾقغم؟م

عـذماظقالدةمورقؾةمعرحؾةماظطػقظةمواظصؾامتـؿقمخمؿؾػماألسضاءموأجفزةمجلؿماألغلانم

.ممبادؿــاءماىفازماظؿـادؾكماظذىمؼؾؼكمععطؾماظقزائػمثؿمؼؾدأمصكماظؿطقرمواظـضج

وزمدثمػذاماظؿققلمبػعؾمدؾلؾةمعـماظؿغرياتماظػقلققظقجقةماٌؿؿـؾةمصكمإصرازم

.مػرعقغاتمخمؿؾػةمعـمررفمسدؼدمعـماظغددمتؿػاسؾمصقؿامبقـفامبصػةمععؼدةمغلؾقا
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وظؽـمغؼطةماالغطالقمتؾدأمعـمشدةماٌفادمباٌخماظذىمؼؾدأمصكمإصرازمدورىمهلرعقنم

.مؼؤثرمسؾكماظغدةماظـكاعقةمإلصرازمباضكماهلرعقغات

:متؽـػماظغدةماظـكاعقةمعـمإصرازمغقسنيمعـماهلرعقغات

.مFSH اهلرعقنماٌـؾفمظؾققؼصالتم (1)

.م(اهلرعقنماٌـؿكمظؾفلؿماألصػر)ممLHاهلرعقنماٌؾقتـم (2)

وختؿؾػمرؾقعةمإصرازمػذؼـماهلرعقغنيمبنيماىـلني،مطؿامسمؿؾػمتقضقتمإصرازػؿام

باظـلؾةمظؽؾمجـس،مظؽـفؿامؼؿؽاعالنمصكماظؿأثريمسؾكماألسضاءماظؿـادؾقةمدقاءمعـفاماظذطرؼةم

 .(اٌؾقضانمم)أوماألغـقؼةمم(اًصقؿانم)

صكمإغضاجمم(اًصقةماظذطرؼةمواٌؾقضمصكماألغـكم)وتؾدأمأسضاءماظؿـادؾماظداخؾقةم

اًالؼاماظؿـادؾقة،موطذظؽمإصرازماهلرعقغاتماظؿـادؾقةمأوماىـلقة،موػقمعامؼػلرمتلؿقؿفامباظغددم

.ماظؿـادؾقة

م

:ماظلؾقكماظصقكمظؾؿراػؼ:ماظلؾقكماظصقكمظؾؿراػؼ

(:معـمأػؿمودائؾماحملاصظةمسؾكماظصقة)غظاصةماىلؿممم(1)

:مماظـظاصةماظعاعةم(أ)ممممممم

إنماظؿغرياتماهلرعقغقةماظؿكممتقزماظؾؾقغمتلؾبمإصرازاتمجؾدؼةمساعة،مصؿـؿقمعـمغاحقةم

اظغددماىؾدؼةموتَعرضماىؾدمإشممإصرازاتمتؾؼكمساظؼةمبفمبعدمتؾكرماظعرق،موترتاطؿمػذهم

اإلصرازاتمععماألوداخ،موتؿلؾبمصكماغلدادمعلامماىؾدمخصقصامصكماألعاطـمطـقػةماظشعرم

.موضؾقؾةماظؿفقؼةمعـؾماإلبطني

ظذامؼؿعنيماالدؿقؿامموشلؾمطاعؾمظؾفلؿمباٌاءمواظصابقنمباغؿظاممععماجؿـابماإلصراطم

.مصكمادؿعؿالمعقادماظؿفؿقؾ

.موودرماإلذارةمإشممأنمايقضمالمميـؾمسائؼامزمقلمبنيماظػؿاةموغظاصةمجلدػا
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ألنمذظؽمالمحمبإعؽانماظػؿاةمصكمصرتةمايقضماالدؿقؿامموشلؾمطاعؾمجلدػاموذعرػا

ميـؾمخطرامسؾكماظعادةماظشفرؼةمبؾمباظعؽسمغظاصةماىلدمأثـاءمايقضمذاتمأػؿقةمووعؾم

اظػؿاةمأطـرمارتقاحا،موػـاكماسؿؼادمخارئمبأنماظػؿاةمرمبمأنممتؿـعمسـماالدؿقؿاممحؿكم

تـؿفكماظدورةماظشفرؼة،موصكمحاظةمسدمماحرتاممػذهماظؼقاسدمميؽـمأنمتـؾعثمروائحمطرؼفةم

صؿظفرمأحقاغامبـقرمصكماظقجفمغؿقفةماغلدادمثؼقبمحمعـماىلدموتعؽرمصػقماٌراػؼموحمقطف

.ماىؾد

:مغظاصةماألسضاءماظؿـادؾقةمم(ب)م

إنمغظاصةماألسضاءماظؿـادؾقةمتشغؾمطـريامبالماٌراػؼنيمباظرشؿمعـمأغفامتؾدومدفؾةم

.موسادؼة،موظؽـماٌؾاظغةمصقفامميؽـمأنمتلؾبمسقاضبمعرضقة

إنمشلؾماٌـارؼماظؿـادؾقةمسـدماظػؿاةمؼؼعمعـماألعاممإشمماًؾػ،موذظؽمظؿػادىمتلربم

.ماىراثقؿماظؿكمخترجمعـماظشرجمععماظػضالتمواظؿكمميؽـفامأنمتؾقثماٌـارؼماظؿـادؾقة

وباظـلؾةمظؾشابمؼؿعنيمسؾقفمأنمؼفؿؿمبـظاصةماظصػـموثـاؼاماظػكذؼـمألنمػذهماٌـارؼم

طؿامأغفمرمبمسؾقفمبعدماظغلؾمأنمرمػػمػذهماألعاطـمحمؼلفؾمصقفامتراطؿماظعرقمواألوداخ

.مبعـاؼةموظطػمحؿكمؼؿفـبماظؿعػـاتماظػطرؼةماظؿكمهؿاجمإشممسالج

:ماظـشاطماظرؼاضك (1)

اظـشاطماظرؼاضكمعـمأصضؾماظقدائؾماظؿكمتشغؾماظشؾابمومتؽـفؿمعـمتػفريمراضؿفؿم

اٌؽـػة،مصاظرؼاضةمتلاسدمسؾكمإعؽاغقةماالغدعاجماالجؿؿاسل،مواظؿؿارؼـماظرؼاضقةمهلامدورمػامم

.مباظـلؾةمظؾشابمواظػؿاة،مإذمعـماٌػروضمأنمتؽقنماظرؼاضةمعـمبنيماألغشطةماظققعقةماٌعؿادة

:مباظـلؾةمظؾػؿقات،مػـاكمغؼطؿانمطـريامعامؼؿؿمررحفؿامظؾؿقضقح

.مصؿؿاردةماظرؼاضةمالمتلؾبمخطرامسؾكممششاءماظؾؽارة:مسالضةماظرؼاضةمباظؾؽارة -مأ

صرتةمايقضمػكمعرحؾةمصلققظقجقةمرؾقعقةم:ماظـشاطماظرؼاضكمصكمصرتةمايقض -مب

 .تؿؿاذكممتاعامععممماردةماظػؿاةمظـشارفاماظرؼاضكماٌعؿاد
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 :ماظؿغذؼةمصكمعرحؾةماٌراػؼة (2)

ؼعؿؿدماظـؿقماىلديمواظعؼؾلمسؾكماياظةماظغذائقةمصكمعرحؾةماظطػقظة،موتؿقاصؾمأػؿقةم

.ماظؿغذؼةمصكمعرحؾةماٌراػؼةموتعؿربمعصريؼةمصكمهدؼدماٌلؿؼؾؾماظصقلمظؾشؾابمواظشابات

 :االحؿقاجاتماظغذائقة (مأ)

:مرمبمأنمتؿقجفمتغذؼةماٌراػؼمإشممػدصنيماثـني

تغطقةماالحؿقاجاتماظغذائقةماألدادقةمعـماظؽربقػقدراتمواظربوتقـاتمواظػقؿاعقـاتم-مم

ايدؼدمواظؽاظلققمموماظػقدػقرمواظزغؽمخاصة،موػكماحؿقاجاتم)واألعالحماٌعدغقةم

عرتػعةمظؿأعنيماظـؿقماىلدىماظلرؼعمصكمػذهماٌرحؾةموخاصةممنقماظعظامم

.مواظعضالت

اطؿلابمساداتمودؾقطقاتمشذائقةمدؾقؿةمتلاػؿمصكماظقضاؼةمعـمأخطارمبعضم-مم

األعراضماظؿكمتـؿجمسـمدقءماظؿغذؼةمطأعراضماظؼؾبمواظشراؼنيمواظلؽرىمواظلؿـةم

م.وشريػا

:ماالخؿالالتمواضطراباتماألطؾمصكمصرتةماٌراػؼة (مب)

طـريامعامؼشؿفكماظشابماألشذؼةماٌصـعةمواظؿكمؼؿؿمتـاوهلامشاظؾامخارجماحملقطم

.م(عـؾماهلؿؾقرجرمواظلفؼ)األدرىم

وطـريامعامتؼدممػذهماألشذؼةمظؾشؾابمصكمأذؽالمخمؿؾػةموعغرؼةمباسؿؾارػامرعزامظؾـؿطم

.مايقاتكماظعصرىمعـؾماظقجؾاتماظلرؼعةمواٌشروباتماظغازؼةموايؾقؼات

وؼؤدىماإلصراطمصكمتـاوهلامإشممحدوثمغؼصمصكمأشذؼةمأخرىمأطؿؾموأطـرمتقازغاممممام

وضدمؼؤدىمإشمماظلؿـةم ؼعرضمٌكاررماخؿاللماظؿقازنماظغذائكموؼعققماظـؿقماظلؾقؿ،

.ماٌػررةمواظؿكمعـمأضرارػامارتػاعمضغطماظدمموعرضماظلؽرموضدمتؿأثرماظؼدرةمسؾكماإلناب

"ممذعقرمبزؼادةماظقزنمسـمايدم–وخاصةماظػؿقاتم-مطؿامضدمسماجلمبعضماظشؾابم

شذائكمسشقائكمورمربنمأغػلفـمسؾكمم(ررمقؿمم)ظذظؽمضدمؼـدصعـمإشمماتؾاعمغظامم"ماٌعؼقل

.ماالعؿـاعمسـمتـاولمأشذؼةمضرورؼةمأومتركموجؾةمشذائقةمػاعة
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طؿامضدمؼؼؾؾـمسؾكمادؿعؿالمأدوؼةمتلاسدمسؾكماغؼاصماظشفقةمدونمادؿشارةماظطؾقبمممام

.مؼعرضفـمظؾؿضاسػاتماظلؾؾقةموخماررماظؿداوىماظذاتك

ػذاموضدمأزفرتمدراداتمحدؼـةمأنماظلؿـةمتؿلؾبمصكمخؾؾمجـلكمصكماظرجالم

موطذظؽمتؤدىمإشممعؿاسبمغػلقةمباإلضاصةمإشمماإلصابةم،واظـلاءمبطرقمخمؿؾػةمأػؿفاماظعؼؿ

.مبارتػاعمضغطماظدممواظلؽر

وعـماٌؤطدمأنماظعؼؿمعقضقعمععؼدمعـماظـاحقةماىلدؼةمواظـػلقة،مؼضافمإشممذظؽمأنم

اهلرعقغاتممتـؾمساعالمصكمػذهماٌشؽؾةم،مواظلؿـةمػكماظلؾبماظرئقلكمألعراضمارتػاعم

ضغطماظدممواظلؽرم،مطؿامأنماظقزائػماظطؾقعقةمظؾفلؿمتعؿؿدمسؾكمجفازمدورىموضؾبم

دؾقؿني،مواظشكصماظذىمؼعاغكمعـمعرضماظلؽرموارتػاعمضغطماظدمموعرضماظؼؾبمأومتصؾبم

اظشراؼنيمدقعاغكمباظؼطعمعـمتؼؾصمطؿقةماظدمماٌؿدصؼمممامؼؼقدمإشمماظضعػماىـلك،م

واظلؿـةمغػلفامضدمتؤثرمسؾكمجدرانماظشراؼنيماظداخؾقةمصؿؿـعفامعـماالتلاعمظؽكمتلؿحم

.مبؿدصؼماظدممإشممعـطؼةمايقض

-مهدثمخؾالمصكماىفازماظدورىموتؤثرممظقسمصكماظؼؾبم-ممصكمحدمذاتفام–واظلؿـةم

بؾمصكماىـسمأؼضا،موؼشريماظؾقثماٌـشقرمصكمسددمأخريممبفؾةماىؿعقةماظطؾقةم-ممصؼط

األعرؼؽقةمإشممخطقرةمسـصرماظلؿـةمصكمإحداثماظضعػماىـلكم،موصكمػذهماظدرادةممتم

ادؿؾعادمعرضماظلؽرموارتػاعمضغطماظدمموأعراضماظؼؾب،موأثؾتماظؾقثمأنمػـاكمتغرياتم

عؤثرةمًػضماظقزنمواظؿؿرؼـاتماظرؼاضقةمصكمسالجماظضعػماىـلك،موأثؾؿتماظدرادةمأنم

واحدامعـمطؾمثالثةمذارطقامصكماظدرادةموعاردقاماظرؼاضة،موخػضقاموزغفؿمادؿعادوامضدراتفؿم

.مماىـلقةموضدرتفؿمسؾكماإلناب

م

م

م

م
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:ماىقاغبماظـػلقةمظؾؿراػؼة:ماىقاغبماظـػلقةمظؾؿراػؼة

طؿامأذرغامصكماظػصؾماظلابؼ،مصإنماٌراػؼةمػكماٌرحؾةماظػاصؾةمبنيماظطػقظةمودـم

اظرذد،موتشفدمػذهماظػرتةمهقالتمسدؼدةمتشؿؾماىقاغبماىلدؼةمواظـػلقةمبأبعادػام

.مماظذػـقةمواظقجداغقة

صإنمم(سالعاتماظؾؾقغمم)وإذامطاغتمبداؼةماٌراػؼةمزمددػامزفقرمسالعاتمصلققظقجقةم

ايدودماظؼصقىمهلذهماٌرحؾةمتؿغريمحلبماظدورماظذىمؼـاطمباظشؾابمعـمضؾؾماجملؿؿع،م

صاعؿدادمصرتةماظدرادةمواظؿدرؼب،مواظؿأخرمصكماظدخقلمإشممايقاةماظعؿؾقة،موتأخرمدـم

اظزواجمطؾفامسقاعؾمتؤجؾمدخقلماظػردمصرتةماظرذد،موتػرضموجقدمعرحؾةماغؿؼاظقةمأالموػكم

عرحؾةماٌراػؼة،موضدمطاغتماظػرتةمبنيماظؾؾقغمواظزواجمضصريةمصكماٌاضك،مأعاماظققممصؼدم

غؼصمدـماظؾؾقغموتأخرمدـماظزواجمممامأرالمػذهماظػرتةموباظؿاشم،مراظتمصرتةماظؿعرضم

.مظؾؿكاررماٌؿعؾؼةمباظصقةماإلنابقة

م

:ماظـؿقماظذػـكمظؾؿراػؼمم(1)

:مسؾكماٌلؿقىماٌعرصك-م

تشفدمصرتةماٌراػؼةمبروزمسدةممزقاػرمععربةمسـماظؿدرجمدمقماظـضجماظذػـك،مصقؽؿلبم

اٌراػؼماظؼدرةمسؾكماظؿػؽريماظـظرىموعؾفمؼلؿقمبأصؽارهمعـماظعؿؾقاتماٌؾؿقدةمإشمماظػؽرم

.ماجملردمواظـظرةماظشؿقظقة،موػقمعامؼػلرماػؿؿاعفماظؾاظغمباٌلائؾماظػؾلػقة

وععمذظؽمؼؾؼكمتػؽريماٌراػؼمعؿأثرامباظؿغقرياتماظؿكمتطرأمسؾكمعزاجفموتـؿابمسقارػفم

.مممامؼػلرماغدصاسفموخاصةماظؿغقريماظلرؼعمآلرائف

وطـريامعامتؿلؿماظـزسةماٌـاظقةمظدىماٌراػؼمبصؾغةمروحقةمتدصعفمإشمماسؿـاقماظـظرؼاتم

اظروحقةموتؾـكماٌؾادئمذاتماظعالضةمبؾعضماظؿقاراتماظدؼـقةمأوماالدمقازماألسؿكمظؾعضم

األؼدؼقظقجقاتماظلقادقة،مثؿمترتاجعمػذهماظـزسةماظروحقةماٌـاظقةمتدررمقامظؿؿقحماجملالم

.مظؾقاضعقةماظؿكمتػرضفامايقاةماظققعقة
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:مسؾكماٌلؿقىماظعارػكمواظقجداغك-م

رمدماٌراػؼمغػلفمعدصقسامإشممربطمسالضاتمعـمغقعمجدؼدمععمواظدؼفموععماألخرؼـم

:موخاصةمععمذاتفموععمجلدهموػقؼؿف

:ممصقرةماىلد -مأ

ؼقشمماٌراػؼمذأغامطؾريامٌظفرهماًارجك،مصقؿأعؾمغػلفمصكماٌرآةموؼؿابعمباغؿؾاهمطؾم

 .اظؿغرياتماظؿكمتطرأمسؾكمجلده

صكمػذهماظـزسةماظـرجلقةمأومسؾكماظعؽسمؼؿقاذكماظقضقفمأعامماٌرآةم-مأحقاغام-وؼؾاظغم

إذمؼشؽؾمظفماىلدمصكمػذهماياظةمعؾعثمحريةموضؾؼمؼصعبمحمػروبامعـمجمابفةماظـػس

اظؿعؾريمسـفؿا،مطؿامتـؿابماٌراػؼمعشاسرمعؿـاضضةمبنيماياجةمإشمماظؿقؽؿمصكماىلدم

.مواإلحلاسمباالشرتابمسـماظذات

:ماظشعقرمباظذاتم -مب

ميقؾماٌراػؼمإشمماظرتطقزمسؾكمذاتفمطؿقضقعماػؿؿامموتؼدؼر،موؼدصعفمغػقرهمعـماظشقئم

اٌعؿادمإشممحماوظةمإزفارمغػلفمطػردمخارجمسـماٌأظقفموصرؼدمعـمغقسف،موميـؾمػذاماظشعقرم

.مماظؿكممترمبؿؼؾؾاتموتؽؿلكمصؾغةمصردؼةموطذظؽماجؿؿاسقة"مأزعةماظؿؿقزماظشؾابقةم"م

،موضدمؼدصعمػذام"األغام"مصاىاغبماظػردىمؼؿؿقزمباظؿأطقدماٌؾحمسؾكماظذاتمواطؿشافم

اإلحلاسمإشمماظقحدةمواالغعزالموخاصةماظؿؽؿؿمأومارتداءماظؾؾاسماًارجمسـماٌأظقفم

وإتقانماظلؾقطقاتماظشاذةمعـؾمسؿؾمتلرزماتمشرؼؾةمظؾشعرمأومصؾغفمبؾقنمشريمعأظقف،مطؿام

.متصؾحماظعارػةمجقاذةمواٌقؾمطؾريامدمقماإلصالحموإرادةماظؿغقريماىذرىمظؾعامل

ثؿمإنماظؾقثمسـماهلقؼةماىـلقةمواظـقسقةمتػلرماالخؿقاراتماٌؿعؾؼةممبقضقعمايبم

واختاذمعقاضػمععقـةمطاٌقؾمإشمماظـشاطموايرطةمأوماظرطقنمإشمماظعؽسموػقماظراحةم

.مواًؿقل

اظؿكمتلؿفدفمساملماظؽفقلم"مثقرةماظشؾابم"مأعاماىاغبماالجؿؿاسلمصقؿفؾكمصكم

صؿظفرماياجةمإشمماظؿؾاػكموجذبماػؿؿامماآلخرؼـموتأطقدم واظـظؿمواظؼقؿمواألصؽارماظلائدة،
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وظذظؽمتعؿربمػذهماٌرحؾةماظعابرةمحلادة،موتؿطؾبمحرصامعـماظعائؾةمسؾكم حرؼةماالخؿقار،

اظؿقاصؾمععماٌراػؼمحؿكمالمؼؿقرطمصكمدؾقطقاتمػاعشقةموالمؼؽقنمصرؼلةمظؾضقاعم

.مواظؿلقب

وغظراميبماظؿفرؼبمصكمػذهماظػرتةمصؼدمؼؼقمماظشؾابمواٌراػؼقنمباظؿدخنيماظذىم

.مؼؤدىماشممطـريمعـماٌشاطؾماظعضقؼةمواظـػلقة،موضدمؼؽقنمأولمخطقةمسؾكمررؼؼماإلدعان

م

:ماٌراػؼةمواظغرؼزةماىـلقة:ماٌراػؼةمواظغرؼزةماىـلقة

.متشفدمػذهماظػرتةمادؿػاضةمظؾغرؼزةماىـلقةمؼؾدأمصقفامترطقزماظشابمسؾكماألسضاءماظؿـادؾقة

طاٌداسؾةمواظؿؼؾقؾم)وإذامطاغتماألحادقسماىـلقةمسـدماظطػؾمغؿقفةمٌؤثراتمخارجقةم

سـمعؤثراتمداخؾقةمتؾعام-ممزؼادةمسؾكمذظؽ–صإغفامتصؾحمسـدماظؾؾقغمغاوةمم(واإلثارة

.ممظؾؿغرياتماظػلققظقجقةماظؿكمهدثمصكماىلؿ

وعـممساتماظـؿقمظدىماٌراػؼمأنماظـضجماىـلكماظػلققظقجكمؼلؾؼماظـضجماظػؽرىم،م

ظذظؽمتؿعددماالضطراباتموؼؽـرمتلاؤلماٌراػؼموضؾؼف،مإشممجاغبمصضقظفمورشؾؿفمصكم

.ماطؿشافماظلؾقطقاتماىـلقةمواظؿقؽؿمصقفا

إشمم-مصكماظؾداؼةم-مضدمميرماٌراػؼمبأمناطمدؾقطقةمخمؿؾػة،مصقؿقؾم وخاللمػذهماظػرتة

االذمراطمصكمجمؿقسةمتؿؽقنمعـمأضراغفماٌـؿؿنيمإشممغػسمجـلف،موزمسمداخؾم

اجملؿقسةمباظؼقةمواظـؼةمصكماظـػس،موسـدعامزمسمبؿؿقزهمطػرد،مزمفؿمسـماجملؿقسةموؼؾفأم

إشمماخؿقارمصدؼؼمواحدمعـمغػسماىـس،مرمدمصكمعصارحؿفمبفقاجلفموأدرارهموخماوصفم

.معؿـػلامعـماألزعةماظـػلقةماظؿكمضدمميرمبفا

وسـدعامؼؾؾغمعرحؾةماظعؿرماظؿكمؼؽؿؿؾمصقفاممنقهماىـلكمصإغفمزمسمباٌقؾمإشممصردمعـم

اىـسماآلخر،مظقؿـالمععامثـائقا،مشريمأنمػذاماٌقؾماظطؾقعكمؼلاػؿمصكمضؾطمحدودهمسقاعؾم

.ماجؿؿاسقةموثؼاصقةموأخالضقةمختؿؾػمعـمجمؿؿعمإشممآخر
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وؼؽقنمصرفماظطاضاتماىدؼدةمصكمجماالتمسدؼدةمعـؾماالػؿؿاممباظؼضاؼام

طؿامأنماٌشارطةمصكم األؼدؼقظقجقةماٌـاظقةمطاظلقادةمواظدؼـ،موػقمعامؼعربمسـفمباظؿصعقد،

.ماألغشطةماظػؽرؼةمواظرؼاضقةمتلؿحمظؾؿراػؼمبادؿؽؿالماظـضجماظػؽرى

م

:ماٌراػؼمصكماظقدطماظعائؾلمواالجؿؿاسل-م

عـمأػؿمخصائصمصرتةماٌراػؼة،مصقعؿربماٌراػؼمأنمأبقؼفم"مصراعماألجقال"ؼعؿربم

.موشاظؾامعامؼظـمصقفؿاماظعفزمسـماظؿغقريمواظؿقلنيحمميـالنماظؼاغقنمواألخالقمواظؼقؿماىاعدة

وممامؼضاسػمحدةماألزعةمتزاعـمدخقلماألرػالمعرحؾةماٌراػؼةمصكمأشؾبماألحقانم

اظقاضعةمبنيمدـماألربعنيمواًؿلني،محقثم"معـؿصػماٌطافم"مععمبؾقغمأوظقائفؿمعرحؾةم

ؼعقشماألوظقاءمبدورػؿمصرتةمتأعؾمخاللمحقاتفؿماٌفـقة،موؼـشغؾقنممبراجعةمرؿقحاتفؿم

وتؼقؼؿمإنازاتفؿ،موؼشعرونمبلرسةمعرورماظزعـمصقصؾققنمبذاتفؿمسرضةمظؾؿققالتماظـػلقة،م

وعطاظؾنيمصكمغػسماظقضتممبضاسػةماىفدمالجؿقازماألزعةماظؿكمميرونمبفاموظؿػفؿمخصقصقاتم

اٌرحؾةماظؿكمميرمبفاماٌراػؼ،مظذظؽمرمدرمباٌراػؼمايرصمسؾكمايقارمواظؿقاصؾمععم

اظقاظدؼـمووـبماظرطقنمإشمماظعزظةمظلاساتمسدؼدةمأوماإلصراطمصكماظصؿتمأومصكممتضقةم

.مممأوضاتمرقؼؾةمخارجماٌـزلمتػادؼامظؿعؿقؼماهلقةمبنيماىقؾني

م

:ماظـصائحماظؿكمرمبمتؼدميفامظؾػؿكمواظػؿاةمصكمدـماٌراػؼةم

 اظؿؿلؽمباظؼقؿماظدؼـقةمواألخالضقةم. 

 ارتقادماألعاطـماظؿكمتعـكمباظؾـاءماظؾدغلمواظػؽريمواظروحلمواخؿقارماألصدضاءم

 .اظذؼـمؼؿػؼقنمععفمصكمذظؽماالرتقاد

 عـاضشةماٌشاطؾمواظؿغقرياتماٌؿصؾةمبفذهماٌرحؾةمععماظقاظدؼـمأومماألخقةماظؽؾارم

 .أوماٌدرسمأومذوىماًربةمواظـؼة

 اخؿقارماألصدضاءمبعـاؼةمواالبؿعادمسـمأصدضاءماظلقءم. 
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 االػؿؿاممباظعاداتماظصققةماظلؾقؿةمواظرؼاضةمواظؿغذؼةماظلؾقؿةمواظـظاصةماظشكصقةم

 .واالبؿعادمسـماظؿدخنيمواٌكدراتم

 تـؿقةماٌقاػبمواظؼدراتماظذاتقةمواٌشارطةمصكماألغشطةماإلبداسقةم. 

 

 :اظـصائحماظقاجبمتؼدميفامظألدرة

 ماٌعرصةماظؿاعةممبرحؾةماظؾؾقغمواظؿغقرياتماٌصاحؾةمهلام.

 حماوظةمدسؿمذكصقةماٌراػؼموتـؿقةمضدراتفمباظؿقاصؾماظلؾقؿمواظؿػؽريماظؿقؾقؾل. 

 إسطاءماٌراػؼماظػرصةمظؾؿعؾريمسـمغػلفم. 

 علاسدةماٌراػؼمصكماخؿقارماألصدضاءماٌـادؾنيم. 

 اظدصعمباٌراػؼمظؼضاءماظقضتمصكمأغشطةمبـاءةم. 

 مهلنيماظعالضاتماإلغلاغقةمداخؾماألدرةمبنيماألممواألبموبقـفؿاموبنيماألوالد. 

 علاسدةماٌراػؼمسؾكمعقاجفةموحؾماٌشؽالتماظؿكمضدمؼؿعرضمهلا. 

م

 

 :اظعقاعؾماظيتمتلاسدمأومتعققمغضجمذكصقةماٌراػؼ

 :اظعقاعؾماألدرؼة:مأوال

موتشؿؾمسالضةماظقاظدؼـمباٌراػؼموطذامسالضؿفمبإخقتفمعـمجفةمعؼدارماظلقطرةم

.ماٌػروضةمسؾقفموايرؼةماٌؿاحةمظفموعؼدارمعامؼـالمعـمتؼدؼرمعـماألدرةمودرجةمرساؼؿفـــؿمظف

:مماظعقاعؾماظؾقؽقةمواظـؼاصقة:مثاغقا

وتشؿؾمتأثريماظؾقؽةمسؾكماٌراػؼ،موتأثريماظدؼـمواٌلؿقىماظـؼاصكمواالجؿؿاسكم

.مواالضطراباتماظـػلقةماظؿكمضدمؼؿعرضمهلاماٌراػؼواالضؿصادى،م

ؼرطزماآلباءمسؿقعامسؾكمصقةمأبـائفؿماىلدؼةممدونماالػؿؿامماظؽاصكمبصقؿفؿماظـػلقةم

ععمأغفمععروفمبأنمدـماٌراػؼةمزمؿؾمععفمبعضماٌشاطؾماظـػلقةماظؿكمضدمؼؿعرضمهلام

اٌراػؼمغؿقفةماظؿغرياتماظؾققظقجقةمواىـلقةمواظـػلقةمواالجؿؿاسقةماظؿكمميرمبفامخاللمػذهم

.ماظلـقاتمعـمسؿره
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:ماالضطراباتماظـػلقةمظؾؿراػؼني:ماالضطراباتماظـػلقةمظؾؿراػؼني

اظصقةماظـػلقةمظؾؿراػؼنيمأَعرمذومأػؿقةمباظغة،مإذمإغفامتؤثرماشممحدمبعقدمصكمأمناطم

دؾقطفؿمسـدماظؾؾقغ،موعـماألسراضماظشائعةمصكمػذاماظعؿرماالضطرابماٌؿؿـؾمصكمغؼصم

اظرتطقزمواالغؿؾاه،مواضطرابماظشكصقةمواظعـادمواالضطراباتماظقجداغقةمطؿؼؾبماٌزاجم

.مواظؼؾؼمواالطؿؽابمواالضطرابماٌعرصكمواضطراباتماظـقمموصؼدماظشفقةمواٌقؾمظؾؿفارب

:ماالطؿؽـــاب

المؼعؿربماالطؿؽابمصكماظقاضعمجمردمغقبةمحزنمأومتؼؾبمصكماٌزاجمؼدوممبضعمدضائؼمأوم

داساتمأومأؼاعًا؛مبؾمػقمحاظةمعرضقةمؼؿؿمتشكقصفامبقادطةماظطؾقبمأوماالخصائكماظـػلكم،م

وضدمؼصقبمػذاماٌرضماٌراػؼنيمبـلؾةمأطربمبنيماإلغاثمسـفامصكماظذطقر،موػقمعرضم

خطري،ممإذمؼؤدىمإشمماإلحلاسمبؿعادةمايقاةموسدمماظؼدرةمسؾكماظؿفاوبمععفا،موضدمؼؤدىم

.مصكمدرجاتفماٌؿؼدعةمإشمماالغؿقارم

م

وػـاكمسدةمأسراضمؼؿؿمتشكقصمعرضماالطؿؽابمبـاءمسؾقفامإذامادؿؿرتمأطـرمعـم

:مأدؾقسنيمعـؾ

 ماطؿؽابماٌزاجماٌلؿدؼؿمععظؿماظققمموطؾمؼقممتؼرؼؾام.

 صؼدماالػؿؿاممبأغشطةمطاغتممتـؾمصكماظلابؼمعصدرمعؿعةمظؾؿراػؼم. 

 م.(باظزؼادةمأوماظـؼصانمم)تغريمصكماظقزنم 

 طؾمؼقممتؼرؼؾامم(أرقمأومإصراطمصكماظـقممم)اضطرابمصكمأدؾقبماظـقمم. 

 ػقفانمغػلكمحرطكمأومإحؾاطمطؾمؼقممتؼرؼؾام. 

 اظشعقرمباظؿػاػةمأومباظذغب. 

 غؼصماظؼدرةمسؾكماظرتطقزمواظؿػؽريموأخذماظؼرارمواغعدامماظـؼةمباظـػسم. 

 ذعقرمعؿؽررمباظؼربمعـماٌقتمأوماظؿػؽريمصكماالغؿقارم. 
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مممورمبمسؾكماآلباءمواٌدردنيماظؿعرفمسؾكمػذهماألسراضموتقجقفماٌراػؼمظؾعالجم

ضؾؾمأنمؼؿؼدمماٌرضمبفموزمدثمعامالمهؿدمسؼؾاهم،مومؼؿضؿـماظعالجمسالجامأومهؾقالمغػلقام

وإسطاءمأدوؼةمعضادةمظالطؿؽابمهتمإذرافمرؾقبمعؿكصصموتؼدؼؿماظدسؿماٌعـقىم

 .ظؾؿراػؼمظالغدعاجمصكمأغشطةمإمياغقةموثؼاصقةمورؼاضقةمواجؿؿاسقةم

:ماٌؿارداتمماىـلقةماًارؽةمظؾؿراػؼني:ماٌؿارداتمماىـلقةماًارؽةمظؾؿراػؼني

ضدمؼؿعرضماظػردمظؾعضمأذؽالماالدمرافمخاللمعراحؾماظـؿقماىـلكموعـمأػؿمػذهم

:ماألذؽال

:ماظعادةماظلرؼة (1)

عـذمأنمطانماظطػؾمصكمبطـمأعفمزمدثمظفماغؿصابموػقمصكماظرحؿمإشممأنمؼصؾمإشمم

دـماظؾؾقغموؼؾدأمصكماظؿعرفمسؾكماظعادةماظلرؼةمدقاءمباٌصادصةمأومسـمررؼؼمأحدمأصدضائفم

عـمغػسماظلـ،مواظعادةماظلرؼةمػكمسؾارةمسـمإذؾاعمجـلكمذاتكمؼؾفأمإظقفاماٌراػؼقنمم

.مغؿقفةماٌؾؾمواظػراغم،مواإلصراطمصكماالدؿؿـاءمضدمؼؤثرمسؾكماظعالضةماظزوجقةماظلقؼةمصقؿامبعد

م:اىـلقـةماٌـؾقـة (2)

وػكماظؾقاطمسـدماظرجالمواظلقاقمسـدماظـلاء،موصكمػذاماظـقعمعـماظشذوذمؼؽقنم

عقضقعماظرشؾةماىـلقةمسـدماظػردمذكصامعـمغػسماىـس،موترجعمأدؾابمػذهماظظاػرةمإشمم

خؾؾمػرعقغكمأومسضقىمأومغػلك،موضدمترجعمإشممأدؾابماجؿؿاسقةمطؿامػقمايالمصكم

األعاطـماظؿكمالمتلؿحمباالخؿالطمطؿامصكماظلفقنموعؤدلاتماألحداث،موععمػذامصإغفمؼعدم

.مسؿالمعؤمثاموجمرعامصكماظشرؼعةمواظؼاغقن

:ممماالدؿعراضمباىـس (3)

صكمػذاماظؾقنمعـماالدمرافماىـلكمرمدماٌرؼضمعؿعةمصكمادؿعراضمجلدهماظعارىم

.مأعامماآلخرؼـ،موضدمؼؽقنمتعقؼضامسـمسفزهماىـلك
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:ماىـللمظألرػال اٌقؾ (4)

رػالمطؿقضقعمجـلك،موضدمؼؽقنمدؾبم(اٌرؼض)وػذامؼعـكمأنمؼؿكذماظشكصماظؾاظغ

ػذهماظظاػرةماٌرضقةمػقماجملؿؿعماٌغؾؼماظذىمالمؼلؿحمصقفمباالخؿالط،موضدمؼرجعمإشمم

أنماٌرؼضمتـؼصفماظـؼةمباظـػسمصقؾفأمإشمماصطقادمرػؾمؼلفؾمإشراؤهموالمؼؾؼكمعـفمعؼاوعةم

.متذطر

:ماظؿقرشماىـلل (5)

وعـمضؿـمأذؽاظفماالحؿؽاكمباظـلاءمصكمودائؾماٌقاصالتمأومشريػامعـماألعاطـم

.ماٌزدضمة

:مزغاماحملارم (6)

وصقفمتؿؿماظعالضةماىـلقةمبنيمأصرادمؼرتؾطقنمبصؾةماظؼربكمعـؾماألخموأخؿف،مواألبم

وابـؿف،مواًالمأوماظعؿمععمابـةماالختمأوماألخ،موػذامؼؤدىمإشممسقاضبمغػلقةموخقؿةمتظفرم

.مآثارػامصقؿامبعد،مصضالمسـمطقغفمجرميةمذرسقةموضاغقغقةمجلقؿة

:مغصائحمظضؿانموـبماٌؿارداتمماىـلقةماًارؽةمظؾؿراػؼ

.متؼقؼةماظقازعماظدؼـكمظدىماٌراػؼ (1)

 .عـماٌفؿمواٌطؾقبمأنمتؽقنمعالبسماألرػالمواٌراػؼنيموادعةمإشممدرجةمععؼقظة (2)

عراساةمذغؾموضتماظطػؾمواٌراػؼمبفقاؼاتموأظعابمعؿعددة،موعـمأػؿفاممماردةم (3)

 .اظرؼاضة

 .عراساةمأالمؼؼضكماظطػؾمأوماٌراػؼموضؿامرقؼالمصكمايؿاممأومصكمحفرةمعغؾؼة (4)

عراساةمأالمؼؿقجفماظطػؾمأوماٌراػؼمإشممدرؼرهمإالمسـدعامؼرؼدماظـقمموايرصمسؾكم (5)

عغادرةماظػراشمصقرماالدؿقؼازم،مالمدقؿاموأنمصرتةماظصؾاحمػكمأطـرمصرتاتماظـشاطم

 .اىـلكمحقثمإنماهلرعقغاتمتػرزمصكماظؾقؾ

إذامالحظماآلباءمأنمأوالدػؿمؼعؾـقنمبأسضائفؿماظؿـادؾقةمؼؿعنيمسؾقفؿمضؾطمأغػلفؿم (6)

وذغؾماظطػؾممبكؿؾػماظقدائؾ،موعـماٌعؾقممأنماٌراػؼماظذىمؼدعـماظعادةماظلرؼةم
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بشؽؾمطؾريمػقماظذىمؼقصػمباالغطقاءموالمميارسمػقاؼاتموالمرؼاضة،موظذظؽمرمبم

 .اطؿشافمػذامعؾؽراموحماوظةماظؿغؾبمسؾكمػذاماالغطقاء

صكمحاظةماطؿشافمأنماٌراػؼمميارسمػذهماظعادةمرمبمسدمماظعؼاب،مبؾماٌصادضةم (7)

 .وتشفقعفمسؾكماإلضاللمتدررمقامعـمػذهماظعادةمإشممأنمميؿـعمسـفا

 

وصكمغفاؼةمػذهماظـصائحمرمبماظؿأطقدمسؾكمأنمتزوؼدماظطػؾمواٌراػؼمباٌعؾقعاتم

اظلؾقؿةمواٌـادؾةمظؾؿرحؾةماظعؿرؼةمظفمأعرمباظغماألػؿقة،موسؾكماآلباءمأنمؼؿذطروامدائؿامأغفؿم

طاغقامأرػاالموعراػؼنيموسؾقفؿمغؼؾماظؿفاربماظـاجقةماظؿكمعروامبفامطؿامرمبمسؾقفؿموـقبم

.مأرػاهلؿماظؿفاربماظلقؽةمصكمحقاتفؿ

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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  اٌطؾبماظـاغكاٌطؾبماظـاغك

معقجفاتماظؿكاربمععماٌراػؼنيمواظشؾابمعـماٌـظقرماظعؾؿلمواإلدالعكعقجفاتماظؿكاربمععماٌراػؼنيمواظشؾابمعـماٌـظقرماظعؾؿلمواإلدالعك

اظػرعماألولم

معؤذراتماٌـظقرماظعؾؿكمصكماظؿكاربمععماٌراػؼنيمواظشؾاب

زماولماٌراػؼمأنمزمؼؼمظـػلفمادؿؼاللماظشكصقة،موظؽكمزمصؾمسؾكماالدؿؼاللمسؾقفم

صكمهمأنمزمررمغػلفمعـماالرتؾاطمبقاظدؼفمصقؿعؾؿماظعـاؼةمبـػلف،موزمصؾمسؾكمعلاغدةمرصاق

اجملؿقسةماظؿكمسؾقفمأنمؼؿقؿؾمعلؽقظقةمسضقؼؿفمصقفاموعامتؾؼقفمسؾقفمعـمتؾعات،موخاللم

سؿؾقةماظؿػردمؼؿأرجحماٌراػؼمبنيماسؿؿادؼةماظطػؾموسـادماٌلؿؼؾ،موضدمرمدماظقاظدانمػذام

حمريا،مطؿامأنمرقلمعدةماظؿعؾقؿماظعاشمموعامبعدهمرمعؾماٌراػؼمععؿؿدامعادؼامسؾكمواظدؼفم

ؼؾقفام بعدمغضففماىلؿاغكمواالغػعاشم،مصقؽقنمػذامدؾؾامصكمتأخرمادؿؼالظف،موباظؿاظلمتأخرمعا

عـماظدخقلمإشممعرحؾةماظشؾاب
(1)

م.م

وسادةمؼؽقنماٌراػؼمعؿـاضضماٌشاسرمحقثمؼرصضمدقطرةماظؽؾارموػقمصكمغػسماظقضتم

زمؿاجمإشممإرذادموتقجقف،موسمؿربماٌراػؼممنطماظلؾطةمظريىمإشممأىمحدمميؽـفمأنم

ؼذػب،مصفقمزمؿاجمإشممضؿاغاتمظقشعرمباألعان،موتؼؾؾاتماٌزاجمظدؼفمذائعةموأحقاغامالم

اظـزساتماظغرؼزؼةماٌؿزاؼدة،مصؼدمزمدثم تلؿطقعمضقىماظضؾطماظداخؾكمأنمتؿؽقػمعع

اظلؾقكماىـلكماظػاضحمأومغقباتماظعدوانمأوماظشرهمظألطؾ،موسمافماٌراػؼمعـمػذاماظػؼدم

ظؾلقطرةمصققاولمأنمزمصـمغػلفمبدصاساتمصقؿؾـكمعقاضػمصماظقةمعؾاظغامصقفا،مأومؼغؾبم

اظػطرةماظعؼؾقةمسؾكمماألعقر،مصقصؾحمعػرطماظؼراءةمواظؿػؽريمواٌـاضشة،موسادةمعامؼلؼطم

ظدؼفؿمغػسم-مخاصةماظؽؾار-اٌراػؼمحدةمرشؾاتفماىـلقةمظؾكارجموؼشعرمأنماآلخرؼـ

                                           
اظطػقظةمواٌراػؼةماٌشؽالتماظـػلقةم..ماظطبماظـػلكم:م(2008)م(حمؿقدمسؾداظرضمـ)ضمقدةممم( 1

.مجلرماظلقؼس،معصرماىدؼدة مش81عـشقرمبقادطةماٌؤظػ،ماظؼاػرة،..مواظعالجم
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األصؽارماىـلقةمواػف،مموؼشعرمأغفؿمؼغقوغف،موضدمؼؿػاسؾمباظعزظةمواًقفمواالغؼؾاضموغؼصم

اظـؼةمباظـػسمأودؾقكماظؿػعقؾماىـلكم
(1)

.م

:ماظشعقرمباهلقؼةماٌؿػردة:ماظشعقرمباهلقؼةماٌؿػردة

إنمجدظقةمايقاةمتشريمإشممأنماظشلءمؼقظدمغؼقضف،موؼـشبماظصراعمبقـفؿامحؿكمؼػصحم

سـمعؽقنمجدؼدمػقمصماعمظؾـؼقضني،موالمؼؾؾثمػذاماىؿاعماىدؼدمأنمؼقظدمغؼقضفموؼـشبم

بقـفؿامصراعمجدؼد،موظذامصإنماٌراػؼةمتعدمثقرةمسؾكماآلباءمبؼدرمعامػكمثقرةمسؾكماظطػقظةم

اظلابؼةمهلا،محقثمؼفػقماٌراػؼمإشممػقؼةمجدؼدةمبعقدامسـماظؿقحداتماىزئقةمظػرتاتم

اظـؿقماظلابؼة،مصاٌراػؼمظـمؼشعرمباظؿؽاعؾمحؿكمسمضعمطؾمػذهماظؿقحداتماىزئقةم

إلحلاسمذاعؾمباظؿػردمسابرامعاذامطان،موعاذامؼرؼدمأنمؼؽقن،موعقصؼامبنيمعػفقعفمسـمغػلفم

وعػفقمماجملؿؿع،مموسـدعامتصؾحماهلقؼةمصؾؾةمؼصؾحماٌراػؼمضادرامواثؼامصكمعراػؼؿفم

اٌؿأخرةماظؿكمتؤػؾفمظألظػةمصكماظرذدماظؾاطر
(2)

م.

 

                                           
(1

 .ماٌرجعمغػلف

2
 .مشماظؼصرماظعقين،ماظؼاػرة44.ماظعؾقمماظلؾقطقةمظؾطؾقبمواٌربل..ماظـػسمواظـاس:م(1985(م)حمؿد)ذعالنمم(
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اظػرعماظـوغكم

عقجفوتماظؿكورىمععمادلراػؼنيمواظشؾوبمعـمادلـظقرماظشرسلم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

إنماألبـوءمعـمأػؿمعومؼعؿزمبفماإلغلونمسيمحقوتف،موضدمذطرغوماظؼرآنماظؽرؼؿمبذظؽمصكم

اْظؿشيولصيموشياْظؾشيصيقنشيمِزؼشيُيماْظقشيقشيوِةماظدُّغضيقشيوموشياْظؾشيوِضقشيوتصيماظصَّوِظقشيوتصيمخشيقضيرظيمِسضيدشيمرشيبَِّؽمثشيقشيابطيوموشيخشيقضيرظيمم(:مضقظفمتعودي

،مظذامصننمأطـرماألضالمماظيتمطؿؾًمسيمتربقيماألبـوءمرطزتمترطقزًامزوػرًامسؾكمتربقيم(1))َأعشيًؾو

اظـشءمواألرػول،موحقٌمإنمادللؽقظقيمتزدادمواظرتبقيمتلؿؿرموتؽربمتؾعوتفومطؾؿومطربماألبـوء،م

صقفىمسؾكمطؾمأدرةمأنمحترصمأطـرمسؾكمعؿوبعيمأبـوئفو،موتلعكمجوػدةمسيمتقجقففؿم

 م.وإرذودػؿمخوصيمسيمػذاماظقضًمعـماظزعونماظذيمطـرمصقفماالدمراف

إنمعالعحماظشكصقيمطؾؿوممبدأتمتربزمصننممتغريًامعلؿؿرًامؼطرأمسؾقفومالمؼؿقضػموظؽـفمالمؼغريم

ادلالعحماظرئقلقيمبؼدرمعومؼرطزػوموؼزؼدػومبروزًا؛محؿكمتصؾمإديمصقرتفومادلؿؽوعؾي،مإغفمالم

ؼضقػمسـوصرمجدؼدةمبؼدرمعومؼؼقىموؼرطزموؼصؼؾماظعـوصرمادلقجقدةمبوظػعؾ،موػذامػقم

اظذيمميقزػومأدودًومسـمادلرحؾؿنيماظلوبؼؿنيمحقٌمميؽــومأنمغـؿلمبؼقةموأنمغدسؿماظؼقؿم

واألخالقماإلدالعقيمسيماظشؾوبمضؿـمبرغوعٍمواضحمحؿكمؼؽقنماظشوبمسؾكمإرالعمطوعؾم

وسؾكمتربقيمطوعؾيمسيماحلسماإلدالعلموبوظؼقؿمواألخالقماإلدالعقيماظؿكمتـطؾؼمععفمأدودًوم

.معـمدؼـفموسؾقدؼؿفمهللمجؾموسالموسؼقدتفماإلدالعقي

إنماإلدالممردؿمإرورًامظؾؼقؿ،موردؿمصقرةمواضقيمظألخالقماظيتمجيىمأنم:مهلذامغؼقل

ؼؾؿزممبفوماظـوسمأومؼلؿقىمأنمؼؾؿزعقامبفو،موػذهمػلماظيتمؼدسقمإظقفوماإلدالم،مؼدسقماظشؾوبم

.مإظقفوموؼدسقمادلربنيمإديمأنمؼمثروامسؾكماظشؾوبمعـمخالهلو

ػذاماإلرورمػقمغوبعمعـمخصوئصماظشرؼعيموخصوئصماألخالقماإلدالعقيمسيمعصدرػوم

.موسيمتلثريػو

م

م

                                           
1

 .46ماآلؼيم-مدقرةماظؽفػ(ممم
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:مودقؾيماظؿكورىمععماظشؾوب:مودقؾيماظؿكورىمععماظشؾوب

ضؾؾمأنمغؾقٌمسـماظقدوئؾماظيتمعـمخالهلومتؿؿمخمورؾيماظشؾوبمسؾقـومأنمغمطدمأنم

اظؼرآنماظؽرؼؿمواظلـيمادلطفرةمملمؼرتطومصغريةموالمطؾريةمتؿعؾؼمبلعقرماظدغقومإالموحتدثومسـفو،م

شـيمؼشيعضيؿشيُؾقنشيماظصَّوِظقشيوِتمم:ؼؼقلمتعودي ِإنَّمػشيذشياماْظُؼرضيآنشيمؼشيفضيِديمِظؾَِّؿلمِػلشيمَأْضقشيمصيموشيؼصيؾشيشِّرصيماْظؿصيمضيِعـِنيشيماظَِّذؼ

شيمَظومؼصيمضيِعصيقنشيمِبوْظكِخرشيِةمَأسضيؿشيدضيغشيومَظفصيؿضيمسشيذشيابطيومَأِظقؿطيوم (َأنَّمَظفصيؿضيمَأجضيرطيامَطِؾريطياموشيَأنَّماظَِّذؼ
(1)

،موؼؼقلمردقلم

"ترطًمصقؽؿمأعرؼـمظـمتضؾقامبفؿوممطؿوبماهللمودـيمردقظف :م"-()-ماهللم
(2)

،موأؼضًومضؾؾمأنم

أنمغؿعرفم-ممأواًل–غؿقدثمسـماظقدوئؾموطقػقيمخمورؾيماظشؾوبمعـمعـظقرمإدالعل،مالبدم

سؾكمصؽرماظشؾوبموسؾكمعشؽالتفؿ،مموالمؼؽقنمذظؽمإالمإذاموجدمجلرمعـماالتصولمبقــوم

:م"موبقـفؿ،مظـؽقنمسؾكمعؼربيمعـفؿ،مدمودثفؿموغلؿؿعمإظقفؿ،موضدمجوءمصكماألثرمادلشفقر

"السىمابـؽمدؾعوموأدبفمدؾعوموصوحؾفمدؾعو
(3)

.م

اظؿقجقف،موبودلصوحؾيمغؼؾماخلربةمبودلالزعيموالمؼؽقنمذظؽمإالممبدم:موادلرادمبوألدب

.مجلقرماحملؾيماظيتمتربطمبنيماآلبوءمواألبـوءمبربوطموثقؼ

إنمتعوظقؿماإلدالممختورىماظعؼقلممبومؼرحيفوموؼدسقػومظؾؿؾصرموعداوظيماظػؽر،مواظعؼؾم

تصيقجفمإظقفماظعربموتلوقمإظقفماآلؼوتمواظـذرمظؽلمؼلرتذدمبلعرماهللموؼؼقدماظـػسمإديمعومؼلعدػوم

أنمطؿوبفمذوعؾمظؽؾمعومحتؿوجم-مسزموجؾ-سيمحقوتفوموؼـؼذػومبعدممموتفوموضدمبنيمادلقديم

وشيَظَؼدضيمصشيرَّْصشيومِصلمػشيذشياماْظُؼرضيآِنمِظؾَّوِسم)-:متعودي–إظقفماظـػسماظؾشرؼيموػذامعومؼشريمإظقفمضقلماهللم

ضيمُطؾِّمعشيشيٍؾموشيَطونشيماْظِنغضيلشيونصيمَأْطشيرشيمذشيلضيٍءمجشيدشيًظو م(ِع
(4)

.م

ؼؼقلماإلعوممابـمطـري
(5)

ضدمبنيماهللمظؾـوسمسيمػذاماظؼرآنمووضحمهلؿماألعقرموصصؾفوم:م"

طقالمؼضؾقامسـماحلؼموخيرجقامسـمررؼؼماهلدىموععمػذاماظؾقونموػذاماظػرضون،مصننم

                                           
1
 .10-9ؼؿونممماآل-اإلدراءدقرةمم(

2
 .،مسـمأبكمػرؼرة(م93م/م1)م،معلؿدركماحلوطؿمم(م899)م،معقرلمعوظؽمم(م186م)معشؽوةمادلصوبقحمم(

3
 (م90م)مصم3متػلريمابـمطـريمجمم(

4
 .54دقرةماظؽفػماآلؼيمم(

5
 .90مص3تػلريماظؼرآنماظعظقؿمظإلعوممابـمطـريمجمم(
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اإلغلونمطـريماجملودظيموادلكوصؿيموادلعورضيمظؾقؼمبوظؾورؾمإالمعـمػدىماهللموبصرهمإديم

.مررؼؼماظـفوة

ظذظؽمػقمعـفٍمتقجقفلمظؾشؾوبمظقدرطقاماظشرمبلضراره،موؼعرصقاماحلؼمبعالعوتف،موؼـظؿقام

.معومتصؾحمبفمػذهماألعقر

مطؿومأنمسيمخمورؾيماإلدالممظعؼقلماظشؾوبمريوؼيمهلؿمعـمأعراضماظؼؾقبمعـؾماظـػوقم

.مواظؾكؾمواحلؼدمواحللدمواظضغقـيمواظؽراػقيمواظغقؾيمواظـؿقؿيمواظؾفؿونمواظؿقرش

-مألغسمبـمعوظؽماظصقوبلماجلؾقؾموطونمذوبومم-()-موعـمأعـؾيمذظؽمتقجقفماظردقلم

ؼوبينمإنمضدرتمأنمتصؾحمومتلكمظقسمسيمضؾؾؽمششمألحدم:م"بؼقظف-مرضلماهللمسـف

ؼوبينموذظؽمعـمدـيت،موعـمأحقومدـيتمصؼدمأحؾين،موعـمأحؾينمطونمععلمسيم...مصوصعؾ

"اجلـي
(1)

.م

طؿومتؿفلدماحلؿوؼيماظربوغقيمظؾشؾوبمعـمخاللمعومميؾقفمادلقديمتؾوركموتعوديمسيم

وشيَظومتصيْؾُؼقام):مخمورؾؿفمهلؿموحرصفمسؾقفؿمسيماظـػسمواظعؼؾ،مصػلمجوغىماظـػسمضولمتعودي

(ِبَلؼضيِدؼُؽؿضيمِإَظكماظؿَّفضيُؾَؽِي
(2)

شـيمآعشيصيقامِإغَّؿشيوماْظكشيؿضيرصيموشياْظؿشيقضيِلرصيموشياْظَلغضيصشيوبصيم):مم،موضولمتعودي ؼشيومَأؼُّفشيوماظَِّذؼ

ضيمسشيؿشيِؾماظشَّقضيَطوِنمَصوجضيؿشيـِؾصيقهصيمَظعشيؾَُّؽؿضيمتصيْػِؾقصيقنشيم ،مصفذامخطوبمظؾؿمعـنيم(3))وشياْظَلزضيَظومصيمِرجضيسظيمِع

بؿقرؼؿمادلقبؼوت،مادلؾؿدأةمبوخلؿرماظيتمػلمأمماظؽؾوئر،محقٌمإغفومادلدخؾماظرئقللمظؽـريم

عـماألعقرمادلفؾؽيماظيتمؼفؾؽمبلؾؾفوماحلرثمواظـلؾ،مصنذامدؽرماإلغلونمارتؽىمجرمييمعـؾم

جرمييماظلرضيمواظزغو،ماظؾؿنيمتعدانمعـمأضقىمادلقبؼوتمادلفؾؽيمظؾؿولمواظـلؾ،مظذامجوءم

خطوبمحترؼؿماخلؿرمععمخطوبمحترؼؿماظلرضيموخطوبمحترؼؿماظزغو،مصػلمحترؼؿماظلرضيمطونم

وشياظلَّوِرقصيموشياظلَّوِرَضُيمَصوْضَطعصيقامَأؼضيِدؼشيفصيؿشيوم):ماظؿشدؼدمسيماخلطوبمعؼروغومبوجلزاءماظرادع،مضولمتعودي

شـيماظؾَِّفموشياظؾَّفصيمسشيِزؼزظيمحشيِؽقؿظي م(جشيزشياءطيمِبؿشيومَطلشيؾشيومغشيَؽوًظومِع
(4)

،موسيمإشالقماظؾوبمأعوممرذؼؾيماظزغومجوءم

                                           
1
معومجوءمسيماألخذمبوظلـيمواجؿـوبماظؾدعم16بوبم-مطؿوبماظعؾؿم-مم42أخرجفماظرتعذيمسيمدــفمم(

 .موضولمحدؼٌمحلـمشرؼىمعـمػذاماظقجف2678حدؼٌمرضؿم45،م5/44

2
 .195مجزءمعـماآلؼيم-دقرةماظؾؼرةم(

3
 .90اآلؼيم-دقرةمادلوئدةمم(

4
 .38اآلؼيم-دقرةمادلوئدةمم(



 
60 

ؼومععشرماظشؾوبمعـمادؿطوعمعـؽؿماظؾوءةم):-()-ماحلٌمسؾكماظزواجمصكمحدؼٌماظـؾكم

(صؾقؿزوجموعـمملمؼلؿطعمصوظصقممظفموجوء
(1)

ريوؼيمظفمعـماظقضقعمسيماظرذؼؾي،موجوءم:م،مأيم

(وشيَظومتشيْؼرشيبصيقاماظزِّغشيومِإغَّفصيمَطونشيمَصوِحششيًيموشيدشيوءشيمدشيِؾقًؾو):ماظـفلمسـماظزغومبؼقظفمتعودي
(2)

.م

ظذظؽموضعماإلدالمماظؿشرؼعوتمواظضقابطماظيتمتمدىمإديمحتؼقؼمادلصؾقيمسؾكماظقجفم

األعـؾ،موددمذيقعمعـوصذماظػلودماظيتمميؽـمأنمختوظػمذظؽ،موجعؾماظزواجمػقماظقدقؾيم

ضـيُؽؿضيموشياظصَّوِظِقنيشيم (:مادلشروسيمظؿصرؼػماظشفقةموحػظماظـلؾ،مضولمتعودي وشيَأغضيِؽقصيقاماْظَلؼشيوعشيكمِع

ضيمَصضضيِؾِفموشياظؾَّفصيموشياِدعظيمسشيِؾقؿظيم ضيمِسؾشيوِدُطؿضيموشيِإعشيوِئُؽؿضيمِإنضيمؼشيُؽقغصيقامُصَؼرشياءشيمؼصيغضيـِِفؿصيماظؾَّفصيمِع ،موعـمحلـم(3))ِع

اخلطوبماظؿشرؼعلمأغفمملمؼؼؿصرمسيمحترؼؿماظزغومسؾكماظـفكمسـف،مبؾمغفكمسـمجمردماظؼربم

ؼؼقلماإلعومماظؼرريبم(...والمتؼربقاماظزغكم):معـفمبؼقظفمتعوظل
م(4)

والمتؼربقام):مإنمضقظفمتعودي"م

وشيْظقشيلضيؿشيعضيِػِػم:م)وؼؼقلمتعودي"مالمتدغقامعـماظزغك:م،مصننمععـوه"والمتزغقا"أبؾغمعـمم(...اظزغكم

ضيمَصضضيِؾِف شيمَظومؼشيِفدصيونشيمِغَؽوحطيومحشيؿَّكمؼصيغضيـِقشيفصيؿصيماظؾَّفصيمِع :مممممم،موػـومؼؼقلماإلعومماظزخمشريم(5)م)اظَِّذؼ

بوظـؽوحماظذيمحيصـمبفماظدؼـموؼؼعمبفماالدؿغـوءمبوحلاللمسـم-مسزموجؾ-مأعرمادلقديم"

احلرام،مثؿمبوحلؿؾمسؾكماظـػسماألعورةمبوظلقء،موصرصفومسـماظطؿقحمإديماظشفقةمسـدماظعفزم

"سـماظـؽوحمإديمأنمؼرزقماهللمتعوديماظؼدرةمسؾقف
(6)

.م

ضيم...)-:متعودي–طؿومخورىماظشورعماظشوبوتمبؼقظفم َّمِظقصيعضيَؾؿشيمعشيومؼصيكضيِػنيشيمِع شـيمِبَلرضيجصيِؾِف وشيَظومؼشيضضيِربضي

َّ (ِزؼشـيِؿِف
(7)

،محقٌمؼػفؿمعـمػذهماآلؼيمأنماظدؼـماحلـقػمغفكمادلرأةمسـممأنمتؾػًمأغظورم

.ماظرجولمإظقفو،موإديمعقارـمزؼـؿفومبليمودقؾيمعـماظقدوئؾمبنبداءماظزؼـيمبوحلؾلموشريػو

                                           
1
بوبمعـمملمؼلؿطعماظؾوءةمصؾقصؿمحدؼٌمرضؿم-مطؿوبماظـؽوحم-ماخرجفماظؾكوريمسيمصقققفمم(

 .1955ص5ج4779

2
 .32اآلؼيم-ماإلدراءدقرةمم(

3
 .32ماآلؼيم-دقرةماظـقرم(

4
 .258ص-م10ج-ظإلعومماظؼرريبم-تػلريماجلوععمألحؽومماظؼرآنمم(

5
 .33جزءمعـماآلؼيم-دقرةماظـقرمم(

6
 .232،م231ص3ج-متػلريماظؽشوفمظإلعومماظزخمشريمم(

7
 .31جزءمعـماآلؼيم-دقرةماظـقرمم(
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َصَؾوم)-:متعودي–بوظقضورمسيماحلدؼٌ،مموسدمماخلضقعمبوظؼقل،مضولم-مأؼضوم-موأعرػـم

شيمَضقضيًظومعشيعضيرصيوًصو شـيمِبوْظَؼقضيِلمَصقشيْطؿشيعشيماظَِّذيمِصلمَضْؾِؾِفمعشيرشيضظيموشيُضْؾ .م(1)( تشيكضيضشيعضي

ؼؼقلماإلعومماظشقطوغل
(2)

المؼؽـماظؼقلمعـؽـمسـدمخمورؾيماظـوسمطؿومتػعؾفمادلرؼؾوتم:م"

عـماظـلوء،مصنغفمؼؿلؾىمسـمذظؽمعػلدةمسظقؿي،مصقطؿعماظذيمسيمضؾؾفممصفقرموذؽموغػوق،م

وحتدثـمبوظؼقلمادلؿعورفمبنيماظـوسمبعقدًامسـماظرؼؾيمسؾكمدــماظشرعمحؿكمالمؼـؽرمعـفم

".مدوععفمذقؽو،مموالمؼطؿعمصقفـمأػؾماظػلؼمواظػفقرمبلؾؾف

وضدموضحماإلعومماظؼرريب
(3)

وغلوءماألعيمم-()-م،مأنمػذامأعرمعـماهللمتعوديمظـلوءماظـيبم

األعيمتؾعمهلـمأنمالمؼؾـمبوظؼقلمسـدمخمورؾيماظرجولماألجوغى،محؿكمالمؼطؿعمعـمسيمضؾؾفم

.متشقفمظػفقر:معرضمأيم

م(اظـً)وعـمودوئؾمخمورؾيماظشؾوبمعومؼلؿكمبوظقدوئؾماظعصرؼي،معـؾماظشؾؽيماظعـؼقدؼيم

-:متعودي–وعومحتؿقؼفمعـمادلـؿدؼوتماظلقؼيماظيتمتدسقمإديماظقدطقيمطؿومجوءمصكمضقظفم

(وشيَطذشيِظَؽمجشيعشيْؾشيوُطؿضيمُأعًَّيموشيدشيًطو)
(4)

.م

وودوئؾماالتصولماحلدؼـيمهلومدورمخطريمسيمجمولمخمورؾيماظشؾوبمحقٌمتعؿربمأطربم

جتؿعمذؾوبل،مألغفومتؿكطكماحلقاجزمادلؽوغقيماظيتممتـعماغؿشورماألصؽورموتقاصؾماظؾشرم

وتؾودلمادلعورف،موطذظؽمصننمهلوماظلرسيماظؽؾريةماظيتمؼـؿؼؾمبفوماخلطوبمععمإتوحيمصرصم

.ماظؿقوورموتؾودلماآلراءمدونمحفرمسؾكماظػؽرمأوماظرأي

وأطربمدظقؾمسؾكمذظؽمعومأحدثؿفمودوئؾماالتصولماحلدؼـيمصكماحلقوةماظلقودقيمادلعوصرةم

.محقٌمطوغًمأداةمظؿفؿقعماظشؾوبموإذعولماظـقراتمصكمادلـطؼيماظعربقيمبلدرػو

شريمأنمػذاماظدورماإلجيوبكمظقدوئؾماالتصولمادلعوصرةمالمميـعمأنمؼؽقنمػـوكممدورم

إجيوبلمظؾقاظدؼـمسيماظؿقجقفموادلراضؾيمواظـصحمواإلرذودمجملوبفيماجلقاغىماظلؾؾقيمهلذهم

ؼلؿكدمماظـصحمطقدقؾيمظؿقػقزماظصقوبيمسؾكماظعؿؾمم-()-ماظقدوئؾ،موضدمطونمردقلماهللم

                                           
1
 32جزءمعـماآلؼيم-مدقرةماألحزابمم(

2
 .مبؿصرف365مص4مج-تػلريمصؿحماظؼدؼرمظإلعومماظشقطوغلم(

3
 .499مص3ج-موتػلريمابـمطـريم173ص14ج-أحؽومماظؼرآنمظإلعومماظؼرريبمم(

4
 .143دقرةماظؾؼرةمجزءمعـماآلؼيمم(
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-طونماظـيبم):مأغفمضول–رضلماهللمسـفم–اظصوحل،موؼدلمسؾكمذظؽمعوموردمسـمابـمعلعقدم

()-ؼؿكقظـومبودلقسظيمخموصيماظلكعيمسؾقـوم)
(1)

.م

اظدؼـماظـصققي،م)م:م-()-ماظصقوبيمبوظـصحمواإلرذود،موعـمذظؽمضقظفمم-()-موضدمأعرم

(هللموظؽؿوبفموظردقظفموألئؿيمادللؾؿنيموسوعؿفؿ:مدلـمؼومردقلماهللمضول:مضؾـو
(2)

،موػقمتقجقفم

غؾقيمؼشؿؾماظشؾوب،مألغفؿمأػؿمصؽيمحتؿوجمظذظؽ،موسؾقـومأنمغذطرمذؾوبـومبؼقؿيماظقضًمحؿكم

.مالمؼلرصقامسيمادؿكدامماظـً

والمذؽمأنماظقضًمظفمضقؿيمطربىمسيمحقوةماإلغلون،موملمالموػقماظذىمحيؿقىمذيقعم

أسؿولمسؿرمبينمآدم،موؼؿشؽؾمظقؿفؿعموؼؽقنمحقوتفماظيتمتؿؼؾصممبرورماألؼومموتـؿفلم

.مبوغؿفوءمادلؼدرمظفمعـفو

سيمبداؼيم-مسزموجؾ-وظؾقضًمأػؿقيمطربىمسيمحقوةمادللؾؿموهلذامأضلؿمبفمادلقديمم

شـيمآعشيصيقام،مِإنَّماْظِنغضيلشيونشيمَظِػلمخصيلضيٍرم،وشياْظعشيصضيِرم)-:ممتعودي–دقرةماظعصرمحنيمضولماهللم مِإظَّوماظَِّذؼ

(وشيسشيِؿُؾقاماظصَّوِظقشيوِتموشيتشيقشياصشيقضيامِبوْظقشيؼِّموشيتشيقشياصشيقضيامِبوظصَّؾضيِرم
(3)

.م

ؼقجفـومبؼلؿفمإديم-مسزموجؾ-وػذاماظؼلؿمعـماهللمبوظقضًمؼؾنيممعدىمأػؿقؿفممألنماهللم

مواظرؼوضيموشريػؿومعـمةإدراكمأػؿقيمادؿكدامماظقضًموضضوئفمصقؿومؼـػعموؼػقدمطوظؼراء

 .األسؿولمادلػقدة

ؼؼقؿم-مرضلماهللمسـف-وألػؿقيماظرؼوضيمطونماظصقوبيمجيرونمادللوبؼوت،موطونمسؿرم

-()م-علوبؼوتمظؾفريمبنيماظشؾوبمسيمادلدؼـيمادلـقرة،موضدمجوءماظـصحمسـمردقلماهللم

                                           
1
مؼؿكقهلؿم-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ-مبوبمعومطونماظـيبم-ماظعؾؿ-اخرجفماظؾكوريمسيمصقققفمطؿوبم(

وععـكماظلكعيماالضطرابمعـم-م38ص-مم1ج-68محدؼٌمرضؿم-بودلقسظيمواظعؾؿمظؽلمالمؼـػروا

 .144مص2ماغظرماظػوئؼمسيمشرؼىماحلدؼٌمظؾعالعيماظزخمشريمج،ادلؾؾ

2
ماظدؼـم-:صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ-بوبمضقلماظـيبم-طؿوبماالميونم-اخرجفماظؾكوريمسيمصقققفمم(

،مورواهمصكماظؿورؼخمسـمثقبونمورواهماظؾزارمسـمابـمسؿرمرواهمعلؾؿمعـم30ص1ج40اظـصققيمبوبم

 .حدؼٌممتقؿماظدارى

3
 .3-1معـماآلؼيمم-دقرةماظعصرم(
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"سؾؿقامأبـوءطؿماظلؾوحيمواظرعك:م"-()-مسيمػذامادلعـكمصرحيًو،محقٌمضولم
(1)

،مظقؼضكم

.مبذظؽمسؾكماظػراغماظذيمؼدصعماظشؾوبمإديمضضوءماظقضًمصقؿومالمؼػقدموالمؼـػع

وعـمػـومؼلتلمدورماظـقاديموعراطزماظشؾوبمواظلوحوتماظشعؾقيمواجلوععوتمواظدوراتم

اظؿدرؼؾقيمواظـدواتمسيمخمورؾيماظشؾوبمدقاءمبوظؽؾؿيمأومبوظػعؾمعلؿـدًامسؾكماظؽؾؿيماظـوصعي،م

واظعؿؾماظصوحلماظـوبعمعـماظؼدوةماحللـي،موجتدؼدماخلطوبماظدؼينمادلقجفمظؾشؾوبمسيم

اظعوملماإلدالعل،مظقؿقازنمععمضضوؼوػؿموأصؽورػؿمودؾقطفؿموثؼوصؿفؿ،مإضوصيمإديمدسؿمدؾؾم

احلقارمسيمطؾمادلقودؼـمظؿلصقؾماهلقؼيماحلضورؼيماإلدالعقيمسيمذؾوبـومظقؿؿؽـمعـماظؿصدىم

.مظؾؿقوراتماظػؽرؼيمواظعؼوئدؼيماهلدشياعيمظدرءماظؿطرفمواالدمراف

م

:ممأدؾقبماجلزاء

وػقمعـماألدوظقىماظعودظيمإلثوبيماحمللـموسؼوبمادلكطه،موضدموردماظؽـريمعـماآلؼوتم

اظؼرآغقيماظيتمحتػزمسؾكمادؿكداممػذاماألدؾقبم
(2)

ضيَؼولشيم):م،موعـفومضقظفمتعودي ضـيمؼشيعضيؿشيؾضيمِع َصؿشي

ضيَؼولشيمذشيرٍَّةمذشيرِّامؼشيرشيهصيم،ذشيرٍَّةمخشيقضيرطيامؼشيرشيهصيم ضـيمؼشيعضيؿشيؾضيمِع (موشيعشي
(3)

صؿـمؼعؿؾمسيماظدغقوموزنمذرةمعـم:مأي"،م

"خريؼرمثقابف،موعـمؼعؿؾمسيماظدغقوموزنمذرةمعـمذرمؼرمسؼوبف
(4)

،مصػلمػذاماظؼقلماظؽرؼؿمعـم

.ماظؿقذؼرمواظرتػقىمعومجيعؾمادلرءمخيوفمسؼوبماهللمتعودي

وضدمرطزتماظرتبقيماإلدالعقيمسؾكمأدؾقبماظرتشقىمأطـرمعـمأدؾقبماظرتػقىمإالمصقؿوم

.متدسقمإظقفماظضرورةمأومخيشكمأنمؼؽقنمصقفمصلودمظؾؿفؿؿع

                                           
1
ممبلـدهم–م8664حم6/401بوبمحؼققماألوالدمواألػؾقيم-مأخرجفماإلعومماظؾقفؼكمصكمذعىماإلميونمم(

صكم.مسـمابـمسؿرمرضكماهللمسـفمطمدارماظؽؿىماظعؾؿقي،مورواهمابـمعلـدمصكمادلعرصي،مورواهماظدشيؼؾؿك

 .علـدماظػردوس

2
حمؿدم/وصؾلػيماظرتبقيماجتوػوتفوموعداردفومد-مم235صم-أصقلماظرتبقيمظؾؿمظػمأريدمحمؿدمم(

 .244عـري

3
 م8،م7اآلؼؿونم-دقرةماظزظزظيممم(

4
 .مبؿصرف267مص-30مج15ممم-جوععماظؾقونم(
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وؼؿـقعماخلطوبمسيماظؼرآنماظؽرؼؿمواظلـيماظشرؼػيمسؾكمضدرمحولمادلكورؾنيموأحقاهلؿم

ؼؿكقلمأصقوبفمبودلقسظيمخموصيمم-()-موعدىمتؼؾؾفؿموصفؿفؿمظف،موهلذامطونمردقلماهللم

ؼذطرغوم-ممرضكماهللمسـف–طونمابـمعلعقدم:م"ادلؾؾ،مصؼدمروىمأبقموائؾمذؼقؼمبـمدؾؿي،مضول

وددتمظقمأغؽمذطرتـومطؾمؼقم،م:مؼومأبومسؾدماظرريـ:مسيمطؾمزيقسمعرة،مصؼولمظفمرجؾ

أعومإغفمميـعـكمعـمذظؽمأغكمأطرهمأنمأعؾؽؿ،موإغكمأختقظؽؿمبودلقسظي،مطؿومطونم:مصؼول

"ؼؿكقظـومبودلقسظيمخموصيماظلكعيمسؾقـوم-()-مردقلماهللم
(1)

.م

إؼرادهمسؾكمػقؽيمدمالمجيقىمسـفماظلوئؾمطؿوم:موعـمعظوػرمتـقؼعماخلطوبماظؿشرؼعلم

:مصكماحلدؼٌماظشرؼػ

ضولماإلعوممأريدمحدثـومؼزؼدمبـمػورونمحدثـومجرؼرمحدثـومدؾقؿمبـمسوعرمسـمأبكم

ؼوردقلماهللمائذنمديمبوظزغو،مصلضؾؾماظؼقممسؾقفم:مصؼولم-()-مأعوعيمأنمصؿكمذوبومأتكماظـؾكم

احتؾفم:م"مصفؾس،مصؼول"ماجؾس"،مصدغومعـفمضرؼؾوم،مصؼولم"أدغف:م"معف،مصؼول:مصزجروهموضوظقا

أصؿقؾفم:م"مالمواهلل،مجعؾـكماهللمصداك،مضولموالماظـوسمحيؾقغفمألعفوتفؿ،مضول:مضول"مألعؽم؟

:مواظـوسمالحيؾقغفمظؾـوتفؿ،مضول:مالمواهللمؼوردقلماهللمجعؾـكماهللمصداك،مضول:مضول"ممالبـؿؽم؟

:موالماظـوسمحيؾقغفمألخقاتفؿ،مضول:مالمواهللمجعؾـكماهللمصداك،مضول:مضول"مأصؿقؾفمألخؿؽم؟"

:موالماظـوسمحيؾقغفمظعؿوتفؿ،مضول:مالمواهللمجعؾـكماهللمصداك،مضول:مضول"مأصؿقؾفمظعؿؿؽم؟"

:موالماظـوسمحيؾقغفمخلوالتفؿ،مضول:مالمواهللمجعؾـكماهللمصداك،مضول:مضول"مأصؿقؾفمخلوظؿؽم؟"

ضولمصؾؿمؼؽـمبعدمذظؽم"ماظؾفؿماشػرمذغؾفمورفرمضؾؾفموأحصـمصرجف:مم"صقضعمؼدهمسؾقفموضول

مسـمأبكمبؽرمبؼقيحدثـومسؿورمبـمغصرمحدثـوم:ماظػؿكمؼؾؿػًمإديمذه،موضولمابـمأبكماظدغقو

عومعـمذغىمبعدماظشركم:"ممضولم-()-مبـمأبكمعرؼؿمسـماهلقـؿمبـمعوظؽماظطوئكمسـماظـؾكم

"أسظؿمسـدماهللمعـمغطػيموضعفومرجؾمصكمرحؿمالمحيؾمظف
(2)

.م

.موؼالحظماػؿؿومماظؼرآنمواظلـيمبرتبقيموإرذودماظشؾوبمظؾلؾقكماألخالضلماحلؿقد

                                           
1
م–م1/27بوبمعـمجعؾماظعؾؿمألػؾماظعؾؿمأؼوعومععؾقعيم-مطؿوبماظعؾؿم-مأخرجفماظؾكورىمصكمصقققفمم(

بوبماإلضؿصودمصكمادلقسظيم-مطؿوبمصػوتمادلـوصؼني-موأخرجفمعلؾؿمصكمصقققفم

 .مطمسقلكماحلؾؾكمبؿقؼقؼمحمؿدمصمادمسؾدماظؾوضك–م2821/ح4/2173

2
 .رواهمأريدمصكمادللـدم(
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صؼدموجفماظؼرآنماظؽرؼؿمأغظورماآلبوءموادلربنيمإديمعؾودئمتربقؼيموضقؿمأخالضقيمريقدةم

وؼظفرمذظؽمسيمسدةمعقارـمسيماظؽؿوبماظعزؼزمعـفوموصقيمظؼؿونماحلؽقؿمالبـف،مطؿومحؽوػوم

وشيِإذضيمَضولشيمُظْؼؿشيونصيمِظوبضيـِِفموشيػصيقشيمؼشيِعُظفصيمؼشيومبصيشـيلَّمَظومتصيشضيِرْكمِبوظؾَِّفم)-:ممتعودي–اظؼرآنماظؽرؼؿمصكمضقلماهللم

(ِإنَّماظشِّرضيَكمَظُظْؾؿظيمسشيِظقؿظي
(1)

،موعـمؼؿلعؾمػذهماظقصوؼومجيدمأغفومتؿضؿـمجمؿقسيمعـماظؼقؿماظيتم

حيرصماالدالممسؾكمتـشؽيماظشؾوبمسؾقفو،موسيمعؼدعؿفوماظـفلمسـماظشركموحتؼقؼماظؿقحقدم

واظؿـؾقفمإديمأنماهللمؼعؾؿماظلرموعومخيػل،مؼعؾؿمخوئـيماألسنيم-مدؾقوغفموتعودي-مادلطؾؼمهللم

واظؿقجقفمبضرورةمرسوؼيماألػؾموخوصيماألبقؼـمسيمطؾمعومؼرضلماهللم.موعومختػلماظصدور

.مدؾقوغفموتعودي

ؼومععشرم:م"بؼقظفم-()-موضدماػؿؿًماظلـيماظشرؼػيمبوظشؾوبمسـدعومخورؾفؿماظردقلم

.."اظشؾوب
(2)

.م

سؾقفمأصضؾماظصالةم-ماظشؾوبماظذؼـمؼـشلونمسيمسؾودةماهللمبؼقظفمم-()-موؼؾشرماظردقلم

ذوبم:م"،مجوءمضؿـمػمالءماظلؾعي"مدؾعيمؼظؾفؿماهللمسيمزؾفمؼقممالمزؾمإالمزؾف-:م"واظلالم

"غشلمسيمسؾودةمربف
(3)

.م

 ممممممممممممممم

                                           
1
 .13ماآلؼيم-دقرةمظؼؿونم(

2
 .دؾؼمخترجيفم(

3
م،معـمجؾسمسيمادللفدمؼـؿظرماظصالة36بوبم-مطؿوبماآلذانمم10مجـم-ماخرجفماظؾكوريمسيمصقققفم(

 .ورواهمأريدموعلؾؿمواظـلوئلمسـمأبكمػرؼرةموأبكمدعقدمحدؼٌم31،م3/30وصضؾمادللوجدم



 
66 

اٌؾقثماظـاغكم

ممحؼماظشؾابمصكمايصقلمسؾكمععؾقعاتموخدعاتماظصقةماإلنابقة

عـماٌـظقرؼـماظطؾكمواإلدالعكم

م

اٌطؾبماألولماٌطؾبماألولم

ممقماظشؾابمصكمايصقلمسؾكمععؾقعاتقماظشؾابمصكمايصقلمسؾكمععؾقعاتاٌـظقرماظطؾكمحلاٌـظقرماظطؾكمحل

مموخدعاتماظصقةماإلنابقةوخدعاتماظصقةماإلنابقة

م

ع،مدريمالواظذػينماظؾدغلمواظـػللمباظـؿقممتؿؿقزمعرحؾةماظشؾابعـماٌعؾقممأنم

مواظشؾابمػؿمأطـرم،مؼفقكءماٌراػؼمظالغؿؼالمعـمعرحؾةماظطػقظةمإظبمدـماظرذدواظذي

،ممصكماظؾقؽةماظؿكمؼعقشقنمصقفاذرائحماجملؿؿعمتلثرامباٌظاػرماإلصبابقةمأوماظلؾؾقةماٌـؿشرة

،ممإظبمتؾؽماٌرحؾةوحصقهلؿمسؾكماٌعؾقعاتمواًدعاتمؼفقكءماالغؿؼالماظلؾقؿمواآلعـ

م.وؼلاػؿمصكمتـؿقةماجملؿؿعموتطقره

ٌعؾقعاتمواًدعاتماٌؿعؾؼةمباظصقةماإلنابقةموتـظقؿماألدرةمعـمأػؿمامايرعانمعـؼعؿربمو

ماظؽـريمعـمإظبيؼققماإلنابقةمظؾشؾاب،مممامؼمدىممامظعدمماحرتامتمدىاظعقاعؾماظؿكم

اٌشاطؾماالجؿؿاسقةمواظصققةمعـؾمايؿؾمشريماٌرشقبمصقف،مواٌؿارداتماظضارةمظؾصقؿنيم

جؿؿاسك،موارتػاعمخطرماظؿعرضمظألعراضمالاظؾدغقةمواظـػلقة،مواظعـػمسؾكمأداسماظـقعما

.م(ماإلؼدز)طؿؿالزعةمسقزماٌـاسةماٌؽؿلبماٌـؼقظةمجـلقام

ماظؼضاؼاماظؿكمتفؿفؿ،ماٌؿعؾؼةمبؽاصةمصكمايصقلمسؾكماٌعؾقعاتماظصقققةماظؾشؾابمحؼإنم

مبامصكمذظؽمععؾقعاتماظصقةماإلنابقة،موإعؽاغقاتماظقصقلمبلعانموحرؼةمودرؼةمسـدماظؾزومم

.معؿابعةمعـمإرذادموتقجقفموسالجموبفاظؾكدعاتماٌؿعؾؼةم

ماإلنابقة،محقثمظؾشؾابمصكممماردةمحؼقضفؿظذظؽمؼـؾغكمتعزؼزماٌؿاردةماٌلؽقظةم

ماٌرتؽزماألدادلمظؾلقاداتمواظرباعجماظؿكمممتـؾنمػذهمايؼققمباظـلؾةمىؿقعماظـاسإ
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مظذا.متدسؿفامايؽقعةمواجملؿؿعمصكمذبالماظصقةماإلنابقة،ممبامصكمذظؽمتـظقؿماألدرة

موصكمإرارماظضقابطمإصبادمسالضاتمبنيماىـلنيمتؿلؿمباالحرتامماٌؿؾادلمواإلغصافمؼـؾغك

م.ظشؾابظؾؿراػؼنيموامواالػؿؿاممبقجفمخاصمبؿؾؾقةماياجاتماظؿـؼقػقةمواًدعقةماألخالضقة،

تـاولمضضقةم،ممؼبمغباؼةمحؼققماٌرأةمؼبمايقاةمواظصقةةؼؼؿضلمواجبماظدولو

م،اظـلاءمتؿضؿـماظػؿقاتماٌراػؼاتمواظراذداتم(طؾؿة)موسؾقفمصننم،صقةماٌرأةمرقالمحقاتفا

مظؾشؾاب،مصدؼؼةمايؼمؼبمايقاةمباظـلؾةمظؾؿراػؼاتمؼعؿؿدمسؾكمتطقؼرمرساؼةمصققةموغباؼة

ػذهماًدعاتموم ،هرتمماظلرؼةمواًصقصقةموتؿضؿـمخدعاتمصقةمجـلقةموإنابقةمعالئؿة

صببمأنمتؿقحماٌعؾقعاتماىـلقةمواإلنابقةممبامؼبمذظؽمععؾقعاتمحقلمتـظقؿماألدرةم

وودائؾمعـعمايؿؾموطذامزباررمايؿؾماٌؾؽر،مواظقضاؼةمعـمصريوسمغؼصماٌـاسةم

مواظقضاؼةمعـماألعراضماٌـؼقظةمجـلقـباموععاىؿفا،موطذظؽمععؾقعاتمحقلم،اإلؼدز/اظؾشرؼة

م .اظضررماظذيمميؽـمأنمؼؿلؾبمصقفماظزواجماٌؾؽر

مأنمعؿقدطمسؿرم،معـماالواػاتماظلائدةمؼبمعصرمخاللماظعؼدماٌاضلؼؾدوو

موبقـؿامميـؾمػذامخطقًةمإصبابقةمسبقم ،اظزواجمؼرتػعمبقجفمساممباظـلؾةمظؽؾمعـماىـلني

ماظعقاعؾماظؿكممبنيماظؾؾقغمواظزواجمتعدمعـماظعؿرؼةماظػفقةإالمأناٌلاواةمبنيماىـلني،م

تمدىمإظبمغشاطمجـلكمضؾؾماظزواجمشريمعؼؾقلمذرساموضبؿؾمزباررمجلقؿةمعـماغؿؼالم

مؼبماظـشاطماىـللمتقضعماظزؼادةمإنم األعراضماٌـؼقظةمجـلقاموايؿؾمشريماٌرشقبمصقف،

حقثمؼشؽؾماظذؼـمترتاوحمأسؿارػؿمبنيم-مموتـاعلمغلؾةماظلؽانمعـماٌراػؼنيم،ضؾؾماظزواج

ؼزؼدمعـمأػؿقةمحصقلماٌراػؼنيمسؾكماٌعرصةم -عـمدؽانمعصر%م31.3م،مدـة24موم10

مم.ماظالزعةمومتؽقـفؿمعـماظقصقلمإظبمخدعاتماظصقةماإلنابقة

متؽقنمصكمعؿـاوهلؿبشؽؾمسام،مصننماظشؾابمؼبمعصرمؼػؿؼرونمإظبمععؾقعاتمدضقؼةممممممممممممو

موغؿقفةمظضكظةماٌعرصةمباظؼضاؼاماٌؿعؾؼةمباظصقةماإلنابقةماظؿكمدبصفؿ،ضضاؼامالحقلم

،مصننماظشؾابممبنيماٌؿزوجاتمصغرياتماظلـواشبػاضمععدالتمادؿكداممودائؾمعـعمايؿؾ

،موطذامارتػاعمععدالتموصقاتماألعفات،مماٌـؼقظةمجـلقاضؼؿعرضقنمٌكاررماألعرا

مم.ممعـادؾةإعؽاغقاتواالحؿقاجاتماظصققةماظيتمالمتؿقاصرمهلام
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مػذهماظعقاداتمالمإالمأنماظصدؼؼةمظؾشؾاب،متؼقؿماظعقاداتمايؽقعةماٌصرؼةمبدأتمؼبموععمأن

موؼبماظعددماظضؽقؾمعـماٌراطزماظيتمتؼدممػذهم ،تؼدممخدعاتمتـظقؿماألدرةمبشؽؾمسام

اًدعات،مصننمسددامضؽقالمجدـبامعـماظشؾابمؼـؿػعقنمبؿؾؽماًدعاتمغؿقفةمألغشطةماظرتوؼجم

ظؾؽشػمممعؿاحةشريماظـاجقة،مواظشعقرمباًفؾ،موسدمماظؿقؼـمممامإذامطاغتمػـاكمرؾقؾةمأغـك

مم .،مأممالؼبمتؾؽماظعقاداتسؾكماظـلاءم

طؿامأنماٌراػؼنيماٌؿزوجنيمؼعاغقنمعـمسدممتؾؾقةماحؿقاجاتفؿمؼبمذبالماظصقةم

ةماظقصقلمإظبمخدعاتمعـؾمودائؾمعـعمضدراظؾـبامعامؼػؿؼرونمإظبماٌعرصةموصغم،اإلنابقة

م19موم15مأسؿارػـمبنيمترتاوحموعـمبنيماظػؿقاتماٌراػؼاتماٌؿزوجاتمواظالتلم،ايؿؾ

أضؾمبؽـريمعـمسددماظـلاءماٌؿزوجاتماألطربممؼلؿكدعـمودائؾمعـعمايؿؾعـممغلؾةمصنندـةم

عـماظػؿقاتماٌصرؼاتماظالتلم%م9مواظـؿقفةمػلمأنمحقاظلم ،ودائؾالدـاماظالتلمؼلؿكدعـم

مدونمأنممدـةمضدمبدأنمباظػعؾمؼبمايؿؾموإنابماألرػال19موم15مأسؿارػـمبنيمترتاوح

وحبلبمإحصائقاتمصـدوقماألعؿماٌؿقدةمظؾلؽانمضبصؾـمسؾكمحؼققماظصقةماإلنابقة،م

مؼرتػعم19موم15مأسؿارػـمبنيمترتاوحصننمخطرموصاةماألعفاتمبنيماظـلاءمايقاعؾماظالتلم

م29موم25مأسؿارػـمعامبنيم مبعدلمأربعةمأضعافمسـماظلقداتمايقاعؾماظؾقاتلمترتاوح

ممم.نمعـمعلؿقؼاتمأسؾكمعـماإلصابةمباألعراضمواظقصاةوػـمؼعانءمطؿامأنمأبـا،دـة

م

مم::اظؿـؼقػماىـللماظؿـؼقػماىـللم

مإتاحةماظرباعجماإلسالعقةمواظؿـؼقػقةماٌعـقةمحبؼققماألصرادموصقؿفؿماإلنابقةم المتزالممممممممم

واىـلقةمؼبمعصرمربدودة،محقثمأدعجمسددمضؽقؾمعـماٌـظؿاتماظقرـقةمواظدوظقةمشريم

ايؽقعقةموايؽقعقةماظعاعؾةمؼبمعصرمبراعجمظرصعماظقسلمبايؼققمواظصقةماإلنابقةم

واىـلقةمؼبمعشروساتفؿمإالمأنمعصادرماٌعؾقعاتمحقلمضضاؼامايؼققمواظصقةماإلنابقةم

اٌراػؼنيممأومؼصعبماظقصقلمإظقفامباظـلؾةمظؾغاظؾقةماظعظؿلمعـم،واىـلقةمالمتزالمشريمعؿاحة

م.مواظراذدؼـماٌصرؼنيماظشؾابو
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اظصقةماإلنابقةمضؿـموضقساتموسؾكماظرشؿمعـمأنموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿمضدمأدخؾتمم

معقضقساتمتؿضؿـاٌـاػجماظؿعؾقؿقةماظيتمتؾؽممصننماظؾقثمؼشريمإظبمأنم اٌـاػجماظؿعؾقؿقة،

وإنموجدتمصننمػذهماألجزاءمسادًةمعامؼؿكطاػام،مععـقةمباظصقةماىـلقةمواإلنابقةمغادرة

م،معـمتدرؼسمػذهماٌادةألغفؿمؼشعرونمبايرجمأومإلحلادفؿمبعدممأػؿقؿفا،اٌدردقنم

مايؼققمضقساتسالوًةمسؾكمذظؽمصننمإدفاعاتموزارتلماظؿعؾقؿمواإلسالممؼبمتـاولمعقو

ماالجؿؿاسقةماظؼققدموشاظؾـبامعامتؽقنمعؿلثرةمب،واظصقةماإلنابقةمواىـلقةماتلؿتمباظـدرةمواظؼؾة

ماظصقةماإلنابقةمواىـلقةمععماظرجالمواظـلاءمشريمضقساتاظيتمهقطممبـاضشةمعق

مطؿامأنماٌعؾقعاتمواظرباعجماظؿـؼقػقةماٌؿاحةمهتمرساؼةماٌـظؿاتمشريم،اٌؿزوجني

ايؽقعقة،مواجملؾسماظؼقعلمظؾطػقظةمواألعقعة،مووزارةماظصقةمتؼؿصرمسؾكمراظيبماًدعةم

م.رقسقةتاظصققةمواٌشارطةمال

مإظبمأنممثةم،وتشريمغؿائجماألحباثماظيتمأجرؼتمؼبماًؿسمسشرةمدـةماألخرية

صرةمحقلماظصقةموايؼققماإلنابقةموماىـلقةمؼبماأوجفمسفزمعؾققزةمؼبماٌعرصةماٌؿق

غاتمبنيماظشؾابمامسـمضصقرماٌعؾقعاتماظؼائؿةمسؾكمأداسماظيبحباثموتؽشػمػذهماأل ،عصر

صقؿامطبصماظؿطقراتماظػلققظقجقةمواظعارػقةمؼبمأثـاءمعرحؾةماظؾؾقغ،مواظقضاؼةمعـماألعراضم

موالمتزالمػذهم،موطذامايؿاؼةمعـمأوجفماالدؿغاللماىـلل موخؿانماإلغاث، اٌـؼقظةمجـلقـبا،

موعـمثؿمؼؿعذرماظقصقلم،اٌقضقساتمخارجمغطاقماٌـاػجماظدرادقةمواظردائؾماإلسالعقة

،موذظؽمسؾكماظرشؿمعـمأنماظدراداتمأزفرتمإظقفامعـمضؾؾماظرجالمواظـلاءمشريماٌؿزوجني

أنمحصقلماظشؾابمسؾكمػذهماٌعؾقعاتمالمؼمدىمإظبمارتػاعمغلؾةماٌؿارداتماىـلقةم

مم.اًارؽةمبقـفؿ

اٌعؾقعاتمصببمسؾكمايؽقعةماٌصرؼةمأنمتؼرموتمطدمحؼماألصرادمؼبمايصقلمسؾكمممممممممو

سؾكمأداسماظؾقاغاتم،موأنمؼؽقنمػذامايؼمضائؿامإلنابقةمواىـلقةاٌؿعؾؼةمباظصقةما

مسؾكمايؽقعةمأنمتؿعاونمععمعمدلاتماجملؿؿعماٌدغلمصببمو،مظؾؿرحؾةماظعؿرؼةاوعالئؿ

مؼـؾغلمسؾكم،مطؿامعؾةمظؾؿـؼقػماىـللمسؾكماٌلؿقىماظقرينعؿؽاؼبمهدؼدموتطقؼرمعـاػجم
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،مايؽقعةمأنمتطقرمسقاداتمصدؼؼةمظؾشؾابمتؼدممخدعاتماظصقةماإلنابقةمظؾؿراػؼني

م.خصقصقةماٌلؿػقدؼـمودرؼؿفؿوتضؿـمحػظم

:مايصقلمسؾكمععؾقعاتماظصقةماإلنابقة

رشؿمتزاؼدماىفقدماٌؾذوظةمصكمتقصريماًدعاتمواٌعؾقعاتمحقلماظصقةماإلنابقةم

م،مبعدامثرياىفقدماٌؾذوظةمملمتؾؽممإالمأنمػذاماالػؿؿاممو،داخؾماٌمدلةماظصققة

مبصقؿفؿماىـلقةمواإلنابقة،موحؼفؿمصكماٌؿعؾؼةصاالػؿؿاممبؼضاؼاماٌراػؼنيمواظشؾابم

باظؿغرياتماظؿكمهدثمسؾكمأجلاعفؿمخاللمصرتةماٌؿصؾةمايصقلمسؾكماٌعؾقعاتم

موأخذػامباالسؿؾار،موذظؽمعـمأجؾمتعزؼزم،ماالػؿؿاممبفاظؿكمصبباٌراػؼة،متعدمعـماظؼضاؼاما

م.ثؼةماظشؾابمبلغػلفؿ

م

مم:تقصريماٌعؾقعاتماظضرورؼة:تقصريماٌعؾقعاتماظضرورؼة

موتقسقؿفؿ،موتقصريماٌعؾقعاتم،ماالػؿؿاممبؿـؼقػماٌراػؼنيظؼدمأصؾحمعـماظضروريم

مثاغقا،مهلؿ،مباظطرقماظلؾقؿةماظؿكمتعززمثؼؿفؿمبلغػلفؿمأوال،موبلصرادمأدرػؿموععؾؿقفؿماظالزعة

مباٌعؾقعاتمحقلماٌؿعؾؼوصقؿامؼؾكمبعضمايؼائؼماظؿكمتؾؼكماظضقءمسؾكمواضعماظشؾابم

.ماظصقةماإلنابقة

وػذامم،نظفمتغرياتماظؾؾقغمحدوثذعرنمباًقفمسـدميمدـةم19-10صاظػؿقاتمصكمسؿرم (1)

ػـمظؾؿعاعؾمععمئؼشريمإظبمأنمػمالءماظػؿقاتمملمؼؿؾؼنيماظؿقسقةماظؽاصقةماظؿكمتفل

معصدرم،مصاألضرانمػؿاظؿغرياتماىلدؼةمواظـػلقةماظؿكمهدثمهلـمصكمػذاماظعؿر

تؾؽماظػرتةمايرجةمعـمسؿرػـ،موػكممحقلمعامضبدثمعـمتغقرياتمخاللمنععؾقعاتف

 .صرتةماظؾؾقغ

ػـاكمحاجةمظضرورةمإذراكماظشؾابمسـدمايدؼثمسـمضضاؼاػؿموادؿكداممأداظقبم (2)

 :م،موضبؿاجماٌراػؼمواظشابمإظبماظؾقثمباٌشارطةمواألحباثماإلجرائقة

م

م



 
71 

 .تقصريماٌـاخماألدرىماظداسؿمواظصداضةمععماألبقؼـم (أم)

تقصريماألغشطةماٌدردقةموماجملؿؿعقةماظؿكمترذدمدؾقطقاتماٌراػؼمواظشابم (بم)

 .وتلؿقسبمراضؿفؿا

اظؿـؼقػماظصقكماٌقجفمٌلاسدةماٌراػؼمواظشابمسؾكماتؾاعماظلؾقكماظلؾقؿم (جم)

واظؿكؾصمعـمأىمساداتمأومدؾقطقاتمشريمعرشقبمصقفا،موؼشؿؾمذظؽمأؼضام

أدؾقبمحؾماٌشؽالت،مادباذم:متدرؼؾفؿامسؾكماٌفاراتمايقاتقةماظؿكمتشؿؾ

اظؼرار،ماظػؽرماظؿقؾقؾل،موماظؿػؽريماإلبداسل،مماالتصالمواظؿقاصؾ،ماظؿػاسؾمععم

اآلخرؼـ،ماظؿعرفمسؾكماظذاتموأوجفماظؼقةموماظضعػمصقفا،ماظؿؽقػمععم

 .(وضعماظـػسمصكمعؽانماظغري)اظضغقط،ماظؿؽقػمععماالغػعاالت،مواظؿشاسرم

بعدمإسدادػؿامظقؽقغامم(األبموماألمم)-مأنمؼؿؿماظؿـؼقػماظصقكمعـماألػؾم (دم)

،م-،موسؾؿاءماظدؼـ،مواٌدردني،مواظرصاق-معمػؾنيمظؿقصقؾماٌعؾقعاتماظلؾقؿة

 .وضادةماجملؿؿعمبعدمإسدادػؿ

 .اظؽشػماظطؾكماظدورى (هم)

مآعـةمعـمخاللمودائؾماإلسالمممدؾقؿةموايؼمصكمايصقلمسؾكمععؾقعات (وم)

 .(اإلغرتغت)واٌـاػجماظدرادةموذؾؽةماٌعؾقعاتم

صرمخدعاتمإرذادؼةمعـمخاللماٌدارسمواىاععاتمواظعقاداتماضرورةمتق (زم)

 .اظصققةماحملؾقة

ضرورةمإصدارمأدظةمتقجقفقةموإرذادؼةمتقزعمذباغامتؿضؿـمأرضاممػقاتػم (حم)

 .واًرباءماظذؼـمميؽـفؿمعلاسدةماظشؾابموسـاوؼـماٌمدلات

 .أنمؼؿؿمتضؿنيمخدعاتماظصقةماإلنابقةمضؿـمخدعاتماظؿلعنيماظصقك (طم)

 

:مضادرةمسؾكمتؾؾقةماحؿقاجاتماظشؾابميؽـمأنمتؽقنمخطةمعلؿؼؾؾقةم

،موعامؼضعفمػاعةمجدًامصببماالػؿؿاممبفامإنمصرتةماٌراػؼةمواظشؾابمػكمصرتةم

،موظذظؽماٌراػؼمعـمخططموخقاراتميقاتفمتشؽؾمجزءامػاعامعـف،مصببماحرتاعفمصقفا

:-مؼؿعنيماإلػؿؿامممبامؼؾكم
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ػـاكمحاجةمٌراجعةماظػرصماٌؿاحةمأعامماظشؾابمواٌكاررماظؿكمتقاجففؿ،مطؿزاؼدم (1)

اظػؼرمواظؾطاظةمواظؾطاظةماٌؼـعة،موتـاضصمصرصماظؿعؾقؿموتـؿقةماظؼدرات،مودقءماظظروفم

اظلؽـقةمواشبػاضماظدسؿماالجؿؿاسلمظؾػرد،مممامؼقظدماإلحؾاطمواظعـػمودقءماٌعاعؾة،م

وؼضاسػمزباررماظؿعرضمظألوبؽةمواألعراضماٌـؼقظةمجـلقا،مواظعـػماظؼائؿمسؾكمأداسم

م.مواظزواجماٌؾؽر،مواًصقبةماٌؾؽرة،اظـقعماالجؿؿاسل

اظؿكمتفؿؿمػـاكمحاجةمظلقادةمورـقةمذاعؾةمتؿضاصرمصقفاماىفقدمايؽقعقةمواألػؾقةم (2)

وصببمأنمترتجؿمػذهماظلقادةمإظبمضاغقنمواضح،معـمخاللماحؿقاجاتماظشؾاب،مب

 .براعجمذاعؾةمظؾـفقضمباظشؾابمععمتقصريماظؿؿقؼؾماٌـادبمواٌؿابعةمواظؿؼققؿ

هماجملؿؿعماظدوظبموغالمضؾقظف،ممثةمحؼققمععقـةمصاغصكمإرارمحؼققماإلغلانماظذىم (3)

:مػاعةمسؾكموجفماًصقصمباظـلؾةمظؾؿراػؼنيمواظشؾاب،موعـمبنيمتؾؽمايؼقق

اٌلاواةمبنيماىـلنيموحؼماظؿعؾقؿموحؼماظصقةممبامصكمذظؽ،مايصقلمسؾكم

اٌعؾقعاتمواًدعاتماٌؿعؾؼةمباظصقةماإلنابقة،مواظؿكمتؽقنمعـادؾةمألسؿارػؿم

 .وضدراتفؿموزروصفؿ

ػـاكمغؼصمصكمسددماٌمدلاتماظؿكمتعـكمبؼضاؼاماظشؾابموحؾمعشاطؾفؿ،مصاظشؾابم (4)

مسؾكماخؿالفمالتفؿونمإظبمعمدلاتمأومجفاتمعؿكصصةميؾمعشؽأضؾقالمعامؼؾج

 .أغقاسفا

ػـاكمحاجةمظلقادةمتعؾقؿقةمتفؿؿمبؿطؾقؼماظؼقاغنيموتطقؼرمغقسقةماظؿعؾقؿمبـاءمسؾكم (5)

 .ماٌؾقةاياجةماجملؿؿعقة

ػـاكمهدمأعاممصاغعكماظلقاداتمواٌلؽقظنيمحقلماظعؿؾمعـمأجؾمعلؿؼؾؾمأصضؾم (6)

ظؾشؾاب،مباالسؿؿادمسؾكماظغاؼاتماإلمنائقةمظألظػقةماظؿكمواصؼمسؾقفامزسؿاءماظعاملمدـةم

م،مواظؿكمتؿؿـؾمصكمايدمعـماظػؼرماٌدضع،موخػضمععدالتموصقاتماألعفاتم2000

ووصقاتماألرػالموطػاظةماظؿعؾقؿماالبؿدائلمظؾفؿقعموهلنيماظؿـؿقةماٌلؿداعةمحبؾقلم

 .م2015دـةم

م

م
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اٌطؾبماظـاغكماٌطؾبماظـاغكم

ماٌـظقرماظطؾكميؼققماٌراػؼنيمواظشؾابمصكمخدعاتماظصقةماإلنابقةاٌـظقرماظطؾكميؼققماٌراػؼنيمواظشؾابمصكمخدعاتماظصقةماإلنابقة

م

:م:معؼدعةعؼدعة

تشؽؾمصؽةماٌراػؼنيمواظشؾابمذبؿقسةمشريمعؿفاغلة،موشاظؾامعامدبؿؾػمحاجاتفامععم

مواٌراػؼةمػلمعرحؾةماالغؿؼالمعـم،مواظـؼاصقةماظيتمؼعقشقنمصقفااالجؿؿاسقةاخؿالفماظظروفم

وضدماتػؼمطؾمعـمعـظؿةمم،ػذهماٌرحؾةمباظقاصعاظشابمصكمموؼشارمإظبم،اظطػقظةمإظبماظرذد

اظصقةماظعاٌقةموعـظؿةماألعؿماٌؿقدةمظألرػالموصـدوقماألعؿماٌؿقدةمظؾلؽانمسؾكم

:ماظؿصـقػماظؿاظلمظؾقاصعنيمعـماظرجالمواظـلاء

.ممساعا19م–م10عـم:ماٌراػؼ

.ممساعا24م–م15عـم:ماظشؾابم

مساعا24م–م10عـم:ماظشؾقؾةم
(1)

.م

م

مم2010وؼبمتؼرؼرماظؿـؿقةماظؾشرؼةمٌصرم
(2)

ماألذكاصم:سرفمجقؾماظشؾابمبلغفؿ،م

معؾققنمغلؿةم20موػذهماظػؽةمتشؽؾمسبقم،مدـة29م–م18اظذؼـمؼـدرجقنمهتماظػؽةماظعؿرؼةم

وترجعمأػؿقةمػذهماظػؽاتماظعؿرؼةمإظبمأغفاممتـؾمعرحؾةمتشؽقؾمم،أومعامؼؼربمعـمربعماظلؽان

م.اٌلؿؼؾؾمظؾػردمواألدرةمواجملؿؿع

م

م

م

                                           
  تطؾقؼمايؼققماإلنابقةمظؾؿراػؼنيمعـمخاللماتػاضقةمحؼققماظطػؾمم( 1

www.reproductive - rights.org; accessed Oct. 30, 2010                               
اظربغاعجماإلمنائلمظألعؿماٌؿقدة،موععفدم.مبـاةمعلؿؼؾؾـا:ممذؾابمعصر2010عصرمتؼرؼرماظؿـؿقةماظؾشرؼةممم( 2

 .ماظؿكطقطماظؼقعل،معصر

م

http://www.reproductive/
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عػفقمماظصقةموماظصقةماإلنابقة:مأوال مم::عػفقمماظصقةموماظصقةماإلنابقة:مأوال
:ماظصقة

موروحقاموظقسمذبردماًؾقمعـممواجؿؿاسقًاغػلقا/مػلمحاظةمرصاهمطاعؾمبدغقًاموسؼؾقًا

م.ماألعراض

:مماظصقةماظؾدغقة

دالعةماىلؿموعبقعماألسضاءموايقاس،موضبؿاجمذظؽمإظبمأنمؼؿؾعماإلغلانم

م(اغظرماٌربع).مأدؾقبمحقاةمصققًا

م

:مماظصقةماظعؼؾقةمواظـػلقة

أنمؼؿلؿماظػردمبلالعةماظػؽرموحلـماظؿصرفمواإلصبابقةمواالػؿؿاممباظـؼاصةمواظؿقؾلم

.مباًؾؼماظلؾقؿموماظؿقؽؿمؼبماظعقارػموخػضماظؿقتر

م

:ماظصقةماظروحقة

ماظضغقطماظققعقةمواهلؿقممتمثرمسؾكمصقةماإلغلان،مووعؾمعؼاوعؿفمظألعراضمضعقػة،م

وراحةماظضؿريموارؿؽـانماظؼؾبمواظرضامسـم وتؿؿـؾماظصقةماظروحقةمؼبماظؼربمعـماهلل،

اظـػس،مواهلدوءماظداخؾلمظقصؾحماإلغلانمراضقاممعطؿؽـامومؼؽؿلبماظصقةمواظعاصقةموضبؼؼم

 .ػدصفمعـمايقاة

م

:ماإلنابقةاظصقةم

ماٌؿعؾؼةماألعقرؼبمعبقعموروحقامػلمحاظةمرصاهمطاعؾمبدغقًاموسؼؾقًامواجؿؿاسقًام"م

موظذظؽم،ماإلساضةأوباىفازماظؿـادؾلمووزائػفموسؿؾقاتفم،موظقلتمذبردماظلالعةمعـماٌرضم

مضدرةماألصرادمسؾكماظؿؿؿعمحبقاةمجـلقةمعؾبرِضقةموعلعقغة،موضدرتفؿماإلنابقةتعـكمماظصقةمم

موحرؼؿفؿمؼبمتؼرؼرماإلنابموعقسدهموتقاتره،موؼشؿؿؾمػذاماظشرطماألخريماإلنابسؾكم

مأداظقبمتـظقؿماًصقبةماظيتمطبؿاراغفاموادؿكدامضؿـًامسؾكمحؼماظرجؾمواٌرأةمؼبمععرصةم

ايؼمؼبمايصقلمسؾكمخدعاتماظرساؼةمسؾكماظؼاغقن،مواظشرؼعةمأومواظيتمالمتؿعارضمععم
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مصرتةمايؿؾمواظقالدةموتفقكءمبلعانموؿازمأناظصققةماٌـادؾةماظيتممتؽـماٌرأةمعـم

م،مومتاذقًامععمػذاماظؿعرؼػم،متعرفم"ماظػرصمإلنابموظقدمعؿؿؿعمباظصقةأصضؾظؾزوجنيم

ممدعذبؿقسةمعـماألداظقبمواظطرقمواًدعاتماظيتمت"م:مبلغفااإلنابقةاظرساؼةماظصققةم

موحؾفا،موػلمتشؿؾماإلنابقةمواظرصاهمعـمخاللمعـعمحدوثمعشاطؾماظصقةماإلنابقةاظصقةم

مالمذبردم،مهلنيمغقسقةمايقاةمواظعالضاتماظشكصقةإظباظصقةماىـلقةماظيتمترعكم-مأؼضا-

ماىـلقةمؼبمدقاقماظرساؼةمواألعراضمباإلنابتؼدؼؿماٌشقرةمواظرساؼةماظطؾقةماٌؿعؾؼةم

م.اظصققةماألوظقة

 

 
 
 
 
 

:معؽقغاتمأدؾقبمحقاةمصقلم

 .اظؾقؽةماظصققةماظلؾقؿة –

 .اظـظاصةماظشكصقةمواٌـزظقةمواظعاعة –

 .اظؿغذؼةماظلؾقؿة –

 .اظلقطرةمسؾكماظقزن –

 .اظؾقاضةماظؾدغقة –

 .تؼؾقؾماظؿقتر –

 .تػاديماظؿدخنيمواإلدعان –

 .اظقضاؼةمعـمايقادثمواإلصاباتمواظلقطرةمسؾقفا –

اظرتددماٌرذدمسؾكماًدعاتماظصققة،ماظؿطعقؿ،ماالطؿشافم)تطؾقؼاتمآعـةم –

اٌؾؽرمظألعراضمواظؿقؽؿمصقفا،ماظؿعاعؾمبلعانمععمعصادرماظؽفرباءم،م

 .(واظؽقؿاوؼات،موشريػا

م.اظؾعدمسـماظعـػ –
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عؽقغاتماظصقةماإلنابقة:مثاغقا :م:معؽقغاتماظصقةماإلنابقة:مثاغقا

رساؼةماياعؾ،ماظقالدةماآلعـة،مخدعاتماظقالدةماألدادقة،مرساؼةم:معـةاألعقعةماآلم (1)

م.حدؼـلماظقالدة،ماظرساؼةمبعدماظقالدة،ماظرضاسةماظطؾقعقة

 .(األغـكموماظذطر)مؼـتعزؼزمصقةماألرػالمواظعداظةمبنيماظـقعم (2)
 .تعزؼزمصقةماٌراػؼنيم (3)
،ماظعـػموخاصةمضدماٌرأة،ماظزواجماإلغاثعـؾمخؿانم)اظؼضاءمسؾكماظعاداتماظضارةمم (4)

 .(اٌؾؽر
 .اٌعؾقعاتمواٌشقرةمظؾصقةماىـلقةم (5)
 .اٌعؾقعاتمواًدعاتماًاصةمبؿـظقؿماألدرةم (6)
 .اظقضاؼةمواظعالجمعـمعضاسػاتماإلجفاضم (7)
 .اظقضاؼةموسالجماظعؼؿمبنيماظـلاءموماظرجالم (8)
 .ماىفازماظؿـادؾلاظؿفاباتاظقضاؼةموسالجمم (9)
 .اظقضاؼةمومسالجماألعراضماٌـؼقظةمجـلقا (10)
سدؼةمظؾففازماظؿـادؾل،مواٌضاسػاتماظـاوةمسـماغؿفاطاتماملسالجماألعراضمشريم (11)

اىفازماظؿـادؾلمظؾؿرأةمومعراضةماىفازماظؿـادؾلمظؾؿرأةمعـؾماألسراضماٌصاحؾةم

 .موشريػاالغؼطاعماظطؿث،معشاطؾماظدورةماظشفرؼة
 .اظقضاؼةمواالطؿشافماٌؾؽرمظلررانماظـديموسـؼماظرحؿ (12)
مارتػاععـؾمبؾعضمأعراضماظصقةماإلنابقةماظقضاؼةموسالجماٌشاطؾمذاتماظعالضةم (13)

 .وأعراضمدقءماظؿغذؼةماألخرىممبامؼبمذظؽماظؾداغةم(األغقؿقا)ضغطماظدم،مصؼرماظدمم
م

  ::عؽقغاتمايؼققماإلنابقةعؽقغاتمايؼققماإلنابقة

اظقدائؾمواإلعؽاغقاتماظالزعةمواظشؾابمممواٌراػؼنيؼـؾغلمأنمتؾبؿاحمىؿقعماألرػالمممممم

م .درجةمممؽـة ظؾـؿاءمإظبمأضصك
اظـؿاءمواظؿؿؿعمباظصقةم إنقبماظعقشمواظؾؼاءمسؾكمضقدمايقاةموبؾقغمأضصكمعلؿقىمعـ

ماألدادقةمظألرػالمواٌراػؼني وايصقلمسؾكماًدعاتماظصققةمأعقرمالممتقبؾماالحؿقاجات
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واظقدقؾةماألوظبميؿاؼةمتؾؽمم،مبؾمػلمأؼضًامعـمحؼققماإلغلانماألدادقة؛مصقلبواظشؾابم

تعؽسمتؾؽماالتػاضقةم،محقثمايؼققموإسؿاهلامػلماتػاضقةماألعؿماٌؿقدةميؼققماظطػؾ

قبم مبشلنمععاؼريمضؿانماظعاصقةمإعبااًل،مىؿقعةتقاصؼماآلراءماظدوظل األرػالمواظشؾابمحؿكمد

ضـقاتماظدسقةمواظدسؿماظعؿؾلمعـم موػلممتقبؾمباإلضاصةمإظبمطقغفامضـاةمعـة،اظـاعـةمسشر

وضاغقغقًامٌامتمدؼفمعـظؿةماظصقةم ،مإرارًامععقارؼًاواظشؾاب  أجؾمصقةماألرػالمواٌراػؼني

األرػالمواٌراػؼنيمومنائفؿ اظعاٌقةمعـمسؿؾمؼبمعبقعماجملاالتماظيتمتؾبعـكمبصقة
(1)

م.

حؼققمموتشرتكمايؼققماإلنابقةمععماظعدؼدمعـمحؼققماإلغلانمومحؼققماظطػؾ

اظؾدغقةمواظعؼؾقةم)اٌرأةمومحؼققماٌراػؼنيمعـماٌـظقرماظشاعؾمظؾصقةماإلنابقةم

.م(مواظروحقةاالجؿؿاسقةو

 
 :تشؿؾمايؼققماإلنابقةمعامؼؾل

 .(ظؽؾمعـماٌرأةمواظرجؾ)مايؼمؼبماالخؿقارمايرمظؿقضقتماظزواجمومذرؼؽمايقاةم (1)

 .مايؼمؼبمايؿاؼةمعـمعبقعمأغقاعماظعـػماظؾدغلمواظـػلك (2)

موضعماٌرأةمؼبمصؿقؿماػؿؿاعاتماًدعاتماظصققةموماحرتامماٌرأةمواالسرتافم (3)

صقةم)حبؼقضفامظذاتفا،موظقسمصؼطمألػؿقؿفامظصقةمأرػاهلامأومظؾاضلمأصرادماألدرةم

اٌرأةمتمثرمسؾكمصقةمأرػاهلا،متغذؼةماألعفاتمظـفاحماظرضاسةماظطؾقعقة،موصقاتم

 .(األعفاتمتمثرمسؾكمحقاةماألبـاء،متعؾقؿماظػؿقاتمؼمثرمسؾكمصقةمومحقاةماألبـاء

 

اظـؿقمخاللمعرحؾةماٌراػؼةاظـؿقمخاللمعرحؾةماٌراػؼة
((22))

مم:م:م

ماٌراػؼةمػلماٌرحؾةماالغؿؼاظقةمبنيماظطػقظةمودـماظرذد،مصفلمعرحؾةمذاتمأػؿقةم (1)

خاصةمحقثمإنماٌراػؼمخاللمػذهماٌرحؾةمضدمؼعاعؾمسؾكمأغفمؼبمذبؿؿعماظؽؾارم

                                           
  1(  www.who.int/child_adolescent_health/topics/rights/ar/index.html. Accessed Nov. 10, 

2010 
دظقؾمسؿؾماظزائرةمم-م(2009)ماإلدارةماظعاعةمظؾلـماٌدردلمومعـظؿةماظصقةماظعاٌقةم–وزارةماظصقةمم( 2

م.اٌدردقة

http://www.who.int/child_adolescent_health/topics/rights/ar/index.html.%20Accessed%20Nov.%2010
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وأحقاغامأخرىمضدمؼعاعؾمسؾكمأغفمرػؾمممامضبدثمبؾؾؾةمؼبمتػؽريهمودؾقطقاتف،مخاصةم

م.موأنمػذهماٌرحؾةمعؿصؾةمباظلؾقطقاتماًطرة

معـمأػؿممساتمػذهماٌرحؾةمحبماٌغاعرةمواظؿفربة،مظذظؽمصننمسؾكمعؼدمماظرساؼةم (2)

اظصققةمأنمؼشؾعمػذهماظرشؾةمبطرؼؼةمدؾقؿةمحؿكمالمؼدخؾماٌراػؼمؼبماظلؾقطقاتم

م.ماًطرةمعـؾماظؿدخني،ماإلدعان،ماظعالضاتماىـلقةمواظعـػ

مصببماظؿقسقةممبؿغرياتمػذهماٌرحؾةمحؿكمؼؿلـكمظؾؿراػؼمأنمؼػفؿمعامؼشعرمبفموعام (3)

 .ضبدثمظفمعـمتغرياتمجلدؼةموتغرياتمؼبماٌشاسر

 

م:14م–م10عرحؾةماٌراػؼةماألوظقةمعـمدـم

م(اظؾـاتمععمبداؼةماظدورةماظشفرؼةمواظؾـنيمععمبداؼةماالحؿالم)موػكمتؾدأمسـدماظؾؾقغم (1)

م.ممساعا14م–م10وتؽقنمصكمدـم

م:مساتمػذهماٌرحؾة

م.ممذعقرماٌراػؼمباظؼقةماىلدؼةموإحلادفمباالدؿؼالظقة (1)

ربطماألغظارمٌـم-مدائؿًام-ممطـرةماظـؼدمظمباءمواظرصضمأليمرأىمحؿكمؼؽقنمػقم (2)

 .محقظف

 .مماالػؿؿاممؼؽقنمعقجفامظؾذاتمواظـظرمإظبماظعاملمحقهلامصقؿامؼفؿفامصؼط (3)

 

م:م17م–م15اٌراػؼةماٌؿقدطةموػكمؼبمدـم

ػذهماٌرحؾةمؼبمحاالتمطـريةمػلمأخطرمعرحؾةمصكماٌراػؼةمحقثمتربزمصقفاماظظقاػرم

م:ماظلؾقطقةماآلتقة

م.مماظؿؿردماٌلؿؿرمواظـؼدماظالذعمؼبمأحقانمطـرية (1)

 .ممؼبمبعضماألحقانمؼؽقنماٌراػؼمسدواغقامواهماألدرة (2)

 .ممحلادقةمعرػػةمأليمغؼدمحؿكموظقمطانمدونمضصد (3)

 .ماظؿلثرماظشدؼدمباظرصاقمؼبماظلؾقطقاتمواألصؽارماٌكؿؾػةم (4)

 .مماٌشاسرماظعارػقةمواهماىـسماآلخر (5)
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 .مممماإلصراطمصكمأحالمماظقؼظة (6)

م

م:ممساعا21م–م17اٌراػؼةماٌؿلخرةموػكمعـم

م:ػذهماٌرحؾةمتؿلؿمباًصائصماظؿاظقة

م.ممطـريمعـماٌراػؼنيمؼعؿؼدونمأنماظـؼدماظؾػظلمالمصائدةمعـفموظـمؼغريماظؽقن (1)

 .ممبداؼةماظرضامسـماظشؽؾماظعاممظؾؿراػؼ (2)

 .ممبداؼةماظؿػؽريماظعؼالغلموتػفؿماآلخرؼـموهؿؾفؿمخاصةمصكمغطاقماألدرة (3)

 .ماظشعقرمباهلدفماظذيمؼؿقخاهمظؿقؼقؼمأػداصف (4)

ماتلاعمدائرةمععارصفموأصدضائفمواظؾعدمسـماظؿلثرمبكراءماألصدضاءمطؿامطانمؼبم (5)

 .ماٌرحؾةماظلابؼة

مرؤؼؿفمظؾفـسماآلخرمتصؾحمأغضجمحقثمؼفؿؿمبنضاعةمسالضةماجؿؿاسقةمدؾقؿةمعـم (6)

 .مخاللماظزواج

م

م:اظصقةماإلنابقةمظؾؿراػؼنيمواظشؾاب/بعضمضضاؼاماظصقة

م:عرحؾةماظؾؾقغ (1)

ؼـؾغلمأنمتؿؿمتفقؽةمطؾمعـماظػؿكموماظػؿاةمظؾؿغرياتماىلؿقةموسالعاتماظؾؾقغماظيتمدقفم

هدثمهلؿامسـدماظدخقلمؼبمػذهماٌرحؾة،موتؽقنماألممأصضؾمعـمؼؿقدثمععماظػؿاة،م

واألبمأصضؾمعـمؼؿقدثمععماظػؿك،موسؾقفؿامأنمؼؼقعاممباظؿصديمأليمععؾقعاتمعغؾقرةمعـم

م.ماٌؿؽـمأنمتلتلمعـماظرصاق

وضدمؼؿلخرمحؿكماظلاددةمسشرة،مأعامم(تلعمدـقات)مسـدماظػؿقاتمضدمؼؾدأمعؾؽرام:ايقض (مأ)

إذامتلخرمسـمذظؽمصقفبمادؿشارةماظطؾقب،موؼبمحاالتمغادرةمجدامؼؽقنمششاءم

اظؾؽارةمأصؿممتاعاموالمؼلؿحمبـزولمايقض،مؼبمػذهماياظةمضبدثمعغصمذدؼدمصكم

تقضقتماظؾؾقغمععمسدممغزولماظدم،موصببمأنمؼؿـؾفماألػؾمهلذاموؼعرضقاماظػؿاةمسؾكم

أرؾاءماظـلاءماٌكؿصنيمإلحداثمذؼمصغريمؼبمششاءماظؾؽارةمؼلؿحمبؿدصؼمدمم
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ايقض،موسؾقـامأنمغؼاومماٌػاػقؿماًارؽةمعـمأنماظػؿقاتمالؼزرنمسقادةمربماظـلاءم

ضؾؾماظزواج،موالبدمعـمتقجقفماظػؿاةمإظبمأػؿقةماظـظاصةماظشكصقةمواالدؿقؿاممأثـاءم

م.ايقضموماظؿطفرمبعدماغؿفائف

موػقمظدىماٌراػؼنيمؼـؾتمحدوثماظؾؾقغ،مواظػؿقاتمأؼضامضدمؼؿعرضـم:االحؿالم (مب)

ظالحؿالممسـدماظـقم،مموػذهمأحداثمرؾقعقةمالمتلؿدسلماظؼؾؼ،موسؾلماظػؿكمواظػؿاةم

م.االشؿلالمؼبمػذهماياالتمإذامحدثمإغزال

ظشعقرػؿمباظؾذةم)مضدمؼؽؿشػفاماٌراػؼقنموماٌراػؼاتمبطرؼؼماظصدصةم:اظعادةماظلرؼةم(جـ)

أومسـمررؼؼماظرصاق،موػذهماظعادةمتعؿربمعـمم(سـدمعالعلةمأسضائفؿماظؿـادؾقة

اظلؾقطقاتماظضارةموعامميؽـمأنمتلؾؾفمعـماظؿعقدمسؾقفا،مضدمؼمدىمإظبمصشؾماظعالضةم

ايؿقؿقةمبعدماظزواج،موهلذامصنغفمالصبقزماظؾفقءمإظقفامإالمإذامأصؾقتمضرورةمظؾؿـعمم

عـمعؼارصةماظػقاحش
(1)

م.،موإرتؽابامألخػماظضررؼـموأضؾماٌػلدؼـ

م

 :عرحؾةمعامضؾؾماظزواج (2)

اظزواجمضروريمإلضاعةمأدرة،موتقصريماظلؽقـةماىلؿقةموماظـػلقةموماىـلقة
(2)

ومؼلعرم.م

اإلدالممأنمتؼقمماظعالضةمبنيماظزوجنيمسؾكماظؿقادموماظرتاحؿموماظؿشاورموماٌعروف،مومؼبم

م.مذظؽمضؿانمظؾصقةماظـػلقةمظؾزوجنيمودائرماألدرة

                                           
ضطاعماظقزؼرم-ماإلدارةماظعاعةمظؾـؼاصةموماإلسالمماظصقل-موزارةماظصقةموماظلؽان:ممصكمػذاماٌعـكممم( 1

إسدادماظدطؿقرمسؾداظرحقؿمسؿرانموماظدطؿقرةمشادةماياصظ،م"مدؾلؾةماظؿـؼقػماظصقلمظؾؿراػؼني"

غاتجمسـمحضقرمحؾؼةماظعؿؾماظؿابعةم.ماظدطؿقرةمػـاءمسؾدماظؿقابمضؿحم-ماإلسدادمظؾطؾاسةموماظـشر

م2002عاؼقم-مٌـظؿةماظصقةماظعاٌقةمباٌؿؾؽةماألردغقةماهلامشقة

دؾلؾةمظؾؿـؼقػماظصقلم:ماٌؽؿبماإلضؾقؿلمذرقماٌؿقدط؛ماهلديماظصقل-ممممعـظؿةماظصقةماظعاٌقة 2)

م.مإسالنمسؿانمظؿعزؼزماظصقةمباتؾاعمأمناطمايقاةماإلدالعقة.م-عـمخاللمتعاظقؿماظدؼـ
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مصببمأنمتؾـكماألدرةمسؾكمأداسماظؿؼاربماالجؿؿاسلم:دبريماألزواجموماظزوجات (أم)

واظـؼاؼبمواظؿؼاربمؼبماظلـ،موأنمؼؽقنمػـاكمتراضموسدممإجؾارمأليمعـماظطرصنيم

ظضؿانماظلالعةماظـػلقةمواظلعادةماظزوجقةمووصؼامٌامأوجؾفماظشارعمايؽقؿمإلبراممسؼدم

م.ماظزواج

موػقمعشفقرمبلغفمشريمعلؿقب،موإنمطانمشريمممـقعمذرسامإذامطانم:زواجماألضارب (بم)

خارجمغطاقماحملرعاتمعـماظـلاء،مطؿامأغفمشريمعرصقضمسؾكمإرالضف،موضدمظقحظم

أيماظيتمالمتظفرمإالمؼبم)ؼبمزواجماألضاربمأغفمؼظفرماظصػاتماظقراثقةماٌؿـققةم

،موضدمضبدثمػذامباٌصادصةم(حاظةموجقدماظعاعؾماظقراثلمؼبمطؾمعـماألبمواألم

ؼبمحاظةموجقدمغػسماظعاعؾماظقراثلمؼبمطؾمعـماظطرصنيموإنمملمؼؽقغامعـم

األضارب،موعـمػـامتؿلطدمأػؿقةماظػقصماظطيبمضؾؾماظزواج،مموأخذماظؿارؼخماظعائؾلم

 .ؼبمػذامماظػقصمواظذيمأصؾحمإجؾارؼامؼبماظقضتماياظل

مػاعةمضؾؾماإلضؾالمسؾكماظزواج،موضبصؾمسؾقفام:اظـؼاصةماظصققةمواإلنابقةمواىـلقةم (جم)

اٌؼؾؾقنمسؾماظزواجمعـمخاللماظؿـؼقػماظصقلماٌصاحبمظؾػقصمضؾؾماظزواج،م

طؿامصببمسؾكماآلباءمواألعفاتمتؼدؼؿماٌعؾقعاتماظلؾقؿةمضؾؾماظزواجموسدمم

م.اظؿدخؾمبعدماظزواج،مطؿامأنمسؾؿاءماظدؼـمهلؿمدورمػاممؼبمػذاماجملال

م:اظزواج (3)

اظزواجمػقماظقدقؾةماظقحقدةماظيتمهؼؼماٌعاصاةماظؽاعؾةمبدغقامومغػلقاموماجؿؿاسقامؼبم

طؾمعامؼؿعؾؼمباىفازماإلنابلمووزائػفمومسؿؾقاتفموصؼمتعرؼػمعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمظؾصقةم

اإلنابقة،مواظزواجمميـحماظلؽقـةمظؽؾمعـماظزوجنيموؼؼقفؿامعـماظلؾقكماىـلكماٌـقرف،م

وؼعؿربماظزواجمػقماظقدقؾةماظقحقدةماٌؼؾقظةمظؿؾؾقةماالحؿقاجاتماىـلقةمظؾشؾاب،موصببمأنم

ؼؽقنماظزوجانمسؾكمدراؼةمحبؼققمموواجؾاتمطؾمعـفؿاممؼبماظعالضةماظزوجقةماًاصةمواظعاعة،م

وأنمؼؽقنماهلدفماظقاضحمظؾزواجمػقماظلؽقـةمواٌقدة،موتؽقؼـمأدرةمتؼقممسؾكماظؿقادم
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اظزوجةم،موذظؽمظؿقؼقؼماظصقةماظـػلقة،موعـم/واظرتاحؿمواظرشؾةمؼبمإدعادماظـػسمواظزوج

:ماٌعؾقعاتماٌؿعؾؼةمباظصقةماإلنابقةمصكمػذاماألعرمعامؼؾكم

ػقمششاءمرضقؼمسـدمصؿقةماٌفؾؾمؼؿؿمصضفمظقؾةماظزصاف،موؼـؾغكمأنمضبدثم:مششاءماظؾؽارة (أم)

ذظؽمسـمررؼؼماىؿاعماٌلظقف،موصببماظؿكؾلممتاعامسـمعامؼلؿكماظدخؾةماظؾؾديم

ألنمصقفامإؼالعامظؾزوجةمدونمعربرموعـمحؼفامأنمتذوقمسلقؾةماظعالضةمايؿقؿقةمععمزوجفام

المأنمتؿلملمعـمشريمسائد،موالمؼلقغمصكمعـطؼماظعؼؾمإصلادماظؾقؾةماألوظبمظؾزواجمباألملم

اءمصاحؾفمسؾكماالدؿؿرارمصقفمإشرواظعؼدماظـػلقة،مألنمعـمبراسةماالدؿفاللمصكمأىمسؿؾم

م.وحؾفمالماظـػرةمعـفموبغضف

واظدمماظذىمؼـزلمسـدمصضماظغشاءممسـمررؼؼماىؿاعمضدمؼؽقنمغؼارامضؾقؾة،موؼبمبعضم

اياالتماظـادرةمضدمتؽقنماظػؿاةمعقظقدةمبغشاءمبؽارةمعطاط،ممأومبدونمششاء،موؼبمػذهم

م.اياالتمالمؼـزلمدممسؾكماإلرالق

ظقسمعـماظضروريمأنمؼؿؿمصقفماىؿاعماألول،موػذامالمميـؾمأيمضصقرم:مماظققمماألولمظؾزواج

ؼبمأيمعـماظزوجني،مواظعالضةماظزوجقةمسالضةمخاصةمجداموالمصبقزمأنمؼطؾعمسؾقفامأيمصرد،م

وسؾكمطؾمعـماظزوجنيمتشفقعماآلخرمودقفمتلريماألعقرمدريامرؾقعقاممبعدمزوالماظرػؾةم

.ماألوظب،موؼبمحاظةماظؿلخرمشريماٌؼؾقلمصببمادؿشارةماظطؾقب

م

صببمأنمؼؿؿمؼبماظؿقضقتماٌـادبمظؾزوجني،موععماالظؿزاممباظلـم:ممايؿؾماألول (بم)

مدـةمظؾػؿاة،موذظؽمتقخقامظضؿانمأالم18اٌالئؿةموضدمحددػاماظؼاغقنممباممالمؼؼؾمسـم

ؼؿؿمايؿؾمضؾؾمػذهماظلـ،موػكمعـادؾةمعـماظقجفةماىلدؼةموإنمطانماألصضؾم

حدوثفمبعدمدـماظعشرؼـ،موصببمأنمتؽقنماياظةماظصققةمظألممجقدةمظؾؿقاصظةمسؾلم

اظظروفماالجؿؿاسقةمواظـػلقةم-مأؼضا–دالعؿفامودالعةماٌقظقد،مطؿامصببمأنمتراسكم

واالدؿعدادمالدؿؼؾالماظطػؾماألولموتؼدؼؿماظرساؼةماٌـادؾةمظف،موتقجدمودائؾمعـادؾةم

 .مظؿـظقؿماألدرةمضؾؾمايؿؾماألول
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ؼـؾغكمأنمتؾدأمعؾؽرامخاللماألدابقعماألوظب،مومبامالمؼؿعدىم:مماظرساؼةمأثـاءمايؿؾ (جم)

اظشفقرماظـالثةماألول،موصببمعؿابعةمرؾقبماألدرةمظؾقصقلمسؾكماظرساؼةماظالزعة،مطؿام

صببمأنمؼؽقنماظزوجمعؿػفؿامظؾؿغرياتمواالحؿقاجاتماظصققةمواظـػلقةمواظغذائقةمظألمم

اياعؾموعؿعاوغامععفا،مموؼؿؿمأثـاءمايؿؾمإسدادماظقاظدؼـمظؿؼدؼؿماظرساؼةماظصققةم

 .ظؾطػؾماظؼادم

صببمأنمتؽقنمغظقػةمومآعـة،مومأنمتؿؿمحبضقرمذكصمعؿكصصموعدربم:مماظقالدة (دم)

وأنمتؿكذماظؿدابريمظالغؿؼالمإظبمعراطزمرساؼةمعؿؼدعةمإذامظزمماألعر،موؼػضؾمأنمتؿؿم

 .اظقالدةمؼبماٌلؿشػكمأومصكمعرطزمرؾكمأومصقكمعـذماظؾداؼة

ؼـؾغكمأنمتؾدأمخاللماظـصػمداسةماألوظبمبعدماظقالدة،موؼؿؿم:مماظرضاسةماظطؾقعقة (هم)

إرضاعماظقظقدمطؾؿامذعرمباىقعمومظقسمرؾؼامظلاساتمربددة،مواظطػؾمدقفمؼـظؿم

أىمرضاسةمعـماظـدىمطاعؾةمبدونمأىم)غػلف،موتؽقنمرضاسةمعطؾؼةمٌدةمدؿةمأذفرم

،مثؿمؼؾدأمإدخالمأرعؿفمعـادؾةمععماظرضاسةماظطؾقعقةموالمؼؿؿمم(إضاصاتمحؿكماٌاء

.مماظػطامماظؽاعؾمإالمبعدمدـؿني

م:اظعؼؿ (4)

سدممحدوثمغبؾمبعدمعرورمدـةمسؾكماألضؾمعـمسالضةمزوجقةم:مؼعرفماظعؼؿماألوظبمبلغف

ععمسدممادؿكداممودائؾمظؿـظقؿماألدرة،مواظعؼؿم-مسؾكماألضؾ-معراتمأدؾقسقام3م–م2عـؿظؿةم

،موطـريامعامتؿفؿماظزوجةمبلغفامػكماٌؿزوجمحدؼـا  ػقمأحدماٌشاطؾماظيتمتمرقماظشؾاب

عـماياالت،موعـماظزوجةم%م40اظلؾبمؼبماظعؼؿ،مواظقاضعمأنماألدؾابمتؽقنمعـماظزوجمؼبم

عـماياالت،مبقـؿامؼؽقنماظلؾبمشريم%م10ؼبمغلؾةممماثؾة،موؼؽقنمبلدؾابمعـمطؾقفؿامؼبم

1)%10ععروفمؼبم

،موباظؿاظلمصننماظعؼؿمعلؽقظقةمعشرتطةمبنيماظزوجنيموصببماظؿقجفم(

ظؾطؾقبماٌكؿصمإلجراءماظػققصمواظعالجمظؾزوجمواظزوجةمععامعـذماظؾداؼةموضؾؾمبداؼةم

.مإجراءمأىمصققصاتمظؾزوجةمصببمسؿؾمصقصمظؾلائؾماٌـقىمظؾزوج

                                           
1)  Ministry of Health "Practice Guidelines for Family Physicians" Volume 3 
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م:اظؿغذؼة (5)

اظؿغذؼةماظلؾقؿةمضرورؼةممؼبمعبقعمعراحؾماظعؿر،موهلامأػؿقةمخاصةمؼبمصرتاتماظـؿقم

موػـاكمأدسمساعةمظؾؿغذؼةماظصققةمظؿعزؼزماظصقةمواظقضاؼةمعـم وظألمماياعؾمواٌرضع،

م.أعراضمدقءماظؿغذؼةموعـماألعراضمبصػةمساعة

واظؿغذؼةماظصققةمػلماظؿغذؼةماٌؿقازغةمعـمحقثماظؽؿقةمواٌؽقغاتمواًاظقةمعـممأىم

.معؾقثاتمأوماٌقادماظضارة

م

:عامصببمأنمغؼدعفمظؾؿراػؼنيمواظشؾاب:مثاظـا مم:عامصببمأنمغؼدعفمظؾؿراػؼنيمواظشؾاب:مثاظـا

م:عرحؾةماٌراػؼة (1)

/ممواظـضجماظؾققظقجلممباظـؿقماظلرؼعمتؿصػاٌراػؼةممعرحؾةطؿامدؾؼمأنمسرضـا؛مصنن

واظشؾابمنممواٌراػؼاتمومومؼؿعرضمصقفاماٌراػؼ،مواظؿغرياتماظـػلقةمواالجؿؿاسقةاىـلل

مسؾكموـؾفاموماظؿكؾصمعـفا،متفؿظؾعضماظلؾقطقاتماًطرةماظيتمصببماظقضاؼةمعـفاموعلاسد

،ماالسبرافدقؼةمععماىـسماآلخر،مالاظؿدخني،ماإلدعان،ماظعـػ،ماظعالضاتمشريم:موتشؿؾ

:ممضبؿاجماٌراػؼمإظبوموشريه،

 م.تقصريماٌـاخماألدريماظداسؿمواظصداضةمععماألبقؼـ (أم)
موتلؿقسبممواظشابتقصريماألغشطةماٌدردقةمواجملؿؿعقةماظؿكمترذدمدؾقكماٌراػؼ (بم)

 .عاراضاتف
اظؿـؼقػماظصقلماٌقجفمٌلاسدةماٌراػؼمسؾكماتؾاعماظلؾقكماظلؾقؿمواظؿكؾصمعـمأيم (جم)

متدرؼؾفمسؾكماٌفاراتم-أؼضا–موؼشؿؾمذظؽم،ساداتمأومدؾقطقاتمشريمعرشقبمصقفا

صؽريماظؿقؾقؾل،موماظؿػؽريمتأدؾقبمحؾماٌشؽالت،مادباذماظؼرار،مال:مموتشؿؾ،ايقاتقة

اإلبداسل،ماالتصالمواظؿقاصؾ،ماظؿػاسؾمععماآلخرؼـ،ماظؿعرفمسؾكماظذاتموأوجفماظؼقةم

وضعماظـػسمؼبم)،مواظؿشاسرماالغػعاالتواظضعػمصقفا،ماظؿؽقػمععماظضغقط،ماظؿؽقػمععم

ػؾنيمؤمظقؽقغامماألممبعدمإسدادػؿااألبموم)ؼؼدمماظؿـؼقػماظصقلماألػؾم،م(عؽانماظغري
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،مرجالماظدؼـ،ماٌدردقن،ماظرصاقمبعدمإسدادػؿ،مومضادةم(ظؿقصقؾماٌعؾقعاتماظلؾقؿة

 .اجملؿؿع
 .اظؽشػماظطيبماظدوري (دم)
م

م:عرحؾةماظشؾاب (2)

موصببمأالمؼؾدأماألصرادمؼبمإغشاءمأدرةمضؾؾماظقصقلمإظبماظـضجمم،ممدـماظـضجؼؾدأمصقفام

مواالجؿؿاسلمظقصؾققامضادرؼـمسؾكمتربقةماألبـاءمورساؼةمباضلمأصرادمماظػلققظقجلمواظـػلل

.ماألدرة

طشػمدوري،متـؼقػمصقل،مخدعاتم)مماظصققةماظالزعةػذهماظػرتةمهؿاجمإظبمادباذماظؿدابري

:مظؿقصريماًدعاتماظؿاظقةم(صققةم

،ماظعـػموخاصةمضدماإلغاثعـؾمخؿانم)تقجقفماألصرادمظؾؼضاءمسؾكماظعاداتماظضارةم (1

اٌرأة،ماظزواجماٌؾؽر،ماظؿػرضةمبنيماظـقسني،ماظؿدخنيمواظلؾقطقاتماظضارةم

 .(األخرى
 .تؼدؼؿماٌعؾقعاتموماٌشقرةمظؾصقةماىـلقة (2
 .تؼدؼؿماٌعؾقعاتمواًدعاتماًاصةمبؿـظقؿماألدرة (3
 .تؼدؼؿماًدعاتمظألمماياعؾ (4
 .اظقضاؼةمواظعالجمعـمعضاسػاتماإلجفاض (5
 .اظقضاؼةموسالجماظعؼؿمبنيماظـلاءموماظرجال (6
 .ماىفازماظؿـادؾلاظؿفاباتاظقضاؼةموسالجم (7
 .موسالجفااألعراضماٌـؼقظةمجـلقااظقضاؼةمعـم (8
سدؼةمظؾففازماظؿـادؾل،موماٌضاسػاتماظـاوةمسـماغؿفاطاتماملشريممسالجماألعراض (9

اىفازماظؿـادؾلمظؾؿرأةموعراضةماىفازماظؿـادؾلمظؾؿرأةمعـؾماألسراضماٌصاحؾةم

 .،موشريػاالغؼطاعماظطؿث،معشاطؾماظدورةماظشفرؼة
 .اظقضاؼةمواالطؿشافماٌؾؽرمظلررانماظـديموسـؼماظرحؿ (10
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م(األغقؿقا)مضغطماظدم،مصؼرماظدممارتػاعاظقضاؼةموسالجماٌشاطؾمذاتماظعالضةمعـؾم (11

موأعراضمدقءماظؿغذؼةماألخرىممبامؼبمذظؽماظؾداغة

م

:أػؿقةممدورمسؾؿاءماظدؼـ:مرابعا مم:أػؿقةممدورمسؾؿاءماظدؼـ:مرابعا

ظعؾؿاءماظدؼـمدورمرائدمؼبمتعزؼزماظصقةموماظصقةماإلنابقة،مظقسمصؼطمعـماظـاحقةم

اظـػلقةمواالجؿؿاسقةمإضاصةمإظبم/اظروحقةموظؽـمعـمعػفقعفاماظشاعؾمظؾصقةماظؾدغقةموماظعؼؾقة

اىاغبماظروحك،موسؾكماظداسقةمأنمؼؼقممبدرادةماجملؿؿعماظذيمؼؿقجفمإظقفمباًطابم

اظدؼينمواظردائؾماظؿـؼقػقةمواظؿـقؼرؼة،موسؾقفمأنمؼؿعرفمسؾكماظعقاعؾماالجؿؿاسقةمواٌقروثاتم

اظـؼاصقةموسؾكماٌعؿؼداتمواظعاداتمواظؿؼاظقدماٌمثرةمسؾكماظصقةموايؼققماإلنابقةمإصبابام

أومدؾؾا،موأنمؼلؿـدمسؾكمػذهماٌعرصةمؼبمإسدادمصقغةماًطابماظدؼين،موررقماظقصقلمإظبم

م.اظػؽاتماٌلؿفدصة

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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اٌطؾبماظـاظثماٌطؾبماظـاظثم

ماٌـظقرماظشرسكميؼققماٌراػؼنيمواظشؾابمصكمخدعاتماظصقةماإلنابقةاٌـظقرماظشرسكميؼققماٌراػؼنيمواظشؾابمصكمخدعاتماظصقةماإلنابقة

م

:مممعؼدعة:مممعؼدعة

عـماٌعروفمأنمعرحؾةماٌراػؼةمواظشؾابمتعدمعرحؾةماظؿلدقسمٌـامؼلتـكمبعدػامعـم

عراحؾماظعؿر،مصفكممبـابةماظؼقاسدماظؿكمهؿؾمصقضفامعامؼؾـكمسؾقــفامعـمبـاءمذاعخمؼعؾقمصكم

اظػضاء،مومبؼدارمعامتؽقنمسؾقفمػذهماظؼقاسدمعـمضقة،مؼؽـقنمثؾاتماظؾـاءموصؿقدهمسؾكمعرم

األؼاممدونمأنمؼطرأمسؾقفمخؾؾمؼمدىمإظبماغفقارهمصكمؼقممعـماألؼام،مأعامإذامضعػتمػذهم

.ماظؼقاسد،مصننمضعػفامؼؽقنمعـذرًامبؿـفدممعـامصقضفامعـمبـاءمصكمأىمؼقم

موطذظؽماألعرمباظـلؾةمٌرحؾةماٌراػؼةمواظشؾاب،مألغفامتؽقنمعؼدعةمممــفدةمٌامؼلتكم

بعدػامعـمعراحؾماظعؿر،مصنذامأحلـمإسدادماٌراػؼنيمواظشؾـابمإسـدادمإمياغقًاموسؼؾقًاموغػلقًام

وبدغقًامصنغفؿمؼؽقغقنمأػالـًبمظؿقؿؾماٌلؽقظقةماظؿكمتؾؼكمسؾـكمساتؼفؿمحقـؽذ،محبقثم

ؼقاجفقنمايقاةموػؿمأصؾبمسقدًا،موأضقىمضؾؾًاموأغضجمسؼاًلموأغؼكمغػلًاموأرفرمذعقرًام

ووجداغًا،موأطـرمإدراطًا،مأعامإذاماصؿؼدوامػــذاماإلســدادمبصقرهماٌؿعددة،مصنغفؿمظـمؼؽقغقام

أػالمظؿقؿؾمأؼةمعلؽقظقةمعـمعلؽقظقاتمايقاةم،مودقفمؼؽقغقنمسؾؽًامسؾكمذوؼفؿموسؾكم

اجملؿؿـعماظذىمؼعقشــقنمصقــف،مودــقفمؼؽقغقنمعصدرمضؾؼمظؽؾمعـمضبقطمبفؿمصكم

.مأودارفؿ

وعـمػـامجاءماػؿؿامماإلدالممبضرورةماظعـاؼةمبفـذهماٌرحـؾةمسؾكماٌلـؿقىماىؿعك،م

وسؾكماٌلؿقىماًاصماألدرى،موسؾكماٌلؿقىماظذاتكماظػـردىمأؼضًامحؿكمؼـمدىمذظؽم

إظبماظـؿقفةماٌرجقة،موػكمإسـدادماظؼاسدةماظؾشرؼةمإسـدادامدؾقؿـًامصقققًا،مؼؽقنمعـمورائفم

حلـماظؼقاممبرداظةماإلغلانمصكمػذهمايقاة،متؾؽماظرداظةماظؿكمتشؿؾمإحلانمسؾادةماإلغلانم
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مبموؽباْظنكبغؿبسؽبمإكبظخامِظقؽبعؿبؾؾبدؾبونكب):مظربفمسزموجؾمطؿامضالمتعاظب (وؽبعؽبامخؽبَؾْؼتؾبماْظِف
)1(

إحلانمسؿارتفمم-م

ؽبماْظَلرؿبضكبموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبُطؿؿبمِصقفؽبا):مظألرضماظؿكمؼعقشمسؾقفا،مطؿامضالمدؾقاغف (ػؾبقؽبمَأغؿبشؽبَلُطؿؿبمِع
(2)

.م

أطرعقامم):م-()-موضدمرأؼـاماظؿقجقفمإظبمػذاماإلسدادمواضقًاموصرضبًامصكمضقلماظـؾكم

(أوالدطؿموأحلـقامأدبفؿم
(3)

،موػـذامايدؼثماظشرؼػمؼــؼدممظـــامصصؾماًطابمسبقمرؾقعةم

.ماإلطرامماظذىمصببمأنمؼؽقنمعـماآلباءمألبـائفؿ

إنمػـذاماإلطراممظقسمإطراعًامعادؼًامعـمعادؼاتمايقاة،مصؾقسمذظؽمػـقماإلطرامماٌعؿدم

بفمصكمغظرماإلدالم،موإنمطانمميـؾمحاجةمضرورؼة،مظـؽـماإلدالممصبعـؾماظؿلعنيماألخالضكم

اإلمياغكمظألبـاءمعؼدعًامسؾكمشريهمعـمعظاػرماظؿلعـنيماٌـادى،موػذامػقماظذىمرأؼـاهمصكم

حـنيموجفـامإظـكمأنماإلطراممايؼقؼكمػقمأنمؼـشلماألبـاءمسؾكماألدبمم-()-محدؼثماظـؾكم

.مايلـمواًؾؼماظؼقؼؿ،موػقمأدبمالبدمأنمؼؽقنمعلؿؿدًامعـماظؿقجقفاتماظؼرآغقةمواظـؾقؼة

إنماآلباءمظقلقاموحدػؿمصكمعقدانمإسدادماٌراػؼنيمواظشؾابمظؿقؿؾماٌلؽقظقةم

ايقاتقة،موإمنامؼشارطفؿمصكمػذاماإلسدادمأررافمآخرون،معـفؿماٌلـؽقظقنمســـماظؿعؾقؿ،م

واٌلؽقظقنمسـماإلسالم،مواٌلؽقظقنمسـماٌراطزماظشؾابقة،مواٌلؽقظقنمســماظدسقةماظدؼـقة،م

صـفمالءمعبقعـًامؼشارطقنمصكماظؿـلػقؾماظـؿطؾقبمظؾــؿراػؼنيمواظشؾاب،محؿكمؼؽؿـلؾقامعـم

وراءمذظؽمعـامؼطؾبمعـــمعظاػرموعالعحماظصـقةموايؼققماإلنابقةماظؿكموعؾفؿمأػالمظؾؼقامم

:-مبرداظؿفؿممسؾكماظـققماظذىمغراهمصكماىقاغبماظؿاظقة

م

م

                                           
1
 .56آؼةم-مدقرةماظذارؼاتمم(م

2
 م.61آؼةم-ممدقرةمػــقدم(م

3
مبلـدهم3671حم2/1211بابمبرماظقاظدمواإلحلانمإظبماظؾـاتم-مطؿابماألدبم-مأخرجفمابـمعاجفمصكمدــفم (م

بابمأطرعقامأوالدطؿموأحلـقام-مموأخرجفماظؼضاسكمصكمعلـدماظشفابم–رضكماهللمسـفم-مسـمأغسمبـمعاظؽ

.مطمعمدلةماظرداظة-مسـمأغسم 655محم1/389أدبفؿم

م
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:متلػقؾماٌراػؼنيمواظشؾابمتلػقاًلمدؼـقًا:مأوالم :متلػقؾماٌراػؼنيمواظشؾابمتلػقاًلمدؼـقًا:مأوالم

إنمتلػقؾماٌراػؼنيمواظشؾابمتلػقالـًبمدؼـقًامؼعدماظرطقزةماألوظبماظؿكمصببمأنمؼعـكم

بفاماٌكؿصقنمصكمطؾمعقدانمعـماٌقادؼـماظؿكمتؿصؾمباجملؿؿع،مذظؽمألنمػذاماإلسدادم

ػقماظذىمضبصـمػـذهماظػؽةمهصقـامإمياغقًا،موصبعؾفؿمصكمعلعــمعــماظقضقعمصكماظشرورم

األخالضقةماظؿكمالمطبؾقمعـفامذبؿؿعمعـماجملؿؿعات،موؼلتــكمصكمعـؼدعةمػـذاماإلسدادم

اظدؼـكمعامؼؿعـؾؼمبضرورةمايرصمسؾـكمأداءماظـػروضماظدؼـقة،موصكمعؼدعؿفاماظصالةماظؿكم

متـؾمصرضًامدؼـقًامعؿؽررًامطؾمؼقممػبسمعرات،موػذاماظؿؽرارمصبعؾماإلغلانمصكمحضقرمدائؿم

ععمربفمسزموجؾ،موػقمحضقرمضبؿقفمعـماالغزالقمواظقضقعمصـكماًطاؼاماألخالضقة،مطؿـام

صبعـؾفمؼؽؿلبماظلـؾقكماألخالضكماألعـؾ،مألنمػـاكمارتؾارًامبنيماظعؾادةمواظلؾقك،مصنذامطانم

اظلؾقكمرقؾـًامطانمدظقالمسؾكماظصدقمصكمأداءماظعؾادة،مأعامإذامطانماظلؾقكمشريمغبقدمصنغفم

.مؼؽقنمسالعـةمسؾكمسدمماظصدقمصكمأدائفا،موسؾكمأغفامطاغتمسؾادةمذؽؾقةمخاظقةمعـماىقػر

:موعـمأبرزماألعـؾةمسؾكمذظؽمصرؼضةماظصالة،محقثمترىماظؼرآنماظؽرؼؿمؼؼقلمسـفا

ؿـبَؽركب) كبماْظَػقؿبشؽباِءموؽباْظؿؾب (موؽبَأِضؿكبماظصمبَؾاَةمإكبنمبماظصمبَؾاَةمتؽبؿبفؽبكمسؽب
(1)

أىمأنمعـمذلنمعـمؼمدىمصرؼضةمم-م

اظصالةموؼقازبمسؾكمذظؽمأنمؼؽؿلبمخؾؼماظؾعدمســمإتقانماظػقشاءمواٌـؽر،مصنذامملمتؽـم

:م-()-مػذهماظـؿرةمعقجقدةمسـدمعـمؼصؾكمصؽلغفمظــؿمؼؼؿمبلداءماظصالةمأصاًل،مطؿامضالم

(عــمظـؿمتـففمصالتفمســـماظػقشاءمواٌـؽرمصالمصالةمظف)
(2)

،موؼؼاسمسؾكماظصالةمشريػامعـم

دائرماظعؾادات،مألنمعامطانمؼرؼدمهصقؾفمعـمثقابمأدائفامظـمؼصؾمإظقفمٌامجؾؾفمإثؿمتؾؽم

.ماظػقاحشمواٌـؽراتمسؾقف

وإظبمجاغـبماظدسـقةمإظبماالظؿـزاممبلداءماظـػروضماظدؼـقةمصنغــامغـرىمأؼــضًامضرورةم

االظؿزاممباآلدابماظلؾقطقةماإلمياغقة،موؼلتكمصـكمعؼدعؿفامعـامؼؿعؾؼمبلدبمايقاء،موػـقمأدبمظفم

صؾةموثقؼةمباظـقازعماظػطرؼةماظؿكمؼؽقنمسؾقفاماٌراػـؼقنمواظشؾابمصكمػـذهماٌرحؾةم

                                           
1
 .45آؼةم-ماظعـؽؾقتمم(م

2
.ممبلـدهمسـمسؾدماهللمبـمسؾاسمرضكماهللمسـف11025محم11/54أخرجفماإلعامماظطرباغلمصكماٌعفؿماظؽؾريمم(م
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(ادؿقققامعـماهللمحؼمايقاء):م-()-ماظعؿرؼة،موغـرىماظؿقجقفمإظبمذظؽمصكمضقلماظـؾكم
(1)

،م

االدؿققاءمعـماهللمحؼمايقاءمأنمهػظماظرأسموعاوسك،م):ممذظؽمبؼقظف-()-مثؿمصلرماظـؾكم

واظؾطـموعامحقى،موتذطرماٌقتمواظؾـؾك،موعــمأرادماآلخـرةمتـركمزؼـةمايقاةماظدغقا،مصـؿـم

(صعؾمذظؽمصؼدمادؿققامعـماهللمحؼمايقاء
(2)

.م

صؿــمعظاػرمايقاءماإلمياغكمشضماظؾصرمإظبمعامحرمماهللمتعاظبماظـظرمإظقف،ألنمسدمم

االظؿزاممبفذاماظلؾقكماإلمياغكمؼمدىمإظبماظقضقعمصـكمارتؽابماظػاحـشة،موضدمرأؼـاماظؿقجقفم

ؿـبمَأبؿبصؽباركبِػؿؿبموؽبؼؽبقؿبَػُظقام):مظؾذطقرمواإلغاث-متعاظب–إظبمذظؽمصكمضقظفم ُضؾؿبمِظْؾؿؾبمؿبِعـِنيؽبمؼؽبغؾبضنبقامِع

ؿبمم(30)ُصرؾبوجؽبفؾبؿؿبمذؽبِظَؽمَأزؿبَطكمَظفؾبؿؿبمإكبنمبماظؾخفؽبمخؽبِؾريفبمِبؿؽبامؼؽبصؿبؽبعؾبقنؽبم ؽبمِع وؽبُضؾؿبمِظْؾؿؾبمؿبِعؽباِتمؼؽبغؿبضؾبضؿب

مبمسؽبَؾكم ؽـبمِبكؾبؿؾبركبِػ مـبمإكبظخامعؽبامَزفؽبرؽبمِعؿبفؽباموؽبْظقؽبضؿبركببؿب ؽبمزكبؼؽـبؿؽبفؾب مبموؽبَظامؼؾبؾؿبِدؼ ؽبمُصرؾبوجؽبفؾب مبموؽبؼؽبقؿبَػْظ َأبؿبصؽباركبِػ

مب (جؾبقؾبقِبفكب
(3)

.م

ػذامإظبمجاغبماظـفكمسـمارتؽابمصاحشةماظزغاماظؿكممتـؾماظعالضةماىـلقةماحملرعةم

(وؽبَظامتؽبْؼرؽببؾبقاماظزِّغؽبامإكبغمبفؾبمَطانؽبمَصاِحشؽبًةموؽبدؽباءؽبمدؽبِؾقًؾام):مطؿامضالمسزموجؾ
(4)

.م

وعـمجقاغبماظؿقصـماإلمياغكماظلؾقطكمعامجاءمبشلنماظـقضتماظـذىمصببمأنمؼؼضقفم

اإلغلانمصقؿامؼػـقدموظقسمصقؿامؼضر،موأنمؼلؿـؿرهمادؿـؿارًامإصبابقًامحبقثمؼؾؿعدمسـماٌظاػرم

اظؿكمتعدمظـغقًامصكمايقاة،موػـذاماألدبمظفمصؾةموثقؼةمبفـذهماٌرحؾةماظؿكمؼؿقؿؾمصقفاماآلباءم

أسؾاءمأبـائفؿ،مممامصبعؾمظدؼفؿموصرةمعـماظقضتماظذىمصببمأنمؼؼضكمصقؿامؼػقد،موضدمرأؼـام

اظؿقجقفمإظبماالظؿزاممبفذاماألدبمصكمػذهماظصػةماظؿكموصػماهللمتعاظبمبفاماٌمعـنيم

كـبماظؾخغؿبقكبمعؾبعؿبركبضؾبقنؽبم):ماٌػؾقنيمصكمضقظفمسزموجؾ ؽبمػؾبؿؿبمسؽب (وؽباظخِذؼ
م(5)

طؿامرأؼـامصكمػـذاماألعرم-مم

                                           
1
مسـمسؾدماهللمبـمعلعقد،مورواهم2463مصـ4محـ24بابمرضؿم-مأخرجفماظرتعذىمصكمدــفمطؿابمصػةماظؼقاعةمم(

.مأغبدمورواهماياطؿمصكماٌلؿدركمواظؾقفؼكمصكمذعبماإلميان

2
 .اٌصدرماظلابؼم(م

3
 م.31م-م30آؼةم-مدقرةماظـقرم(م

4
 .32آؼةمم-مدقرةمماإلدراء (

5
 .3آؼةم-مدقرةماٌمعـقنم(
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(خذمعــممذؾابؽمهلرعؽ،موعـمصراشؽمظشغؾؽ):ماظـؾقىماظشرؼػ
(1)

الم):م-()-م،موصـكمضقظفم

سـمسؿرهمصقؿمأصـاه،موسـمذؾابفمصقؿمأباله،م:متزولممضدعامسؾدمؼقمماظؼقاعةمحؿكمؼلللمسـمأربع

(وسـمسؾؿفمعاذامسؿؾمبف،موسـمعاظفمعـمأؼـماطؿلؾفموصقؿمأغػؼف
(2)

.م

وأؼضًامصننمعــمجـقاغبماظؿلػقؾمواظؿقصـنيماإلمياغكماظلـؾقطكمظؾؿراػؼنيمواظشؾاب؛م

عامؼؿصؾمبضرورةماالظؿزاممخبؾؼماظؿقاضعماظذىمصبعؾفؿمبعقدؼـمســماظؽربؼاءمواظغرور،موسـم

شريمذظؽمعـماٌشاسرماظؿكمضدمتغرىمبفامصؿقةماظشؾاب،موصقرةماظطاضةماظقظقدة،موػقمأدبم

وؽبَظام):مؼقجفـامإظقفماظؼرآنماظؽرؼؿمصكمضقظفمتعاظبمسؾكمظلانمدقدغامظؼؿانموػقمؼعظمابـفماظشاب

موؽباْضِصدؿبمِصلم،تؾبصؽبعِّرؿبمخؽبدمبَكمِظؾمباسكبموؽبَظامتؽبؿؿبشكبمِصلماْظَلرؿبضكبمعؽبرؽبحـبامإكبنمبماظؾخفؽبمَظامؼؾبِقبنبمُطؾمبمعؾبكؿبؿؽباللبمَصكؾبقرلبم

ؿـبمصؽبقؿبِتَؽمإكبنمبمَأغؿبَؽرؽبماْظَلصؿبقؽباِتمَظصؽبقؿبتؾبماْظقؽبِؿريكبم (عؽبشؿبِقَؽموؽباْشضؾبضؿبمِع
(3)

إظبمشريمذظؽمعـمآدابم.م

اجؿؿاسقة،موعؾادئمدؾقطقةمتشاركمصكمتلػقؾمصؽاتمػذهماٌرحؾةمتلػقاًلمصبعـؾفؿمأػالم

.مالطؿلابماظصقةموايـؼققماإلنابقةمطؿـامذرسـفاماإلدالم

م

:ممممممتلػقؾماٌراػؼنيمواظشؾابمتلػقاًلمععرصقًا:مثاغقًا :ممممممتلػقؾماٌراػؼنيمواظشؾابمتلػقاًلمععرصقًا:مثاغقًا

إنمعرحـؾةماظشؾابموعـامؼلؾؼفامصـكمصرتةماٌراػؼةمػـكمعرحؾةماظؿزودمٌـامؼلؿؼؾؾمعــم

اظعؿر،موػـكمعرحؾةماظؿلدقسماظـذىمؼرتػعمصـقضفماظؾـاءمذاعـكًامضقؼًاموصاعدًامعلؿؼرًا،مطؿامأذرغام

.مإظبمذظؽمعـمضؾؾ

وعــمؼؿلعؾماٌـفجماإلدالعكمصكمبـاءماظشؾابمؼرىمأنماإلدالممؼـقظبمػـذهماٌرحؾةم

سـاؼةمطؾرية،مإذمؼدسقمإظبمتزوؼدػامباظعؾؿ،موإظبمتلدقلفامباٌعرصةماظقادعة،موإظبمتؼقؼؿفام

باظػؽرماظلؾقؿماٌلؿـري،محؿكمؼـؽقنماظشؾابمسؾـكمبصريةموؼؼنيموثؾات،موػقمؼعربمعراحؾم

.مايقاةماظؿاظقة،مصالمؼؼعمصرؼلةمظؾففؾموضقؼماألصؼموضؾةماإلدراك

                                           
1
.ممسـمابـمسؾاسموصققفماياطؿ7846مح4/341طؿابماظرضاقم-مأخرجفماياطؿمصكماٌلؿدركمم(

2
 .مسـمسؾدماهللمبـمعلعقد2421مح4/612طؿابمصػةماظؼقاعةمبابمصكماظؼقاعةم-مأخرجفماظرتعذىمصكمدــفمم(

3
 .19-18آؼةم-مدقرةمظؼؿانمم(
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وظؿقؼقؼمػــذهماظغاؼةمصنغـامغرىماإلدالممؼلخذمبقدماظػؿكماٌلؾؿموػــقمؼدخؾمعرحؾةم

اظشؾاب،مصريبكمصـكمغػلفمحادةماظعؾؿ،موشرؼزةمحبماٌعرصةمعـــمخاللمصقؾؿفمظؽؿابماهللم

تعاظبمصكمدـمباطرةموػقمؼعؿؾمسؾكمأنمؼؽقنمعــمضرائف،موحػظؿفمصاظػؿكماٌلؾؿمؼؼرأمضقلم

ؿبمسؽبَؾؼلبم،ماْضرؽبْأمِبادؿبؿكبمرؽببَِّؽماظخِذيمخؽبَؾؼؽب)-:مسـزموجؾ-اهللم م،ماْضرؽبْأموؽبرؽببنبَؽماْظَلْطرؽبمؾبمحخؽبَؾؼؽبماْظنكبغؿبلؽبانؽبمِع

(مسؽبؾخؿؽبماْظنكبغؿبلؽبانؽبمعؽبامَظؿؿبمؼؽبعؿبَؾؿؿبم،اظخِذيمسؽبؾخؿؽبمِباْظَؼَؾؿكبم
(1)

،مصقعرفمعـمخاللمذظؽمضقؿةماظؼراءة،موضقؿةم

اظؿعؾؿمواظؽؿابةمباظؼؾؿمصققرصمسؾكمأنمؼؽقنمعـماظؼارئني،مظقعؾؿمعامملمؼؽـمؼعؾؿ،موؼعرفم

.ماىدؼدمصكمعقدانماظعؾؿ

ؽبمَظامم)-:متعاظب-واظػؿكماٌلؾؿمؼؼرأمضقلماهللم ؽـبمؼؽبعؿبَؾؿؾبقنؽبموؽباظخِذؼ ُضؾؿبمػؽبؾؿبمؼؽبلؿبؿؽبقكبيماظخِذؼ

(ؼؽبعؿبَؾؿؾبقنؽب
(2)

أغفمالمتلاوىمأبدًامبنيمعـمؼعؾؿموعـمالمؼعؾؿ،موالمبنيمعـم-ممباظؾداػة–،مصقعرفم

ؼعرفموعـمالمؼعرف،مصقؿكذمظـػلفمعـففًامدؾقطقًامأخالضقًامؼؿػؼمععمعامتزودمبفمعـمسؾؿ،موؼؾقؼم

.ممباموضػمسؾقفمعـمععرصةمحؿكمؼؽقنمعـماظعاٌنيماظعاعؾني،مواظعارصنيماٌفؿدؼـ

وؽبَظامتؽبْؼػؾبمعؽبامَظقؿبسؽبمَظَؽمِبِفمِسْؾؿفبمإكبنمبماظلمبؿؿبعؽبم)-:مسزموجؾ-واظػؿكماٌلؾؿمؼؼرأمضقلماهللم

(وؽباْظؾؽبصؽبرؽبموؽباْظُػمؽبادؽبمُطؾنبمُأوَظِؽَؽمَطانؽبمسؽبؿبفؾبمعؽبلؿبؽؾبقًظام
(3)

،مصقعرفمعـفمأنمعـماظقاجبمسؾقفمأنمؼؼػم

ســدمحدودمعـامؼعؾؿ،موأغفمإذامواوزمعامؼعرف،موغطؼممبـامظقسمظفمأداسمعـماظصقة،مصنغفمؼقضعم

.مغػلفمصكمربظقرمؼؾؼكمبفمإظبماظؿفؾؽة،موأغفمعلؽقلمسـمػذاماظؿفاوزمأعاممربماظعاٌني

ؽـبمُأوتؾبقاماْظِعْؾؿؽبم):مواظػؿكماٌلؾؿمؼؼرأمضـقلماهللمتعاظب ؿـبُؽؿؿبموؽباظخِذؼ ؽـبمآعؽبؾبقامِع ؼؽبرؿبَصعكبماظؾخفؾبماظخِذؼ

(دؽبرؽبجؽباٍتموؽباظؾخفؾبمِبؿؽبامتؽبعؿبؿؽبُؾقنؽبمخؽبِؾريفبم
(4)

،ممصقعرفمعـفمأنمػـذهماٌـزظةمإمنامػـكمظؾعؾؿاءماظـذؼـم

ؼــػعقنموالمؼضرون،موؼفدونموالمؼضؾقن،موػمالءمػؿماظعؾؿاءماظذؼـمحصؽبؽبؾقاماظعؾؿمععمإميانم

.مرادخ،موسؿؾمصاحل،مودؾقكمرذقد

                                           
1
 .5-م1اآلؼاتمعـم-مدقرةماظعؾؼم(

2
 .9-آؼةم-مدقرةماظزعرمم(

3
 .36آؼةم-مدقرةماإلدراءم(

4
 .11آؼةم-دقرةماجملادظةمم(م
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ؿبمِسؾؽباِدِهماْظعؾبَؾؿؽباءؾب)-:متعاظب–واظػؿكماٌلؾؿمؼؼرأمضقلماهللم (إكبغمبؿؽبامؼؽبكؿبشؽبكماظؾخفؽبمِع
(1)

،مصقعرفم

عـفمأنماظعِاملمػـقمأحـؼماظـاسممبعرصةمربفمحـؼمععرصؿف،موخبشقؿفمحــؼمخشقؿف،مصقؿكذمعــم

ػـذهماٌـعرصةمعصؾاحًامؼضقكءماظطرؼؼمأعاعف،مظقلخـذمسؾكمضقئفمعامؼلخذ،موؼدعمعامؼدع،مدونم

.محريةمؼؼعمصقفا،مودونمدبؾطمأومخداع

ؼؼػمسؾكمطؾمػذاموشريهم-موضؾؾمدخقظفمصقفا-إنماظػؿكماٌلؾؿمصكمعرحؾةماظشؾابم

،مصقؾـكمغػلفمبـاءمسؾؿقًامععرصقًامصؽرؼًامضبؿقفمعـماظزؼػم-سزموجؾ-وػقمؼؿؿؾؿذمسؾكمطؿابمربفم

واظضاللمواظؿفاوزمواظؿعدىمواظػلادمواالسبالل،موؼؽقنمعـمخالظفمصكمعلعـمعـمسقادىم

.ماظزعان،موعـماظغزوماظػؽرىماظذىمؼلتكمعـمػـامأومعـمػـاك

صننمدورماظؿعؾقؿمسؾقفام-مسزموجؾ-وإظبمجاغبمػذهماٌعاؼشةماإلمياغقةمظؽؿابماهللم

واجبمطؾريمسبقمتـؼقػماظشؾابمباظـؼاصةماظقادعةماظشاعؾةماظؿكمتؼدممهلؿمصكمعراحؾماظؿعؾقؿم

وخباصةمصكماٌرحؾةماظـاغقؼةمعـماظزادماٌعرصكمعامصبعؾفؿمصــكمحصـممحصنيمضدماظؿقاراتم

اظلؾؾقةماظؿكمميؽـمأنمؼؿلثروامبفامصــكمػذهماٌرحؾةمإذامظــؿممؼؿزودوامبفذاماظزاد،موتؾؽمػكم

علؽقظقةماظدوظةمباظدرجةماألوظب،موعلؽقظقةماظؼائؿنيمسؾكماظشلنماظؿعؾقؿلمصكمعرحؾؿفم

اىاععقةموضـؾؾماىاععقة،مألنمػاتـنيماٌرحؾؿنيمػؿاماظؾؿانمتصاحؾانمػـذهماظػؽةماظعؿرؼةم

اٌؿداخؾةمبقــماٌراػؼةمواظشؾاب،موحـؾذامظقمطانمػـاكمعؼررمدرادكمخاصمؼؿعؾؼمبؽؾم

ضضاؼاماظـؿراػؼةمواظشؾاب،مؼشـاركمصكمإسدادهمشبؾةمجاععةمبـنيمسؾؿاءماظـدؼـمواظـػسم

واالجؿؿاع،محبقثمؼشـؿؿؾمػــذاماٌؼررمسؾكمعامضبؿاجفماظشؾابمعـمزادمسؾؿكمخاصمبفؿ،م

وبذظؽمؼؿلؾققنمباظلالحماظعؿؾكماظذىمغرجقه،مواظذىمؼؿعاعؾقنمعـــمخالظفمععمطؾمضضقةم

ميؽـمأنمتعرضمهلؿمصكمحاضرػـؿمأومصـكمعلؿؼؾؾفؿ،موبذظؽمؼؽقغقنمضــدمتلػؾقامباظؼدرم

.ماظؽاصكمعـماظؿلػقؾمماٌــعرصكماٌطؾقب

م

م

                                           
1
 .28آؼةم-مدقرةمصاررم(



 
94 

:متلػقؾماٌراػؼنيمواظشؾابمتلػقاًلمبدغقًا:مثاظـا :متلػقؾماٌراػؼنيمواظشؾابمتلػقاًلمبدغقًا:مثاظـا

عــماألعقرماظؾدػقةمأنماٌراػؼنيمواظشؾابمالمؼؽؿلؾقنموالمؼـاظقنمعظــاػرماظصقةم

وأدسمايؼققماإلنابقةمإالمإذامطاغقامأضقؼاءمصكمأبداغفؿ،مأصقاءمصكمأجلادػؿ،موإالمإذام

طاغقامبعقدؼـمسـمعلؾؾاتماألعراضمواظعؾؾ،موػؿمالمؼؽؿلؾقنمضقةماألبدانمإالمإذامادؿقصقام

األدؾابماظؿكمتمدىمإظبماطؿلابمػذهماظؼقة،موإذاممتتماظعـاؼةمباألبدانمصكمػذهماٌرحؾةم

صننمذظؽمؼمدىمإظبمادؿؿرارماظؼقةمصكمبؼقةمعراحؾماظعؿر،موعـمثؿمؼرتتبمسؾكمذظؽمحلـم

اظؼقاممبلداءماظرداظةماإلغلاغقةمصكمطؾمعرحؾةمعـــمػــذهماٌـراحؾ،مصؽقػمطاغتمسـاؼـةم

اإلدالممباظؿلػقؾماظــؾدغكممهلــذهماٌرحؾةماٌؿداخؾةمبنيماٌراػؼةمواظشؾاب؟م

إنمػـاكمضقاسدمأدادقةمصكماإلدالممتعدممبـابةماظؼقاغنيماظؿكمصببماالظؿزاممبفاموسدمم

اًروجمسـفامصكمطؾمعاموضعتمظف،موعـمػذهماظؼقاسدمعامؼشريمإظقفمايدؼثماظـؾقىماظشرؼػم

(اٌمعـماظؼقىمخـريموأحـبمإظبماهللمعـماٌمعـماظضعقػ)م:م-()-مصكمضقلماظـؾكم
(1)

،م

وعـمشريمذؽمصننماظعاضؾمعـمذلغفمأنمضبرصمسؾكمأنمؼؽقنمعـماألخقارموػؿماألضقؼاءمصكم

ضقةماظؾدن،ماظـؿكمتعـكماظلالعةمعـمماظعـؾؾمواألعراض،معــعم-مبداػة–طؾمذكء،موعـمذظؽم

ؼؽبام):متزوؼدماظـؾدنمبـؽؾماحؿقاجاتــفماظغـذائـقةماٌشروسة،مواظؿكمجاءماألعـرمبفامصــكمضــقظفمتعاظب

ؿبمَرقِّؾؽباِتمعؽبامرؽبزؽبْضؽباُطؿؿب ؽـبمآعؽبؾبقامُطُؾقامِع (َأؼنبفؽباماظخِذؼ
(2)

،موػذهماظؿغذؼةمخاضعةمظؼاغقنماظقدطقةماظذىم

(وؽبُطُؾقاموؽباذؿبرؽببؾبقاموؽبَظامتؾبلؿبركبُصقامإكبغمبفؾبمَظامؼؾبِقبنبماْظؿؾبلؿبركبِصنيؽب):مجاءتماإلذارةمإظقفمصكمضقظفمتعاظب
(3)

.م

وػـذاماظغذاءمالبدمأنمؼؽقنمعـــماياللمصقلب،موظقسمعـــماظطعاممايراممألنمعام

عـماألرعؿةمإمنامحرعفمعـمأجؾمأضرارهماظؿـــكمتـزلمبلجلادمآطؾقف،م-متعاظب–حرعفماهللم

وباظؿاظبمؼػؼدونمعامظدؼفؿمعـمضقة،موالمؼؽؿلؾقنمضقةمجدؼدة،ممهػظمحقاتفؿمأومتضقػمإظبم

.معامظدؼفؿمعـمرصقدماظؼقة

                                           
1
 .2664مح4/2052بابمصكماألعرمباظؼقةموتركماظعفزم-مطؿابماظؼدرم-مأخرجفمعلؾؿمصكمصقققفمم(

2
 .172مآؼةم–دقرةماظؾؼرةمم(

3
 .31آؼةمم-دقرةماألسرافم(
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إذم-مأؼضا-وظقسماألعـرمعؼصقرًامسؾكماظطعاممصقلب،موإمنامؼؿــعداهمإظـكماظشرابم

عـــم-متعاظب–صببمسؾكماظشؾابمطؿامصببمسؾــكمشريػؿمانمؼؾؿعدوامسـمذربمعامحــرعفماهللم

اٌلؽراتمعــؾماًؿقرمواٌكدرات،مألغــفامتػلدماألبدانمصضاًلمســـممإصلادػامظؾعؼقلم

ؽـبمآعؽبؾبقامإكبغمبؿؽباماْظكؽبؿؿبرؾبم)-:متعاظب-مواألرواح،موضدمجاءماظـفكمســمذظؽمصـكمضقظف ؼؽبامَأؼنبفؽباماظخِذؼ

ؿبمسؽبؿؽبؾكبماظشمبقؿبَطانكبمَصاجؿبؿؽبـِؾؾبقهؾبمَظعؽبؾخُؽؿؿبمتؾبْػِؾقؾبقنؽبم مإكبغمبؿؽبامؼؾبركبؼدؾبم،وؽباْظؿؽبقؿبِلرؾبموؽباْظَلغؿبصؽبابؾبموؽباْظَلزؿبَظامؾبمركبجؿبسفبمِع

كبم ؿبمِذْطركبماظؾخِفموؽبسؽب اظشمبقؿبَطانؾبمَأنؿبمؼؾبقِضعؽبمبؽبقؿبؽـبُؽؿؾبماْظعؽبدؽباوؽبَةموؽباْظؾؽبغؿبضؽباءؽبمِصلماْظكؽبؿؿبركبموؽباْظؿؽبقؿبِلركبموؽبؼؽبصؾبدمبُطؿؿبمسؽب

ؿـبؿؽبفؾبقنؽبم (اظصمبَؾاِةمَصفؽبؾؿبمَأغؿبؿؾبؿؿبمعؾب
(1)

.م

إنماالظؿزاممباياللمصكماظطعاممواظشرابمػــقماظذىمؼــمدىمإظبماطؿلابماظؼقةم

اظؾدغقةمصضاًلمســماظؼقةماظعؼؾقة،مأعامايراممرعاعًاموذرابًامصنغفمؼمدىممبـــمؼؿـاوظفمإظبماظضعػم

،موعامدعـامبصددمإسدادماظشؾابمإسدادًام-أؼضا-اظؾدغكمصضاًلمســماظضعػماظعؼؾكمواظشعقرىم

ؼعنيمسؾـكمأداءمرداظؿفؿمصــكمايقاة،مصننمسؾقفؿمأنمؼؾــؿزعقاماظؿزاعًامطاعاًلمبؼاسدةماياللم

وؽبَظامتؾبْؾُؼقامِبَلؼؿبِدؼُؽؿؿبمإكبَظكم):مخطابًامظؾؿمعـنيماظصادضني-متعاظب-وايرام،مععمادؿفابؿفؿمظؼقظفم

(اظؿمبفؿبُؾَؽِةموؽبَأحؿبِلؾبقامإكبنمبماظؾخفؽبمؼؾبِقبنبماْظؿؾبقؿبِلـِنيؽبم
(2)

.مم

إنماظؿلػقؾماظؾـدغكمظؾشؾابمتلػقؾمالمميؽـماظؿفاوزمسـف،موالمؼؼؾؾماظؿػرؼطمصقـف،ألنم

ذظؽمدــقفمؼمدىمإظــكمتضققعمأىمتــلػقؾمدؼـكمأومععرصك،مودــقفمؼـؿــفكممباظشؾابمإظبم

.مماالغلقابمعــماظلاحةماإلغلاغقةماظؿكمتلـدمإظقفاماٌلؽقظقاتمصـكمػـذهمايقاة

وإذامطاغتمػـاكمسالضةمبنيماظطعاممواظشرابموضقةماألبدانمصننمذظؽمؼؿؿؿفموؼعؾكمعـم

درجاتفمعامؼعرفمعــــمضرورةممماردةماظؿدرؼؾاتماظرؼاضقةماًاصةمبؿؼقؼةماألبدان،موضدمأصؾحم

ػذاماظعاعؾمعـماألعقرماظؿكمالمخالفمسؾقفا،موعـــمػـامؼلتكمدورمعراطزماظشؾابمصكماظعـاؼةم

بفذاماىاغب،مسؾكمأنمؼؿاحمذظؽمظؽؾمعـمؼرؼد،مععموضعماياصزماظذىمؼغرىمباالغؿلابمإظبم

ػــذهماٌراطز،محؿكمغؽقنمضــدمحؼؼـامواجؾـامسبقمتلػقؾماظشؾابمتلػقاًلمبدغقًا،مؼعقـفؿمسؾكم

.ماظؼقاممبرداظؿفؿمصكمايقاةمداخؾماألدرةموخارجفا،موصكماجملؿؿعماًاصمواجملؿؿعماظعام

                                           
1
 م.91-90آؼةمم-مدقرةماٌائدةم(

2
 .195مآؼةم–دقرةمماظؾؼرةمم(
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:متلػقؾماٌراػؼنيمواظشؾابمظؾققاةماألدرؼة:مرابعًا :متلػقؾماٌراػؼنيمواظشؾابمظؾققاةماألدرؼة:مرابعًا

إنمعـممتامماطؿلابماظصقةموايؼققماإلنابقةمظؾؿراػؼنيمواظشؾابمتلػقؾفـــؿمظؾققاةم

األدرؼةماٌلؿؼؾؾــقةماظؿـكمدقفمؼــؽقغقنمعشارطنيمصقفاموعلـؽقظنيمســفامعلؽقظقةمطاعؾةمٌـام

ؼرتتبمسؾكمذظؽمعـــماٌـػعةماًاصةماظذاتقةمهلؿمعــعماٌـػعةماظعاعةماجملؿؿعقةمصكم

:ماجملؿؿعماظذىمؼعقشقنمصقف،موذظؽمعـمخاللماًطقاتماظؿاظقة

:معرحؾةماظؿلػقؾمالخؿقارمذرؼؽموذرؼؽةمايقاةماظزوجقةم(1)م

تعــدمػــذهماٌرحؾةمأدادقةمصـكمتلػقؾماٌراػؼنيمواظشؾابمظؾدءمايقـاةماألدرؼةم

اٌلؿؼؾؾقة،موضــدمأوظبماإلدالممػــذهماٌرحؾةمســاؼةمخاصةمألغـفاممبـابـةماألداسمٌامؼلتكم

بعدػامعـمعراحؾ،مصننمدؾؿتمدؾؿمعامبعدػامسؾكمسبقمآعـمرادخ،مموإنمملمتلؾؿمملمتؽـم

ػـاكمعراحؾمتاظقة،موػقماألعرماظذىمدقفمتعقدمآثارهماظضارةمسؾـكماألصرادماظذؼـمظــؿم

ؼلؿطقعقامأنمؼؽؿؾقامغصػمدؼـفؿ،مثــؿمسؾكماجملؿؿعمذاتــفماظذىمدقفمؼؿلثرمباآلثارماظلؾؾقةم

اظؿكمغاظتمػمالءماألصرادماٌؿعـرؼـ،ممصؽقػمطاغتمسـاؼةماإلدالممبفذاماظؿلػقؾ؟مممممم

صنغـامندمصقفمبقاغًامىقػرماظعالضةماظؿكمصببم-متعاظب–إغـامإذامرجعـامإظبمطؿابماهللم

ؿبم)-:مســزموجؾ-أنمتؽقنمبـنيماظزوجنيمســـدمإضاعةمسالضةماظزواج،موذظؽمصــكمضـقلماهللم وؽبِع

ؿـبمَأغؿبُػِلُؽؿؿبمَأزؿبوؽباجـبامِظؿؽبلؿبُؽؾبقامإكبَظقؿبفؽباموؽبجؽبعؽبؾؽبمبؽبقؿبؽـبُؽؿؿبمعؽبقؽبدمبًةموؽبرؽبحؿبؿؽبًةمإكبنمبمِصلمذؽبِظَؽم آؼؽباِتِفمَأنؿبمخؽبَؾؼؽبمَظُؽؿؿبمِع

(َظكؼؽباٍتمِظَؼقؿبملبمؼؽبؿؽبَػؽخرؾبونؽبم
(1)

.م

إنمجقػرمػــذهماظعالضةمػــقمعامؼؽقنمعـــماظشعقرماظـػلكماظلعقدماٌؿؾادلمبنيم

اظزوجنيمععمعامؼصاحبمذظؽمعـــمعشاسرماٌـقدةمواظرغبةمواظقئام،موظـــمتؿقؼؼمػذهم

اٌشاسرمإالمإذامطانمػـاكمتقصقؼمصـكماخؿقارمطــؾمررفمظؾطرفماآلخر،موظـمؼؿـؿمػــذام

اظؿقصقؼمإالمإذامطانمعمدلًامسؾـكماٌؾادىءماظؿكمدســامإظقفاماإلدالممصــكماظؼرآنماظؽرؼؿ،موصكم

.ماظلـةماظـؾقؼةماٌطفرةم

                                           
1
 م.21مآؼةم–دقرةماظروممم(
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أعامصقؿامؼؿعؾؼمحبلـماخؿقارماظشابمظزوجةماٌلؿؼؾؾمصننمػــذاماالخؿقارمصببمأنم

ؼؽقنمضائؿًامسؾكمأداسمعـماظدؼـمواظصالحمواًؾؼماظؼقؼؿ،موترىماظؿقجقفمإظــكمذظؽمصــكم

ٌاهلامويلؾفاموىؿاهلاموظدؼـفا،مصازػرمبذاتم:متـؽحماظــؿرأةمألربعم)م:-()-مضـقلماظـؾكم

(اظــدؼـمتربتمؼداك
(1)

-م،مطذظؽمترىماظؿقذؼرمعـــمســدممإحلانماالخؿقارمصكمضقلماظـؾكم

()-:(دبقؽبروامظـطػؽؿمصاغؽققاماألطػاءموأغؽققامإظقفؿ)م
(2)

،مصػكمػذامايدؼثماظشرؼػم

هذؼرمواضحمعـمسدممإحلانماالخؿقار،مإلغفمضـدمؼرتتبمسؾكمذظؽماغــؿؼالماظصػاتماظلقؽةم

اظؿــكمتلتكمســـمررؼؼماظؿقارثمصــكماألخالقمواظطؾاع،مأومؼمدىمإظبمإنابمذرؼةمشريم

.مصايةمتؽقنمسؾؽًامسؾكماجملؿؿعماظذىمتـشلمصقف

ػــذامعامؼؿعؾؼمحبلـماخؿـقارماظشـابمظزوجـةماٌلؿؼؾؾ،مأعـامعـامؼؿعؾؼمحبـلـماخؿقارم

أوظقاءمأعقرماظػؿقاتمٌــمؼؿؼدممظؾزواجمبفـ،مصنغـامغرىماظؿقجقفمإظــكمحلـماالخؿقارماظؼائؿم

إذامآتاطؿمعـــمترضقنمدؼـفمم)م-م:()-مسؾكماظدؼـمواظصالحمواًؾؼماظؼقؼؿ،مصكمضقلماظـؾكم

(وخؾؼفمصزوجقهمإنمالمتػعؾقامتــؽـمصؿـةمصــكماألرضموصلادمطؾري
(3)

،مصػــكمػــذامايدؼثم

اظـــؾقىماظشـرؼػمترشقبمصــكمإؼــــارماظصاينيمعـــماظشؾابماظــذؼـمؼؾؿزعقنمبؿعـاظقؿمدؼـفؿم

اظؿزاعًامؼظفرمصــكماظعؾادةمواظلؾقكمواًؾؼماظطقبمايؿقد،مطذظؽمصنغـامغرىمصقفمهذؼرًامعــم

االخؿقارماظؼائـؿمسؾكمشريمذظؽ،محنيمؼؽقنماالخؿقارمٌـمػقمأطـرمعااًل،مأومأسؾكمعـصؾًا،موظقمملم

ؼؽـمظفمغصقبمعـماظدؼـ،مألنمذظؽمدقفمؼمدىمباظؿلطقدمإظبمصلادمطؾريمؼعقدمسؾكماظطرصنيم

وسؾـكماجملؿؿعمحنيمتؽــقنماظعالضةماألدرؼةمعؾـقةمسؾــكمتؾؽماٌظــاػرماٌادؼة،مدونمأنم

.مؼؽقنمػـاكموازعمعشرتكمعـمتعاظقؿماظدؼـ

                                           
1
مسـمأبكمػرؼرةمرضكماهللمسـفم،م7/9بابماالطػاءمصكماظدؼـم-مطؿابماظـؽاحم-مأخرجفماظؾكارىمصكمصقققفمم(

 .ورواهمعلؾؿموأبقمداودمواظـلائكمسـمأبكمػرؼرة

2
 .رواهمابـمعاجفمواياطؿمواظؾقفؼكمصكمذعؾةماإلميانم(

3
مسـمأبكمحامتم1086مح3/395بابمعامجاءطؿمعـمترضقنمدؼـفمصزوجقهم-مطؿابماظـؽاحم-مأخرجفماظرتعذىمم(

 .حدؼثمحلـ،مورواهمابـمعاجفمواياطؿمسـمأبكمػرؼرة:ماٌزغكموضالماظرتعذى
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وإذامطـامضـدمرأؼـامهذؼرًامعـــماظؾقؽةمشريماظصايةمسـدماخؿقارماظشابمظزوجةماٌلؿؼؾؾ،م

صننمػذاماظؿقذؼرمؼؿضؿـمأؼضامهذؼرمأوظقاءمأعقرماظػؿقاتمعـماظؾقؽةمشريماظصايةماظؿكمؼؽقنم

اظشابمعقظقدًاموغاذؽًامصقفا،مألنماآلثارماٌرتتؾةمسؾكمذظؽمػكمماآلثارمذاتفاماظؿكمترتتبمسؾكم

.ماظؾقؽةمشريماظصايةماظؿكمغشلتمصقفاماظػؿاة

م

:ماظػقصماظطؾكمضؾؾماظزواجمم(2)

وإظبمجاغبماظؿقجقفماظدؼـكماظذىمؼؿعؾؼمحبلـماالخؿقارمسـدمطؾمعـــماظطرصني،صننم

صكمػـذاماظؿلػقؾمضرورةماظؼقاممباظػقصماظطؾكماظذىمؼمطدم-مأؼضا–عـماألعقرماظالزعةم

دالعةماظؾدنمواظـػسمواظعؼؾمظؽؾمعـــماظشابمواظػؿاةمضؾؾماظؾدءمصــكمإجراءاتمسؼدماظزواج،م

سدممإشػالمػذاماىاغبمعـم-مذطقرًاموإغاثًا-وػذامجاغبمتؽػؾفماظدوظة،موؼـؾغكمسؾكماظشؾابم

أجؾماالرؿؽـانمسؾكمأغػلفؿمصكماٌؼامماألول،موعـمأجؾماالرؿؽـانمأؼضامسؾكمدالعةم

.ماظذرؼةماظؿكمتلتكمعـفؿمصكماٌلؿؼؾؾ

م

:ماظؿلػقؾمظؾعالضةماإلغلاغقةمبنيماظزوجنيم(3)م

إذاممتماظزواجمبعدمتقاصرمصرصماالخؿقار،موبدأماظزوجانمحقاتفؿاماألدــرؼةمصــننماإلدالمم

إظـكمعـــفجماظعالضاتماإلغلاغقةماظلــقؼةماٌؿؾادظةمبقــم-مذطـقرًاموإغاثًا-ؼقجفماظشؾابم

اظزوجني،موػـكمتؾؽماظعـالضاتماظؿكمعـــمذلغفامأنمتؼـربمومتـزجمبقـفؿامطلغفؿامروحمواحدة،م

أعاماٌطؾقبمعـماظزوجمصكمػذهماظعالضةممصننماظؿقجقفمإظبم.مأومضؾبمواحد،مصكمجلدمواحد

مـبمِباْظؿؽبعؿبرؾبوِفم):مذظؽمغراهمصكمػــذاماألعرماالهلكماظـذىمجاءمصــكمضقظفمتعاظب (وؽبسؽباِذرؾبوػؾب
(1)

،م

وطؾؿةماٌعروفمتعـكماٌعاذرةماظطقؾةمايؿقدةمصكماظؼقلمواظػعؾ،مطؿامتعـكمحلـماٌشارطةم

صكمأسؾاءمايقاة،موصكماظؿؼدؼرماٌادىمواٌعـقىمٌـامتؼقممبــفماظزوجةموتمدؼفمعـــمواجؾات،م

صؾكماهللم-طذظؽمغــرىماظؿقجقفمإظــكمإحلانماظعالضةماإلغلاغقةمعــعماظزوجةمصــكمضقلماظـؾكم

                                           
1
 .19مآؼةم–دقرةماظـلاءمم(
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(خريطؿمخريطؿمألػؾفموأغــامخريطؿمألػؾك)-:مسؾقفمودؾؿ
(1)

صؾكماهللمسؾقفم-،موصكمضقظفم

(إنمأطؿؾماٌمعـنيمإمياغًامأحلـفؿمخؾؼــَاموأظطػفؿمبلػؾف)-:مودــؾؿ
(2)

-()-م،موصــكمضقظفم

حؼـفامسؾقؽمأنمتطعؿفامإذامرعؿـت،موأنمتؽلقػامم):مٌـمجاءهمدائالمسـمحؼمزوجؿفمسؾقف

(إذاماطؿلقت،موالمتضربماظقجف،موالمتؼؾح،موالمتففرمإالمصكماظؾـقت
(3)

صؾكماهللم-،موصكمضقظفم

(ادؿقصقامباظـلاءمخريًا)-:مسؾقفمودؾؿ
(4)

.م

إنمصــكماالظؿزاممباظؿقجقفماظــؼرآغكموباظؿقجقفماظـــؾقىماظشــرؼػمعــامؼضـؿـمادؿؿرارم

ايقاةماظزوجقة،موادؿؿرارماٌشاسرماظلعقدةماظؿكممتألماظؼؾقبم،موتشرحماظصدور،موذظؽمصــكم

اظقضتماظذىمهرصمصقـفماظزوجةمأؼضامسؾــكمعؾادظةمزوجـفاماٌشاسرماإلغلاغقةماظلــقؼةمصــكم

-:متعاظب–طـؾمذؽقنمايقاة،موتــرىماظؿقجقفمإظبمذظؽمصــكماظؼرآنماظؽرؼؿمصــكمضقظفم

(َصاظصمباِظقؽباتؾبمَضاِغؿؽباتفبمحؽباِصَظاتفبمِظْؾغؽبقؿبِبمِبؿؽبامحؽبِػَظماظؾخفؾب)
(5)

:م-()-م،ممطؿامغراهممصكمضقلماظـؾكم

(واظذىمغػسمربؿدمبقدهمالمتمدىماٌرأةمحؼمربفامحؿكمتمدىمحؼمزوجفا)
(6)

-م،موصــكمضقظفم

()-عــامادؿػادماٌمعـمبعدمتؼقىماهللمسزموجؾمخريًامظفمعـــمزوجةمصايةمإنمغظرمإظقفامم)م:م

(درتف،موإنمأعرػامأراسؿف،موإنمأضلؿمسؾقفامأبرتف،وإنمشابمسـفامحػظؿفمصكمغػلفاموصكمعاظف
(7)

.م

                                           
1
محم5/709بابمصضؾمأزواجماظـؾكمصؾكمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم-مطؿابماٌـاضبم-مأخرجفماظرتعذىمصكمدــفمم(

ػذامحدؼثمحلـمصققح،مورواهمابـمعاجفمسـمابـمسؾاسمورواهماظطرباغكم:ممسـمسائشةموضالماظرتعذى3904

 .سـمععاوؼة

2
مبلـدهم4682مح4/219بابماظدظقؾمسؾكمزؼارةماإلميانموغؼصاغفم-مطؿابماظلـةم-مأخرجفمأبقمداودمصكمدــفمم(

مم .سـمأبكمػرؼرةمطمدارمايدؼثمباظؼاػرة

3
 .2142مح2/251بابمصكمحؼماٌرأةمسؾكمزوجفام-مطؿابماظـؽاحم-مأخرجفمأبقمداودمصكمدــفمم(

4
مبلـدمسـمأبكمػرؼرةمرضكماهللمسـفم7/34طؿابماظـؽاحمبابماظقصاةمباظـلاءم-مأخرجفماظؾكارىمصكمصقققفمم(

 .ورواهمعلؾؿمسـمأبكمػرؼرة

5
 .34آؼةم-دقرةماظـلاءمم(

6
وأوردهماألظؾاغكمصكمدؾلؾةماألحادؼثم-ممطمدارمصادرمبريوتم4/381أخرجفماإلعاممأغبدمصكمعلـدهمم(

 .3/202اظصقققةم

7
طم-ممبلـدهمسـمأبكمأعاعةم1857مح1/596بابمأصضؾماظـلاءم-مطؿابماظـؽاحم-مأخرجفمابـمعاجفمصكمدــفمم(

 .دارماظػؽرمبؿقؼقؼمربؿدمصمادمسؾدماظؾاضك
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وإذامطاغتمػـاكمأدسمعشرتطةمصكماظعالضاتماإلغلاغقةماٌؿؾادظةمبنيماظزوجني،مصننم

ػـاكمدرجةمزائدةمصكمػذهماظعالضاتمدبصماظزوجةمعـمجاغبمزوجفا،موذظؽمحنيمضبدثم

ايؿؾماظــذىمؼشؿاقمإظقفماظزوجان،موضبدثمعــامضبدثمظؾزوجةمعـــمعؿاسبمتصاحبمػذام

ايؿؾمعـمبداؼؿفمإظبمأنمؼـؿؿماظقضع،موطبرجماظقظقدمإظــكمايقاة،مإنماظزوجةمصكمػذهم

اظػرتةمهؿاجمإظبمرساؼةمخاصة،موإظبمععاعؾةمإغلاغقةمرحقؿة،متؼدرمضعػفا،موتؼدرمعامؼـاهلامعـــم

عؿاسبمايؿؾ،موػــكمعؿاسبمجلدؼةموغػلقة،متلؿقجبمعـماظزوجمأنمؼؽقنمبفامرحقؿًا،موأنم

-مؼؽقنمهلامععقـًا،ماغطالًضًامعـمايدؼثماظشرؼػماظذىمؼمدسمضاسدةماظرغبة،موذظؽمصكمضقظفم

()-(ارغبقامعـــمصــكماألرضمؼرغبؽؿمعـــمصــكماظلؿاء):م
(1)

،مإنمػـــذهماٌعاعؾةماظطقؾةم

اظرحقؿةمدقفمؼرتتبمسؾقفامدالعةماىـنيموخروجفمإظبمايقاةمدؾقؿًا،مذظؽمألغفمجزءمعـــم

أعــفمؼصحمبصــقؿفا،موميــرضممبرضفا،موؼؼقىمبؼقتفا،موؼضعػمبضعػفا،مػــذامإظــكمجاغبم

اظعـاؼةماٌــادؼةماظؿــكمتقجبمتقاصرماظغــذاءماظصققح،مواظرساؼةماظصققةماظؿــكمتؿابعمعراحؾم

ايؿؾ،موذظؽمعـمخاللماإلذرافماظطــؾكماظؽاعؾماظــذىمصببمأنمالمؼغػؾمسـفماظزوج،موأنم

المؼؼصرمصــكمهؿؾماٌلــؽقظقةماٌادؼةماظؿكمتقصرمػذهماظرساؼة،مموإذامطاغتمػـاكمدرجةم

ػذهماظدرجةم-مأؼضا–زائدةمصكمػذهماظعالضاتمدبصماظزوجةمعـمزوجفاموػكمحاعؾ،مصننمهلام

اظزائدةمسـدموضعموظقدػا،مذظؽمألنماظقضعمؼصاحؾفمعـماٌشؼةمواظؿعبماىلدىمواظـػلكمعام

وؽبوؽبصمبقؿبؽباماْظنكبغؿبلؽبانؽبمِبقؽباِظدؽبؼؿبِفمإكبحؿبلؽباغـبامحؽبؿؽبَؾؿؿبفؾبمُأعنبفؾبمُطرؿبػـبام)-:مسزموجؾ-صاحبمصرتةمايؿؾ،مطؿامضالم

(موؽبوؽبضؽبعؽبؿؿبفؾبمُطرؿبػـباموؽبحؽبؿؿبُؾفؾبموؽبِصصؽباُظفؾبمثؽبَؾاثؾبقنؽبمذؽبفؿبرـبا
(2)

،مإنمػذهماٌشؼةمهؿاجمإظبمعـمطبػػفاموعـم

ؼعنيمسؾكمهؿـؾفاموذظؽمعــمخاللماإلسدادماٌلؾؼمظــفا،موػــقمإسدادمؼلؿعانمصقفمباًرباء،م

واظزوجمػـقماٌلؽقلمسـمػــذاماإلسدادمعادؼًاموععـقؼًا،موطذظؽمصنغفمعلؽقلمسـمعؿابعةماظرساؼةم

بعدماظقضع،متؾؽماظرساؼةماظؿكمتشؿؾماىقاغبماٌادؼةمشــذاءمودواء،مطــؿامتشؿؾماىقاغبم

اظـػلقةمرغبةموذػؼةموعشارطةمإغلاغقةمتعؾـمسـماظػرحمواظلعادةمباٌقظقدممأومباٌقظقدةمسؾكم

حدمدقاء،مدونمتػرضةمصكمػذاماظػرحمبنيماظذطرمواألغـك،مألنمطالمعـفؿامػؾةمعـماهللمسزم

                                           
1
 .4941مح4/287بابمصكماظرغبةم-مطؿابماألدبم-مأخرجفمأبقمداودمصكمدــفمم(

2
 .15آؼةم-مدقرةماألحؼافم(
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وجؾ،مصالمطبؿصماظذطرمبػرحمزائدمسـماظػرحمباألغـكمألنمطالمعـفؿامػؾةمعـماهللمدؾقاغف،م

ِظؾخِفمعؾبْؾُؽماظلمبؿؽباوؽباِتموؽباْظَلرؿبضكبمؼؽبكؿبُؾؼؾبمعؽبامؼؽبشؽباءؾبم)-:متعاظب–واظبمذظؽمجاءتماإلذارةمصكمضقلماهللم

ؿـبمؼؽبشؽباءؾبماظذنبُطقرؽبم ؿـبمؼؽبشؽباءؾبمإكبغؽباثـباموؽبؼؽبفؽببؾبمِظؿؽب ؿـبمؼؽبشؽباءؾبمسؽبِؼقؿـبام،مؼؽبفؽببؾبمِظؿؽب َأوؿبمؼؾبزؽبوِّجؾبفؾبؿؿبمذؾبْطرؽباغـباموؽبإكبغؽباثـباموؽبؼؽبفؿبعؽبؾؾبمعؽب

(إكبغمبفؾبمسؽبِؾقؿفبمَضِدؼرفبم
(1)

.مم

م

:ماظؿلػقؾمظؾؼقاممباألسؾاءماألدرؼةمبعدماإلنابم(4)م

إنماظشؾابمصببمانمؼؽقغقامسؾكموسكمطاعؾمباألسؾاءماٌؾؼاةمسؾكمساتؼفؿمبعدمإنابم

األبـاءماظذؼـمدقفمؼؽقغقنمأعاغةمصكمأسـاقمآبائفؿموأعفاتفؿ،موػكمتؾؽماألعاغةماظؿكمدقفم

ؼقمماظؼقاعةمؼقممالمؼـػعمعالموالمبـقنمإالمعـمأتكماهللمبؼؾبم-مسزموجؾ-ؼللظقنمسـفامأعامماهللم

إنماهللمدائؾمطؾمراعمسؿام)م:م-()-مدؾقؿ،مطؿامجاءتماإلذارةمإظبمذظؽمصكمضقلماظـؾكم

(ادرتساهمحػظمأممضقعمحؿكمؼلللماظرجؾمسـمأػؾمبقؿف
(2)

طػكم):ممربذرًا-()-م،موصكمضقظفم

(باٌرءمإمثامأنمؼضقعمعـمؼؼقت
(3)

.م

إنمعـمأصقلماظؼقاممبفذهماألعاغةمانمؼؿقاصرمظؾقظقدمرضاسةمعـمأعفمرقالماٌدةماظؿكم

كبم)-:متعاظب–حددػاماظؼرآنماظؽرؼؿمصكمضقلماهللم كبمَطاِعَؾقؿب مـبمحؽبقؿبَظقؿب ؽـبمَأوؿبَظادؽبػؾب وؽباْظقؽباِظدؽباتؾبمؼؾبرؿبِضعؿب

ؿـبمَأرؽبادؽبمَأنؿبمؼؾبِؿؿمبماظرمبضؽباسؽبَة (ِظؿؽب
(4)

،مصػـــكمػذهماآلؼةماظؽرميةمبقـــانمواضحمسـمحؼماظطػؾمصكمأنم

ؼؿغذىمبؾنبمأعفمعدةمدـؿنيمطاعؾؿني،موػذامحؼمتؿؽػؾمبفماألمماظقاظدةمسبقموظقدػا،مأعام

مبم)-:متعاظب–أبقه،مصننمسؾقفمحؼًامتؾقـفمبؼقةماآلؼةمصــكمضــقظفم مبموؽبِطلؿبقؽبتؾبفؾب وؽبسؽبَؾكماْظؿؽبقؿبُظقِدمَظفؾبمركبزؿبُضفؾب

                                           

1
.م50-49اآلؼؿانم-مدقرةماظشقرىم(م

2
مسـمأغسمرضكم1709مح4/208بابمعامجاءمصكماإلعامم-مطؿابماىفادم-مأخرجفماإلعامماظرتعذىمصكمدــفمم(م

 .اهللمسـف،مورواهماظـلائكموابـمحؾانمسـمأغس

3
بابمصضؾماظـػؼةمسؾكماظعقالمواٌؿؾقكموإثؿمعـمضقعفؿمأوم-مطؿابماظزطاةم-مأخرجفماإلعاممعلؾؿمصكمصقققفمم(

 .مبلـدهمسـمسؾدماهللمبـمسؿرو996مح2/692حؾسمغػؼؿفؿمسـفؿم

4
 .233جزءمعـماآلؼةم-مدقرةماظؾؼرةم(
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(ِباْظؿؽبعؿبرؾبوِفمَظامتؾبَؽؾخػؾبمغؽبْػسفبمإكبظخاموؾبدؿبعؽبفؽبامَظامتؾبضؽبارمبموؽباِظدؽبٌةمِبقؽبَظِدػؽباموؽبَظامعؽبقؿبُظقدفبمَظفؾبمِبقؽبَظِدِه
(1)

وػقم-،مصاظزوجم

سؾقفمحؼماإلغػاقمسؾكمػذهماألمممبامؼؽػؾمهلاماظغذاءماظصققحماظلؾقؿماظذيمؼقصرمهلام-ماألب

إدرارماظؾنبمباظصقرةماظؿكمتؽقنمصقفاماظؽػاؼةمظؾطػؾماظرضقع،موأىمتؼصريمصكمذظؽمؼعدمأؼضام

إخالاًلمباألعاغةماظؿكمصببمأنمؼمدؼفامواظدمػذاماظطػؾمسبقموظقدهمرقالمصرتةماظرضاعماظؿكم

.محددػاماظؼرآنماظؽرؼؿ

صنذاماغؿؼؾـامعـمصرتةماظرضاعمإظبماظػـــرتةماظؿكمتؾقفا،موػكمتعــدمبداؼةمٌرحؾةمجدؼدةم

صكمحقاةماألرػالمصننماآلباءمواألعفاتمعطاظؾقنمبنحلانمتربقةمأبـائفؿمتربقةمضائؿةمسؾكمتقصريم

االحؿقاجاتماٌادؼةمواٌعـقؼةمصكمحقاتفؿ،مواظؿكمتؿضاسػمطؾؿامتؼدعقامصكماظعؿر،مإنماظؼقامم

.مبفذهماٌلؽقظقةمهؽؿفمعؾادىءمساعةمأرداػاماظؼرآنماظؽرؼؿموأردؿفاماظلـةماظـؾقؼةماٌطفرة

إنمعـماٌؾادىءماألدادقةمصكماإلدالممعامأرداهمعـمعؾدأماٌلاواةمبنيماظذطرم

واألغـكمصكمايؼققمواظقاجؾات،مالنمػذهماٌلاواةمػكماظؿكمتقدعمصكماظؼؾقبماحملؾةم

اٌؿؾادظةمبنيماإلخقةمواألخقات،موعـماٌعروفمأنماظؼرآنماظؽرؼؿمأغؽرمسؾكمأػؾماىاػؾقةم

صرحؿفؿمباظذطرمسـدموالدتفمدونماظػرحمباألغـك،موػقمإغؽارمؼؿضؿـموجقبممتركمػذهماظؿػرضةم

صضاًلمسـمطقغفامعقجدةمظؾؿػرضةمصكماٌعاعؾةم-متعاظب–اظؿكمتعـكماسرتاضًامسؾكمعامضدرهماهللم

اإلغلاغقةمبنيماظذطرمواألغـكمصكمطؾمعراحؾمايقاة،موضدمرأؼـامػذاماإلغؽارماٌصققبم

وؽبإكبذؽبامبؾبشِّرؽبمَأحؽبدؾبػؾبؿؿبمِبؿؽبام)-:مسزموجؾ-باظدسقةمإظبماالحؿػاءمباألغـكمعذطقرًامصكمضقلماهللم

كبمعؽبؽـبًؾامَزؾمبموؽبجؿبفؾبفؾبمعؾبلؿبقؽبدهباموؽبػؾبقؽبمَطِظقؿفبم ؿـبمؼؾبؽبشمبُلمِصلماْظِقْؾقؽبِةموؽبػؾبقؽبمِصلماْظِكصؽبامكبمَشقؿبرؾبم،مضؽبرؽببؽبمِظؾرمبحؿبؿؽب َأوؽبعؽب

(عؾبِؾنيلبم
م(2)

،مإنمػذاماإلغؽارماظذىمصاحبمداسةماٌقالدمػقمإغؽارمؼـلقبمسؾكمطؾمتػرضةمتلتكم

صكماٌلؿؼؾؾمدقاءمأطاغتمػذهماظؿػرضةمعؿصؾةمباىاغبماٌادىمأممباىاغبماٌعـقى،مإذمالم

ؼـؾغكمأنمضبظكماظذطرممبامالمهظكمبفماألغـكمعـمعادؼاتمايقاة،موطذظؽمالمؼـؾغكمأنم

ؼعاعؾماظذطرمععاعؾةمتػققمصكمحلـفاماٌعاعؾةماٌعـقؼةماظؿكمتعاعؾمبفاماألغـك،موعـمػـامرأؼـام

اظدسقةمإظبماظعداظةماظؿاعةمبنيماألوالدمعبقعًا،محقـؿامطاغقامذطقرًامصؼط،مأومإغاثًامصؼط،مأومطاغقام

                                           
1
 .233مجزءمعـماآلؼةم–دقرةماظؾؼرةمم(

2
 .18-م17اآلؼؿانم-مدقرةماظزخرفم(م
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(اتؼقاماهللمواسدظقامبنيمأوالدطؿ)م:م-()-معـماىـلنيموذظؽمصكمضقلماظـؾكم
(1)

،موصكمضقظفم

داووامبنيمأوالدطؿمصكماظعطقةمصؾقمطـتمعػضاًلمأحدامسؾكمأحدمظػضؾتماظـلاءمسؾكم)-:م()-م

(اظرجال
(2)

عـمطاغتمظفمأغـكمصؾؿمؼؽدػاموملمؼفـفاموملمؼػضؾمأوالدهم)م:م-()-م،موصكمضقظفم

(اظذطقرمسؾقفامأدخؾفماهللماىـة
م(3)

،مإنمػذهماظعداظةمصكماٌعاعؾةماٌادؼةمواٌعـقؼةممهؼؼم

اظؼقاممبلعاغةماٌلاواةمبنيماألبـاءمخريمضقام،موعـمذلغفامأنمتعدمجقاًلمصققحماظـػسمإظبم

جاغبمصقةماىلد،محبقثمؼؽقنماألوالدمبـنيموبـاتمعمػؾنيمظؾؿزودماظعؾؿكماظذىمؼدسقم

إظقفماإلدالم،موصبعؾفمأصضؾمعامؼؽرممبفماآلباءمأبـاءػؿ،مصنذامطانماإلدالممؼدسقمإظبمرؾبم

اظعؾؿمموصبعؾفمصرؼضة،صننماظؼقاممبفذهماظػرؼضةمؼؾدأمبفماآلباءمععمأبـائفؿ،موػؿمصكمعؼؿؾؾم

أطرعقامأبـاءطؿم):م-م()-محقاتفؿ،موعـمػـامرأؼـامػذاماألعرماظـؾقىماظذىمجاءمصكمضقلماظـؾك

(وأحلـقامأدبفؿم
(4)

،موبطؾقعةمايالمصننمإحلانماألدبمؼؽقنمعـمخاللماظرتبقةماًؾؼقة،م

وعـمخاللمتزوؼدػؿمباظعؾؿماظذىمؼعرصفؿمباظػضائؾماظؿكمصببمأنمؼؿقؾقامبفا،مطؿامؼعرصفؿم

باظرذائؾماظؿكمصببمأنمؼؾؿعدوامسـفامصكمحقاتفؿ،مإنماإلدالممؼرىمأنمذظؽمعـمأصضؾم

-ماهلؾاتمواظعطاؼاماظؿكمؼعطقفاموؼفؾفاماآلباءمألبـائفؿ،مطؿامجاءمبقانمذظؽمصكمضقلماظـؾكم

()-(عامسبؾمواظدموظدامعـمسبؾمأصضؾمعـمأدبمحلـم)م:م
(5)

،مإنماظؿزودماظعؾؿكماظذىم

ؼؽػؾفماآلباءمظألبـاءمػقمتزودمذاعؾمظؽؾمعراحؾماظدرادةمحبقثمتؿاحمظؽؾماألبـاءمسؾكمحدم

ماظؽاعؾةماًاصةمبفذاماىاغبمةدقاء،موسؾكماظشؾابمأنمؼؽقغقامسؾكموسكمطاعؾمباٌلموظل

عـمايؼققماإلنابقة،مذظؽمألنمرداظةماإلغلانمصكمػذهمايقاةمػكمرداظةمضائؿةمسؾكم

                                           
م1243-3/1242بابمطراػقةمتػضقؾمبعضماألوالدمصكماهلؾةم-مطؿابماهلؾاتم-مأخرجفمعلؾؿمصكمصقققفمم(1 

 .،مورواهماظؾكارىمسـماظـعؿان13ح

2
 .293مح1/97بابمعـمضطعمعرياثامصرضفماهللم-مطؿابماظػرائضم-مأخرجفمدعقدمبـمعـصقرمصكمدــفمم(م

3
مسـمابـم5146مح340-4/339بابمصكمصضؾمعـمسالمؼؿقؿام - طؿابماألدب-مأخرجفمأبقمداودمصكمدــفمم(م

 .سؾاس

4
م3671مح2/1211بابمبرماظقاظدؼـمواإلحلانمإظبماظؾـاتم-مطؿابماألدبم-مأخرجفمابـمعاجفمصكمدــفمم(م

 .بلـدهمسـمأغسمبـمعاظؽ

5
  .موضالماظرتعذىمبغرؼب1957مح4/338بابمعامجاءمصكمآدبماظقظدم-مطؿابماظربم-مأخرجفماظرتعذىمصكمدــفم (
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،موسؾكمإحلانماظؼقاممبنسؿارمػذهماألرضماظؿكمؼعقشمسؾقفامػذام-تعاظب–إحلانماظعؾادةمهللم

اإلغلان،موظـمؼؿؿماظؼقاممبذظؽمإالمعـمخاللماظؿزودمباظعؾؿماظذىمطبصمػذؼـماىاغؾني،م

واظؿػرؼطمصكمذظؽمعـمذلغفمأنمؼمدىمإظبماظؿػرؼطمصكماظؼقاممبفذهماظرداظة،موػقماألعرماظذىم

.مؼؿـاضضمععمايؽؿةمعـمخؾؼماإلغلانمصكمػذهمايقاة

وإذامطانماآلباءمعطاظؾنيمبؽؾمعامدؾؼمسبقمأبـائفؿ،مصننمسؾقفؿمأؼضامأنمؼعرصقامأبـاءػؿم

واجؾفؿمسبقمآبائفؿمصكماٌلؿؼؾؾ،موذظؽمحنيمضبلـمػمالءم-معـمخاللماظؼدوةمايلـةم-م

–اآلباءمعـماظشؾابمسالضؿفؿماإلغلاغقةمبقاظدؼفؿ،موػكمتؾؽماظعالضةماٌلؿؿدةمعـمطؿابماهللم

-م،مصؿـماظؿقجقفماظؼرآغكمهلذهماظعالضةمعامجاءمصكمضقلماهللم-()-موعـمدـةماظـؾكم-متعاظب

مبمِسؿبدؽبَكماْظِؽؾؽبرؽبمَأحؽبدؾبػؾبؿؽبام)-:مسزموجؾ كـبمإكبحؿبلؽباغـبامإكبعمبامؼؽبؾؿبُؾغؽب وؽبَضضؽبكمرؽببنبَؽمَأظخامتؽبعؿبؾؾبدؾبوامإكبظخامإكبؼمباهؾبموؽبِباْظقؽباِظدؽبؼؿب

ؽبم،َأوؿبمِطَؾاػؾبؿؽبامَصَؾامتؽبُؼؾؿبمَظفؾبؿؽبامُأفٍّموؽبَظامتؽبؿبفؽبرؿبػؾبؿؽباموؽبُضؾؿبمَظفؾبؿؽبامَضقؿبًظامَطركبميـبا موؽباخؿبِػضؿبمَظفؾبؿؽبامجؽبؽباحؽبماظذنبلِّمِع

(اظرمبحؿبؿؽبِةموؽبُضؾؿبمرؽببِّمارؿبحؽبؿؿبفؾبؿؽبامَطؿؽبامرؽببمبقؽباِغلمصؽبِغريـبام
(1)

،مطؿامجاءمايثمسؾكمبرماظقاظدؼـمصكمضقلم

(بروامآباءطؿمتربطؿمأبـاؤطؿم):م-()-ماظـؾكم
(2)

عـمدرهمأنمميدمظفمصكم)م:م-()-م،موصكمضقظفم

(سؿرهموؼزادمظفمصكمرزضف،مصؾقربمواظدؼفموظقصؾمرغبف
(3)

،موإظبمجاغبماألعرمباظربمواإلحلانمإظبم

إؼاطؿم)م:م-()-ماظقاظدؼـمصؼدمجاءماظؿقذؼرمعـمسؼقضفؿا،مطؿامجاءمذظؽمصكمضقلماظـؾكم

(وسؼققماظقاظدؼـمصننمرؼحماىـةمتقجدمعـمعلريةمأظػمسام،مواهللمالمصبدػامساق
(4)

،موصكم

                                           
1
 .24-23دقرةماإلدراءماآلؼؿانممم(

2
.م،مورواهماظطرباغكمواياطؿ6/335أخرجفمأبقمغعقؿمصكمحؾقةماألوظقاءمصكمترعبةمعاظؽمم(

 .ممممسـمجابرمطمدارماظػؽر

3
-موأوردهماإلعامماٌـذرىمصكماظرتشقبمواظـزػقةم–مطمبريوتمظؾـانم3/266أخرجفماإلعاممأغبدمصكمعلـدهمم(

عـمدؽبرهمأنمؼؾلطمظفمصكمرزضفموأنمؼـللمم):مم،مورواهمعلؾؿمبؾػظ3/317طؿابماظربمبابماظرتشقبمصكمبرماظقاظدؼـم

 .طمسقلكمايؾؾك-مروائفمثؼاتمربؿجمبفـمصكماظصققحم:م،موغلؾفمإظبمأغبدموضالم(ظفمصكمأثرهمصؾقصؾمرغبف

4
مسـمجابرمطمدارماظؽؿبم5664محم4/187بابمدـمامسفمربؿدم-مأخرجفماظطرباغلمصكماٌعفؿماألودطمم(

 .مبلـدهمسـمأبكمبؽرة5/36اظعؾؿقةمبريوتموأخرجفمأغبدمصكمعلـدهم
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طؾماظذغقبمؼمخرماهللمعـفامعامذاءمإظبمؼقمماظؼقاعةمإالمسؼققماظقاظدؼـمصننمم)م:م-()-مضقظفم

(اهللمؼعفؾمظصاحؾفمصكمايقاةمضؾؾماٌؿات
(1)

.م

ػؽذامؼؽقنماظؿلػقؾمظؾؿراػؼنيمواظشؾابمالطؿلابماظصقةموايؼققماإلنابقةماظؿكم

تمدىمإظبمإحلانمضقاعفؿمبرداظؿفؿمصكمايقاة،مواظؿكموعؾمعـفؿمجقاًلمصايًامدقؼًا،مؼلؿطقعم

أنمؼؼقممبفذهماظرداظةمصكمطؾمعراحؾمحقاتفؿمدقاءمباظـلؾةمألغػلفؿمأومباظـلؾةمٌـمؼؽقغقنم

علؽقظنيمسـفؿمسـدمتؽقؼـفؿمألدرتفؿموإنابفؿمألبـائفؿ،موبفذامؼؿعاونماجملؿؿعمطؾفمعـم

خاللمتقاصرمععاملمػذهماظصقةمايقاتقةموعـمخاللممتقاصرمتؾؽمايؼققماإلنابقةماظؿكممتتم

 .اإلذارةمإظقفامصكمعراحؾماظؿلػقؾماٌكؿؾػةم

م

م

 

م

                                           
1
مبلـدهمسـمأبكمبؽرةموضالماياطؿم7263محم174م–م4/173طؿابماظربم-مأخرجفماياطؿمصكماٌلؿدركمم(

 .صققحم،مورواهماظطرباغكمسـمأبكمبؽرة
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اظػصؾماظـاغكم

مراظبماًدعةماظصققةماظؿعاعؾماآلعـمععمتردقخمثؼاصةم

مماظطيبمواإلدالعلؼـماالتصاالتمايدؼـةمعـماٌـظقروأدوات

م

اٌؾقثماألولم

ماظؿعاعؾماآلعـمععمودائؾماالتصاالتمايدؼـةمثؼاصةم

معـماٌـظقرماظطيبمواظعؾؿلمواإلدالعل

 

:مإجيابقاتفا،مودؾؾقاتفا:مودائؾماالتصاالتمايدؼـةم :مإجيابقاتفا،مودؾؾقاتفا:مودائؾماالتصاالتمايدؼـةم

اظقدائؾماإلظقؽرتوغقةمواظرضؿقةماظـؼاظةموشريماظـؼاظةم:متعرفمودائؾماالتصاالتمايدؼـةمبلغفا

اظيتمتعؿؿدمسؾكماظؿؽـقظقجقامايدؼـةمظالتصاالت،موتلؿكدممسيمأشراضماالتصاالتم

اٌكؿؾػة،موعـمأعـؾةمتؾؽماظقدائؾماظؿؾقػزؼقنممبامؼشؿؿؾمسؾقفمعـماظؼـقاتماظؿؾقػزؼقغقةم

احملؾقة،مواظؼـقاتماظػضائقة،مواظرادؼق،مواإلغرتغتممبامتشؿؿؾمسؾقفمعـماحملؿقىماإلظقؽرتوغلم

واظؽؿبمواٌؽؿؾاتماإلظقؽرتوغقة،موطذظؽماٌقاضعماظؿػاسؾقة،مواًدعاتماٌكؿؾػةمظالتصاالتم

طايدؼثمسربماإلغرتغتمباظـصقصمواظصقتمواظصقرة،مواظربؼدماإلظقؽرتوغل،مواظػقسمبقك،م

وشريػامعـماًدعاتماٌؿاحةمظالتصالمسربماإلغرتغت،موطذظؽماهلاتػماألرضلمواهلاتػم

م.اظـؼال،م،موشريػامعـمودائؾماالتصاالتمايدؼـة

ضؾؾمأنمغلؿعرضمإجيابقاتمودؾؾقاتمودائؾماالتصاالتمايدؼـةمغلؿعرضمباخؿصارمتصـقػًام

:مهلامطؿامؼؾل

م

م

م
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:وتشؿؿؾمسؾكماظقدائؾماظؿاظقة:مودائؾماالتصاالتماٌرئقة:مأوال   :وتشؿؿؾمسؾكماظقدائؾماظؿاظقة:مودائؾماالتصاالتماٌرئقة:مأوال

:موؼشؿؿؾمسؾكمعقاضػموعقادماالتصالماظؿاظقة:ماظؿؾقػزؼقن-مم1

وػكمتعدمبلمنارفاماٌؿـقسةمعـماظقدائؾماهلاعةماظيتمتمديمإديمإحداثم:ماألصالم $أم

اتصالمصعالموعمثرمععمذيفقرماٌشاػدؼـ،موتؿـقعمػذهماألصالممإظلمسدةمأغقاعم

اظلقـؿائقةمواظؿؾقػزؼقغقةمواظؿارخيقةمواظؿلفقؾقةمباظؾغاتماٌكؿؾػة،موتمديمػذهم:معـفا

األصالممأدوارطيامزبؿؾػةموعمثرةمسيماٌشاػدؼـمإجيابامأومدؾؾا،مصؼدمتمديمإديمإطلابم

 .اٌشاػدؼـماظعدؼدمعـماٌعارفمواٌعؾقعاتمواًرباتمواظؼقؿماإلجيابقةمأوماظلؾؾقة

وػكمسؾكمغػسماظشاطؾةمحقثمتؿـقعمإديمسدةمأغقاعمتشؾفماألصالممإديم:ماٌلؾلالت $بم

آثارًامعؽاصؽةموعشابفةم-مسيمتلثريػامسؾكماٌشاػدؼـم-محدمطؾري،موتمديماٌلؾلالت

 .إديمحدمطؾريمٌامتمدؼفماألصالم

أعاماظرباعجمصنغفامتؿـقعمإديممحدمطؾريمالمميؽـمحصرهمسـدماسؿؾارماظؿـقعم:ماظرباعج $جم

واظقصرةمواظـراءمسيمسددماظؼـقاتماظؿؾقػزؼقغقةمواظػضائقةماحملؾقةمواظعاٌقة،موعام

 :متمدؼفمػذهماظرباعجموتفؿؿمبفمعـمأعقرموضضاؼاموعـفا

 .ماإلسالغات $دم

 .اظـشراتماإلخؾارؼة $هم

 .عؾارؼاتمطرةماظؼدم $وم

 .اٌلابؼاتماظؿؾقػزؼقغقةماٌؿـقسةمواظيتمؼؿؿماالذرتاكمصقفامسربماهلاتػ $زم

:موػـاكمسدةمأغقاعمعـماظؼـقاتماظؿؾقػزؼقغقة،معـفا

 .اظؼـقاتماظؿؾقػزؼقغقةماظرمسقةمظؽؾمدوظة،موتؽقنمساعةمظؽاصةماظـاسمسيماظدوظة $أم

 .اظؼـقاتماظؿؾقػزؼقغقةماظيتمتعؿؿدمسؾكمتؽـقظقجقاتماظؽابؾ $بم

 .ماظؼـقاتماظؿؾقػزؼقغقةماظؿػاسؾقة $جم

 .اظؼـقاتماظػضائقةماظيتمتؾثمسـمررؼؼماألضؿارماظصـاسقةماٌكؿؾػة $دم

م

م
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 .ماظػقدؼق -2

 .$اظدش%األضؿارماظصـاسقةمومأرؾاقمادؿؼؾالماظػضائلموخقادعفا -3

 .اظلقـؿامواٌلرح -4

 .اٌفرجاغاتمواٌلابؼاتمواألغشطةماظقاضعقة -5

.ماٌؿاحػمواألعاطـماألثرؼةمواظؿارخيقة -6

 

 

:وتشؿؿؾمسؾكماظقدائؾماظؿاظقة:مودائؾماالتصاالتماٌؼروءة:مثاغقًا   :وتشؿؿؾمسؾكماظقدائؾماظؿاظقة:مودائؾماالتصاالتماٌؼروءة:مثاغقًا

 .اظؽؿبماٌطؾقسة %1$

 .اظؼصصماظؼصرية %2$

 .اظصقػماظققعقة %3$

 .اجملالتماٌؿـقسةماظـؼاصقةمواظػـقةمواظدؼـقةمواظعؾؿقة %4$

 .اٌكطقراتمواظـشراتمواٌطقؼات %5$

 .اظؿؾغرافمواظربؼدمواظػاطس %6$

اٌقادماظـصقةماإلظقؽرتوغقة،موتشؿؾمطؾماألمناطماظلابؼةموظؽـمبصقرةمإظقؽرتوغقة،م %7$

صقؿؿمضراءتفامأوماظؿعاعؾمععفامعـمخاللماظؽؿؾققترمواظقدائؾماظؿؽـقظقجقةمايدؼـة،م

وطذظؽماٌؽؿؾاتماظرضؿقةمواإلظقؽرتوغقةمواظـصقصماإلظقؽرتوغقةماٌؿاحةمصكم

 .اٌقاضعماٌكؿؾػةمسؾكمذؾؽةماإلغرتغت

م

:وتشؿؿؾمسؾكماظقدائؾماظؿاظقة:مودائؾماالتصالماٌلؿقسة:مثاظـًا   :وتشؿؿؾمسؾكماظقدائؾماظؿاظقة:مودائؾماالتصالماٌلؿقسة:مثاظـًا

 .اظرادؼق %1$

 .معؽرباتماظصقتم %2$

 .مماهلاتػماألرضل %3$

وضدمذاعمادؿكداعفموإتاحةماًدعةماٌرتؾطةمبفمسيم:م$احملؿقل%اهلاتػماظـؼالم %4$

.مععظؿماظدولماآلنموعـفامعصرمواظدولماظعربقةمواألوربقةموشريػا
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:ودائؾماالتصالماظؿعؾقؿقةماظؿػاسؾقة:ممرابعا   :ودائؾماالتصالماظؿعؾقؿقةماظؿػاسؾقة:ممرابعا

مأذارتمدرادة
%1$

مبكثارماظؿؽـقظقجقامايدؼـةمسؾكماظـقاحلماظرتبقؼةم،مسيمحبثمععين

م تطؾقؼات:ماظرتبقةمعـمأػؿمػذهماظؿؽـقظقجقاتماظيتمتمثرمسؾكمإديمأنمواالجؿؿاسقة

ادؿكداممذيقعم"م:مموؼعرفماظؿعؾقؿماإلظؽرتوغلمبلغف،تؽـقظقجقاماالتصاالتمسيمذبالماظؿعؾقؿ

اظقدائطماٌؿعددةممبامصقفامذؾؽةماٌعؾقعاتماظدوظقةموعامتؿؿؿعمبفمعـمدرسةمسيمتدصؼم

اٌعؾقعاتمسيماجملاالتماٌكؿؾػةمظؿلفقؾمادؿقعابماظطاظبموصفؿفمظؾؿادةماظعؾؿقةموصؼم

م."ضدراتفموسيمأيموضتمذاء

أغفمؼـؼؾماظعؿؾقةم:معـفاممأنماظؿعؾقؿماإلظؽرتوغلمحيؼؼمسددًامعـماٌزاؼا:وؼريماظرتبقؼقن

اظؿعؾقؿقةمعـماٌعؾؿمإديماٌؿعؾؿم،موجيعؾفمربقرماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةممبامجيعؾماٌؿعؾؿمصعاًظام

عفاراتماظؾقثمواالدؿؼصاءمواظؿعؾؿماظذاتلموعفاراتمصقفملماظقضتم،موؼـؿلماوإجيابقًامرق

وعفاراتماظؿػؽريمعـمخاللمذيعم،ماالتصالمواٌفاراتماالجؿؿاسقةمظدىماٌؿعؾؿني

اٌعؾقعاتموتصـقػفاموغؼدػام،موعفاراتماغؿؼاءماٌعرصةموتقزقػفام،مطؿامأغفمؼلاسدماإلداراتم

اظؿعؾقؿقةمسيماظؿغؾبمسؾكمغؼصماٌعؾؿنيمواظؿغؾبمسؾكمعشؽؾةماظدروسماًصقصقة،مطؿام

واالرالعمسؾكمخاللماظدوائرماٌغؾؼة،مؼـؿلماٌفاراتماألطادميقةمظدىماٌعؾؿنيمعـم

.ماظؿفاربمواظؾققثمسيمزبؿؾػمأسباءماظعامل

 :وؼشؿؾممػذاماظـقعمعـمودائؾماالتصالمعامؼؾل

 .أجفزةماظعروضماظضقئقة $أم

 .أجفزةمتشغقؾماٌقادماظلؿعقة $بم

 .أجفزةماظعروضماظؾصرؼةماظـابؿة $جم

 .أجفزةماظعروضماظؾصرؼةماٌؿقرطة $دم

 .أجفزةماظؿعؾؿماظذاتل $هم

.مأجفزةمتصؿقؿموإغؿاجماٌقادماظؿعؾقؿقة $وم

                                           
1
 .2007حؾؿكمسؿارموسؾدهمأبقمزؼد،مم$
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:موميؽـماإلصادةمعـمػذهماًدعةمدسقؼًامصقؿامؼؾل

 .اظؿقاصؾمايلمبنيماظدساةمأومبقـفؿموبنيماٌدسقؼـ $أم

 .اظؿػاسؾمبنيماألررافمظؾقصقلمظؾغاؼاتماٌطؾقبة $بم

 .اظؿؽاعؾمبنيماظصقتمواظصقرةمممامؼلاسدمسؾكماظػفؿ $جم

 .اظؿقاصؾمععماألضؾقاتماٌلؾؿةمسيمأعاطـفؿ $دم

االدؿػادةمعـمواربماآلخرؼـ $هم
%1$

. 

 

:ممودائؾماالتصالماٌعؿؿدةمسؾكمتؽـقظقجقاماٌعؾقعاتموتشؿؾ:ممخاعلا :ممودائؾماالتصالماٌعؿؿدةمسؾكمتؽـقظقجقاماٌعؾقعاتموتشؿؾ:ممخاعلا

 .اظؽؿؾققترماظشكصل $أم

 .ماظؽؿؾققترماظـؼال $بم

 .مذؾؽةماإلغرتغتماظعاٌقة $جم

 .ماظشؾؽاتماظداخؾقة $دم

 .$DVD%،م$CD- ROM%أضراصماظؾقزرمعـؾم $هم

 .اظذاطرةماحملؿقظة $وم

.ماألجفزةمضارئةماظؽؿبماإلظقؽرتوغقة $زم

:موتشؿؿؾمسؾكماظقدائؾماظؿاظقة:مودائؾماالتصالمعـمأجؾماٌراضؾةمأوماحملاضرة:ممداددا :موتشؿؿؾمسؾكماظقدائؾماظؿاظقة:مودائؾماالتصالمعـمأجؾماٌراضؾةمأوماحملاضرة:ممداددا

.ماظدوائرماظؿؾقػزؼقغقةماٌغؾؼة-مأ

.ماظؽاعرياتماظدضقؼةمظؾؿراضؾة-مب

طؿصقؼرم.ماظؽاعرياتماظؽؾريةماٌـؾؿةمأوماٌؿقرطةمظؿصقؼرمأصالممتلؿغرقموضؿامرقؼال-مج

اظؽائـاتمايقةمسيماظغابات،مأوماظؾقارمواحملقطاتمأومتصقؼرمعراحؾممنقماظـؾاتاتمأوم

.ماظؿصقؼرمصققمدطحماظؼؿر

.مطاعرياتماظؿفلسمسيمرائراتماظؿفلسمبدونمرقار-مد

                                           
1
 2009اظلقدمعرسك،مم$
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اظؽاعرياتماظيتمحيؿؾفاماإلغلانماآلظلمظؾؿصقؼرمسيماألعاطـماظيتمؼصعبموصقلم-مه

.ماإلغلانمإظقفا

.معممتراتماظػقدؼق-مو

:ماإلجيابقاتمواظلؾؾقاتمصكمودائؾماالتصال:ماإلجيابقاتمواظلؾؾقاتمصكمودائؾماالتصال

،مإديماإلذاسةماٌرئقة؛م$اظرادؼق%ظؼدمتطقرمأعرماالتصاالتمعـماإلذاسةماٌلؿقسة؛م

،مواظشؾؽاتم$اىقال%،مثؿمتدشيعيرجماظؿطقرمإديماهلاتػماًؾقيماألرضل،مواهلاتِػم$اظؿؾػزؼقن%

وشريػا،موعامزالماظؿطقرمجارؼامسيمزبؿؾػماجملاالت،موظؼدمم$اإلغرتغت%اظعـؽؾقتقةمظؾؿعؾقعاتم

اذؿؿؾتمػذهماظقدائؾمسؾكمإجيابقاتموعـاصعمظؾـاس،موسيماٌؼابؾماحؿقتمسؾكمدؾؾقاتم

:معـفامعاؼؾلوزباررمظؾـاسمساعة،م

:م:مماإلجيابقاتمواٌـاصعمسيمودائؾماالتصالماإلجيابقاتمواٌـاصعمسيمودائؾماالتصال::أواًلأواًل

ودائؾماالتصالمايدؼـةمدفشيعيؾتماظؿقاصؾشيمبنيماظؾشر،موضرشيعيبتماٌعؾقعاِتماظضرورؼشيعيَةم

وشريغيػا،مممامحيؿاجفاماإلغلانمأومالمحيؿاجفا،مصارؿلنشيعيماٌلاصرصيمسؾكمأػؾف،مووجدمراظبماظعؾؿم

عـماظؽؿِبمواٌكطقراِتمواظػؿاوى،مواظعؾقمغيماٌكؿؾػة،مصعـمررؼؼماظشؾؽةماظعـؽؾقتقة؛م هبغقت

اغقة،موسـماٌجاععقةمأوماجلردقممذاتمالتعؼدماظصػؼاتصيماظؿفارؼة،موتصيـالماظشفاداتصيماظعؾقام

اٌقاسقدصيموتعؼدمتضربمماظؾؼاءاتماظعائؾقة،موتقاصؾررؼؼماهلقاتػماظـابؿةمواٌؿـؼؾةمت

،مطؿامأنماظػائدةمعـفمطؾريةمسيمذباالتماظؿعؾقؿمواظؿعؾؿمأومأػؾقشيعية االجؿؿاساتمحؽقعقًةمطاغت

.موتـؿقةماظؿػؽريموغشرماٌؾادئمواظؼقؿ

م

:مإجيابقاتماٌلؿقدثاتماظؿؽـقظقجقةمسيمذبالماظدسقة

ػـاكمسدةمأوجفمميؽـماإلصادةمصقفامعـماٌلؿقدثاتماظؿؽـقظقجقةموودائؾماالتصاالتم

دسقؼًا
%1$

:ممموػل

م

                                           
1
 .2009اظلقدمعرسك،مم$



 
112 

 :E-mailاظربؼدماالظؽرتوغلمم%1$

:مميؽـماالدؿػادةمعـفمسيماظدسقةمٌامؼؿؿؿعمبفمعـمخصائصمعـفام

اظلرسةمسيمغؼؾماٌؾػاتمبنيماظدساةمواٌدسقؼـموبنيماظدساةمبعضفؿمععمبعضم -أم

 .اتصااًلموادؿؼؾااًل،مصضاًلمسـمإعؽاغقةمإردالمعؾػاتمطؾريةمايفؿ

تـقعماظردائؾماظيتمميؽـمإرداهلامعـمحقثماحملؿقىمدقاءمطاغتمغصامأومردقعاممم -بم

 .$خطؾةمذيعةمعـالمم%وصقرا،مأومظؼطاتمصقدؼق،مأومعؾػاتمصقتقةم

إعؽانماظؿغؾبمسؾكمصعقباتماخؿالفماظؿقضقتمبنيماظؾؾدانماٌكؿؾػة،مصفذهماًدعةم -جم

 .عؿقاصرةمسؾكمعدارماظققمموصكمأيموضتمعـف

إعؽانمتؾؾقغماحملؿقىماظدسقىمإديمسددمشريمربدودمعـماألذكاصمسيموضتم -دم

 .واحد،مأيماظدسقةماىؿاسقةمصضاًلمسـمإعؽاغقةماالدؿكداممبطرؼؼةمصردؼة

تقاصرمخاصقةماظؿلعنيماظلريمظصـدوقماظربؼدماًاصمممامؼقصرماظلرؼةمظؾردائؾم -هم

 .password اٌؿؾؼاةمصالمميؽـماظدخقلمإظقفمإالمبادؿكداممطؾؿةماظلرماًاصةم

م

:مموغؼؾماٌؾػاتمواظؿقاورSearchingخدعةماظؾقثمم%2$

تؿقحمذؾؽةماإلغرتغتمخدعةماظؾقثمسيماظعدؼدمعـماجملاالتمعـفامذبالماظدسقة،محقثم

غؼؾماٌؾػاتمعـمعقاضعماىاععاتمواٌمدلاتماظؿعؾقؿقةم:مميؽـماإلصادةمعـفامصقؿامؼؾلم

:مواظدسقؼةمظإلصادةمعـفامصك

 .تدرؼبماظدساةموهدؼثمععؾقعاتفؿمبصػةمدورؼة $أم

 .إعؽانمغؼؾموضائعماىؾلاتماظعؾؿقةماظدسقؼةمظمخرؼـ $بم

 .إعؽانمايصقلمسؾكماظؼراءاتماإلضاصقةماٌرتؾطةمباٌقضقع $جم

 .اطؿلابمعفاراتماظؾقثمواظؿؼصل،موتـؿقةمعفاراتماظؿعؾؿماظذاتلم $دم

 .اإلصادةمعـمغؿائجماظؾققثماظعؾؿقةماظػؼفقةموغشرػامبلفقظة $هم

 .إعؽانماظؿقاورموتؾادلماظرأيمحقلمعقضقعمععني $وم

 .اظردمسؾكماالدؿػلاراتماظدسقؼةمسيمايالم $زم

 .تؿقحماظػرصةمظدرءماظشؾفاتماٌـارةمحقلمضضاؼاماإلدالمماٌكؿؾػةم $حم
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تقسقةماظشؾابماظذيمأدعـماٌـؿدؼاتموداحاتمايقارماإلظؽرتوغقةمورياؼؿفؿمعـم $طم

 .اظؿؾقثماظػؽري

:م:مماظلؾؾقاتمواٌضارماٌرتتؾةمسؾكمدقءمادؿكداممػذهماظقدائؾماظلؾؾقاتمواٌضارماٌرتتؾةمسؾكمدقءمادؿكداممػذهماظقدائؾ::ثاغقًاثاغقًا

غفامإالمأمسيمودائؾماالتصاالتمايدؼـة؛م،ؼرةبواًرياتماظؽاٌؿعددة،مرشؿماإلجيابقات،م

.مواظؾـاتمواألوالد هؿقيمسؾكمزباررشيمسظقؿٍة،مودؾؾقاٍتمجلقؿٍة،متـؿشرمبنيماظؽؾارمواظصغار،

،مورالٍبموراظؾاٍتمسيمذردتصؽؿمعـمجرائؿشيمارتصيِؽؾت،موعصائبشيموضعت،موسائالٍتم

عداردفؿموجاععاتفؿمصشؾقاموردؾقا،موػذهمبعضماظـؼؿم،ماظيتمراصؼتمودائؾماالتصاالتم

.موسبقهم$اىقال%ماهلاتػماًؾقيمماظضارمصكماظؽالموبصػةمخاصةايدؼـة،م

مخشقَةمإتالِصفموإصلاِده؛معاظفشيإسطاءشيماظلػقِفمسـمغفكمدؾقاغفموتعاديمضدمصنذامطانماهللم

صنسطاءصيماىقالغيمٌـمؼصيكشكمسؾقفمأومسؾقفاماظػلادصيمواظػؿـُةمأسظؿصي،مٌامحيدثمبلؾبمذظؽمعـم

:معـفاواظيتماٌـؽرات،م

.ممعـمخالظفممسـمررؼؼماالتصاالتمواٌرادالتغؿشارماظعالضاتمشريماظلقؼةا %1$

،موالمؼردمسؾكمخاررهنمبعضشيفؿمؼردؾماظصقرَةمإديمأيغيعيمرضؿمأمذظؽ:ماظصقرماظػاحشةمم %2$

.مذؽعَيمأنمسيمػذامصؿـةمظؾرجالغيمصضاًلمسـماظـلاء

مظؾفاتِػماىقالمػاريؾمأثـاءمودؾبمذظؽ؛مأنماٌرأَة:مخضقعصيمصقتماٌرأة،مورصعصيفمم %3$

معـماسةجؿععممدقارة،مأوممسيؼلتقفاماالتصالمسيموضتمضدمتؽقنمصقفمسيمدققمأو

مرغان،مععمعامخياظطفمعـممخاضعاظـاس،مصؿامتدريمإالعَيموضدمأجابتمسـماٌؽاٌِةمبصقت

 .ضقؽاتموطؾؿات

:مدؾؾقاتموععقضاتمتقزقػماٌلؿقدثاتماظؿؽـقظقجقةموودائؾماالتصالمسيماجملالماظدسقى:مدؾؾقاتموععقضاتمتقزقػماٌلؿقدثاتماظؿؽـقظقجقةموودائؾماالتصالمسيماجملالماظدسقى

ػـاكمسدةمدؾؾقاتموععقضاتمظؿقزقػفامسيماجملالماظدسقىمعـفا
%1$

:مم

 .سدمماظؿدرؼبمسؾكمادؿكداممػذهماٌلؿقدثاتمسيمبراعجمإسدادماظدساة $أم

 .اظؿعددماظطؾؼلمواظػؽريمواظعـصريمظؾؿلؿػقدؼـمعـمذيفقرماٌدسقؼـ $بم

                                           
1
 .2009اظلقدمعرسك،مم$
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مزروفمطؾمذياسةمعـمحقثماواػاتفاماظػؽرؼةمأوماٌذػؾقةمأوماظـؼاصقة،موباظؿاظلم $جم

عدىمتلثرػامباظـؼاصاتماظقاصدةمإظقفامسـمررؼؼماإلسالمماًارجلماٌقجفماظقاردم

 .إظقفام

 .مغدرةماظرباعجمعؿعددةماظقدائؾماٌـؿفةماظيتمدبدمماجملال $دم

.مػـاكمععقضاتمترجعمإديمأدؾابماضؿصادؼة،ماجؿؿاسقة،مدقادقة،مورؾؼقة $هم

عـمعلؿكدعلماهلاتػماىقالمم#م46مموضدمأثؾؿتماظؾققثمصكمذيفقرؼةمعصرماظعربقةمأن

موظقسمإلنازمأسؿالمأومأعقرم،ممسيمعصرمؼلؿكدعقغفمسيمإردالماألشاغلمواظـغؿاتمواظصقرمصؼط

موبؾغمسددمعلؿكدعلماظؿؾقػقنماحملؿقلمظالتصالمم،اظشمونماظشكصقةأومعفؿةمتؿعؾؼمباظعؿؾم

صؿؾؾغمؼلؿكدعقغفمسيمإنازماألسؿالماظؿفارؼةممأعامغلؾةمعـ،ممم#75مباألػؾمواألصدضاءمسبقم

مأنماغؿشارماحملؿقلماهلائؾمضدمأثرمسؾكمسؿؾقةماالدخارم،موأذارماالدؿطالعمإديم#35مسبقم

أردؾمم2008موسيماظعامماٌاضلممم،بلؾبماإلغػاقمسؾكماحملؿقلم#م15ماظيتمتراجعتمبـلؾةم

،مممعؾققنمجـقفم$22م%موؼؿصؾقنمؼقعقًاممبامؼزؼدمسؾكم،معؾققنمجـقفم$600م%اٌصرؼقنمردائؾمبـققم

وطشػتماظدرادةماظصادرةمأخريًامسـمعرطزمادؿطالعماظرأيممبفؾسماظقزراءماٌصريمأنمسبقم

عـمعلؿكدعلماحملؿقلمؼلؿكدعقغفمظؾدردذةمبنيماألػؾمواألصدضاء،موظقسمألػدافمم#م75

وضدرتماظدرادةمأنماٌؾقاراتماظؿلعةماظيتمتـػؼمسؾكماحملؿقلمتعادلم،مأومألشراضمعفؿة

موإجيادمصرصمسؿؾمظـققمعؾققغلمسارؾ،م،اظـػؼاتماٌطؾقبةمتؼرؼؾًامظؾؼضاءمسؾكمأزعةماظؾطاظة

.م$2009ربؿدمسؾدمايؿقد،م%م!دـقؼًا

م

م:مبعضماآلداِبمٌلؿكدعلماهلقاتػمسؿقعا،مواىقالغيمخصقصًاصقؿامؼؾلو

حؿكمالمهصؾماًلارةماٌاظقةمبدونمداع،موألجؾمأالم:ماالضؿصادمسيماٌؽاٌاتم-م1

م.ؼؿلذىماإلغلانمعـمجراءماإلراظة

م.ايذرصيمعـمإحراجماٌؿشيعيصشيؾغيمسؾقفمم-2

ٌُؿشيعيصشيؾمسؾقف،مواظؿؿاسصيماظعذرمظفم-م3 صؼدمؼؽقنمعرؼضًا،مأومسيمعؽانمالمؼلؿحم:معراساُةمحالما

ظفمباظؿػصقؾ؛مطلنمؼؽقنشيمسيمعلفد،مأومعؼربة،مأومبنيمأغاسمالمؼقدصيعيمأنمؼؼطعشيمحدؼشيفؿم
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أومسبقمذظؽ؛مصنذامملمؼشيرصيدشيعي،مأومردشيعيمردشيعيًامعؼؿضؾًا،مأومطاغتمايػاوةمأضؾمعـماٌعؿاد؛ممصعؾكم

شيعي :مضالمسؾدماهللمبـمربؿدمبـمعـازل".ماٌؿِصؾمأنمؼؾلَطمظفماظعذرشي،موأالمؼللءشيمبفماظظ

$اٌمعـمؼطؾبمععاذؼرمإخقاغفمواٌـاصؼمؼطؾبمسـراتمإخقاغف%
)1(

.مم

وذظؽمظؽالمؼشقششيمسؾكم:مإشالقصيماىقال،مأوموضعصيفمسؾكماظصاعتمسـدمدخقلماٌلفدم-4

.ممصالتفؿماهللمصكسؾقفؿمخشقسشيفؿموإضؾاَظفؿمسؾكوؼػلدماٌصؾني،م

مادؿعؿاُظفامإذامطانمحيرمموادؿكدامماظـغؿاتماٌـادؾةماظؿكمالمدبدشماظقضارمأومايقاء،مم-5

.مماظعاعةذباظسماظعؾؿأوم سيماٌلاجد،

.ماظرمسقةمبقجفمساماظسماٌجادؿعؿالشيماىقالمسيمذباظسماظعؾؿ،مومجيبمايذرمعـ -6

تلفقؾصيماٌؽاٌات،مأوموضعماىقالمسؾكمعؽربماظصقتمحبضرةماآلخرؼـمدونمسدممم-م7

صؼدمؼؿصؾصيمأحدظيمعـماظـاسمسؾكمصاحِؾف،مأومؼؿصؾصيمسؾقفمصاحؾصيفمصقلفعيؾصيمم،سؾؿماآلخر

ضـيمؼلؿعمايدؼث م.اٌؽاٌَة،مأومؼضعصيماىقالشيمسؾكمعؽؾعِيرماظصقت،موحقَظفمعشي

م

طنظؼائفمبنيماظزعالء،مأوماألرػال،مصفذامعدساةمم،إظؼاءماىقالمسيماألعاطـماظعاعةسدممم::ثاعـًاثاعـًا

لمسربمجقاظؽمبلغاسمالمترتضقفؿ،موضدمؼصيلاءمإديمأحدمعـمؼؿصظقضقعمايرج،مصؼدم

اظـاسمسربمجقاظؽ،موضدمؼصيلضيرقصيمجقاُظؽ،موضدمؼلؿعرضمعامصقفمعـمردائؾشيمتشيؽرهصيمأنم

م.ؼطعَيِؾعشيمسؾقفامشريصيك

م

صؾعضماىقاالِتمتؿقاصرمصقفامػذهمم،ايذرصيمعـمادؿعؿالماىقالمسيماظؿصقؼرم::تادعًاتادعًا

اٌشاػدماحملظقرةمأوماظؿكمتـؿفؽمحؼققماإلغلانماًدعة،موضدمتصيلؿعؿؾمسيمتصقؼرم

م.،مخصقصًامسيماٌـادؾاتماظعاعة؛مطاظقالئؿموشريغيػاصكماًصقصقةمودرؼةماالتصاالت

م

                                           
1
ذعبماإلميانمظؾؾقفؼكمصصؾمصكمتركمسقراتماٌلؾؿنيموصكمضؾقلمسذرػؿمدقىمعامتؼدممصكماألبقابمضؾؾفممم$

 .مسـمسؾدماهللمبـمربؿدمبـمعـازلمطمدارماظؽؿبماظعؾؿقةمبريوتمظؾـان–م11197حم
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اظعاضؾمأنمؼراسلشيموسؾكمصاىقالمؼشؿؿؾمسؾكمػذهماًدعة،مم،عراساُةمأدِبماظردائؾم::ساذرًاساذرًا

ضـيمذيقؾًةمععؾعيرًةمأومعصيؾشيشعيرة،مأومعصيعشيزغيعيؼًةمأومآدابمادؿعؿاهلا، مصنذامأرادمأنمؼردؾشيمرداظًةمصؾؿؽ

عصيلشيؾعِيقشيًة،مأومأنمتؽقنشيمعشؿؿؾًةمسؾكمذطرىمأومحؽؿة،مأومعقسظٌةمأومعشيشيؾصيمدائر،مأومسبقم

م.ذظؽ

م

:ماٌضارماظطؾقةماظـاوةمسـمادؿكدامماٌلؿقدثاتماظؿؽـقظقجقة:ماٌضارماظطؾقةماظـاوةمسـمادؿكدامماٌلؿقدثاتماظؿؽـقظقجقة

ممممممػـاكماظعدؼدمعـماٌضارماظيتمميؽـمأنمؼؿعرضمهلاماٌلؿكدممعامملمؼضعمسيماسؿؾارهم

:مبعضماالحؿقاراتمأثـاءمادؿكداعفامعـفامعامؼؾل

اظؿعرضمظإلجفادمغؿقفةماىؾقسمظػرتاتمطؾريةمخاصةمإذامملمتراعمضقاسدماىؾلةم $أم

 .اظصقققة

تعرضمسنيماإلغلانمظإلذعاساتماظضارةماظصادرةمسـمتؾؽماٌلؿقدثاتمإذامملمغزاعم $بم

 .اظشروطماًاصةمباظشاذاتماٌلؿكدعة

سدممعراساةماٌلاصةماآلعـةماظيتمجيبموضعفامسيماالسؿؾارمسـدماىؾقسمأعاممتؾؽم $جم

 .اٌلؿقدثاتمؼمدىمإديماظضررماظؾاظغ

 .اظؿشقػاتماىلؿقةماظيتمميؽـمأنمهدثمسيماظعؿقدماظػؼريمغؿقفةماىؾلةماًطل $دم

م

تصقرمعؼرتحمظؿقؼقؼماالدؿكدامماآلعـمظقدائؾماالتصاالتمايدؼـةمعـمعـظقرمتربقيم

م:وريب

ممممممعـمخاللمعراجعةماألدبقاتماظرتبقؼةماٌرتؾطةممبفالماإلسالم،موشريهمعـم

اجملاالت
%1$

،مميؽـمإسدادمتصقرمعـمسدةمجقاغبمظؿقؼقؼماالدؿكدامماآلعـمظقدائؾم

م:االتصاالتمايدؼـة،موؼرتؽزمػذاماظؿصقرمسؾكماىقاغبماظؿاظقة

اظؿطؾقؼماظعؿؾلمواظػعؾلماظؽاعؾمظألخالضقاتماظدؼـقةماظقاردةمسيماظؼرآنم:ماىاغبماألولاىاغبماألول

اظؽرؼؿمواظلـةماٌطفرةماظؿكمترتؾطمباظؿعاعؾمععمودائؾماالتصاالتمايدؼـة،معـمخاللم

                                           
1
 .م2005،مصالحمصادقمصدؼؼ،1997،مبؽرمبـمسؾدماهللمأبقمزؼد،2010دعقدمبـمسؾكماظؼقطاغلم،م$
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تقجقفماظدالظةمعـماآلؼاتمواألحادؼثماظيتمتـاوظتماظؿعاعؾمعـمخاللمحاديتماظلؿعمواظؾصر،م

.موشريػؿامعـمايقاس

معراساةمتقزقػماألدبقاتمواظـؿائجمواظـظرؼاتماظرتبقؼةماًاصةم:اىاغبماظـاغل:اىاغبماظـاغل

.ممباالدؿكدامماظرتبقيمواظطيبماظلؾقؿمواظصققحمظؾؿعاعؾماآلعـمععمودائؾماالتصاالتمايدؼـة

ماظؿقزقػماألعـؾمظقدائؾماالتصاالتمسيمسؿؾقاتماالتصالمأوماظؿعؾؿمأوم:اىاغبماظـاظث:اىاغبماظـاظث

.ماظرتصقفمأومشريػامعـمذباالتمايقاةمسيمضقءماظضقابطماألخالضقةمواظعؾؿقةماظلؾقؿة

هدؼدمعـظقعةمطاعؾةمعـماألدسمواٌؾادئماظيتمتؾنيمرؾقعةموطقػقةم:ماىاغبماظرابع:ماىاغبماظرابع

اظؿعاعؾمععمودائؾماالتصاالتمايدؼـة،مععمعراساةمعـظقعةماألسرافمواظؿؼاظقدماًاصةم

.مباجملؿؿع

ماإلصادةمعـماظـؿائجماظيتمتلػرمسـفاماظـدواتمواحملاصؾماظعاٌقةمصقؿام:اىاغبماًاعساىاغبماًاعس

.مؼرتؾطمباالدؿكدامماظرتبقيمواظطيبماظلؾقؿمظقدائؾماالتصاالت

مإغشاءمػقؽةمذاتمطقانمعلؿؼؾموؿعمبنيماٌؿكصصنيمسيمطؾمعـم:اىاغبماظلادساىاغبماظلادس

ذباالتماظدؼـممواظشرؼعة،مواظرتبقة،مواإلسالم،مواظطب،موخدعةماجملؿؿع،موتـظؿمػذهماهلقؽةم

غدواتموظؼاءات،موؼصدرمسـفامدورؼةمأومصققػةمأومغشرةمتفدفمإديمهؼقؼماالدؿكدامماألعـؾم

ظقدائؾماالتصالمعـمعـظقرمإدالعلموتربقيموريب،مومبامحيؼؼمعؾدأماالدؿؿرارمسيمعلاؼرةم

.مطؾمجدؼدمسيمذبالمودائؾماالتصاالتمايدؼـةموادؿكداعاتفام

:مموصكماٌـظقرماإلدالعكم:مموصكماٌـظقرماإلدالعكم

االتصاالتمايدؼـةمعـمأػؿمعـفزاتماظعؾؿمصكمسصرغاماياضر،موضدمأتاحتمتعؿربمودائؾم

أنمؼؼػمسؾكمطـريمعـماٌعؾقعاتماظؿكمملمحيصؾمسؾقفامعـمدؾؼقه،مػذهماظقدائؾمظإلغلانم

وجعؾتممبؼدورهمأنمحيصؾمسؾكمأىمععؾقعاتمؼرؼدػامصكمأىمصـمعـمصـقنماٌعرصةمأوماظعؾؿم

بؾؿلةمزرم،موعـمذلنمتؾؽماٌؽؿشػاتمأغفامتقلرمسؾكماإلغلانمأعقرمحقاتفموتقصرمظفماظقضتم

واىفدمواظـػؼات،مطؿامتؼربمظفماٌلاصاتمووعؾفمضادرامسؾكماظؿقاصؾمععمبالدماظعاملمصكم
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اظقضتماظذىمؼرؼدهمدونمأنمؼعقضفمسائؼمأومهقلمدوغفماإلجراءاتماظؿكمطاغتمعؿؾعةمعـم

ضؾؾمصكمايصقلمسؾكماظؿلذرياتمأومريؾماىقازات،محؿكمأصؾحممبؼدورمعـمؼرؼدمأنم

ؼشرتىمدؾعةمعـمأىمأدقاقماظعاملمأنمؼدخؾمإظقفامسربمذؾؽةماٌعؾقعاتموؼربممصػؼؿف،موإنم

.مظؿؾؽماظقدائؾمصقائدمرؾقةموسؾؿقةمواضؿصادؼةموأعـقةموثؼاصقةموشريػا

بقدمأنمتؾؽماظػقائدمالممتـعمانمهلامعضارامجلقؿة،موذظؽمصكمحاظةمعامظقممتماظؿقاصؾم

ععفامبلدؾقبمشريمرذقدمأومؼؿـاصكمععماألخالقمأوماظؼقؿ،محقثمؼلؿطقعماإلغلانمأنمؼصؾمعـم

خالهلامإديمهصقؾمطاصةماظشرورمواٌربؼاتماألخالضقةمواالجؿؿاسقةمواألعـقةموشريػا،موضدم

مسعـامسـماسبراصاتمأخالضقةمصكماجملالماالجؿؿاسكمتؿؿمسربمادؿعؿالمتؾؽماألدوات،م

.موطذظؽممسعـامسـمجرائؿماظلرضةمواظـصبموشريػامعـماىرائؿماظؿكمتؿؿمسربمتؾؽماظقدائؾ

وعـمعؾادىءماظؿشرؼعماإلدالعكمانماألصؾمصكماألذقاءماإلباحة،مظؽـماألعقرماٌؾاحةمإذام

أدتمإديمعضارمتؾقؼمباإلغلانمأومبدؼـفمأومبلخالضف،مأومتؾقؼمبلعـف،مأومباجملؿؿعماظذىمؼعقشم

صقفمصنغفامتؿققلمعـماإلباحةمإديماظؿقرؼؿ،موذظؽمٌامؼرتتبمسؾقفامعـماٌػادد،مصؽؾمعام

ؼمديمإديمعػلدةمؼلخذمحؽؿفا،موحؽؿماٌػاددماظؿقرؼؿ،مصقؽقنمٌامؼقصؾمإظقفامػذام

ايؽؿ،موعـماظقاجبمسؾكماٌراػؼنيمواظشؾابمأنمؼلؿعؿؾقامودائؾماالتصالمايدؼـةمصقؿام

ؼـػعفؿمدؼـقاموأخالضقاموسؾؿقا،موالمؼـقرصقامصكمادؿعؿالمتؾؽماظقدائؾمإديمشريمعامجيقزمأنم

تلؿعؿؾمصقف،موظقمأغفؿماظؿزعقامبذظؽماٌعقارميصؾقامصقائدػاموخريػا،مووـؾقامذرورػام

 .موعقبؼاتفا،موذظؽمعامؼؿعنيماظقصقلمإظقف،مواالظؿزاممبف

م

م

م

م
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اٌؾقثماظـاغكم

متردقخمثؼاصةماظؿعاعؾماظرذقدمععمراظبماًدعةماظطؾقةم

صكماٌـظقرؼـماظطؾكمواإلدالعكم

اٌطؾبماألولماٌطؾبماألولم

تردقخمثؼاصةماظؿعاعؾماظرذقدمععمراظبماًدعةماظطؾقةمعـماظـاحقةماظعؾؿقةمتردقخمثؼاصةماظؿعاعؾماظرذقدمععمراظبماًدعةماظطؾقةمعـماظـاحقةماظعؾؿقةم

 

ؼعؿربمػذاماٌقضقعمضضقةمعفؿةمظألرؾاءمبشؽؾمسامموظألطادميقنيمعـفؿمبشؽؾمخاصم،م

معفؿامعـماغفمصكماظلـقاتماظؼؾقؾةماٌاضقةمأصؾقتمررقماظؿقاصؾمععماٌرؼضمجزءإحقثم

اظؿعؾقؿماظطؾكموسؾؿامجيبمأنمؼدرسمصكمطؾقاتماظطب
%1$

ٌامظفمعـمأثرمػاممصكمرصعمعلؿقىمم

ماًدعةماظصققةماظؿكمتؼدممظؾؿرؼضموتؼقؼةماظـؼةمبنيماٌرضكموعؼدعكماًدعاتماظصققة،

وظؼدمتغريمتعرؼػماٌرؼضمبعدمأنماغؿشرتمثؼاصةماظؿعاعؾمععماٌرضكموتؾـؿفامحدؼـاممعـظؿةم

اظصقةماظعاٌقةمواسؿربتفامسـصرامػاعامظؿقلنيمعلؿقىماًدعاتماظطؾقة،موؼعرفماٌرؼضماآلنم

بلغفماإلغلانماظذىمؼـؿظرمأومؼلؿؼؾؾمأومادؿؼؾؾمخدعاتماظرساؼةماظصققة
%2$

،موأحقاغامطـريةم

ؼقصػمباظعؿقؾماظذىمؼؿؾؼكماًدعةمعـماٌمدلةماظصققة،موظذظؽمجيبمأنمؼؿؿؿعمجبؿقعم

اٌزاؼاماظؿكمحيؼمظؽؾمسؿقؾمصكمزبؿؾػماجملاالتمايصقلمسؾقفامحؿكمتؽقنماًدعةم

سؾكمأسؾكمعلؿقى،موطـريامعامؼطؾؼمسؾؿماظطبماظذىمؼرطزمسؾكمحاجةماٌرؼضمظػظماظعؿقؾم

سؾكماٌرضكمالسؿؾارػؿمسؿالءمظؾكدعاتماظصققةموعـمحؼفؿمايصقلمسؾكمأسؾكمعلؿقىم

عـماًدعةماظؿكمتؾؾكمحاجةماظعؿقؾمعراسقةماًؾػقةماألخرىمعـماظـقاحكماالجؿؿاسقةم

واالضؿصادؼةمواألخالضقة،موظقلتماجملاالتماظصققةمصؼطماظؿكمضدمتمثرممتاعامصكماخؿقارمغقعم

اًدعةماٌؼدعةمظف،مصاظرساؼةماظصققةماظؿكمتصؾحمٌرؼضمععنيممضدمدبؿؾػممتاعامسـماظرساؼةم

                                           
صكماظؿعاعؾمععماٌرؼضمم:م$2010-مماظؽقؼتمم–ادؿشارىماألعراضماظصدرؼةم%غاصرمبفؾاغكم/مدم)م 1

2)  Health and Human Rights – A resource guide for open society institute and equities, 

2007 
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اظصققةماظؿكمتؼدممإديمعرؼضمآخرمبـػسماًؾػقةماٌرضقةموظؽـمظفمزروفماجؿؿاسقةمأوم

.ماضؿصادؼةمأومأخالضقةمزبؿؾػة

 

مم:مادؿؼاللماٌرؼض:مادؿؼاللماٌرؼض

إنمعـمحؼماٌرؼضمأنمخيؿارمضرارهمصكماظرساؼةماظطؾقةماٌؼدعةمظفمبعدمأنمؼطؾعمسؾكم

اٌعؾقعاتماظصقققةماٌؾـقةمسؾكماظدظقؾمواظؿكمتؼدممظؾؿرؼضمبقادطةماظطؾقبمدونمهقزمأوم

 .إمياءمعـماظطؾقبماٌعاجلمظطرؼؼةمأومأخرى

حقثمإنمػذاماظؿققزموسدمماالدؿؼالظقةمصكمسرضماٌعؾقعاتمضدمؼمثرممتاعامسؾكماخؿقارم

اٌرؼضمظطرؼؼةماظعالجمواظؿكمضدمالمتؽقنمعـادؾةمظؾؿرؼضمأومالمتؽقنمأصضؾماظطرقماٌؿاحةم

ظف،مواظؼرارماألولمواألخريمػقمظؾؿرؼض،موالمؼصحمأنمؼػرضماظطؾقبماٌعاجلمرأؼفمسؾكم

.ماٌرؼضمحبفةمأغفماألدرىمواألسؾؿممبصؾقةماٌرؼض

صؾؼدموديمذظؽماظعفدماظذىمطانمؼـػردمصقفماظطؾقبمبادباذماظرأىموإضرارمررؼؼةماظعالجم

دونمأخذمرأىماٌرؼضمأوماألوصقاءمسؾقفمصكمحاظةمعامإذامعامطانماٌرؼضمضاصرامأومشريمعمػؾم

 .ذػـقامأومصاضدامظؾقسك

 

:ماظرساؼةماٌرتؽزةمحقلماٌرؼضم:ماظرساؼةماٌرتؽزةمحقلماٌرؼضم

تشريماظرساؼةماٌرتؽزةمحقلماٌرؼضمإديمأنمتؼدؼؿماًدعاتماظصققةمجيبمأنمؼؽقنم

عشارطةمبنيمعؼدعكماًدعاتماظصققةمواٌرؼض،موجيبمأنمؼلخذمصكماالسؿؾارمرشؾةماٌرؼضم

واحؿقاجاتفموتػضقؾفمبعدمأنمتؼدممظفماٌعؾقعاتماظطؾقةماظدضقؼةماٌؾـقةمسؾكماظدظقؾمدونم

.مهقزمصكماظعرض

وجيبمأنمؼلخذماظطؾقبمصكماسؿؾارهمرشؾةماٌرؼضمواحؿقاجاتفموعامؼػضؾفمعـمحؾقلم

.متؿـادبمععمحاجؿفموثؼاصؿفموععؿؼداتفموعؾادئفماألخالضقة

م

م

م
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:ماٌػاػقؿماألدادقةمظعؾؿماظطبماٌرطزمحقلماٌرؼض:ماٌػاػقؿماألدادقةمظعؾؿماظطبماٌرطزمحقلماٌرؼض

:متشؿؾماٌػاػقؿماألدادقةمظعؾؿماظطبماٌرطزمحقلماٌرؼضمسدةمضقاسد

 :اظـؾؾمواالحرتام 1$

البدمأنمحيرتمماظطؾقبمطراعةماٌرؼضماظذىمؼؿؾؼكماًدعة،موأنمالمؼـالمعؼدمماًدعةم

اظطؾقةمعـمطراعةمأوماحرتامماٌرؼضمحؿكمإذامطانمرأىمماٌرؼضمزباظػامظرأىماظطؾقبم

عاداممضرارماٌرؼضمعؾـقامسؾكمأداسمسؾؿكمدؾقؿ،مصعؾكمدؾقؾماٌـالمإذامطانماالخؿقارم

اظقحقدمظعالجماظعؼؿمظدىماظزوجنيمػقماظؿربعمباًالؼاماٌـقؼةمأوماظؾققضاتمعـمررفمثاظثم

وطاغتمػذهماظطرؼؼةمعـماظعالجمتؿـاصكمععماًؾػقةماظدؼـقةمظؾؿرؼض،مصؿـمحؼماٌرؼضمأنم

ؼرصضمػذهماظطرؼؼةمعـماظعالجمدونمأنمؼؿعرضمألىمعلاسمبرأؼفموطراعؿفمعـماظطؾقبم

ماٌرؼضمألىماغؿفاطاتمعـمحؼقضفماظصققةمواظعالجقةماظؿكمعـمحؼفمأنمضاٌعاجل،موالمؼعر

.محيصؾمسؾقفا

م

 :(Information Sharing)عشارطةماٌعؾقعاتم 2$

البدمأنمؼشركماظطؾقبمعرؼضفمصكمطؾمماٌعؾقعاتماظطؾقةماظؿكمؼؿؿؽـمعـمايصقلم

سؾقفامواظؿكمتؾقـفاماظقدائؾماظشكصقةماٌكؿؾػةماظؿكمضامماظطؾقبمبنجرائفا،موجيبمأنمالم

خيػكماظطؾقبمسؾكماٌرؼضمأؼفمععؾقعاتمسـمحاظؿفماظصققةموتشكقصماٌرضموررقم

اظعالجماٌؿاحةموغؿائففاماٌؿقضعةمواٌضاسػاتماظؿكمميؽـمأنمتـؿجمسـفاموطقػقةمععاىؿفام

وتؼؾقؾمغلؾةمحدوثفا،موجيبمأنمحياصظماظطؾقبمسؾكماظلرؼةماظؿاعةمهلذهماٌعؾقعاتموأنمالم

ؼؾقحمبفامألىمأحد،موصكمحاظةمعامإذامطانماٌرؼضمضاصرامأومصاضداممظؾقسكمأومشريمضادرمسؾكم

ادؿقعابماٌعؾقعاتمصعؾكماظطؾقبمأنمؼشركمأػؾماٌرؼضمصكمػذهماٌعؾقعاتموؼلخذم

عقاصؼؿفؿمضؾؾمادباذمأىمإجراءمسالجكمأومتشكقصك،موجيبمأنمؼشفعماٌرؼضمأومأضاربفم

سـدماظضرورةمسؾكماٌشارطةمصكمادباذماظؼراراتماٌؾـقةمسؾكماظدظقؾماظعؾؿكماظلؾقؿم

.مواٌعؾقعاتماظطؾقةماظصقققةماظؿكمؼؼقمماظطؾقبمبعرضفامبؽؾمصدقموأعاغةمدونمهقز

 

م
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:ماهلدفمعـمسؾؿماظطبمماٌرتؽزمحقلماٌرؼض:ماهلدفمعـمسؾؿماظطبمماٌرتؽزمحقلماٌرؼض

ػقمهقلمصكمعػفقمماظرساؼةماظطؾقةمظؿرتطزمحقلماٌرؼضموتراسكماخؿقاراتفموثؼاصؿف،م

 :وظؾطبماٌرتؽزمحقلماٌرؼضمصقائدمسدؼدةمعـفامسؾكمدؾقؾماٌـال

طلبمرضاموارتقاحماٌرؼضمحقثمؼؽقنماٌرؼضمأطـرمارتقاحامسـدعامؼؽقنمظدؼفمصؽرةم 1$

طاعؾةمسـمعرضفموررقماظعالجماٌؿاحة،موطذظؽمعشارطؿفمصكماخؿقارمررؼؼةماظعالجماظؿكم

 .تؽقنماألغلبمظفمرؾؼامياظؿفماظصققةمواالجؿؿاسقةمواٌادؼةمواظدؼـقة

تؼدؼؿمرساؼةمصققةمذاتمطػاءةمساظقة،محقثمؼؽقنماظطؾقبماٌعاجلمشريمعؿققزمظطرؼؼةمأوم 2$

أخرىمعـماظعالج،موؼـاضشمععماٌرؼضمماظطرقماٌكؿؾػةمعـماظعالجماٌؿاحةمظعالجم

حاظؿف،موعزاؼاموعضاسػاتمطؾمررؼؼة،موبـاءمسؾكمذظؽمخيؿارماٌرؼضمأصضؾماظطرقم

 .اٌالئؿةمظفممظعالجمحاظؿف

 :هلنيماتؾاعماٌرؼضمظإلرذاداتماظطؾقةموعؿابعةماظعالج 3$

غظرامألنماٌرؼضمؼؽقنمعشارطامصكماخؿقارمررؼؼةمسالجفمصنغفمدائؿامؼؽقنمأحرصمسؾكم

اتؾاعماظؿعؾقؿاتماظطؾقةماظؿكمتقجفمإظقفموؼؿعاركماظعالجمبصقرةمدضقؼةمحؿكمؼؽؿبمظفم

 .اظشػاء

 :زؼادةمصاسؾقةماظرساؼةماظصققة 4$

وممامالمذؽمصقفمأنمطلبمرضاموارتقاحماٌرؼضموحلـمعؿابعؿةمظإلرذاداتماظطؾقةمؼرتؼكم

 .باظرساؼةماظصققةماٌؼدعةمظفموؼزؼدمعـمصاسؾقؿفا

 :ازدؼادماظـؼةمبنيماٌرؼضموعؼدمماًدعاتماظصققة 5$

طؿامأنمإتؾاعمسؾؿماظطبمصقؿامخيصماٌرؼضمؼؾعثمسؾكمازدؼادماظـؼةمبنيماٌرؼضم

وعؼدمماًدعاتماظصققةموؼزؼدمعـماحرتامماٌرؼضمظطؾقؾفموتؼدؼرهمظفمحقثمؼصؾحم

اٌرؼضمعشارطامصعاالمصكمهدؼدمررقمسالجفماظؿكمترطزمسؾكماحؿقاجاتفموتػضقؾفمإضاصةم

إديماظـصائحمواالدؿشاراتمعـمعؼدعكماظرساؼةماظصققة
%1$

.م

م:مصرتةماالدؿشارةماظطؾقة 6$

                                           
1) Christine Cassel (2010):  patient centered care is crucial in health reform.  A guest 

Column by the American  Board of Internal Medicine, Exclusive to Kevin M.D. Com.م
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أثؾؿتماظدراداتمأنماظقضتماظذىمؼؼضقفماٌرؼضمععماظطؾقبمػقمعمذرمضقىمالرتقاحم

اٌرؼضموعلؿقىماًدعةماظؿكمتؼدممظفموظقسماظقضتماظذىمؼؼضقفماٌرؼضمصكمشرصةم

االغؿظار
%1$

،موجيبمسؾكماظطؾقبمأنمحياولمضدرماإلعؽانمتؼؾقؾمصرتةماغؿظارماٌرضكماديم

أدغكمحدمممؽـ،موأنمؼؼضكموضؿامأرقلمصكمعـازرةماٌرؼضموايدؼثمععفمواالدؿؿاعم

ظشؽقاهمبلذنمعصغقةمععمتقخكماظؿقاصؾمععماٌرؼضمحقثمإنمػذامؼعؿربمعمذرامضقؼام

.مٌلؿقىماًدعةماظطؾقةماظؿكمتؼدممظؾؿرؼض

م

:مجقدةماًدعةماظصققة:مجقدةماًدعةماظصققة

تعـكمجقدةماًدعةماظصققةمدفقظةماظقصقلمظؾكدعاتماظصققة،موأنمتؽقنمسؾؿقةم

وعـادؾة،موذظؽمؼؿطؾبمرؾقؾامعاػرام،موأدوؼةمعـؾؿةماظػاسؾقةمسؾؿقاموشريمعـؿفقةماظصالحقةم

ووفقزماٌلؿشػقاتمؼؽقنمعؼؾقالم،مدفؾماٌـالموصكماٌؿـاول
%2$

،مواىقدةمػكمسؿؾقةم

علؿؿرةموظقلتمصؼطمإثؾاتمحاظةمصكموضتمعا،موظذامجيبمسؾكمذيقعماظعاعؾنيمصكماجملالم

اظطؾكمعـمساعؾكمغظاصةمودؽرتارؼةموػقؽةممترؼضموأرؾاءموصـقنيموإدارؼنيمأنمحياصظقامسؾكم

علؿقىمجقدةماًدعةماظؿكمتؼدممظؾؿرضك،موأنمؼعؿؾقامدائؿامسؾكمهلقـفاموتطقؼرػا،موالبدم

أنمؼؽقنمػـاكمسؿؾقةمتؼققؿمدائؿمٌلؿقىمجقدةماًدعةماٌؼدعةمظؾؿرضك،موميؽـم

 .ايصقلمسؾكمذفادةمجبقدةماًدعةمعـماىفاتماٌعـقةماٌكؿصةممبـؾمػذهماألسؿال

 

:مواجؾاتماظطؾقبمسبقماٌرؼض:مواجؾاتماظطؾقبمسبقماٌرؼض

االدؿؿاعمظشؽقىماٌرؼضمواظؿػفؿمٌعاغاتف،موأنمحيلـمععاعؾؿفموؼرصؼمبفمأثـاءماظػقص،م

مغظرةمدوغقةموؼلؿفزئمبفمأومؼلكرمعـفم،معفؿامهوالمجيقزمظفمأنمؼؿعاديمسؾكماٌرؼضممأومؼـظرمإظل

طانمعلؿقاهماظعؾؿلمواظـؼاصكمواالجؿؿاسل،موأنمحيرصمسؾكماٌلاواةمبنيمذيقعم

                                           
1) Roger T. Anderson, Fabian T. Camacho and Rajesh Balkishman (2007):  Willing to 

wait ?:  The influence of patient wait time on satisfaction with primary care.  BMC 

Health services research 2007, 7:31 

2) Health and Human Rights – A resource guide for open society institute and equities, 

2007 
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اٌرضك
%1$

موسؾكماظطؾقبمأنمؼؼقممبعؿؾمطؾمعامؼؼـعمعرؼضفمبلغفمؼقظقفماطربمضدرمعـم،

االػؿؿاممواظرتطقزمصكمحاظؿفمدونمتدخؾمأىمسقاعؾمخارجقةمتمثرمبدرجةمطؾريةمصكممترطقزهم

أومتشغؾفمسـماالدؿؿاعمٌرؼضفمباػؿؿاممذدؼدمعـؾماظؿقدثمععماآلخرؼـمأثـاءمعـازرةم

.ماٌرؼضمأوماإلجابةمسؾكماهلاتػمأوماالغشغالمبلىمأسؿالمأخرىمأثـاءمتقاجدهمععماٌرؼض

م

:موعـمأدادقاتمصػاتماظؿقاصؾماىقدةماٌطؾقبةمعـماألرؾاء

اٌؼدرةمسؾكماظؿعرفممسؾكمأسراضماٌرضمبشؽؾمربددمودضقؼم،موػذامؼؿطؾبمأنم 1$

تؽقنماألدؽؾةمعـماظـقسقةمذاتماظـفاؼةماٌػؿقحةمبدالمعـماألدؽؾةمذاتماظـفاؼةماٌغؾؼةم

واظؿكمجيبمادؿكداعفامصؼطمضؾؾمغفاؼةماٌؼابؾةمظؾؿلطدمعـمبعضماألسراضماٌفؿة،م

وأنمؼؽقنماظطؾقبمسؾكمضدرمسالمعـماٌفارةماإلطؾقـقؽقةمواٌفـقةماظؿكمتمػؾفمألنم

.مؼؼدممأصضؾماًدعاتماظطؾقةماٌؿؽـة

هدؼدمعامؼعرصفماٌرؼضمعـمععؾقعاتمتؿعؾؼممبرضفموتصققحمبعضمعػاػقؿفممبشؽؾم 2$

عؾلط،مصؽـريامعـماألحقانمؼعرتىمماٌرؼضمأسراضمععقـةمألعراضمععقـةمضدمالمؼؽقنم

هلامأىمصؾةمبف،موسؾكماظطؾقبمأنمؼؼقممبؿصققحمػذهماٌػاػقؿمدونماالدؿفزاءم

 .باٌرؼضماوماإلحياءمظفمبعدمماظػفؿمأوماظؿؼدؼرماظلؾقؿ

عـاضشةمخقاراتماظعالجمأوماظػققصاتمععماٌرؼضموسائؾؿف،موإسطاؤػؿماظػرصةم 3$

ظؾؿشارطةمصكمادباذماظؼرار،موؼؽقنمػذاماظؼرارمعؾـقامسؾكماٌعؾقعاتماظطؾقةماظصقققةم

 .اٌؾـقةمسؾكماظدظقؾمواظؿكمؼؼقمماظطؾقبمبعرضفامدونمهقزمأومإجؾار

جيبمأنمؼشعرماٌرؼضمأنماظطؾقبمحيسموؼؼدرمعدىمععاغاتفموأنمؼـعؽسمذظؽمسؾكم 4$

 :تصرفمودؾقطقاتماظطؾقبمأثـاءمعـازرةماٌرؼضمعـؾم

أثـاءمذرحممم$طعالعةماإلجياب%اظـظرمإديماٌرؼضمأثـاءماٌؼابؾةموػزماظرأسمبشؽؾمبلقطم

اٌرؼضمياظؿفماظصققة،موػذامدظقؾمسؾكمصفؿماظطؾقبمياظؿف،مواظؿؿؿؿةمبشؽؾمعؿؼطعمأثـاءم

                                           
ماٌؽؿبم–عـظؿةماظصقةماظعاٌقةم:مماٌصدر.مماٌقـاقماإلدالعلماظعاٌكمظألخالضقاتماظطؾقةمواظصققة 1) 

.ماإلضؾقؿكمظشرقماٌؿقدط
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االدؿؿاعمظؾؿرؼض،موػذامدظقؾمسؾكمعؿابعةماظطؾقبمظشرحماٌرؼض،مواظؿؼؾقؾمضدرماإلعؽانم

.معـماألذقاءماظؿكمتمثرمسؾكمتلؾلؾماٌؼابؾةمعـؾماظردمسؾكماظؿؾقػقنمأومتقضقعمبعضماألوراق

طذظؽممجيبمأنمؼشعرماٌرؼضمأنماظطؾقبمعؿعارػمععفمصكمعقاجفةمعشاطالهمدقاءم

.ماظصققةمأومأىمعشاطالتمأخرى

وإذامطانماظعؾؿماظقادعمبلعقرماظطبمواًربةماظؽؾريةموعفارةماظقدؼـمتلتكمصكمعؼدعةم

صػاتماظطؾقبماىقد،مصننمصػاتماظؿقاصؾماظػعالمواىقدمػكمجزءمالمؼؿفزأمعـمذكصقةم

مم.اظطؾقبماظـاجحموهلامأثرمطؾريمصكماظؿشكقصمواظعالج

 

م
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اٌطؾبماظـاغكماٌطؾبماظـاغكم

  تردقخمثؼاصةماظؿعاعؾماظرذقدمععمراظبماًدعةماظطؾقةتردقخمثؼاصةماظؿعاعؾماظرذقدمععمراظبماًدعةماظطؾقة

مصكماظؿشرؼعماإلدالعلممصكماظؿشرؼعماإلدالعلم

ممممممممممممم

معـمأذدمحاالتماظضعػماظؿكمميؽـمأنمتصقبماإلغلان،محقثم–موالمؼزالم–طانماٌرضم

تؼعدمبفمصقؿفمسـممماردةمغشارف،مودبذظفمسـدمماظؼقامممبفؿؿفمصكمايقاة،موظؾؿرضمرػؾةم

تربؽمذػـماٌرؼض،موترػؼمصؽرهموتؾددمظدؼفمضدرامطؾريامعـماظطؿلغقـةمسؾكمحقاتف،موايقاةم

عـمأسظؿمعامحيرصمسؾقفماإلغلانموخيافمعـمضقاسف،مصنذامعامادؿشعرمأغفمدقفمؼػؼدمحقاتفم

صننمذظؽمميـؾمسؾؽامغػلقامثؼقالمسؾكمغػلفموسؼؾف،موضدمجيرهمذظؽمإديماالغطقاءمواالغزواءم

واظؾعدمسـمذباالتمايقاةماظؿكمؼـشطمصقفاماألصقاءماظذؼـمطانمؼشارطفؿمصقفامضؾؾمأنمؼصقؾفم

عامأصابفمعـمضدرماهللمحنيماخؿربهمباٌرضموأجرىمسؾقفمذظؽماالبؿالء،موألنماٌرضمحيدثم

ذظؽماالرتؾاكمصكمحقاةماإلغلان،موجيرهمإديمذظؽماظقضعمعـماظضعػمواإلرػاقماظذىمؼعفزم

صقفمسـمدصعفمبـػلف،مألغفمالمميؾؽمعـمأدؾابماظعؾؿموعفـةماظعالجمعامؼلؿطقعمبفمذظؽ،ماضؿضكم

أنمؼعاعؾمبـؼاصةمخاصة،موعـماٌعؾقممأنمظؾـػسماظؾشرؼةمواجبمايػظمواظرساؼة،محؿكموظقم

طاغتمدبؿصمبشكصمواحد،مصننماظـػسماظقاحدةمتعؿربمطلغػسماظـاسمذيقعامصكماظؼقامم

حبػظفا،مطؿامأنمترطفامظؾضقاعمواهلالكمؼعؿربمصكماإلثؿمطرتكمأغػسماظـاسمذيقعا،موػذام

ضيمَضؿشيؾشيم-م:م"ممتعادي–اٌعـكمؼدلمسؾقفمضقلماهللم ضـيمَأجضيؾغيمذشيِظَؽمَطؿشيؾضيشيامسشيَؾكمبشيـِلمإغيدضيرشياِئقؾشيمَأغؼيفصيمعشي ِع

ضـيمَأحضيقشياػشيامَصَؽَلغؼيؿشيامَأحضيقشياماظؼياسشيم غشيْػلطيامِبغشيقضيرغيمغشيْػسػيمَأوضيمَصلشياٍدمِصلماْظَلرضيضغيمَصَؽَلغؼيؿشيامَضؿشيؾشيماظؼياسشيمجشيِؿقعطياموشيعشي

$1%" جشيِؿقعطيا

،محقثمأصادمػذاماظؼقلماظؽرؼؿ،مأنماظـػسماإلغلاغقةمواجؾةمايػظ،موأنمػذام

اظقجقبمالمؼؼؾؾماظؿؾعقضمصكماظـػسماظقاحدة،موجيبمهلامطاعال،موعـممساتمايؼققمصكم

اإلدالممأنمطؾمحؼمؼعفزمصاحؾفمسـمحػظفمواظؼقاممبفمالمؼعدمعـمصؽةمايؼققماًاصة،موإمنام

اظؿكمتؿؿقزمبلوظقؼةمخاصةم-ممتعاديم–ؼعدمعـمضؾقؾمايؼققماظعاعة،مأومعـمضؾقؾمحؼققماهللم

:مواػؿؿاممؼػققمعامتلؿقؼفمحؼققماألصراد،موذظؽمبـاءمسؾكماظؼاسدةماظػؼفقةماظؿكمتؼضكمبلنم

                                           
1
 .32معـماآلؼةم–مدقرةماٌائدةم $
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"مؼؿقؿؾماظضررماًاصمٌـعماظضررماظعام"
%1$

-م،موحقثمطانمحؼماٌرؼضمصكمحػظمحقاتفم

حؼامساعًامصقفبمأنمتـفضمبفماألعةمطؾفامضؿـم-مبدصعمرقارىءماهلالكمسـفا،موعـفاماألعراضم

عامتؼقممبفمعـمايؼققماظعاعةماظؿكمتؼدممسؾكمحؼققماألصراد،موالمجيقزمأنمحيقلماظعفزم

اٌاديمأوماظػؼرمأوماٌلؿقىماالجؿؿاسلمأومأىمظقنمعـماظقانماظؿؿققزمبنيماظـاسمدونم

تقصريػاموطػاظؿفامىؿقعماألصرادمبدرجةمدقاء،موعـمعؼؿضقاتماظؿعاعؾمععمحؼماٌرؼضمصكم

حػظمحقاتفموسالجمسؾؿف،مأنمحياطمجبقمعـماظؿعاعؾماظذىمجيبمأنمؼـؾعمعـمثؼاصةماجؿؿاسقةم

واغلاغقةمساعةمتلخذمصكماسؿؾارػامطاصةماألدؾابماظؿكمتصؾمباٌرؼضمإديمبرماألعان،موتؽػؾمظفم

ضدرامعـماٌشارطةمٌـمحقظفمصكمايرطةمواظـشاط،محؿكمالمؼؼعمضققةمظالغزواء،موغفؾام

.مظالغطقاءمثؿماالغلقابمعـمايقاة

محيؿاجمإديمغقسنيمعـماظرساؼةماظطؾقة،م–محالمعرضفم–إنماٌرؼضم:موميؽـماظؼقلم

اظرساؼةماظـػلقةماظؿكمتعقـفمسؾكمػزميةماٌرضمواالغؿصارمسؾقفمواٌؿؿـؾةمصكماظؿقاصؾم:مأوهلؿا

اظرساؼةماظطؾقةماظؿكمتالئؿمحاظؿفموتعاجلمسؾؿف،مواٌؿؿـؾةمصكماظؿعاعؾم:ماإلغلاغكمععف،موثاغقفؿام

األخالضلماٌفـكمععماٌرؼضم،موػذانماظـقسانمعـماظرساؼةمحيؿاجانمإديمبقانمؼؼؿضكمم

 :دبصقصمعؾقثمظؽؾمعـفؿا،موذظؽمعامؼؿعنيماٌصريمإظقفمصقؿامؼؾكم

م

                                           
1
م–إلبـمنقؿم-ممدارماظؼؾؿمبدعشؼ،مواألذؾاهمواظـظائر–م385مصم–ماظؼقاسدماظػؼفقةم–سؾكماظـدويم.مد م$

م–م1مج–موذرحمدؾقؿمبازمسؾقفام–معـمذبؾةماألحؽامماظعدظقةم26ماٌطؾعةممماظؿقصقؼقة،مواٌادةم–م95ص

 .رؾعةمدارماظؽؿبماظعؾؿقةمبؾريوت-31ص
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اظػرعماألولماظػرعماألولم

ماظؿقاصؾماإلغلاغلمععماٌرؼضاظؿقاصؾماإلغلاغلمععماٌرؼض

م

مسـم–مباظؼطعم–ممامػقمععؾقممأنماٌرضمؼضعمصاحؾفمصكمعقضػمغػلكمخاصمخيؿؾػم

:موضعماظلؾقؿماٌعاصك،مورمبامطانمػذاماٌقضػمعـمأطربماظدالئؾمسؾكمصقةماظؼقلماٌلثقر

إنماظصقةمتاجمسؾكمرءوسماألصقاءمالمؼراهمإالماٌرضك،موعظاػرماٌرضمصكمجلؿماٌرؼضم

المتؼؿصرمسؾكمذظؽماًؾؾماظعضقىماظذىمخيرجمبلحدمأسضائفمأومأجفزةمجلؿفمسـموزقػؿفم

معامحيدثفماٌرضمعـمػزةم–مععمذظؽماًؾؾماظعضقىم–اظؿكمأوجدهماهللمهلا،موظؽـفامتشؿؾم

غػلقةمضدمؼروػمهلاماٌرؼض،مأومؼؼعمصكمدائرةماظؼؾؼمعـمغؿائففا،موظقممتمترطفمظؿؾؽماظدائرةم

اٌزسفةمصننمحاظؿفماظصققةمدقفمتزدادمتدػقرا،موضدمؼعفزمبـاؤهماظؾدغكمسـماظصؿقدم

.مواٌؼاوعة

وػذاماٌعـكماظذىمؼػرقمبنيماياظةماظـػلقةمواياظةماظعضقؼةمظؾؿرضمؼظفرمواضقامصكم

طؾمعامعـمذلغفمدالعةماىلؿمواظـػس:مطالمماظػؼفاءمسـف،محنيمؼعرصقنماظصقةمبلغفام
%1$

،مأوم

عامؼالزمماظؾدنمعـماسؿدالماظطؾقعةماظؿكمتؽقنمبفاماألصعالماظطؾقعقةمأوم:م"حنيمؼؼقظقنمإغفام

"اظـػلقةمواىؾؾقةمدؾقؿةموعلؿؼقؿةموصؼمصطرتفا
%2$

.م

وباظؾـاءمسؾكمػذاماظؿصـقػمظؾؿرضكمضلؿماظػؼفاءمعقارـماظعؾةماظـاوةمسـماألعراضموصؼام

ٌاماغؿفقامإظقفم،مإديمأعراضماظؼؾقب،موأعراضماألبدان،موملمؼؼصدواممبرضماظؼؾقبمعامؼعرتؼفام

اًؾؾماظـػلكماظذىمخيرجمبصاحؾفمسـم:معـماًؾؾماظعضقى،موظؽـفؿمأرادومبفذاماإلرالق

                                           
1
م–وعامبعدػام609مص–أريدمطـعانم.مد.ماٌقدقسةماظطؾقةماظػؼفقةمصكماظصقةمواٌرضمواٌؿارداتماظطؾقة م$

 .دارماظـػائسمباألردن

2
رؾعةمعؽؿؾةم-م7ص-6ج–،مواٌغـكمالبـمضداعةم24مص–م18مج–اٌؾلقطمظؾلرخلكم:مصكمػذاماٌعـكم م$

،مرؾعةمايؾؾك،مم183ص-2ج–اظرؼاض،مواظؿقضقحمععماظؿؾقؼحمذرحمعنتماظؿـؼقحمظؾؼاضكمصدرماظشرؼعةم

-مػـ،مطشػماإلدرارمسؾكمأصقلماظؾزودى1315اٌطؾعةماظعـؿاغقة.م186ص-2ج–وذرحماٌـارموحقاذقفم

رؾعةمبقالقم-186ص-2ج-مواظؿؼرؼرمواظؿقؾريمالبـمأعريماياج-مرؾعةماهلـد-م1427ص-4ج

 .ػـ1317دـة
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اظؿعاعؾمبايؼمواالغلفاممععماًؾؼ،موجيعؾفمصكمعقضػمعغاؼرمٌلؾؽماظـاسموسؼقدتفؿ،م

ِصلمُضُؾقِبفغيؿضيمعشيرشيضظيم:م"مسـماٌـقرصنيمواٌـاصؼني-متعادي-موظعؾمػذامػقماٌؼصقدمبؼقلماهلل

"َصزشيادشيػصيؿصيماظؾخفصيمعشيرشيضطيا
%1$

شيمِصلمُضُؾقِبفغيؿضيمعشيرشيضظيموشياْظَؽاِصرصيونشيمعشياذشيامَأرشيادشيم :م"،موضقظفمتعادي وشيِظقشيُؼقلشيماظخِذؼ

$2%" اظؾخفصيمِبفشيذشيامعشيشـيًؾا

شيمَضقضيًظام:م"م،موضقظفمتعادي شـيمِباْظَؼقضيلغيمَصقشيْطؿشيعشيماظخِذيمِصلمَضْؾِؾِفمعشيرشيضظيموشيُضْؾ َصَؾامتشيكضيضشيعضي

"عشيعضيرصيوًصام
%3$

،مصننماٌؼصقدمباٌرضمصكمػذهماآلؼاتماظؽرمياتموشريػامظقسمػقماٌرضم

اظعضقى،موإمنامػقماٌرضماظـػلكماظذىمجيرماٌرؼضمإديمررؼؼماسقجاجموزائػمأسضائف،م

.موعغاؼرةماظلؾقكماإلغلاغلماظؼقؼؿ

والمخيػكمسؾكمأحدمعـمأػؾماظطبمواًربةمأنمادؿقاءماياظةماظـػلقةموارتػاعماظـقاحلم

اٌعـقؼةمصكماٌرؼضمعدخؾمرئقسمظعالجمأعراضفماظعضقؼةموسؾؾفماىلدؼة،موػقمعدخؾمالم

إنماألرواحم:م"مؼـؽرهماظؿشرؼعماإلدالعلمبؾمؼعضدهموؼؼره،موصكمػذامؼؼقلماإلعاممابـماظؼقؿ

صؽقػمؼـؽرمٌـمضقؼتم.معؿكمضقؼتم،موضقؼتماظـػقسمواظطؾقعةمتعاوغامسؾكمدشيصعماظداءموضفره

رؾقعؿفموغػلفموصرحتمبؼربفامعـمبارئفاموأغلفامبف،موحؾفامظف،موتـعؿفامبذطره،مواغصرافمضقاػام

طؾفامإظقف،موذيعفامسؾقفموادؿعاغؿفامبفموتقطؾفامسؾقف،مأنمؼؽقنمهلامذظؽمعـمأطربماألدوؼة،م

عـمػذامأعقرامطـرية،م-مسبـموشريغام-موتقجبمهلامػذهماظؼقةمرصعماألملمباظؽؾقةم،موضدمجربـام

ورأؼـاػامتػعؾمعامالمتػعؾفماألدوؼةمايلقة،موػذامجارمسؾكمضاغقنمايؽؿةماإلهلقةمظقسمخارجام

"سـفا
%4$

.م

واظؿعاعؾماظـػلكمععماٌرؼضمجيبمأنمؼعـكمبرصعمععـقؼاتف،موتلعقـفمعـمأنمؼػرتدفم

شيمظذظؽم اًقفمعـماٌرض،موؼؾدوممماموردمصكماظلـةماظصقققة،مأنماظؿشرؼعماإلدالعكمضدمد

عقاداةماٌرؼضمواخؿقارماألدؾقبماٌؿػائؾمصكمايدؼثمسـمسؾؿف،م:ماٌؼصدمأعرؼـمػؿام

واحرتاممإرادتفمسـدممماردةماظعالجمععف،موحيلـمبقانمطؾمعـمػذؼـماألعرؼـمصكمعطؾبم

 :سؾكمحدة

م

                                           
1
 .10معـماآلؼةم –مدقرةماظؾؼرةم $

2
 .31معـماآلؼةم–مدقرةماٌدثرم $

3
 .32معـماآلؼةم–مدقرةماألحزابم $

4
 .ذعقبموسؾدماظؼادرمأألرغموطم،مرؾعةمعمدلةماظرداظة:مهؼقؼم.،م12ص–م4ج–مزادماٌعادم–مإبـماظؼقؿم $
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اٌؼصدماألولماٌؼصدماألولم

عقاداةماٌرؼضمواظؿقدثممععفمبلدؾقبمعؿػائؾمسـمسؾؿفمعقاداةماٌرؼضمواظؿقدثممععفمبلدؾقبمعؿػائؾمسـمسؾؿفم

م

عقاداةماٌرؼضمحؼمعؽػقلمظفمصكماإلدالم،موػقمعـمايؼققماظؿكمطػؾفاماظشارعم

ظؾؿرؼضمٌامصكمتؾؽماٌقاداةمعـماٌشارطةماإلغلاغقةماظؿكمتشعرهمبؼقؿؿفماالجؿؿاسقةم

وأػؿقؿفمصكماظقدطماظذىمؼعقشمصقف،موأغفمعطؾقبمالمعرصقض،موربؾقبمالمعؽروه،موٌام

طاغتمتؾؽماٌقاداةمتظفرمصكمزؼارةماٌرؼضمأوماالرؿؽـانمسؾقف،مصؼدممذرعماإلدالممزؼارةم

اٌرضكمبلدظةمصقققة،متػقدمأغفامعـمحؼققماٌرؼضماظؿكمجيبمأنمهرتم،موأغفامؼـؾغكمأنم

تؽقنمربؽقعةمصكموضؿفاموعدتفامبؾمواظؼقاممبفا،مبظروفماٌرؼضموعصؾقؿف،مصالمؼطقؾماظزائرم

اظزؼارةمإالمإذامرشبماٌرؼض،موالمؼطؾؾفامإذامادؿشعرمعـفمايرجمأوماصؿؼدماألغسمعـمحاظف،م

:معراساةمٌشاسرهمأومخقصامسؾقفمعـماإلرػاق،موغشريمإديمذظؽمصقؿامؼؾك

 

:معقاداةماٌرؼضمباظزؼارةم:مأوال :معقاداةماٌرؼضمباظزؼارةم:مأوال

زؼارةماٌرؼضمعـمأػؿمحؼقضفماٌؽػقظةمظفمصكماإلدالم،مؼدلمسؾكمذظؽمعامروىمسـم

حؼماٌلؾؿمسؾكماٌلؾؿم:م"مضالم-م:مم$%-ممأنمردقلماهللم–مرضكماهللمسـفم–أبكمػرؼرةم

"ردماظلالمم،موسقادةماٌرؼض،مواتؾاعماىـائز،موإجابةماظدسقة،موتشؿقتماظعارس:مزيس
%1$

،م

صؼدمدشيلمػذامايدؼثمسؾكمأنمزؼارةماٌرؼضمحؼمعؽػقلمظف،موػقمحؼمالزممعـمجفؿنيم

:مػؿا

أنماظشارعمضدمأشرىمسؾكمصعؾفموحضشيمسؾقفممبامؼعؿربمعدساةمالحرتاعفمواحملاصظةمسؾقف،م %1$

إنماٌلؾؿم:م"مضال-مم$%-مأنمردقلماهلل–رضكماهللمسـفم–وعـمذظؽمعامروىمسـمثقبانم

وعامخصيرَصةم:مإذامسادمأخاهماٌلؾؿمملمؼزلمصكمخصيرصةماىـةمحؿكمؼرجع،مضقؾمؼامردقلماهللم

                                           
1
مبلـدهمسـماظرباءمبـمسازب،م2/90طؿابماىـائزمبابماألعرمباتؾاعماىـائزم-مأخرجفماظؾكارىمصكمصقققفمم$

 .2162مح4/1704بابمعـمحؼماٌلؾؿمظؾؿلؾؿمردماظلالمم-موأخرجفمعلؾؿمصكمصقققفمطؿابماظلالمم
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"جـاػا:ماىـةم؟،مضالم
%1$

،مصؼدمدلشيمػذامايدؼثمسؾكمأنمعـمؼزورماٌرؼضمجيـكممثارم

زؼارتفمظفمسـمطؾميظةمؼؼضقفامصكماظؼقاممبفامعـمجـكماىـةمومثارػا،موصكمػذامإشراءم

مرضكم–سؾكماظؼقاممبؿؾؽماظزؼارةموهذؼرمعـمعضارمإػؿاهلا،موعـمذظؽمعامروىمسـمسؾكم

عامعـمعلؾؿمؼعقدمعلؾؿامشدوةمإاَلم:م"ممؼؼقلم–م$%م–مسعتمردقلماهللم:م"مضالم–اهللمسـفم

صؾكشيشيشيشيشيمسؾقفمدؾعقنمأظػمعؾؽمحؿكمميلك،موإنمسادهمسشقةمصؾكمسؾقفمدؾعقنمأظػمعؾؽم

"حؿكمؼصؾح،موطانمظفمخرؼػمصكماىـة
%2$

،موضدمدلمػذامايدؼثمسؾكمعامدلشيمسؾقفم

 .مدابؼفمعـمرساؼةمحؼماٌرؼضمصكماظزؼارةموايرصمسؾقفا

 

مةوصكمذظؽمعدسا.مضدمجعؾمزؼارةماٌرؼضمعـمضؿـمحؼقضفماظقاجؾةمظف-تعادي–أنماهللم %2$

الحرتاعفاموحضمسؾكمصعؾفاموهذؼرمعـمسدمماظؼقاممبفا،مؼدلمسؾكمذظؽمعامرواهمعلؾؿم

إنماهللمسزموجؾشيم-م$%-مضالمردقلماهللم:م"ممضالم–مرضكماهللمسـفم–سـمأبكمػرؼرةم

ؼاربمطقػمأسقدكموأغتمربم:مؼامابـمآدمم،معرضتمصؾؿمتعدغل،مضالم:مؼؼقلمؼقمماظؼقاعةم

أعامسؾؿتمأنمسؾديمصالغامعرضمصؾؿمتعده؟م،مأعامسؾؿتمأغؽمظقمسدتفم:ماظعاٌنيم؟م،مضالم

"ظقجدتينمسـده
%3$

،موػذامايدؼثمؼدلمسؾكمأنماهللمصكمععقةماٌرؼضمبؾطػفمورريؿف،م

وأنمعـمؼزورماٌرؼضمدقفمحيظكمبشرفمتؾؽماٌعقة،موصكمذظؽمحضمسؾكماحرتاعفا،م

 .وإشراءمسؾكمصعؾفا

م

:ماظدساءمظؾؿرؼضمباظشػاءم:مثاغقام :ماظدساءمظؾؿرؼضمباظشػاءم:مثاغقام

وعـمحؼماٌرؼضمسؾكمعـمؼزورهمأومؼعؾؿممبرضفمأنمؼدسقمظفمباظشػاء،مؼدلمسؾكمذظؽمعام

طانمؼعقدمبعضمأػؾفمميلحمبقدهمم-م:مم$%-مأنماظـؾكم-ممرضكماهللمسـفام–روىمسـمسائشةم

                                           
1
 .2568مح4/1989بابمصضؾمسقادةماٌرؼضم-مطؿابماظربم-ممأخرجفمعلؾؿمصكمصقققفم $

2
-م970مح301-3/300بابمعامجاءمصكمسقادةماٌرؼضم-مطؿابماىـائزم-ممأخرجفمعلؾؿمصكمصقققفم $

موضالمأبقمسقلكمػذامحدؼثمحلـمشرؼبمطمدارماحقاءماظرتاثماظعربكم–بلـدهمسـمسؾكمرضكماهللمسـفم

 .بريوتمهؼقؼمػشامممسريماظؾكارىم

3
مبلـدهمسـمأبكمػرؼرةمرضكم4/1990بابمصضؾمسقادةماٌرؼضم-مطؿابماظربم-مأخرجفمعلؾؿمصكمصقققفم $

 .اهللمسـف
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اظؾفؿمربماظـاسمأذػبماظؾاس،ماذػمأغتماظشاصك،مالمذػاءمإالمذػاؤكمذػاءم:م"ماظقؿـكموؼؼقل

"المؼغادرمدؼؿا
%1$

-مسادغكمردقلماهللم:م"ممضالم–مرضكماهللمسـفم–،موسـمدعدمبـمأبكموضاصم

%$اظؾفؿماذػمدعدا،ماظؾفؿماذػمدعدام،ماظؾفؿماذػمدعدام:م"مصؼالمم-مم"
%2$

،موسـمابـمسؾاسم

أدللم:معـمسادمعرؼضامصؼالمسـدهمدؾعمعراتم:م"مضالم-م$%م–مسـماظـؾكم–مرضماهللمسـفؿام–

"عـمذظؽماٌرض-ماهللمدؾقاغفم-ماهللماظعظقؿمربماظعرشماظعظقؿمأنمؼشػقؽمإالمساصاهم
%3$

،م

دخؾمسؾكمأسرابكمؼعقده،موطانمإذامدخؾمسؾكمعـمؼعقدهمم:م-م$%-مأنماظـؾك–مأؼضام–وسـفم

"مالمبلسم،مرفقرمإنمذاءماهلل:م"مضالم
%4$

،مصؼدمدظتمػذهماألحادؼثموشريػا،مسؾكمأنماظدساءم

.مظؾؿرؼضمعـمآدابمزؼارتف،موأغفمعـمحؼقضف

 

:ماإلذارةمإديمأنماٌرضمؼرصعمضدرماٌرؼضم:ممثاظـا :ماإلذارةمإديمأنماٌرضمؼرصعمضدرماٌرؼضم:ممثاظـا

المؼصحمأنمؼؽقنماٌرضمعصدرممشاتةمباٌرؼضمأوماظؿشػكمصقفم،مألغفمظقسماغؿؼاعامعـم

مرضكم–اهلل،مبؾمضدمؼؽقنمسالعةمسؾكمحؾفمورضاه،مؼدلمسؾكمذظؽمعامروىمسـمأبكمػرؼرة

"عـمؼردماهللمبفمخريامؼصبمعـفم:م"مضالمم-م$%-ممأنمردقلماهللم–اهللمسـفم
%5$

،مصؼدمدلمػذام

ايدؼثمسؾكمأنماهللمإذامأحبمسؾدامابؿاله،موهلذامالمؼؽقنمدائغاماسؿؾارماٌرضمواالبؿالءم

.مدظقالمسؾكمشضبماهللمواغؿؼاعف

طؿامأنماٌرضمحيطمعـمأوزارماٌمعـ،مأومؼرصعمدرجؿف،مؼدلمسؾكمذظؽمعامروىمسـم

عامؼصقبماٌلؾؿمعـمغصبموالموصبم:م"مضالم-مم$%-مأبكمدعقدماًدرىمأنمردقلماهللم

                                           
1
مسـمسائشةم7/172بابمرضقةماظـؾكمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم-مطؿابماظطبم-مأخرجفماظؾكارىمصكمصقققفم $

م–م4/1721بابمادؿقؾابمرضقةماٌرؼضم-مطؿابماظلالبم-مموأخرجفمعلؾؿمصكمصقققفم–رضكماهللمسـفام

 .مبلـدهمسـمسائشة2191مح1722

2
موأخرجفمعلؾؿم153-7/152بابموضعماظقدمسؾكماٌرؼضم-مطؿابماظطبم-ممأخرجفماظؾكارىمصكمصقققفم $

 .3/1253بابماظقصقةمباظـؾثم-مطؿابماظقصقةم-مصكمصقققفم

3
مبلـدهمسـمسؾدماهللمبـمسؾاسم2088مح410مصـ4محـ32أخرجفماظرتعذىمصكمدــفمطؿابماظطبمبابمرضؿم م$

 .وضالمأبقمسقلكمػذامحدؼثمحلـمشرؼب

4
 .7/152بابمسقادةماألسرابكم-مطؿابماٌرضكم-ممأخرجفماظؾكارىمصكمصقققفم $

5
 .مبلـدهمسـمأبكمػرؼرة7/149بابمأولمطؿابماظطبم-مطؿابماظطبم-ممأخرجفماظؾكارىمصكمصقققفم $
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والمػؿموالمحزنموالمأذىموالمشؿمحؿكماظشقطةمؼشاطفا،مإالمرصعفماهللمبفامدرجةمأومطػرمبفامعـم

"خطاؼاهم
م%1$

،موحقثمطانماٌرضمدؾؾامظرصعةماٌرؼضماٌمعـمسـدمربف،مصنغفمؼـؾغكمأنمؼؽقنم

.مرصقعماظؼدرمسـدمخؾؼف

م

:مأنمؼؾشرماٌرؼضمباظشػاء:ممرابعا :مأنمؼؾشرماٌرؼضمباظشػاء:ممرابعا

وعـمحؼماٌرؼضمسؾكمعـمؼزورهمأنمؼلؿعمعـفمطالعامعؾشرامحيقكمصقفمأعؾماظشػاء،موالم

ؼؾعثمصكمغػلفماظؼـقطمواظقلسمعـمرريةماهلل،مؼدلمسؾكمذظؽمعامروىمسـمأبكمدعقدم

إذامدخؾؿؿمسؾكماٌرؼضمصـػلقام-م:مم$%–ضالمردقلماهللم:ممضالم–رضكماهللمسـفم-ماًدرى

"ظفمصكمأجؾفم،مصننمذظؽمالمؼردمذقؽاموؼطقبمغػلفم
م%2$

،موععـكمغػلقامظفمصكمأجؾفم،مأىم،م

أذػؾقامسـفمايزنمواًقفمعـماٌرضمباظدساءمظفمباظشػاءمورقلماظعؿر،موالمتؼؿؾقامسـدهم

حبمايقاةمأومتػؼدوهماألعؾمصكماظشػاءمحؿكموظقمطاغتمسؾؿفمسلريةماظشػاءمأومعؿعذرةم

.ماظعالج

مرضكماهللم–وعـماظؾشارةمباظشػاءماظػللمايلـ،مؼدلمسؾكمذظؽمعامروىمسـمأبكمػرؼرةم

وعاماظػللم،م:ماظػللم،مضاظقام:مالمررية،موخريػام:مؼؼقلم-مم$%-ممسعتمردقلماهللم:ممضالم–سـفم

"اظؽؾؿةماظطقؾةمؼلؿعفامأحدطؿ:مضال
%3$

.م

م

م

م

                                           
1
مبلـدهمسـمأبكمدعقدم7/148بابمأولمطؿابماٌرضكم-مطؿابماٌرضكم-ممأخرجفماظؾكارىمصكمصقققفم $

بابمثقابماٌمعـمصقؿامؼصقؾفمعـمعرضم-مطؿابماظربم-ماًدرىموأبكمػرؼرة،موأخرجفمعلؾؿمصكمصقققفم

 .2573مح1993-4/1992أومحزنمأومسبقمذظؽمحؿكماظشقطةمؼشاطفام

2
م–مسـمأبكمدعقدماًدرىم2092مح412مصـ4محـ35بابمرضؿم-مطؿابماظطبم-ممأخرجفماظرتعذىمصكمدــفم $

 .وضالمأبقمسقلكمػذامحدؼثمشرؼب

3
مبلـدهمسـمأبكمػرؼرةمرضكم175م-7/174بابماظطريةم-مطؿابماظطبم-ممأخرجفماظؾكارىمصكمصقققفم $

 .اهللمسـف
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اٌؼصدماظـاغلماٌؼصدماظـاغلم

احرتاممإرادةماٌرؼضمسـدماظعالجماحرتاممإرادةماٌرؼضمسـدماظعالجم

م

المجيقزمأنمتفدرمآدعقةماٌرؼضمأومأنمؼؿفاػؾماظؼائؿقنمباظعالجمإرادتفمورضاهمبؽؾم

إجراءمؼؿكذمععفمرؾؾامظشػائف،موايصقلمسؾكمرضاماٌرؼضمؼؼؿضكمتؾصريهمحباظؿفموعامحيؿاجم

إظقفمعـماظعالجمظؾؼضاءمسؾكمسؾؿف،موعامؼؽؿـػمػذاماظعالجمعـماآلثارماىاغؾقةماظلقؽةماظؿكم

ميؽـمأنمتؿكؾػمسـف،موأنمؼؿؿمايصقلمسؾكمرضاماٌرؼضمخبطقاتماظعالجمبـاءمسؾكمإرادةم

:محرةموبصريةم،موغشريمإديمذظؽم

م

:مواجبماظطؾقبمأنمؼؾصشيرماٌرؼض:ممأوال :مواجبماظطؾقبمأنمؼؾصشيرماٌرؼض:ممأوال

جيبمسؾكماظطؾقبمأنمؼؾصرماٌرؼضمتؾصريامأعقـامحباظؿفماٌرضقةمحؿكمؼؽقنمسؾكمبقـةم

عـمأعرهم،موؼؿفاوبمعلؾؽفماٌؿعؾؼمباظعالجمععماظغاؼاتماظؿكمؼـشدػاماظطؾقب،مواظؿؾصريمؼعدم

اظدؼـمم:م"مم-$%-مغقسامعـماظـصحماظقاجبمألئؿةماٌلؾؿنيمأومساعؿفؿمحبدؼثماظـؾكم

ٌـمؼامردقلماهللم؟م،مضالمهللموظردقظفموظؽؿابفم،موالئؿةماٌلؾؿنيم:ماظـصققةم،مضؾـام

"وساعؿفؿ
%1$

،مواٌرؼضماعامأنمؼؽقنمعـمأئؿةماٌلؾؿنيمأومساعؿفؿمصقفبماظـصحمظف،موعـم

:ماظـصحمعامؼؿعؾؼمبلالعةمبدغفموإغؼاذهمعـمعرضف،موؼشرتطمظصقةماظـصققةماظطؾقةمأعرانم

أنمتؽقنمصادضةمؼؾؿزمماظطؾقبمصقفامحدودماألعاغةمواإلخالصمبعقدامسـمتطؾعاتم:مأوهلؿا

اظؽلبماٌادى،مأومايصقلمسؾكمخربةمرؾقةمعـممماردةماظعؿؾماظطؾكماظذىمؼـصحمصقف،مأوم

.مأىمعلربمآخرمبعقدةمسـمسالجماٌرؼضموعؼاوعةمسؾؿف

أنمؼؾزمماظطؾقبمحدودمايؽؿةمصكمغصحماٌرؼضم،موخباصةمعامؼؿصؾمبؾثم:مثاغقفؿام

األعؾمصكمغػلف،موتؾشريهمباظشػاءمععماظدساءمظفمبف،موإذامطانمعرضفمعفؾؽامأومعـماألعراضم

اظؿكمهؿاجمإديمأدؾقبمععنيمصكماظعالج،مصالمؼلقغمظؾطؾقبمأنمؼصارحفمحبؼقؼةماألعرمإالمصكم

                                           
1
،مورواهماظؾكارىمصكم55ح1/74أخرجفمعلؾؿمصكمصقققفمطؿابماإلميانمبابمبقانمأنماظدؼـماظـصققةم م$

 .اظؿارؼخمورواهماظؾزارمسـمابـمسؿر
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ايدودماظؿكمالمتصادممحؼفمصكمرياؼؿفمعـمدبقبماظقلسمإديمضؾؾف،مأومإذامطانماٌرؼضم

ميارسمأسؿاالمالمتـادبمسؾؿف،موظقمتركمبدونمتؾصريمحؼقؼكمبفامودبقؼػمعـمآثارػام،مصنغفمضدم

إذامملمؼلؿفبم-مؼرطبمرأدف،موؼلؿؿرمصكمغشارفماٌضرمبف،موػـامؼؿعنيمسؾكماظطؾقبم

أنمؼَؾؿحمظفمباألدؾابماٌرضقةماظؿكمتؼؿضكمػذاماظؿققطمحؿكمالم-ماٌرؼضمظـصقفمذبردام

ؼلؿؿرمصكماٌؽابرةمواظؿفقرمسـدممماردةمسؿؾفماظققعكمدونمعراساةمظصقؿفمأومحاظؿفماٌرضقة،م

.مصالمؼؾؾثمأنمؼـؼضمسؾقفماٌرضموؼفؾؽف

وأداسماظؿزامماظطؾقبمبقاجبماظـصحمواظؿؾصري،مػقماحرتاممإغلاغقةماٌرؼضموتؼدؼرم

آدعقؿفموإذراطفمصكمتدبريمأعرمعـمأخصمذؽقغفمحؿكمالمؼؽقنمطلؼطماٌؿاع،مؼعؾثماظـاسم

صكمبدغفمدونماسؿؾارمظفموظؾـؼةماظؿكمؼضعفاماٌرؼضمصكمرؾقؾفمغؿقفةمظعدمماٌلاواةمبقـفؿامصكم

اظعؾؿمواًربة،مصننمسدمماظؿلاوىمصكماظعؾؿمبنيماظطرصنيمؼؾؼكمسؾكمساتؼماظطرفماألطـرمسؾؿام

أنمؼػضكمظؾطرفماألضؾمعـفمسؾؿا،موػقماٌرؼض،مباٌعؾقعاتماظالزعةم-موػقماظطؾقبم-م

إلناحمعفؿؿفؿا
%1$

.مم

 

:مايصقلمسؾكمرضاماٌرؼض:مثاغقا :مايصقلمسؾكمرضاماٌرؼض:مثاغقا

ايصقلمسؾكمرضاماٌرؼضمشاؼؿفماحرتاممإرادتفمصقؿامؼؿعؾؼمبلعرمغػلفم،مصننمصكماظعالجم

علادامجبلده،موتدخالمصكمأخصمذؽقغف،موحؼماإلغلانمسؾكمبدغفمأضقىمعـمحؼفمسؾكمبقؿف،م

وإذامطانماهللمضدمحشيرممدخقلماظؾقتمإالمبنذنمصاحؾف،مصألنمؼؽقنماالذنمواجؾامظؾؿلاسم

بؾدنماإلغلانمعـمبابمأودي،موذظؽمٌامػقمعؼررمعـمأغفمالمجيقزمألحدمأنمؼؿصرفمصكمعؾؽم

اظغريمإالمبلذغف
%2$

،موضدمرتبماظػؼفاءماظضؿانماٌادىمواىـائلمسؾكمسدمموجقدماإلذن
%3$

.م

                                           
1
مدارماظـفضةماظعربقةمدـةم–موعامبعدػام13مصم–ماظؿزاعاتماظطؾقبمصكماظعؿؾماظطؾكم–سؾكمنقدهم.ممد $

حبثم.مموعامبعدػام76مصم–ضقابطماظعالجمباظرضقةمصكماظؿشرؼعماإلدالعكم-ممسؾدماهللماظـفار.مم،مد1992

 .م29/10/1997-27مباظؽقؼتمعـمم–عؼدممظؾـدوةماظدوظقةمظؾعالجمباظؼرآنماظؽرؼؿم

2
 .96معادةم–مذبؾةماألحؽامماظعدظقةم $

3
م315صم–م2مج–مرؾعةماٌـار،موعغـكماحملؿاجمظؾشربقـكماًطقبم–م121مصم–م6مج–ماٌغـكمالبـمضداعةم $

–م1مج–ماٌؽؿبماإلدالعك،مواحملؾكمالبـمحزمم–م103صم-م5مج–مرؾعةمايؾؾكمواٌؾدعمالبـمعػؾحم–

 .مرؾعةمدارمايدؼث–م44صم
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م

مإذامطانمضدمبؾغمأػؾقةماظعؾارة،م–إذنماٌرؼض،مبلنمتؿففمإرادتفم:مممواظرضامؼؿؿـؾمصكم

سبقماظلؿاحمظؾؿعاجلممبؿاردةماألسؿالماظطؾقةماظالزعةم-مأوموظقفمإذامطانمصغريامعـمشريمأػؾفام

صكمبدغفم،موػذاماظرضامضدمؼؽقنمصرحيامؼؿؿماظؿعؾريمسـفمبعؾارةمتدلمسؾقف،موضدمؼؽقنمضؿـقام

باظذػابمإديماظطؾقبمذاطقامعـمسؾة،مصننماظذػابمظفمدظقؾمسؾكمضؾقظفماظػقص،مصننممتم

اظـصحموواصؼماٌرؼضمصراحةمأومضؿـا،مؼؽقنماظرضامضدمصدرمعـماٌرؼضم،موجيبمأنمتؽقنم

إرادةماٌرؼضمبصريةم،موصادرةمممـمػقمأػؾمظؾعؾارةموػقماظؾاظغماظعاضؾماظرذقد،موأنمتؽقنم

خاظقةمعـماظعققبمطاظغؾطمواظؿدظقسمواإلطراهمواالدؿغالل،مأومأنمؼقاصؼموديماٌرؼضمإذامملم

تؽـمإرادتفمصايةمظؾؿعؾريماظصققحمسؿامؼرؼده،موالمؼلؼطماظرضامإالمصكمحاظةماحملاصظةمسؾكم

اٌصؾقةماظعاعةمعـماغؿشارماألوبؽة،مأومصكمحاظةماظـفدةمإذامطانماٌرؼضمعغؿكمسؾقف،مأومصاضدم

اظقسكمواضؿضتماظضرورةمإجراءمسؿؾمرؾكمساجؾمظفموملمؼقجدمععفمأحدمعـمأػؾف،موبدونم

ػذاماإلذن،مالمؼؽقنماظعالجمعشروسا،مبؾمؼؽقنمعلادامشريمعشروعمباظؾدنمؼلؿقجبماٌلاءظةم

.مواظضؿانمسؾكمسبقمعامدؾؼمبقاغف

م

م

م
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اظػرعماظـاغلماظػرعماظـاغلم

اظؿعاعؾماألخالضلماٌفينمععماٌرؼضماظؿعاعؾماألخالضلماٌفينمععماٌرؼضم

م

عـمحؼماٌرؼضمأنمؼعاجلمعـمسؾؿفمدونمأنمؼؾكسمحؼفمصكمذظؽمسفزصيهمسـمتدبريم

اظؿكمجيبماظقصاءم-ممتعادي–عؼابؾماظعالج،مألنمحػظمغػقسماظـاسموأبداغفؿمعـمحؼققماهللم

بفامدونمتقضػمسؾكمادؿقػاءماٌؼابؾماظعاجؾمأومسؾكمشرارمعامجيرىمصكماٌعاعالتماظؿؾادظقة،م

وحؼماٌرؼضمصكماظعالجمؼؼؿضكمأنمميارسموصؼامٌعطقاتماظعؾؿماٌعاصر،موعامجيرىماظعؿؾم

بفمصكمذباظفمظعالجماياظة،موأنمؼؼرتنماظعالجمباظلرؼةماظؿكمالمجيقزمإصشاؤػامإالمصكمزروفم

:مادؿــائقةمربدودة،موبشروطمععقـة،موحيلـمبقانمذظؽمصكمعطؾؾني

 

اٌؼصدماألولماٌؼصدماألولم

حؼماٌرؼضمصكماظعالجماظدضقؼمحؼماٌرؼضمصكماظعالجماظدضقؼم

م

عـمحؼماٌرؼضمأنمؼعاجلمبايرصماظقاجب،موأنمؼؾذلمصكمسالجفماظعـاؼةماظالزعةموصؼام

ٌامتػرضفمأصقلمعفـةماظطب،موأنمتؽقنمإجراءاتماظعالجمعؼصقدامبفامسالجماٌرؼضموظقسم

:مأعرامشريمذظؽ،موغشريمإديمػذؼـماظشررني

م

:مبذلماظعـاؼةماظالزعةموصؼامٌامتػرضفمأصقلمعفـةماظطب:ممممأوال :مبذلماظعـاؼةماظالزعةموصؼامٌامتػرضفمأصقلمعفـةماظطب:ممممأوال

جيبمسؾكماظطؾقبمأنمؼؾذلمصكمسالجماٌرؼضماظعـاؼةماظالزعةمظشػائفموصؼامٌامتػرضفم

أصقلمعفـةماظطب،محقثمادؿؼرتماألسرافماظطؾقةمسؾكمأنمسالجماياالتماٌرضقةماٌكؿؾػةم

ؼـؾغكمأنمميرمبنجراءاتمربددةمؼرتؾطمبعضفامبؾعضمسؾكمدؾقؾماظؿدرجمحبقثمالمؼدخؾم

اظطؾقبمصكمعرحؾةمعـمعراحؾماظعالجمإالمبعدمأنمؼـؿفكمعـماألخرى،موأنمتؿؿماٌؿاردةمصكم

إرارمدرادةمعؿلغقةمظـؿائجمطؾمعرحؾةموعدىمعامتلػرمسـفمعـمعمذراتمدبؿؾطماٌصاحلمصقفام

باٌػادد،موأنمؼضعمصكمغفاؼةمطؾمعرحؾةمتؼققؿامذاعالمٌامآظتمإظقفم،مصنذامشؾؾتماٌصاحلم

سؾكماٌػاددمادؿؿر،موإذامطاغتماألخرىمادؿؾدلمأدؾقبماظعالجمأومأوضػف،موإذامملمؼؾؿزمم
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اظطؾقبمبلصقلمعفـةماظطبمصكماظعالجمصنغفمؼؽقنمضاعـاموؼؿقؿؾمعلؽقظقةماظـؿائجماظضارةم

اظؿكمأدػرتمسـممماردؿفماظطؾقةماًائؾة
%1$

أنمؼؽقنم-ممبداػة–،موػذاماظشرطمؼؼؿضكم

اظطؾقبمعؿكصصامصكمسالجماياظةماٌرضقةماظؿكمؼؼقممبعالجفا،مصنذامملمؼؽـمعؿكصصا،مصنغفم

ؼؽقنمعؿعدؼامبؿدخؾفماظطؾكمإذامترتؾتمسؾقفمعضارمظؾؿرؼض،مأومإذامملمترتتبمسؾقفمعضارم

صققة،موأدىمإديمخدشمحقاءمعرؼضةمأوماالرالعمسؾكمعقارـمايقاءمصكمبدغفامدونمأنم

ؼؽقنماظطؾقبمزبؿصامبعالجفا،مصنذامطانماظطؾقبمزبؿصا،موبذلماظعـاؼةماٌطؾقبةموصؼامٌام

تػرضفمأصقلمعفـةماظطبموملمؼؿقؼؼماظشػاءمالمؼؽقنمعلؽقالمسـمذظؽمألغفمعؾؿزممبؾذلم

،موصدقماهللماظعظقؿمحنيم-ممدؾقاغف–اظعـاؼةمصكماظعالج،موظقسمعؾؿزعامباظشػاء،مألغفمعـماهللم

"وشيإغيذشيامعشيرغيضضيتصيمَصفصيقشيمؼشيشضيِػنيغيم:م"ضال
%2$

،موشـكمسـماظؾقانمأنماظعـاؼةماظالزعةمعـماظطؾقبمػكم

سـاؼةماظشكصمايرؼصمسؾكماظشػاء،موظقسماظعـاؼةماظعادؼة،مأومسـاؼةماظشكصماظعادى،مألنم

المؼصحماظؿعاعؾمععفامباظعـاؼةماظعادؼةموإمنام-موػكمتعدمعـمحؼققماهللمتعادي-محقاةماظـاسم

.مباظعـاؼةماًاصة،ماظؿكمػكمسـاؼةماظشكصمايرؼص،موذظؽمعامؼؿعنيماظؿلطقدمسؾقف

م

:مأنمؼؽقنماٌؼصقدمػقماظعالج:ممممثاغقا :مأنمؼؽقنماٌؼصقدمػقماظعالج:ممممثاغقا

المجيقزمأنمؼؽقنماٌؼصقدمباظعالجمأعرامآخرمشريمهصقؾماظربءمظؾؿرؼضموذػائفمعـمسؾؿف،م

صنذاماسبرفماظطؾقبمسـمتؾؽماظغاؼة،مبلنمضصدمباظعالجمإجراءموربةمرؾقةمأومتلظقػمحبثم

سؾؿك،مأومادبذمعـماٌرؼضمحؼالمظؿفربةمرؾقةمؼؼقممبفامػقمأومشريهمعـمتالعذتف،مصنغفمؼؽقنم

ضاعـاموعلؽقال،مذظؽمأنمسؼدماظعالجمؼؾؼكمسؾكمساتؼماظطؾقبمواجبماظعالجموحده،موػقم

ربؾماظعؼد،مصنذامسدلماظطؾقبمسـفمإديمشريه،مصنغفمؼؽقنمزباظػامٌضؿقنمسؼدماظعالجم

وؼؿعنيمعلاءظؿفمسـمتؾؽماٌكاظػةمعدغقاموجـائقا،موألنمبدنماإلغلانمأمسكمعـمأنمؼؽقنم

حؼالمظؾؿفاربماظطؾقةمواٌغاعراتماظعؾؿقةماظؿكمملمتعؾؿمغؿائففامبعدم
%3$

،موإذاماتػؼماٌرؼضم

                                           
1
 .موعامبعدػا73مص–مضقابطماظعالجمباظرضقةم–سؾدماهللماظـفارم.ممد $

2
 .80اآلؼةم-ممدقرةماظشعراء $

3
م،م1987ماظطؾعةماظـاغقةمدـةم–م48مص–ماألحؽاممواظػؿاوىماظشرسقةمظألسؿالماظطؾقةم–أريدمذرفماظدؼـم.مد م$

 .75مص–اظلابؼم-مسؾدماهللماظـفارم.مد
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ععماظطؾقبمسؾكمعؼابؾمعادىمظؾعالجمصنغفمجيبماظقصاءمبفمراٌامبذلماظطؾقبماظعـاؼةم

.ماٌطؾقبةمسيماظعالج،موضصدماظشػاء

م

 

اٌؼصدماظـاغكماٌؼصدماظـاغكم

احملاصظةمسؾكمخصقصقاتمحقاةماٌرؼضماحملاصظةمسؾكمخصقصقاتمحقاةماٌرؼضم

م

وذظؽم-مالدقؿامأدرارمعرضفم-مجيبمسؾكماظطؾقبمأنمحيػظمخصقصقاتمحقاةماٌرؼضم

ٌامؼؿلؿمبفماٌرضمعـماًصقصقةماظؿكمالمحيبماٌرؼضمأنمؼطؾعمسؾقفامأحدمأومؼعؾؿمبفا،مأوم

أنمؼؽقنمأعرػامعؿاحامظؾفؿقع،مورمبامطاغتمبعضماألعراضمذاتمتلثريمسؾكممسعةماإلغلانمأوم

أػؾقؿفمأومسؿؾفمأومأدرتفمأومسالضاتفماالجؿؿاسقةماٌؿؾاؼـة،موخباصةمإذامطانماٌرؼضمأغـكمؼمثرم

إصشاءمدرمعرضفامسؾكمزواجفامأومعلؿؼؾؾفا،موهلذامندماٌرؼضمحرؼصامسؾكمطؿؿانمأعرهمودرتم

عرضفمإالمسؾكمعـمؼمعـمسؾكمػذاماظلرمطؾعضمأضاربفماٌؼربنيماظذؼـمؼلعـمجاغؾفؿموؼـؼم

صقفؿ،مواألعراضمصكمطـريمعـماياالتمتعؿربمعـماظعقراتماظؿكمجيبمأنمتلرت،موعـمثؿمؼؽقنم

إصشاءمدرػامسؿالمعممثامصكماياالتماظؿكمؼؽقنمحػظماظلرمصقفامواجؾامعفـقا،معـؾمعفـةماظطبم

 اظؿكمتػرضمتؼاظقدػامأنمحيػظماظطؾقبمدرمعرؼضف،موالمؼػشقفمإالمإذاممسحمظفماٌرؼضمبذظؽ

أومضاعتمظدىماظطؾقبمضرورةمهؿؿف
%1$

.م

ععماظرشؾةمصكم-موأداسمذظؽمأنماٌرؼضمؼـؼمصكمرؾقؾف،موؼلغسمإظقف،موػذهماظـؼةمتدصعف

مألنمؼػضكمإظقفمبلخصمأدراره،موؼطؾعفمسؾكمعامملمؼصيْطؾعمسؾقفمأحدًا،م–اظؿكؾصمعـمآالعفم

حؿكموظقمطانمعـمأضربماظـاسمإظقف،مطؿامأنماظطؾقبمؼؼػمعـمتؾؼاءمغػلفمسؾكمطـريمعـم

اٌعؾقعاتماظؿكمتؿعؾؼمباٌرضماظذىمؼعاغكمعـفماٌرؼض،مالمدقؿامبعدماظؿؼدمماظؽؾريمصكم

ودائؾماظػقصمواظؽشػمواظؿشكقص،مواظؿكمتلاسدماظطؾقبمصكماظقضقفمسؾكمأطربمضدرمعـم

                                           
1
 .موعامبعدػا144مص–ماظلابؼم–سؾكمنقدةم.مد $
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اٌعؾقعاتمسـمحاظةماٌرؼض
%1$

،مواٌرؼضمحنيمؼـؼمصقؿـمؼعاىفموؼقدسفمدرمعرضفمؼلعؾم

صقفمأنمحيػظمػذهماظـؼةموأنمؼؽقنمأعقـامسؾكماظلر،محيػظفموؼرساه،مصالمؼطؾعمسؾقفمأحدامعفؿام

اعؿدمبفماظزعـمحؿكمبعدموصاتف،موألنمعقجاتماظػضقلمسـدماظـاسمساتقةمصكماظقضقفمسؾكمعام

ؼعرتىمبعضفؿمعـماألعراضمظقفاعؾقهمأومظقشؿؿقامصقفموػقمعامحيؿؾماٌرؼضمبلسؾاءمضدمؼشؼم

سؾقفماظؿعاعؾمععفا،مصننمعصؾقةماٌفـةمتؼؿضكمحػظمثؼةماٌرضكمواحرتاعفؿ
%2$

.م

ععاملماظؼربةمصكمأحؽاممايلؾة،معامؼػقدمأنمحػظمأدرارم:موضدمذطرمصاحبمطؿاب

اٌرضكمعـماظقاجؾاتماظؿكمؼؿعنيمأنمؼؼقممبفاماحملؿلب،موأنمظفمأنمؼلخذمسؾكماألرؾاءم

سفدامبلنمؼؼلؿقامسؾكمأالمؼعطقامأحدامدواءمضارًا،موأنمؼغضقامأبصارػؿمسـماحملارمموالم

ؼػشقاماألدرارمأومؼـؿفؽقاماألدؿار
%3$

م.م

طؿامأنمحػظماظلرمؼعؿربمواجؾامأخالضقامودؼـقا،محقثمؼعؿربمصكمحؽؿماظؿشرؼعماإلدالعكم

إذامحدثماظرجؾم:م"-م$%-مأعاغةمجيبمصقاغؿفاموحيرممإصشاؤػا،معصداضاميدؼثماظـؾكم

"بايدؼثمثؿماظؿػتمصفكمأعاغةم
%4$

-ممأنمردقلماهلل–مرضكماهللمسـفم–،موضدمروىمسـمععاوؼةم

%$إمنامؼؿفاظسماٌؿفاظلانمباألعاغة،مصالمحيؾمألحدمأنمؼػشكمسؾكمصاحؾفمعامم"م:مضالم-م

"ؼؽرهم
%5$

،موإذامطانمإصشاءماظلرمربرعامباظـلؾةمظعقامماظـاس،مصألنمؼؽقنمربرعامباظـلؾةم

ًقاصفؿماظذؼـمتػرضماظظروفمتدخؾفؿمصكمايقاةماًاصةمهلؿ،معـمبابمأودي،مظؽـمؼؿعنيم

 :بقانمعػفقمماظلرماظطؾكموذرورف،مثؿمحاالتمجقازماإلصشاءمصقف،موػقمعامغؾقـفمصقؿامؼؾكم

م

                                           
1
 .145مص–ماٌرجعمغػلفم $

2
 .اٌرجعمغػلفمم$

3
رؾعماهلقؽةماٌصرؼةم-مموعامبعدػام89مصم–ربؿدمبـمأريدماظؼرذكم-ممععاملماظؼربةمصكمأحؽاممايلؾة $

م109صم-مممسؾدماظرريـمبـمغصرماظشقزرىم–م،موغفاؼةماظرتؾةمصكمأحؽاممايلؾةم1976اظعاعةمظؾؽؿابمدـةم

 .م1946مرؾعةمىـةماظؿلظقػمواظرتذيةمواظـشرمدـةم–

4
م–م324ص–م2مج–ػـم،موعلـدماإلعاممأريدم1371مرؾعةمايؾؾكمدـةم–م566ص–م2مج–دــمأبكمداودم  $

 .رؾعةمدارمصادرمبريوت،مورواهماظرتعذىمواظضقاءمسـمجابر

5
 .مطؿابماالدؿؽذانمبابمحػظماظلر83مص–م11مج–مصققحماظؾكارىمععمصؿحماظؾارىم $
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:معػفقمماظلرماظطؾكموذرورفم:ممأوال :معػفقمماظلرماظطؾكموذرورفم:ممأوال

ػقماظذىمؼؽؿؿ،موػقمضدماظعالغقة:مواظلرمظغةم
%1$

وشيَأغضيَػُؼقامِعؿؼيامرشيزشيْضشياػصيؿضيمِدرًّام:م"م،مضالمتعادي

"وشيسشيَؾاِغقشيًة
%2$

.م

المخيرجمسـمػذاماٌعـكمإذمػقمالمؼعدومأنمؼؽقنمأعرام:مواظلرمصكماصطالحماظػؼفاءم

عامجيبم:م"مجيبمطؿؿاغفموحيرممإسالغف،موإذاموصػمػذاماظلرمبلغفمرؾك،مميؽـمتعرؼػفمبلغفم

سؾكماظطؾقبمطؿؿاغفمممامؼؿعؾؼمحباظةمعرؼضف،مواظظروفماحملقطةمبفمدقاءمحصؾمسؾقفامعـم

اٌرؼضمغػلف،مأوموضػمسؾقفامبلؾبممماردؿفمٌفـؿفم،مإالمصكماياالتماظؿكمؼرخصمظفمصقفام

"باإلصشاءم
%3$

:م،موطؿامؼؾدومعـمػذاماظؿعرؼػمصنغفمؼشرتطمالسؿؾارماألعرمدرامرؾقامعامؼؾك

أنمؼؽقنماألعرماظذىمؼردمسؾقفمحظرماإلصشاءمدرًام،مأىمالمؼعؾؿفمأطـرمعـماثـنيمػؿام %1$

اٌرؼضمواظطؾقب،مصنذامطانماٌرؼضمضؾؾمأنمؼدديمبلرهمضدمأصضكمبفمإديمشريه،مصنغفمالم

وسؾقفمالمؼؽقنمعـماألدرارماظؿكمحيادبمحمؼؽقنمدرًا،مألنماظلرمإذامجاوزماثـنيمصشا

اظطؾقبمسؾكماظؿقدثمبفا،موطذظؽمظقمطانماٌرؼضمضدمأسؾـمسـمعرضفمظؾؿلقلمبف،مأوم

 .ظؾقصقلمسؾكمععقغةمأومعلاسدة

ؼلؿقىمأنمؼؽقنماظضررمربؼؼامأوم.مأنمؼؽقنمعـمذلنمإصشاءماظلرماإلضرارمباٌرؼض %2$

انمإصشاءماظلرم:م"مضال-مرضكماهللمسـفم-مربؿؿال،مؼدلمسؾكمذظؽمعامجاءمسـمععاوؼةم

"صنغفمؼؽقنمظمعا.مخقاغةموػقمحراممإذامطانمصقفمإضرارموإنمملمؼؽـمصقفمإضرار
%4$

،موؼؼقلم

"صنصشاءماألدرارمحراممصكماياظةماظؿكمؼؿضررمصقفامصاحبماظلر:م"ماإلعاممابـمحفرم
%5$

،م

وععقارمهؼؼماظضررمععقارمذاتلموذكصلمؼؼدرهماٌرؼض،مألنمبعضماٌرضكمضدمؼرضقفم

اإلصشاءموؼطؾؾف،موضدمالمؼرضقفموؼغضؾف،موذظؽمضقادامسؾكماإلضرارماياصؾمعـماظغقؾةم،م

-م:مسؾقفماظلالمم-معـقرامبشكصمعـماشؿقبمصكمضقظفم-م$%-محقثمجعؾفماظردقلم

                                           
1
 .رؾعةمدارمصادرمبريوت-م243مص–زبؿارماظصقاحممم$

2
 .22معـماآلؼةم–دقرةماظرسدممم$

3
 .81مصم–اظلابؼم-مسؾدماهللماظـفارم.مدمم$

4
 .مممرؾعةمدارماظشعب–130صم–م3مج–إحقاءمسؾقمماظدؼـمظؾغزاديممم$

5
 .582مصم–م11مج–صؿحماظؾارىممم$
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"اظغقؾةمذطركمأخاكممبامؼؽره"
%1$

،محقثمأضافماظؽرهمإديماٌغؿابم،مصدلمذظؽمسؾكمأنم

تؼدؼرماظضررمصكمذظؽمراجعمإظقفمالمإديمعـماشؿابف،موػقماظذىمؼؼدرمصكمتصرفماإلصشاءم

عدىمعامإذامطانمعادامحبؼقضفمأممال
%2$

. 

م

:محاالتمجقازمإصشاءماظلرماظطؾك:مثاغقا   :محاالتمجقازمإصشاءماظلرماظطؾك:مثاغقا

إالمأغفمتقجدمحاالتمجيقزمصقفامػذام.موإذامطانماألصؾمصكماظلرماظطؾكمسدممجقازمإصشائف

اإلصشاء،مورمبامؼؽقنماإلصشاءمواجؾًامصكمبعضماياالتماظؿكمؼرتجحمصقفامجاغبماٌصؾقةمسؾكم

:ماظؽؿؿان،موميؽـمإرجاعمحاالتمجقازماإلصشاءمإديمحاظؿني

:ماظرضاماظصرؼحمأوماظضؿـكم:ممأوالػؿا :ماظرضاماظصرؼحمأوماظضؿـكم:ممأوالػؿا

جيقزمإصشاءماظلرمإذامواصؼماٌرؼضمظطؾقؾفمصراحةمسؾكمذظؽماإلصشاء،مؼلؿقىمأنمتؽقنم

اٌقاصؼةمطؿابةمأومذػاػةم،موإنمطانمعـماألصضؾمظؾطؾقبمأنمحيصؾمسؾكمعقاصؼةماٌرؼضم

طؿابةمخقصامعـمجققدػامعلؿؼؾال،موعـماٌقاصؼةماظشػفقةمأنمؼعربماٌرؼضمباظؾػظماظصرؼحم

.مسؾكمأغفمضدمارتضكموواصؼمسؾكمأنمؼػشكماظطؾقبمدرمعرضف

وأعاماظرضاماظضؿـكمصفقماظذىمؼلؿػادمعـمضرائـماألحقالمإذامملمتدعمأدغكمذؽمصكم

صننمذظؽماالصطقابمحمطؿـمؼصطقبمععفمزوجؿفمأومضرؼؾفمظؾطؾقبحمحصقلمرضاهمباإلصشاءم

دظقؾمسؾكمضؾقلماٌرؼضمألنمؼطؾعمصاحؾفمسؾكمدرمعرضف،مأومأنمؼذطرمادؿمعرضماظشكصم

أعاعفمظؾغريموسؾكمعلؿعفمصالمؼؾدىمضفرامأوماسرتاضا،مأومؼؼعدمسـمادباذمإجراءاتماٌلاءظةم

ومجيبمحمأومأنمؼؿلقلمبفمسؾكمضارسةماظطرضاتمأومصكماإلذاراتحمضدمعـمأصشكمدرهماٌرضك

أنمؼؽقنماظرضامصقققاموخاظقامعـماظعققب،موإنمؼؽقنمصادرامعـماٌرؼضمغػلف،مصالمؼصحمأنم

ؼصدرمعـموظقف،مإالمإذامطانماٌرؼضمرػالمصغريًا
%3$

،مأومطانمطؾريامالمؼعرفمعصؾقؿفمطاجملـقنم

.مواٌعؿقهموأعـاهلؿا،مواضؿضكماألعرمإغؼاذمحقاتفمعـمخطرمالمؼؿدبرمساضؾؿف

                                           
1
 .موضالماظرتعذىمحلـمصققح1939مح4/329بابماظغقؾةم-مطؿابماظربم-مأخرجفماظرتعذىمصكمدــفممم$

2
موعام383مصم–اظؿعلػمصكمادؿعؿالمحؼماظـشرمصكماظػؼفنيماإلدالعكمواظقضعكم-مسؾدماهللماظـفارم.مدم$

 .م1995مدارماظـفضةماظعربقةمدـةم–بعدػام

3
 .موعامبعدػا391مصم–ماظلابؼم–اظؿعلػمصكمادؿعؿالمحؼماظـشرممم$
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:مرحفانماٌصؾقةمصكماإلصشاءمسـفامصكماظؽؿؿانم:ممثاغقفؿا :مرحفانماٌصؾقةمصكماإلصشاءمسـفامصكماظؽؿؿانم:ممثاغقفؿا

:موضدمؼرتجحمجاغبماٌصؾقةمصكماإلصشاءمسـفامصكمطؿؿانماظلرموذظؽمصكمحاالتمعـفا

إذامطانماإلصشاءمؼؿعؾؼمباٌصؾقةماظعاعة،موذظؽمطؿامصكماياالتماظؿكمؼمدىماظؽؿؿانم %1$

صقفامإديمتػشكماألوبؽةمعـؾماألعراضماٌفؾؽةمأوماٌعدؼةمأوماظؿكمهؿاجمإديمتدبريم

 .خاص،مأومتعاعؾمععنيمععماٌرؼض،مطؿرضماإلؼدزموأعـاظفمعـماألعراضماٌعدؼة

مايؼموتؾصريماظعداظة،مصنذامعامادؿدسكماظطؾقبمظإلدالءمبشفادتفمأعاممراسؿؾارمإزفا %2$

اظؼضاء،موطاغتمتؾؽماظشفادةمعؿعؾؼةمباياظةماٌرضقةمظؾؿرؼض،مصنغفمجيقزماإلصصاحمسـم

اياظةمعراساةمالسؿؾاراتماظعداظةماظؿكمؼعدماالغؿصافمهلامعصؾقةمترجحمسؾكمعصؾقةم

 .اٌرؼضماًاصةمصكمطؿؿانمدرهماٌرضك

.مدصاعماظطؾقبمسـمغػلف،مصنذاماتفؿماظطؾقبمصكمجرميةمتؿصؾمحباظةمعرؼضمؼعاىف %3$

واضؿضكماألعرمأنمؼؼػمأعامماظؼضاءمعداصعامسـمغػلفموتربئةمداحؿف،مصنغفمجيقزمظفمصكمتؾؽم

اياظةمأنمؼدديمبؾعضماٌعؾقعاتماٌؿعؾؼةمباياظةماٌرضقةماظؿكماتفؿمصقفا،موذظؽمسؾكم

اسؿؾارمأنمعصؾقةماظطؾقبمصكمتربئةمداحؿفمعـمتفؿةمعقجفةمإظقفمالمجيقزمأنمتؽقنمصكم

وضعمأدغكمعـمحاظةماٌرؼضمصكمحػظمدره،موسؾقفمجيقزمظفمأنمؼػشكمدرمعرؼضفمإذامملم

وبفذامؼؿقددمغطاقمحؼماٌرؼضمصكمحمجيدمبدامعـماظدصاعمسـمغػلفمإالمبفذاماإلصشاء

.محػظمدره
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اظؾابماظـاغكمم

مأوظقؼاتمضضاؼاماظصقةماإلنابقةمظؾؿراػؼنيمواظشؾابم

عـماٌـظقرؼـماظطؾكمواإلدالعلم

اظػصؾماألولم

اظؼضاؼاماالجؿؿاسقةمواألدرؼةمم

اٌؾقثماألولممم

اظػقصماظطؾكمظراشؾكماظزواجموتـظقؿماألدرةمم

اٌطؾبماألولماٌطؾبماألولم

مماظػقصماظطؾكمظراشؾكماظزواجمصكماٌـظقرؼـماظطؾكمواإلدالعكاظػقصماظطؾكمظراشؾكماظزواجمصكماٌـظقرؼـماظطؾكمواإلدالعك

مم

:ممعؼدعة:ممعؼدعة

ؼشؽؾماظزواجمبداؼةمعرحؾةمػاعةمعـمعراحؾمايقاةمالمبدمعـماإلسدادمشلاماإلسدادم

:مبعضماظعقاعؾماشلاعةمعـفاأػؿقةمموجيبماألخذمصكماالسؿؾارم،اظؽاصك

:ماظلـ -1

محيؿؾمزباررمةإنمععظؿماظدراداتمضدمأثؾؿتمأنمايؿؾمصكمدـمضؾؾماظـاعـةمسشر

موظذظؽم،مصاظزواجمؼعـكمتعرضماظػؿاةمالحؿؿاالتمايؿؾ،سؾكمطؾمعـماألممواىـني

ؼؾزمماظـضجماظؿاممظؾفقؽؾماظعظؿكمواىفازماظؿـادؾكمحؿكمالمتؿعرضماظزوجةمأومرػؾفام

تلؿؿمموأإجفاض،مأومموالدةمعؾؽرة،ممأوماٌرتؼبمٌؿاسبمصققةمأومتعلرمصكماظقالدة،

سؾمايؿؾمتجمطؿامأنمسظاممايقضماظؿكمملمتؽؿؿؾمصكماظػؿاةمصغرلةماظلـم،ايؿؾ

ؼعرضفامظإلصابةمبؾنيموتشقهمسظاممايقضمممامؼزؼدمعـماحؿؿالمتعرضفامظعلرم

.ماظقالدةمصكمعراتممحؾفاماظؿاظقة

:مزواجماألضارب -2

مواظلؾبمصكم،زواجماألضاربمؼزؼدمعـماحؿؿالمإنابمأرػالمعصابنيمبأعراضموراثقة

،م(األب)وايققانماٌـقىمعـمم(عـماألم)ذظؽمأنماظطػؾمؼؿؽقنمعـماظؾقؼضةم
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طاغتمعرشقبةمأومشرلمعرشقبةمعـؾم وبذظؽمحيؿؾماظصػاتماظقراثقةمألبقؼف،مدقاءم

موتزدادمػذهماالحؿؿاالتمطؾؿامزادتمدرجةماظؼرابةمبنيم،االدؿعدادمظؾعضماألعراض

وعـمأعـؾةمػذهماياالتمم(أوالدماألسؿاممواظعؿاتمواًاالتمواألخقال)األبقؼـم

موضؿقرمةعرضماظلؽرمأومبعضماألعراضماظقراثقةماالخرىمعـؾماألغقؿقاماظقراثل

.ماظعضالتمواظؿكؾػماظعؼؾك

ومصكمػذهماياظةمجيبمأنمغفؿؿمبأخذماظؿارؼخماٌرضكمظؾعائؾؿنيموتؼدؼؿماٌشقرةم

م.اٌـادؾة

م

ممم؟م؟مظؾؿؼدعنيمسؾكماظزواجمظؾؿؼدعنيمسؾكماظزواجماظطؾكماظطؾكعامأػؿقةماظػقصعامأػؿقةماظػقص

:ممظؿقؼقؼمعامؼؾكماظزواجاظػقصماظطؾكمػاممجدامظؽؾماٌؼدعنيمسؾك

:مدباذماظؿدابرلماظالزعةمصكمحاظةموجقدمحاالتمعرضقةمعـؾا -1

االظؿفابماظؽؾدىم-ماظزػرى-ماىذام-معـؾماظدرن:ماألعراضماٌزعـةماٌعدؼة (أم

وبذظؽمؼؿاحمم(AIDSعؿالزعةمغؼصماٌـاسةماٌؽؿلؾةم)اإلؼدز-ماظػرلودك

 ظؾؿؼؾؾنيمسؾكماظزواجمأخذماظعالجمواظـصائحماٌالئؿةمياظؿفؿا

م،اخل..اظلؽر-مضغطماظدم-معـؾمأعراضماظؼؾب:مسدؼةاملاألعراضمشرلم (بم

وػذامؼؿقحمظؾزوجنيماظؿعرفمسؾكماظطرؼؼةماٌـادؾةميقاتفؿاماظزوجقةمعـمرعامم

 .وذرابموععاذرةمزوجقة

طؾمررفمسؾكماالحؿقاجاتمؼؿعرفمحاالتماإلساضةماظؾدغقةمأوماظذػـقةمحؿكم (جم

 .اًاصةمظؾطرفماآلخرموؼعؿؾمسؾكمتقصرلػا

م.اظؿعرفمسؾكمعدىمتقاصؼمصصائؾماظدم -2

:ماألعراضماظقراثقة -3

دقكدلماظطؾقبماٌؼدعنيمسؾكماظزواجمبؽؾماالحؿؿاالتماٌؿعؾؼةمباألعراضماظقراثقةم

م.إذامطانمػـاكماحؿؿاالتمشلامعـمخاللماظؿارؼخماظطؾكماظعائؾك

م

م
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:مماألعراضماىـلقة -4

مظؽالماظزوجنيمحقثمةمعػقداٌعاذرةماىـلقةاٌصارحةمبقجقدمأعراضمتـؿؼؾمسدلم

موظقسم،نمععظؿمػذهماألعراضمميؽـمسالجفامبلفقظةموؼلرمإذامبدأغاماظعالجمعؾؽراإ

م،نمبعضفامؼـؿؼؾمسـمررقمالمسالضةمشلامباىـسإسقؾامأنمتـاضشمععماظطؾقبمحقثم

.مصؼدمؼـؿؼؾماالؼدزمأوماظزػرىمسـمررؼؼمغؼؾماظدممأومخاللماٌشقؿةمأثـاءماظقالدة

واطؿشافمػذهماألعراضمضؾؾماظزواجمؼلاسدمسؾكمسالجفامومحاؼةماظطرفماآلخرمعـم

م.اغؿؼالماظعدوىمظفمبعدماظزواج

م

:ماظؿطعقؿات -5

ػـاكمبعضماألعراضماظؿكمتشؽؾمخطقرةمذدؼدةمسؾكماىـنيموسؾكماألمماياعؾم

.ماظؿقؿاغقسموايصؾةوايصؾةماألٌاغقةمواظغدةماظـؽػقةم:معـؾ

ظذظؽمجيبماظؿأطدمعـماظؿطعقؿمضدمػذهماألعراضمحؿكمالمتشؽؾمخطرامسؾكماألمم

م.اياعؾمأومسؾكمجـقـفا

م

؟م؟معاماٌشاطؾماظؿكمضدمهدثمغؿقفةمزواجماألضاربعاماٌشاطؾماظؿكمضدمهدثمغؿقفةمزواجماألضارب

زواجماألضاربمعـماظعاداتماظشائعةموخباصةمصكماظرؼػمحقثمميقؾقنمإىلمتؾؽماظعادةم

مػذامباإلضاصةمإىلماسؿؼادماظعائالتم،بلؾبمعقؾماظعائالتمإىلماالحؿػازمباظـروةمداخؾماظعائؾة

موظؽـمزواجماألضاربم،موالمؼلؾؾقنمشلـماٌضاؼؼاتمبأنماألضاربمحياصظقنمسؾكمزوجاتف

:مميؽـمأنمؼؤدىمإىل

زؼادةمغلؾةمحدوثماألعراضماظقراثقةماٌقجقدةمباظعائؾةماظقاحدةمواظؿكمتـؿؼؾمإىلم

م.مئفاألرػالمغؿقفةموجقدمػذهماظصػاتمصكمطالماظزوجنيمممامؼزؼدمصرصمتؽرارػامصكمأبـا

م

مم

مم

مم
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:م:ماظلـماٌـادبمظؾزواجماظلـماٌـادبمظؾزواجم

،مواإلغاثمبـؿاغقةمسشرمساعااظؼاغقنماٌصرىمحيددمدـماظزواجمباظـلؾةمظؾذطقرم

وباظرشؿمعـمأنمػذاماظعؿرمصغرلمغلؾقامصإنمػـاكماظعدؼدمعـماظعائالتمؼؾفأمإىلماظؿالسبمصكم

م.مػذاماظلـماحملددمباظؼاغقنمعـمخاللمتلـنيماٌؼؾؾنيمسؾكماظزواجموخباصةماإلغاث

م

م:مواظلؾبمصكمذظؽمؼرجعمإىلماألدؾابماظؿاظقة

 .رشؾةماألػؾمصكماإلدراعمباظزواجمخقصامسؾكماظػؿاة -مأ

سقاعؾماضؿصادؼةمتدصعماألدرةمظؿزوؼجماظػؿاةمظؾؿكؾصمعـماظعبءماٌادىم -مب

 .ةاٌؾؼكمسؾكمساتؼماألدر

مظؾزواجمواإلنابمباظـلؾةمظإلغاثمعـمةوعـماظـاحقةماظعؾؿقة،مصإنماظلـماٌـادب

م:ضؾمسـممثاغقةمسشرمساعاموذظؽمظألدؾابماظؿاظقةتاٌػروضمأالم

 :ممضؾؾمػذاماظلـسدمممتامماظـضجماىلدىمواظعؼؾك .1

م،هؿاجماظػؿاةمواظشابمإىلممتامماظـضجماىلدىمواظعؼؾكمظقؿؿؽـامعـمبـاءمأدرةمضقؼة

ألنمسؿؾقةماإلنابموخباصةمباظـلؾةمظؾػؿاةمهؿاجمإىلممتامممنقمواطؿؿالماألسضاءم

مضؿاغامظعدممتعرضماظػؿاةمسظاممايقضاظؿـادؾقةماظداخؾقةمظألغـكمواطؿؿالممنقم

.ممظؾؿكاررماظؿكمضدمهدثمأثـاءمايؿؾمواظقالدة

طؿامأنمتربقةماألبـاءمهؿاجمإىلمسؼؾمراجحموضقةمبدغقةمتلاسدماظزوجمواظزوجةمسؾكم

.متأدؼةماظدورماٌـقطمبؽؾمعـفؿامسؾكماظقجفماألطؿؾ

اظعالضةماالجؿؿاسقةمبنيماظزوجنيمتؤثرمبصقرةمطؾرلةمسؾكمحقاتفؿاماظزوجقةموتعؿؿدم

م.بدرجةمطؾرلةمسؾكماظـضجماظػؽرىمشلؿا

 :زباررمايؿؾمصكمدـمعؾؽرة .2

ضدمهدثمغؿقفةمايؿؾمصكماظؿكمماظصققةماظؿاظقةمتتزدادمغلؾةمحدوثماٌشاطال

:مدـمأضؾمعـممثاغقةمسشرمساعا

 تلؿؿمايؿؾ. 

 تعلرماظقالدةمغظرامظعدمماطؿؿالممنقمسظاممايقض. 

 اإلجفاض. 
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 عقتماىـنيمداخؾماظرحؿ. 

 والدةمأرػالمغاضصكماظقزن. 

 تشقهمسظاممايقضموظنيماظعظام. 

 مةمظؾقؿؾمواظقالدةػذاموؼـظرمسؾؿقاماىلمأنماظلـماٌـادب.اظقالدةماظؼقصرؼة

 م.مساعًا35ماىلم20معـمػك

 

م

  :مظؾقؿؾ:مظؾقؿؾاإلسداداإلسداد

مةمظؾقؿؾمجيبمانمؼؾدأمصكمعرحؾةماظطػقظةمحقثمجيبمأنمهصؾماظػؿااإلسداد

ماظرئقلقةمظعلرماظقالدة،مووـبماظلؿـةموػكماألدؾابسؾكمتغذؼةمجقدةمٌـعماظؿؼزمموػقماحدم

مذاتماألحذؼةموطذظؽموـبمارتداءماظػؿقاتمصكمدـماظـؿقم،مضعػماًصقبةأدؾابحدمأ

موطذظؽمتؼدؼؿماٌعؾقعاتماظصققةمصكماظقضتم،اظؽعبماٌرتػعمٌامشلامعـمتأثرلمسؾكمايقض

مةموجيبماظذلطقزمسؾكماظعـاصرماشلام،مبصقرةمتؿدرجمععماظعؿرةاٌـادبمسـمايؿؾمواظقالد

موػؿامعقجقدانمصكماظؾققمم،ظؾغذاءمصكمصذلةماالدؿعدادممظؾقؿؾمطايدؼدمومحضماظػقظقؽ

ماظؿكمملمةموسؾكماظلقد،واظؾؼقلمواظـؾاتاتماًضراءمواظؽاظلققمموػقمعقجقدمباظؾنبموعشؿؼاتف

مصكمصذلةماالدؿعدادمظؾقؿؾمإجراؤػامأثـاءمصقصمراشؾكماظزواجمةماالخؿؾاراتماٌطؾقبمور

جراءمصقصمظألدـانمضؾؾمحدوثمايؿؾمبإماظلقدةمطذظؽمتـصحم،تشإخاصةمصصقؾةماآلرم

مصكمػذهمةمطذظؽمجيبمععاىةماألعراضماٌزعـ،مواألدـانباظؾـةظعالجمأىمتلقسمأومأعراضم

مطذظؽم،وضؾؾمحدوثمايؿؾمطضغطماظدمماظعاىلمواظلؽرموأعراضماظؽؾكمواظؽؾدمماظػذلة

مظقؿؿؽـمةمبعضممتارؼـمجذبمايؾؿبإجراءمةماٌػؾطحةماظؿكمتعاغكمعـمايؾؿةتـصحماظلقد

مبعضماظػققصمصكمإجراءموجيبمسؾكماظزوجنيم،محنيموالدتفةرػؾفاماٌقظقدمعـماظرضاع

م.مصكمأىمعـماألدرتنيةصذلةماالدؿعدادمظؾقؿؾماذامطانمػـاكمتارؼخمعرضكمألعراضموراثل

م

مم::اظػقصماظطؾكميدؼـكماظزواجمواٌؼؾؾنيمسؾقفاظػقصماظطؾكميدؼـكماظزواجمواٌؼؾؾنيمسؾقفعػرداتمعػرداتم

م،حيؿقىماظػقصماظطؾكمظراشؾكمأومحدؼـكماظزواجمسؾكمصقصمساممؼشؿؾماظؼؾبمواظصدر

مةماىلمصقرةمأذعةمباالضاف،معـمهاظقؾمدمةماألدادلةطؿامؼشؿؾمأؼضامبعضماظػققصماظطيب
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طؿامأنماظػقصماظطؾكمؼؿقحم.ماظعرؼسمعـماظدرنموسؾكماظصدرمظؾؿأطدمعـمخؾقماظعروس

م.ممةظؾطؾقبمععرصةماظؿارؼخماظطؾكمظألدرتنيمممامؼلفؿمصكمتشكقصمبعضماألعراضماظقراثل

 

  :ماظػقصماظطؾك:ماظػقصماظطؾك  --11

:مأػدافماظػقص

أنمؼعؿؾماظعرودانمسؾكمادباذماظؿدابرلماظالزعةمصكمحاظةموجقدمحاظةمصققةم -1

:مامعـؾمخاصةمظدىماىمعـف

عـؾماظدرنماظرئقى،ماىذام،ماالظؿفابماظؽؾدىم):ماألعراضماٌزعـةماٌعدؼة (أم

م.(خلإ...اظػرلودك

.م(واظلؽر عـؾمأعراضماظؼؾبمواظؽؾك):مسدؼةاملاألعراضمشرلم (بم

م.حاالتماإلساضةماظؾدغقةمأوماظذػـقة (جم

اظؼؾبمواظصدرمصقصمموضقاسمضغطماظدموؼؿؿماظػقصماظطؾكماظشاعؾمسـمررؼؼم

ىلماٌلؿقىمإموصكمحاظةماالذؿؾاهمصكموجقدمعرضمسضقىمؼؿؿماظؿققؼؾم،اظـؾضسدمو

موععرصةمػذهماياالتمؼؿقحمظؾزوجنيمأخذماظـصققةماظصققةماٌالئؿةمظؽؾم،األسؾك

م،حاظةمسؾكمحدةموتـظقؿمحقاتفؿاماالجؿؿاسقةمواظزوجقةمحبقثمالمؼضارماظطرفماآلخر

.موطذظؽماظؿعرفمسؾكماالحؿقاجاتماًاصةمظؾطرفماآلخر

مم::صصائؾماظدممصصائؾماظدمم  --22

موػؤالءماظـاسمRHؼقجدمصكمعؽقنمدممبعضماظـاسمساعؾمازلفمرؼلسمواخؿصارهم

.مRHمؼاممأعاماظذؼـمالمؼقجدمظدؼفؿمػذاماظعاعؾمؼلؿقنمدؾبRHمظؾـمابقامؼلؿقنمإؼج

مورثمسـمواظدهماومحؾتمجـني،مRHجيابكمإمبرجؾمRHوظقمتزوجتماعرأةمدؾؾقةم

متظؾم،موسـدماظقالدةRHتؿؽقنمصكمجلؿماألممأجلاممعضادةمظعاعؾمومRHاإلجيابقةم

صؾقممحؾتمبعدمذظؽمتفاجؿمػذهماألجلاممدمم.مػذهماألجلامماٌضادةمصكمدعفا

صقؿقؾؾمدعفمم(معـمواظدهRHظقمورثمػذاماآلخرماإلجيابقةمظـم)اىـنيماىدؼدم

.م(وميقت
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مداسةمعـماظقالدةمأوم72وػـاكمحؼـةمظألجلامماٌضادةموالمبدمأنمتؤخذمخاللم

.ماإلجفاض

وظذظؽمصإغفمعفؿمجدامأنمؼعرفماظزوجانمصصائؾمدعفؿامظقلؿعدامظقمطاغتماًطقؾةم

االثـانمدؾؾقانمأوم)مأعامصكمحاظةمعامإذاماتػؼامصكماظػصقؾةمRHمؼًادؾؾقةمواًطقبمإجياب

مصالمحاجةمألخذمايؼـةمؼاجيابقةمواًطقبمدؾبإوطذظؽمظقمطاغتماًطقؾةمم(إجيابقان

.مبعدماظقالدةمأوماإلجفاض

مم::مسؾكماظصدرممسؾكماظصدرمةةأذعأذع  --33

مخاصةمةماٌزعـةمسؾكماظصدرمظؿشكقصمأىمعـماألعراضماظصدريةمؼـصحمبعؿؾمأذع

.م(اظلؾماظرئقى)عرضماظدرنم

جراؤػامروتقـقامشرلمأنمػـاكمإماظؿكمؼؿؿمةوؼالحظمأنمػذهمػكماظػققصاتماألدادل

ماظزواجموباخؿقارػؿموجراؤػامإذامعامأرادمراشبإبعضماظػققصاتماألخرىماظؿكمميؽـم

موذظؽمبعؿؾمصقصم،مظؾشاباإلنابقةمةمباظؿأطدمعـماظؼدرةطاظػققصاتماًاص

جراءمإمواظذىمؼؿضؿـمةموطذظؽماظػقصماًاصمباظؿؾقؼضمظؾػؿا،ظؾلائؾماٌـقى

موضتمؼـاخؿؾارمٌعدالتماشلرعقغاتمصكماظدممأومسؿؾمأذعةماظلقغارمسؾكماٌؾقض

م.اظؿؾقؼض

م

م

م

م

م

م

م

م

م



 
151 

  اظػرعماظـاغكاظػرعماظـاغك

ودائؾماظقضاؼةمعـماألعراضمضؾؾماظزواجمعـماٌـظقرماظشرسكمودائؾماظقضاؼةمعـماألعراضمضؾؾماظزواجمعـماٌـظقرماظشرسكم

م

مالمؼقجدمغصرمذرسكمؼػقدمعـعماظػقصماظطؾكمضؾؾماظزواج،مبؾمإنمزقاػرماظـصقصم

اظشرسقةمتػقدمعشروسقؿف،موذظؽمعـمجفةمأغفمدؾقؾمعـمدؾؾماظقضاؼةمعـماألعراضماظؿكمميؽـم

أنمتـؿؼؾمباٌعاذرةماظزوجقة،مأومؼؿعدىمإىلماظـلؾماظذىمؼـفؿمسـفام،مطؿامؼؤدىمإىلمتقضكم

صشؾماألدرةمصكمحاظةمعامظقممتماطؿشافموجقدمعرضمبعدمضقاعفاموالمميؽـمأنمتلؿؿرمععفم

اظعشرةماظزوجقة،موػـامتؽقنماظقضاؼةمخرلامعـماظعالج،مالمدقؿامأنماألصؾمصكماظزواجماإلباحة،م

واظقضاؼةمعـماألعراضمتعؿدلمعـماظقاجؾاتماظشرسقة،مطؿامأغفمؼدخؾمصكمبابمأخذمايذرم

ـَمآَعـُقامُخُذوامِحِذَرُطِؿ:م"ماٌأعقرمبفمصكمضقلماهللمتعاىل "َؼامَأؼَُّفاماظخِذؼ
(1)

موضاؼةم–مأؼضام–،موصقفم

عـمإظؼاءماظـػسمواألدرةمصكماظؿفؾؽةموضدمغفاغاماهللمتعاىلمسـمإظؼاءمأغػلـامصكماظؿفؾؽةمبؼقظفم

"مَوَظامُتْؾُؼقامِبَأِؼِدؼُؽِؿمِإَظكماظؿَِّفُؾَؽِةمَوَأِحِلـُقامِإنَّماظؾخَفمُؼِقبُّماْظُؿِقِلـِنَيم:م"متعاىلم
(2)

،موػقمؼؿػؼم

ععمعامؼدسقمإظقفماإلدالممعـمصراحةموصدقمووضقحموؼعدمسـماظغشمسـدمإضاعةمايقاةم

اظزوجقةماظؿكمؼؼصدمعـمضقاعفاماظدواممواالدؿؿرار،محؿكمالمجيرماظؿـازعمصقفامأومصشؾفامإىلم

تصدساتمتؾقؼماألدرةمواجملؿؿع،موشلذامميؽـماظؼقلمإغفمعشروعمبؾموعطؾقبمظؿقضكمتؾؽم

.ماٌػاددماإلجؿؿاسقةمواظصققةماحملؿؿؾة،مصكمذبالمالمتلؿؼقؿمايقاةععماحؿؿالموضقسفامصقف

 

مم::اٌشقرةمضؾؾماظزواجاٌشقرةمضؾؾماظزواج

سـدماخؿقارماظزوجنيمجيبمانمؼؿقاصرمصقفؿاماألخالقموماظدؼـمٌامشلؿامعـماثرمصكم

تربقةماظذرؼة،مومسؾقفؿاماظؿقرىمظؾلالعةماىلدؼةموماظؾعدمسـمزواجماالضارب
(3)

،مٌامظفمعـماثرم

                                           
1
.م71مآؼةم–دقرةماظـلاءمم(

2
.م195مآؼةم–دقرةماظؾؼرةمم(

3
م،مأحؽامماألحقالماظشكصقةمصكم105مص3ج-مظالدػراؼقـك-مؼـابقعماالحؽاممصكمععرصةماياللموايرامم(

م41صم-ماظشقخمحلـمخاظدمومسدغانمنا-اظشرؼعةماإلدالعقةم
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صكماغؿؼالماألعراضماظقراثقة،محقثمإنماالغلانمعلؽقلمسـماخؿقارهمومعامؼذلتبمسؾقف،موشلذام

.م(المتـؽققاماظؼرابةماظؼرؼؾة):مسـمزواجماظؼرابةماظؼرؼؾةمصؼال-م()-مغفكماظـيبم

واظطبمايدؼثمؼؼقلمإنماظزواجمباألضاربمضدمؼـؿجمغلالمضعقػا،مومذظؽمصكمحاظةمعام

إذامضقؼتمدرجةماظؼرابة،موعـمحؼماظطػؾمإنمؼؽقنمضقىماظؾـقةمدؾقؿماظػؽر،مصؼدمجاءمصكم

،أىمتزوجقاماظغرؼبماظؾعقدمظقؼقىمغلؾؽؿ،موػقمدظقؾمسؾكم(اشذلبقامالمتضقوا):ماالثرماٌشقدم

.متػضقؾماظزواجمبعقدامسـماألضاربمحؿكمالمؼـشأماظطػؾمػزؼالمضعقػا

،م(ضدمأضقؼؿؿمصاغؽققامصكماظـقابغمم):موصكماألثرمضالمسؿرمبـماًطابمرضلماهللمسـف

وؼلؿقبماظزواجمعـماظغرائبمالنموظدػامأنب
(1)

،مصػكمػذاماألثرمدالظةمسؾكماغفمؼلؿقبم

اظزواجمعـماظغرائبمحؿكمالمؼضعػماظـلؾ،موؼؿقارثماألوالدماألعراضمعـماآلباءموماألعفات،م

وايؽؿةمعـماظـفكمسـمزواجماألضاربمأغفمضدمالمتدومماظعشرةمبنيماظزوجني،مصقؤدىمػذاماىلم

ضطعمصؾةماظؼرابةمواظرحؿماٌأعقرمبصؾؿفام
(2)

.م

م

:معؾادئماخؿقارماظزوجمظؾزوجة:معؾادئماخؿقارماظزوجمظؾزوجة

أنمتؽقنماٌرأةممودوداموظقدا،موؼػضؾمأنمتؽقنمبؽرامحؿكمتـالمصرصةماظزواج،مذاتم-م1

تزوجقاماظقدودماظقظقدم):مجالموحلـمودؼـ،مؼدلمسؾكمذظؽمعامروىمسـمأغسمعرصقسامبؾػظم

(صإغلمعَؽاثرمِبؽؿماألغؾقاءمؼقمماظؼقاعة
(3)

أغفمؼؿضؿـمأعرامباظزواجم:م،مووجفماظدالظةمصكمايدؼث

عـماٌرأةماظقدودميلـمخؾؼفا،مواظقظقدمأىمطـرلةماظقظد،موؼعرفمػذامسـمررؼؼمغلائفامعـم

.مجفةمأبقفامأومأعفا

تـؽحماٌرأةمألربعمم)م:م-()-مردقلماهللم-مضال-ممرضكماهللمسـف-موسـمأبكمػرؼرةم

(ٌاشلاموميلؾفامومىؿاشلامومظدؼـفامصازػرمبذاتماظدؼـمتربتمؼداك
(4)

أنم:موجفماظدالظةمم

ايدؼثمؼؾنيماألدؾابماظداسقةمظؾزواجمعـماٌرأة،موػكمطـرةمعاشلامأومظـلؾفامأومىؿاشلامأوم

                                           
1
 م.ممممممم9مص5ج-ظؾؾفقتكمم-مطشافماظؼـاعمم(م

2
 .9مص5ج-مظؾؾفقتكم-مطشافماظؼـاعم(م

3
.مرواهمأبقمداودمواظـلائكمسـمععؼؾمبـمؼلارم(

4
.مرواهماظؾكارىموعلؾؿموأبقمداودمواظـلائكموابـمعاجفمسـمأبكمػرؼرةم(
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ظدؼـفامموأنمترجقحمجاغبماظدؼـمأوىلمألغفمصؿامماألعـمظؽؾمعامدؾؼمسـدمضقامماألدرة،موصقفم

.مطػاؼةمسؿامدقاه

م

:ماظـظرمظؾؿرأةمماٌكطقبة-م2

مومأتاهمرجؾم-()-مطـتمسـدماظـيبم:مضال-مرضلماهللمسـفم-مسـمأبلمػرؼرةم

ال،م:مأغظرتمإظقفا؟،مضال)م-():م-مصأخدلهمأغفمتزوجماعرأةمعـماالغصار،مصؼالمردقلماهللم

م(صاذػبمَصاغظرمَصِإنمصكمَأسنِيماألغصارمذقّؽا:ضال
(1)

أنمصقفم:م،مووجفماظدالظةمصكمايدؼثم

ٌـمأرادماًطؾةمأنمؼـظرمإىلماٌكطقبة،مألنمذظؽمأدسكمظؼقامماظقئامم-()-مإرذاداممعـفم

.مبقـفؿا

م

:مرؤؼةماٌكطقبةمواظـظرمإظقفا:مرؤؼةماٌكطقبةمواظـظرمإظقفا

وضدماخؿؾػماظػؼفاءمصقؿامؼـظرمإظقفماًاربمعـمماٌكطقبة
(2)

،ممصؼالممجفقرم

:مإنماظـظرمظؾقجفمواظؽػني،موزادمأبقمحـقػة:م(أبقحـقػةموعاظؽمواظشاصعكموايـابؾة):ماظػؼفاء

اظؼدعني،موزادمايـابؾةماظرضؾة،موظقسماٌرادمبؿؾؽماألضقالمإععانماظـظرمإىلمبدنماٌكطقبة،م

وإالمصإغفامظقلتمذقؽامتؿؿمععاؼـؿفمبؼصدمذرائف،موإمناماٌرادمػقماظقضقفمسؾكمعؽقغاتم

ذكصقؿفا،موضدمؼؽقنمصكمايدؼثمععفامإسفابمبفاموتؼدؼرمظعؼؾفامصققدثماظؿؼاربمأطـرمممام

َـّمِإظخامَعامَزَفَرم}:محيدثمعـماظـظرمإىلماألسضاء،مودظقؾمذظؽمضقظفمتعاىل ـَمِزؼـََؿُف َوَظامُؼِؾِدؼ

ـَِفا اظقجفمواظؽػانم،موممامؼرجحمذظؽماظؼقاسم:م،مصؼدمضالماظػؼفاءمإنماٌرادممبامزفرمعـفا(3){ِع

                                           
1
وػقماظذىمخؾؼمعـماٌاءم:م)بابماالطػاءمصكماظدؼـ،موضقظف-ممطؿابماظـؽاح-مأخرجفماظؾكارىمصكمصقققفمم(

وأخرجفمعلؾؿمصكمصقققفم.ممسـمأبكمػرؼرةمرضكماهللمسـف–م7/9م(بشرًامصفعؾفمغلؾاموصفراموطانمربؽمضدؼرا

 .مسـمأبكمػرؼرةمرضكماهللمسـف1466محم2/1086طؿابماظرضاعمبابمادؿقؾابمغؽاحمذاتماظدؼـم

2
م5ج-ظؾؾفقتكم-مم،طشافماظؼـاع44مص2ج-ظؾشرلازىم-مم،اٌفذبم3مص2ج-مبداؼةماجملؿفدمالبـمرذدمم(م

م .11ص

3
 .31اآلؼةم-مدقرةماظـقرم(
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سؾكمطشػفؿامصكمايج
(1)

:م-()-ماظـيبم-م،موسـماٌغرلةمبـمذعؾةمأغفمخطبماعرأةمصؼال

م(اغظرمإظقفامَصِإغفمأحرىمأنمؼؤدممبقـؽؿا)
(2)

مبعثمأممدؾقؿمإىلم-()-م،موسـمأغسمأنماظـيبم

(اغظرىمإىلمسرضقبقفاموسلكمععارػفام):ماعرأةمصؼال
(3)

م-()-م،موسـمجابرمضالمزلعتماظـيبم

(إذامخطبمأحدطؿماٌرأةمصؼدرمأنمؼرىمعـفامبعضمعامؼدسقهمإىلمغؽاحفامصؾقػعؾم):ؼؼقل
(4)

.م

وضدمدظتمػذهماألحادؼثمسؾكمأنمرؤؼةماٌكطقبةمضؾؾماظزواجمعـفامعؼدعةمصقققةم

.مظؾعؼد،مودؾبمظقجقدماٌقدةمبنيماظطرصني

أنمطشػماظقجفمؼلؿدلمعـفمسؾكماىؿالمأومضده،موأنمطشػمم)م:وعـماٌعؼقل

(اظؽػنيمؼدلمسؾكمخصقبةماظؾدنممأومسدعفا
(5)

،مصػكماظـظرمإظقفؿامهؼقؼمايدماظؽاصكمعـم

.ماالضؿـاعمبنيماظطرصني

ثالثمالمؼؤخرنم)-:مرضكماهللمسـف-مظعؾكم-()-مودظقؾماسؿؾارػامصكماظـؽاحمضقظف:ماظؽػاءة

(اظصالةمإذامأتتم،مواىـازةمإذامحضرت،موماالؼؿمإذاموجدتمشلامطػؤا
(6)

م:م-()-م،مطؿامضالم

(َتكرلوامظـطػؽؿمواغؽققاماأَلطَػاءموَأغؽققامِإَظقِفؿ)
(7)

.مم

وضدماخؿؾػماظػؼفاءمصقؿامتؿقؼؼمبفماظؽػاءةم
(1)

اٌعؿدلماظدؼـ،موضالمأبقم:م،مضالمعاظؽ

:مايرؼة،مموسـماإلعاممأمحدحمماظدؼـموايلبمواٌالموزادماظشاصعك:محـقػةمواظشاصعك

                                           
1
 .3مص4ج-البـمرذدم-بداؼةماجملؿفدمم(

2
مسـمبؽرم1088محم3/397بابمعامجاءمصكماظـظرمإىلماٌكطقبةم-مطؿابماظـؽاح-مأخرجفماظذلعذىمصكمدــفممم(

طؿابم-وأخرجفماظـلائكمصكمدــفم.مموضالماظذلعذىمحدؼثمحلـ–بـمسؾدماهللماٌزغكمسـماٌغرلةمبـمذعؾةم

 ..مسـمبؽرمبـمسؾدماهللماٌزغكمسـماٌغرلةمبـمذعؾة70-6/69بابماباحةماظـظرمضؾؾماظؿزوؼجم-ماظـؽاحم

3
مسـمأغسمبـم2/180طؿابماظـؽاحم-موأخرجفماياطؿمصكماٌلؿدركم–م3/231أخرجفمأمحدمصكمعلـدهمم(

 .عاظؽمرضكماهللمسـف،موصققفماياطؿموواصؼفماظذػؾك

4
 .مبلـدهمسـمجابرمبـمسؾدماهللم3/360ممأخرجفماإلعاممأمحدمصكمعلـدهم(

5
 210مصم90ج-مبصققحمعلؾؿم-ذرحماظـقوىمم(

6
مسـمسؾكمبـمأبكم1076محم3/387بابمصكمتعفقؾماىـازةم-مطؿابماىـائزم-مأخرجفماظذلعذىمصكمدــفممم(

 .موضالمأبقمسقلكمػذامحدؼثمحلـمشرؼب،مورواهماياطؿمسـمسؾكم–راظبمرضكماهللمسـفم

7
.مرواهمابـمعاجفمواياطؿمواظؾقفؼكمسـمسائشةمرضكماهللمسـفام(
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اظؽػاءةمصكم:ماظؽػاءةممخلةماظدؼـموماظـلبموايرؼةمواظصـاسةموماظقلار،موضالمأبقمحـقػةم

اىبمواظعـةمواًصاءمواٌرضماٌزعـم:ماًؿلةماٌذطقرةمواظلالعةمعـماظعققب

طاىذام
(2)

.م

أمياماعرأةمغؽقتمبغرلماذنموظقفام:م"-()-موؼشذلطماظقىلمظزواجماٌرأةمظؼقلماظـيبم:ماظقىل

صـؽاحفامبارؾمثالثا،مصانمدخؾمبفامصؾفاماٌفرممبامادؿقؾمصرجفا،مصإنماذؿفروامصاظلؾطانموىلم

"عـمالموىلمظف
(3)

،ماذذلطممجفقرماظػؼفاء
(4)

عاظؽمواظشاصعكموأمحدماظقىلمظصقةماظزواج،ممأعام:م

ؼشذلطماظقىلمصكماظرصقعةمدونم:مأبقمحـقػةمصؾؿمؼشذلطماظقىلمإنمطانماظزوجمطػؤا،موضالمعاظؽم

المتـؽحماٌرأةمإالمبإذنم:م-()-ماظقضقعة،ممأعاماظظاػرؼةمصؼدماذذلرقاماظقىلمصكماظؾؽر،مظؼقظفم

.موظقفامأومذىماظرأىمعـمأػؾفامأوماظلؾطان

 

:مماظػقصماظطيبمضؾؾماظزواج:مماظػقصماظطيبمضؾؾماظزواج

ععماظؿؼدمماظعؾؿكمواظؿؼـقاتمايدؼـةموععرصةماظعقاعؾماظقراثقةمظإلغلانمسـمررؼؼم

أصؾحمعـماظضرورىمظؾؿؼؾؾنيمسؾكماظزواجمأنمؼؼقعقامبإجراءماظػقصمم،ماىقـقمماظؾشري

اظطؾك،محقثمؼذلتبمسؾكماظػقصمضؾؾماظزواجمعصاحل
م(5)

،موؼدرأمبفمعػادد،مموػذامعامؼؿقاصؼم

ععماظشرؼعةماالدالعقةماظؿكمتدسقمىؾبماٌصاحلممودرءماٌػادد،مصقىلماألعرمإذامأظزمممبامصقفم

.معصؾقةمساعةمتؿػؼمععمعؼاصدماظشرؼعةمصكمحػظماظـػقسموصقةماظـلؾموبمراسؿف

.ممبؿفـبماٌصابنيمباألعراضماٌعدؼةمحؿكمالمؼـؿؼؾماٌرضمظؾلؾقؿ-()-موضدمأعرغاماظـيب

                                                                                                           
1
،اٌفذبم13مص2ج-م،مبداؼةماجملؿفدمالبـمرذدم147ظؾشقطاغكممص-ماظلؿقطماظذػؾقةماياوؼةمظؾدررماظؾفقةمم(

 50مص2ج-مظؾشرلازى-مصكمصؼفماظشاصعك

2
 3مص2ج-مالبـمرذدم-،مبداؼةماجملؿفدم35مص7البـمضداعةمج-اٌغـكمم(

3
مبلـدهمسـمسائشةمرضكم2083محم236-2/235بابمصكماظقىلم-مطؿابماظـؽاح-مأخرجفمأبقمداودمصكمدــفمم(

مم1103محم408-3/407بابمعامجاءمالمغؽاحمإالمبقىلم-مطؿابماظـؽاح-ماهللمسـفا،موأخرجفماظذلعذىمصكمدــفم

 .حدؼثمحلـ:مبلـدهمسـمسائشةمرضكماهللمسـفاموضالماظذلعذى

4
 149ص-ممظؾشقطاغكماظلابؼمم(

5
 .31،33ص-صؼفماظـقازلمضضاؼامصؼفقةمععاصرةم،مبؽرمبـمسؾدماهللمأبقمزؼدممم(
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واظػقصماظطيبمؼدرأماٌػاددمسـماألدرةمضؾؾموضقسفا،ممصقعرفمراشؾقمماظزواجم

عامبؽؾمعـفؿاممعـماألعراضماٌؤثرةمصكمادؿؿرارماظعالضةموناحماألدرةمم(اظرجؾموماٌرأة)

.موؼؿعاوغانمسؾكمتالصقفا

وضدمجاءمصكماآلثارماظصقققةمعامؼػقدمأنمتقضكماألعراضمضؾؾماظزواجمخرلعـم

اطؿشاصفامبعده،مصؿؽقنمدؾؾامظؿؼقؼضفمبعدمأنمترتؾتمعراطزمحؼقضقةمطؾرلةمسؾقف،موعـمذظؽمعام

أمياماعرأةمشرمبفامرجؾمبفامجـقنمأومجذاممأومبرصم):مأغفمضال-مرضلماهللمسـف-مروىمسؿرم

(صؾفامعفرػاممبامأصابمعـفاموصداقماظرجؾممسؾكمعـمشََره
م(1)م

سؿرممدعقدمبـماٌلقبمأنم،موسـ

أميامرجؾمتزوجماعرأةمصدخؾمبفامصقجدػامبرصاءمأوم):مضال-مرضكماهللمسـف-مبـماًطابم

(ذبـقغةمأومذبذوعة،مصؾفاماظصداقممبلقلفمإؼاػاموػقمظفمسؾكمعـمشرهمعـفا
(2)

.م

اظدلصمواىـقنمواىذامم،م:مصػكمػذؼـماألعرؼـمدظقؾمسؾكمأنمعـمسققبماظـؽاحم

:مصإذامشرماظزوجمصؾفماظرجقعمباٌفرمسؾكمعـمشرهمبشرطمسؾؿفمباظعقبم،موسـمأبكمػرؼرةمضال

المسدوىمموالمررلةمموالمػاعَةموالمصَػرموصرمعـماجملذوممطؿامتػرمعـم):م-()-مضالمردقلماهللم

(اأَلدد
(3)

،مصؼدمغػكماظعدوىممبامؼدلمسؾكمرؾبمتقضقفامصكماألعراضماظؿكمتـؿؼؾمبفاموعـفام

.ماىذام

مواثؾاتماظعدوىمعـماىذاممزبصقصمعـمسؿقممغػكماظعدوى،مصقؽقنمععـكمالم

سدوى،مإالمعـماىذاممواظدلصمواىرب،موظقسماٌرادمباىرىمعـماجملذوممحؼقؼؿف،موإالم

صإنمذظؽمممامملمؼعفدمصكماإلدالممصكمععاعؾةماٌرؼضمواظرمحةمبف،موإمناماٌرادمبفمايقطةم

.مصكمتقضكماظعدوىمعـفمسـدماظؿعاعؾمععف،موضدمحؽكمابـمبطالمعامؼػقدمذظؽ

                                           
1
مبلـدهمسـمسؿرم9محم2/526أخرجفماإلعاممعاظؽمصكماٌقرأمطؿابماظـؽاحمبابمعامجاءمصكماظصداقموايقاءمم(

طؿابم-رضكماهللمسـفمطمسقلكمايؾؾكمهؼقؼمربؿدمصؤادمسؾدماظؾاضك،موأخرجفماظدارمضطـكمصكمدــفم

 .مبلـدهمسـمسؿرمبـماًطابمطمعؽؿؾةماٌؿـؾك82محم267م–م3/266اظـؽاحم

2
 .مم818مح1/212بابمعـمؼؿزوجماعرأةمذبذوعةمأومذبـقغةم-مطؿابماظـؽاحم-مأخرجفمدعقدمبـمعـصقرمصكمم(

3
،مورواهمعلؾؿموأمحدم5707حدؼثم-مطؿابماظطب-م170-167مص10ج-صؿحماظؾارىمذرحمصققحماظؾكارىمم(

 .سـمجابر
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إنماالعرمباظػرارمعـماجملذوممظقسمعـمبابماظعدوىمصكمذئ،مبؾمػقماألعرماظطؾقعكم

ظؿقضقفاموايذرمعـفا،مألنماغؿؼالماظداءمعـمجلدمإىلمجلدمباٌالعلةمواٌكاظطةمؼؼعمصكمطـرلم

عـماألعراضمسادةمعـماٌرؼضماىلماظصققحممباٌكاظطةم،ممشلذامؼـصحماألرؾاءمبايقطةمسـدمم

اىذاممواظدلصمؼزسؿم:مزباظطةماجملذوم،موصكمػذامؼذطرماظؾقفؼكمسـماظشاصعكمعامغصفم

األرؾاءماغفمؼعدىماظزوجمطـرلا،موػقمداءمعاغعمظؾفؿاع،مالمتؽادمغػسمتطقبممبفاععةمعـمػقم

بفا،موالمغػسمماعرأةمانمجياععفامعـمػقمبف،ممأعاماظقظدمصإنمطانمعـمواظدمأجذممأومأبرصمصؼؾقاًلم

.معامؼلؾؿ،موانمدؾؿمأدركمغلؾف

وممامجيبمسؾكماًارؾنيماالظؿزاممباألعاغةمصكماظؼقلمعـمجفةماياظةماظصققةمظؽؾم

مِإنَّماظؾخَفمَؼْأُعُرُطِؿمَأِنمُتَؤدُّواماْظَأَعاَغاِتم}:عـفؿامألغفامعؤثرةمصكمعقضقعمأرتؾارفؿا،موظؼقظفمتعاىل

أدماألعاغةمإىلمعـمائؿؿـؽموالم):ممضال-()-م،موصكماظلـةمسـمأبكمػرؼرةمأغف(1){ِإَظكمَأِػِؾَفا

(دبـمعـمخاغؽ
(2)

،مومبقانماظعقبمصكماظـؽاحمأوىلمعـمطؿؿاغفمحؿكمؼػاجأماظطرفماآلخرمبف،م

ووضؿفامدقفزممأنمطؿؿاغفمتدظقسمواظغشمحرامم،موصكمحاظةماظؽشػمظؿؾؽماظغاؼةموبعدمأخذم

عقاصؼةماظطرصنيمسؾكماٌـاصقةمواٌؽاذػة،مجيبمسؾكماظطؾقبمذطرمايؼائؼموغؿقفةم

اظػقصماظؿكمزفرتمعفؿامطاغت،مالنماًارؾنيمضدعامظالدؿقـاقمظؾلالعةموظصقةماألدرةم

وذظؽمظقس،مإصشاءمظلرمألغفمضدمحصؾمسؾكمعقاصؼؿفؿمعلؾؼام،موعـماٌعؾقممأنماظغقؾةموقزمإذام

ظػارؿةمبـتمضقسمٌامجاءتمم()طانمصكمذطرمسقبمذىماظعقبمصائدة،مؼدلمسؾكمذظؽمضقظفم

أعام):م-()-متطؾبماٌشقرةمصكمخارؾقفامععاوؼةمبـمابكمدػقانمومابكمجفؿمبـمحذؼػةمصؼالم

أبقمجفؿمصالمؼضعمسصاهمسـمساتؼف،موأعامععاوؼةمصصعؾقكمالمعالمظفم،ماغؽقكمأداعةمبـمزؼدم

(اغؽقكمأداعةمبـمزؼدمصـؽقؿف،مصفعؾماهللمصقفمخرلاموماشؿؾطتمبف:مصؽرػؿف،مثؿمضال
(3)

.م

                                           
1
 ..58دقرةماظـلاءماآلؼةمم(

2
مسـمأبكمػرؼرةموحلـفماظذلعذى،موأخرجفم1267محم38بابمرضؿم-مطؿابماظؾققعم-مصكمدــفم أخرجفماظذلعذيم(

،مورواهماظؾكارىم3535محم3/288بابماظرجؾمؼأخذمحؼفمعـمهتمؼدهم-مطؿابماظؾققع-أبقمداودمصكمدــفم

..ممصكماظؿارؼخمورواهماياطؿمسـمأبكمػرؼرةمواظطدلاغكمصكماظؽؾرل

3
 بابماٌطؾؼةماظؾائـ-م98-م97مص10ج-مصققحمعلؾؿمبشرحماظـقويم(م
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صعؾكمعـمادؿشرلمصكمخاربماومزبطقبةمانمؼذطرمعامصقفمعـمسققبمومعلاوئموشرلػام

(اٌلؿشارمعؤمتـ):موالمؼؽقنمذظؽمشقؾةمربرعةمإذامضصدماظـصققة،ميدؼث
(1)

:م،مويدؼث

(اظدؼـماظـصققة)
(2)

،مالنماظـصققةمظؾؿلؾؿنيمتؽقنمبدصعماألذىمواٌضارمسـفؿمومجؾبم

اٌـاصعمشلؿ
(3)

.مم،موتركمششفؿ

سـدىمذحموخؾؼكم:موانمادؿشرلماًاربمأوماٌكطقبةمصكمأعرمغػلفمصعؾقفمانمؼؾقـفمطؼقظف

.مذدؼد،مظعؿقمماألدظةماظلابؼة

م

:مأثرماظػقصماظطؾكمسؾكمإبراممسؼدماظزواجمأومادؿؿراره:مأثرماظػقصماظطؾكمسؾكمإبراممسؼدماظزواجمأومادؿؿراره

إذامأدػرماظػقصمسـموجقدمعرضمؼعطؾمعؼصدامأدادقامعـمعؼاصدماظزواجمؼؽقنم

عـمحؼماظطرفماآلخرمأنمؼعدلمسـماًطؾة،مصإنمطانمضدمسؼدمسؾقفامصؾفمأنمؼطؾبمصلخم

:ماظعؼدمبشروط

.مأنمؼؽقنماظعقبمععطالمٌؼصدمأدادكمعـمعؼاصدماظزواج (1)

أنمؼؿعؿدمعـمبفماظعقبمإخػاءهمسـماظطرفماآلخرمضؾؾماظعؼد،مصإنمطانمؼعؾؿمبفم (2)

ضؾؾفمصالمحيؼمظفمرؾبماظػلخ،موشـكمسـماظؾقانمأنماتػاقماظطرصنيمسؾكم

 .اظػقصموإسالنمغؿقفؿفمظؽؾمعـفؿامؼـػكمتعؿدماإلخػاء

 .أنمتؽقنمغؿقفةماظػقصمعؿقؼـةموعؤطدهموأعقـة (3)

أنمؼؿؿماظػلخمصقرمسؾؿمعـمؼطؾؾفمبقجقدماظعقب،مصإنمدؽتمسـمرؾبماظػلخم (4)

ؼؽقنمدؽقتفمرضامبف،موعـمبابمأوىلمؼؽقنمراضقامبفمإذامسدلمسـمرضاهمصراحةم

مم.وضؾؾماظعقشمععمعـمبفماظعقبماظذىمطشػمسـفماظػقصماظطؾك

                                           
1
مبلـدهمسـمأبكمػرؼرةمرضكماهللم5128محم4/335بابماٌشقرةم-مطؿابماألدبم-مأخرجفمأبقمداودمصكمدــفمم(م

 .سـف،مورواهماظذلعذىمواظـلائكموابـمعاجفمسـمأبكمػرؼرة

2
مسـممتقؿماظدارى،م55محم1/74بابمبقانمأنماظدؼـماظـصققةم-مطؿابماإلميانم-مأخرجفمعلؾؿمصكمصقققفمم(م

 .ورواهماظؾكارىمصكماظؿارؼخمورواهماظؾزارمسـمابـمسؿر

3
 32مص4جم-البـماظؼقؿماىقزؼةم-زادماٌعادم(م
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اٌطؾىماظـوغكماٌطؾىماظـوغكم

تـظقؿماألدرةمعـماٌـظقرؼـماظطؾكمواإلدالعكمتـظقؿماألدرةمعـماٌـظقرؼـماظطؾكمواإلدالعكم

اظػرعماألولماظػرعماألولم

ماٌـظقرماظطؾكمظؿـظقؿماألدرةاٌـظقرماظطؾكمظؿـظقؿماألدرة

 

حؿكمتلؿؼرم طـريمعـماظشؾوبماٌؼؾؾمسؾكماظزواجمؼرؼدمتلجقؾمايؿؾمظػرتات

أحقاهلؿمأومالدؿؽؿولمدرادؿفؿ،موعـماٌفؿمإدراجمععؾقعوتمسـمتؾوسدمصرتاتمايؿؾمصكم

وعـمأجؾمصفؿمعقضقعمودوئؾمتؾوسدمايؿؾم ،براعٍماظؿـؼقػماظصقكمظؾؿؼؾؾنيمسؾكماظزواج

البدمعـمععرصيمعؾودئماظؿشرؼحموسؾؿموزوئػماألسضوءمظؾففوزماإلنوبكمظؽؾمم(تـظقؿماألدرة)

م:عـماظذطرمواألغـك

م

مم:عؾودئماظؿشرؼحموسؾؿموزوئػماألسضوءماىفوزماظؿـودؾكمظؾؿرأة:عؾودئماظؿشرؼحموسؾؿموزوئػماألسضوءماىفوزماظؿـودؾكمظؾؿرأة

:م(1)ؼؿؽقنماىفوزماظؿـودؾكمظؾؿرأةمعـماألجزاءماظؿوظقيماغظرمذؽؾم

:ماٌؾقضون-م1

وػؿومصكموقؼػماظؾطـمأحدػؿومسؾكماىوغىماألميـمواآلخرمسؾكماىوغىماألؼلرم

مم:وزوئػماٌؾقض

.مإصرازماظؾقؼضي-م

.م(اإلدرتوجني،ماظربوجلؿريون)إصرازماهلرعقغوتماألغـقؼيممم-م

:مضـوتومصوظقب-م2

.مموػؿومسؾورةمسـمضـوتنيمدضقؼؿنيمتقصالنمعومبنيماٌؾقضمواظرحؿ

:مموزوئػمضـوتكمصوظقب

.مغؼؾماظؾقؼضيمعـماٌؾقضمإديماظرحؿ-م

.مػؿوماٌؽونماظذىمحيدثمصقفماإلخصوبمإذاماظؿؼكمايققانماٌـقىمععممماظؾقؼضي-م

م

م
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:ماظرحؿ-م3

وظفمعؼدرةمسؾكماظؿؿددمم(وػقمصكمحوظؿفماظطؾقعقي)ػقمجلؿمسضؾكمصكمحفؿمضؾضيماظقدم

واإلتلوعمسـدمايؿؾمظقـودىمحفؿماىـنيمحقٌمميألمخاللمتلعيمأذفرموقؼػم

.ماظؾطـمطؾف

م

مم:اظقزقػيماألدودقي

مػكماحؿضونماىـنيمأثـوءمايؿؾمثؿماظؼقوممبعؿؾقيماظقضعموذظؽمبقالدةماىـنيم

.مخورجف

:ماٌفؾؾ-م4

مدؿمضوبؾيمظؾؿؿددمواالتلوعموػكمتقصؾمعومبنيماظرحؿم10-8ػقمسؾورةمسـمضـوةمرقهلوم

 .واظػرج،مواٌفؾؾمػقماٌؽونماظذىمهدثمصقفمسؿؾقيماىؿوعمأوماالتصولماىـلك

:مماظػرج-م5

ػقماظعضقماًورجكمظؾففوزماظؿـودؾكمظؾؿرأة،موزقػؿفماألدودقيمريوؼيماألسضوءم

.ماظداخؾقيمظؾففوزماظؿـودؾكموأؼضومؼؾعىمدورامأدودقومصكمسؿؾقيماالتصولماىـلك

م
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م(1)ذؽؾم

م

:مصلققظقجقيماىفوزماظؿـودؾكمظؾؿرأة:مصلققظقجقيماىفوزماظؿـودؾكمظؾؿرأة

:مخطقاتمحدوثماظؿؾقؼض-م1

 .اظؿؾقؼضمػقمخروجماظؾقؼضيماظـوضفيمعـماٌؾقض-مأ

ؼؿقؽؿمصكمتؾؽماظعؿؾقيمػرعقغوتمخوصيمتػرزمعـماظغدةماظـكوعقيمبوظرأسمحقٌم-مب

 .تلوسدمتؾؽماهلرعقغوتمسؾكممنقمسددمعـماظؾقؼضوتماألغـقؼيمبوٌؾقض

سـدمعـؿصػماظدورةماظشفرؼيمتؼرؼؾومدبرتقماظؾقؼضيماظـوضفيمجدارماٌؾقضمإديم-مج

 .وقؼػماظؾطـمحقٌمتؾؿؼطفومضـوةمصوظقب

.مهدثمسؿؾقيماظؿؾقؼضمعرةمواحدةمطؾمذفر-مد

:مطقػقيمحدوثماظطؿٌ-م2

 صكماظـصػماألولمعـماظدورةماظشفرؼيمؼؼقمماٌؾقضمبنصرازمػرعقنماإلدرتوجنيم

 .اظذىمؼعؿؾمسؾكممنقمخالؼومجدارماظرحؿ
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 بعدمسؿؾقيماظؿؾقؼضموخاللماظـصػماظـوغكمعـماظدورةماظشفرؼيمؼؼقمماٌؾقضم

اظؾذؼـمؼعؿالنمسؾكماعؿالءماألوسقيمععمػرعقنماإلدرتوجنيمبنصرازمػرعقنماظربوجلؿريونم

 .اظدعقؼيمواظغددماٌقجقدةمجبدارماظرحؿموزؼودةممنقماظؾطوغيماظرريقي

 بوظؼربمعـمغفوؼيماظدورةماظشفرؼيموسـدمسدممحدوثمايؿؾمتؼؾمطؿقيم

اإلدرتوجنيمواظربوجلؿريونمبوظدممإديمعلؿقؼوتمعـكػضيمممومؼلؾىمدؼقطماظطؾؼيماظلطققيم

اٌؾطـيمىدارماظرحؿموغزوهلومعـمخاللماٌفؾؾمسؾكمػقؽيمرؿٌمواظذىمؼلؿؿرمصكماظعودةم

 .مأؼوم5-3عـم

م

:ماظؿؽقؼـماظؾققظقجكمظؾففوزماظؿـودؾكمظؾرجؾ:ماظؿؽقؼـماظؾققظقجكمظؾففوزماظؿـودؾكمظؾرجؾ

إنماظقزقػيماظرئقلقيمظؾففوزماظؿـودؾكمظؾرجؾمػكمإصرازمػرعقنماظذطقرةماظذىمؼـؿكم

صػوتماظذطقرةموتؽقؼـماًالؼوماٌـقؼيمبوظعددماظؽوصكمثؿمغؼؾمػذهماًالؼومأثـوءماالتصولم

اىـلكمإديمداخؾمعفؾؾماٌرأة،موؼؿؽقنماىفوزماظؿـودؾكمظؾرجؾمعـمأسضوءمداخؾقيم

.موخورجقي

م
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م

م

ماىفوزماظؿـودؾكمظؾرجؾم:م(2)ذؽؾم

م

م(:م(2)اغظرمذؽؾم):موتشؿؾماألسضوءماظؿـودؾقيمظؾذطرمعومؼؾك

:ماًصقؿون-م1

سؾورةمسـمشدتنيمبقضووؼؿكماظشؽؾمععؾؼؿنيمهًماٌـطؼيماألدبقيموخؾػماظؼضقىم

وربورؿنيمبؽقسماظصػـ،موصكمداخؾماًصقؿنيمتؿؽقنماًالؼوماٌـقؼي،موػكمسؾورةمسـم

أجلوممصغريةمجدامالمترىمبوظعنيماجملردة،موتػرزماًصقؿونماهلرعقغوتماظذطرؼيماظؿكم

.متلؾىماظؿغرياتماٌصوحؾيمظلـماظؾؾقغمواظصػوتماٌؿقزةمظؾرجقظيمصكمترطقىماىلؿ

:مايؾؾماٌـقىم-م2

حيؿقىمطؾمحؾؾمسؾكمضـوةمعـقؼيموذرؼونموورؼدموسصى،موؼصعدمايؾؾماٌـقىم

عـماًصقيمصكمأسؾكمطقسماظصػـمعؾؿصؼومجبدارماظؾطـمعـماظداخؾمحؿكمؼصؾمإديم

.ممايقؼصؾيماٌـقؼي
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:مايقؼصؾيماٌـقؼي-م3

سؾورةمسـمشدةمسؾكمطؾمجوغىمعـمجوغؾكماٌـوغيمتػرزمدوئالمؼؼقممبؿغذؼيم

ايققاغوتماٌـقؼيمأثـوءمرحؾؿفومصكماىفوزماظؿـودؾك،مظؾرجؾمطؿومتؼقممحبػظمايققاغوتم

.ماٌـقؼيمينيموضًماىؿوع

:ماظؼـوةماظؼوذصيمظؾؿـك-م4

ػكماظؼـوةماظؿكمتؼقممبـؼؾمايققاغوتماٌـقؼيمععمدوئؾمايقؼصؾيمإديمذبرىم

.ماظؾقلمأثـوءماظؼذفمصكمغفوؼيماىؿوع

:مشدةماظربودؿوتو-م5

ػكمشدةمهًماٌـوغي،موتػرزمعودةمتلوسدمسؾكمحققؼيمايققاغوتماٌـقؼي،موتػرزم

شدةماظربودؿوتومدوئالمضؾقؼومخػقػومؼلؿكمدوئؾماظربودؿوتومحقٌمؼؽقنماىزءماألطربمعـم

.ماظلوئؾماٌـقى

:مشدةمطقبر-م6

تؿؽقنمػذهماظغدةمعـمشدتنيمصغريتنيمصكمحفؿماظؾوزالء،موتؼعمػوتونماظغدتونمصكم

ضوعمشدةماظربودؿوتومسؾكمجوغؾكمضـوةمذبرىماظؾقل،موتػؿقونمصكمضـوةمذبرىماظؾقل،م

.موتػرزانمدوئالمضؾقؼوممسقؽو

م

:مطقػقيمحدوثمايؿؾ:مطقػقيمحدوثمايؿؾ

إديمأسؾكمبعدمغزوهلومصكماٌفؾؾ،مم(ايققاغوتماٌـقؼي)تؿقركماًالؼوماظذطرؼيم

وتدخؾماظرحؿمسربمصؿقيمسـؼماظرحؿم،مثؿمتدخؾمضـوةمصوظقبمحقٌمتـؿظرموصقلماظؾقؼضيم

اظـوضفيمعـماٌؾقضمأثرمسؿؾقيماظؿؾقؼض،موخاللمرحؾيمايققاغوتماٌـقؼيمهدثمبفوم

تغقرياتمصكمعـطؼيمشطوءماظرأسمؼصؾحمايققانماٌـقىمبعدػومضودرامسؾكماخرتاقمجدارم

.ماظؾقؼضي

وػـوكمصكماظـؾٌماألخريمعـمضـوةمصوظقبمتؿؿمسؿؾقيماهودمظرأسمايققانماٌـقىمععم

ثؿمتعقدماظؾقؼضيماٌكصؾيمإديماظرحؿمظؿؾؿصؼمجبدارهموتـؿقمظؿصؾحمم(اإلخصوب)اظؾقؼضيم

م.جـقـو
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م

:موعـماٌفؿمأنمؼؿعرفماظشؾوبمسؾكمخطقرةمايؿــؾماٌؿؽـــرر

إنمسدممتـظقؿماإلنوبمؼلوسدمسؾكمذػوبمذيولماٌرأةموصقؿفوماظؾدغقيمواظـػلقي،م

وجيعؾفومشريمضودرةمسؾكمهؿؾمعلؽقظقؿفومووهماظؾقًمواظزوجمواألوالد،مإذمإنمسدمماظؿـظقؿم

إلنوبمسددمعـودىمعـماألرػولموسدممتقصريمصرتةمراحيمطوصقيمبنيمطؾمريؾموآخرمؼمدىم

:مإديمآثورمدؾؾقيمسدؼدة

م

:مآثورمايؿؾماٌؿؽررمسؾكمصقيماألم:مأوال :مآثورمايؿؾماٌؿؽررمسؾكمصقيماألم:مأوال

غؼصماظؽوظلققممصكماىلؿمممومؼمدىمإديمػشوذيماظعظومموتزاؼدمآالمماظظفرم -1

.موايقضموسدممضدرةماٌرأةمسؾكمادؿعودةمتـودؼمجلؿفو

 .األغقؿقوماظؿكمتمدىمإديمضعػماألم -2

جيعؾفومأطـرمسرضيمظؾعدؼدمعـماألعراضمعـؾماظؾقادري،مدؼقطماظرحؿمواظؿفوبماٌرارةم -3

 .ودؼقطماظشعرموتلقسماألدـونموأعراضمدقءماظؿغذؼي

ايؿؾماٌؿؼوربمؼمدىمإديمزبوررمسدؼدةمتؿعرضمهلوماألممأثـوءمايؿؾمواظقالدةم -4

 :عـمأػؿفو

 اظـزؼػ. 

 تلؿؿمايؿؾ. 

 ريكماظـػوس. 

 األوضوعماًورؽيمظؾفـنيمصكماظرحؿمواظؿكمتمدىمإديمتعلرماظقالدة. 

 م

تؼوربمسددمعراتمايؿؾمؼمدىمإديمسفزماألممسـمتؼدؼؿماظرسوؼيمظؾزوجموبقؿفوم -5

 .واألوالد

االظؿفوبوتماٌفؾؾقيمماظؿكمضدمهدثمأثـوءماظقالدةمأومربووظيماإلجفوضمضدمتمدىمإديم -6

 .(اظؼرحي)اظؿفوبوتمسـؼماظرحؿم

م
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:مآثورمايؿؾماٌؿؽررمسؾكماظطػؾ:مثوغقو :مآثورمايؿؾماٌؿؽررمسؾكماظطػؾ:مثوغقو

بلؾىمدقءمم(غوضصكماظقزن)تؽرارمايؿؾمضدمؼمدىمإديموالدةمأرػولمعؾؿلرؼـم -1

.ماظؿغذؼيماظذىمجيعؾفؿمرقالمصرتةماظطػقظيمؼعوغقنمعـماإلدفولموضعػماٌؼووعي

ازدحومماٌـزلمبلؾىمطـرةماألوالدمؼؼؾؾمغصقىماظطػؾمعـماالػؿؿومموايـونممموم -2

 .ؼمثرمسؾكمحوظؿفماظـػلقيمواظصققي

تعرضماظطػؾمظإلصوبيمأثـوءماظقالدةمغظرامظؿعرضماألممظقالداتمعؿعلرةمغؿقفيمايؿؾم -3

.ماٌؿؽرر

:مآثورمايؿؾماٌؿؽررمسؾكماألدرةمواجملؿؿع:مثوظـو :مآثورمايؿؾماٌؿؽررمسؾكماألدرةمواجملؿؿع:مثوظـو

.ممزؼودةماظلؽونمممومؼمدىمإديمتؼؾقؾمغصقىماظػردمعـماظغذاءمواًدعوتماالجؿؿوسقي -1

اظؿلثريمسؾكمايوظيماالضؿصودؼيمظألدرةمحقٌمؼمثرمدؾؾقومسؾكمدخؾماألدرة،مصننم -2

اٌؾؾغماظذىمؼـػؼمسؾكمتـشؽيمزيليمأرػولمعـالمصكمعلؿقىمععقشكمعؿدنمميؽـم

 .أنمؼـػؼمسؾكمرػؾنيمصكمعلؿقىمععقشكمأحلـ

زؼودةمسددمأصرادماألدرةمؼمدىمإديمازدحومماألدرةمصكمعؽونمواحدمممومؼمثرمدؾؾوم -3

 .سؾكمدؾقكماألصرادمصكمدـمعؾؽرة،موضدمؼؽقنمداصعومظالسبرافمصقؿومبعد

.مادؿفالكماٌقاردمواًدعوتماٌؿوحيمبوجملؿؿع -4

.مموبوظؿوديمصننمػـوكمحوجيمظؿشفقعماٌؾوسدةمبنيماظقالدات

 
:متـظقؿماألدرةموصقيماألم:متـظقؿماألدرةموصقيماألم

:مإنمتـظقؿماألدرةمظفمصقائدمسدةمعـفو

:متؼؾقؾمعضوسػوتمايؿؾمواظقالدةم-م1

ايؿؾماٌؿؽرر،موبذظؽمؼؼؾؾمعـماٌكوررماظؿكمضدمتـظقؿماألدرةممميـع

:مهدثمغؿقفيمظؾقؿؾمواظقالدةمعـؾ

.متلؿؿمايؿؾموريكماظـػوس-مأ

.مغزؼػمعومضؾؾموأثـوءموبعدماظقالدة-مب

.ماألغقؿقو-مج
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 .روعوتقزمماٌػوصؾ-مد

 .اظعدوىماٌصوحؾيمظؾقالدة-مػـ

.ماظقالدةماٌؿعلرة-مو

 

:متؼؾقؾمععدلماظقصقوت-م2

ماظعـوؼيماظؽوعؾيمبوألممأثـوءمايؿؾمتلوسدمسؾكمعـعمأعراضمغؼصماظؿغذؼي،مإن

وػذامبدورهمؼمدىم.موطذظؽمتؼؾؾمعـمزبوررماٌضوسػوتماٌصوحؾيمظؾقؿؾمواظقالدة

.مإديمخػضمععدالتماظقصقوتمبنيماألعفوت

م

.مثؾًمبوظدرادوتمأنمحؾقبمعـعمايؿؾ:مصقائدمأخرىمخبالفمعـعمايؿؾ-م3

بوظرحؿمهؿكمعـمدررونماٌؾقضموبطوغيماظرحؿماهلوجرةمواألورامماظؾقػقيم (أم

.مواألوراممايؿقدةمبوظـدى

تؼؾؾمعشؽالتماظدورةماظشفرؼيمعـؾماظؿؼؾصوتمواآلالمموطذظؽمتعؿؾمسؾكم (بم

 .جعؾماظدورةماظشفرؼيمأطـرماغؿظوعو

 .تؼؾؾماألغقؿقوماظؿكمتلؾؾفوماظدورةماظشفرؼيماظغزؼرة (جم

 .تلؿكدممصكمسالجمبعضمايوالتماٌرضقيمعـؾمبطوغيماظرحؿ (دم

 

:مطؿومأنماظقاضكماظذطرىمصكمذبولماظعالضيماىـلقيمبنيماظزوجني

.محيؿكمعـماظؿفوبوتماىفوزماظؿـودؾك (أم

 .ؼؼؾؾمعـماحؿؿولماإلصوبيمبلررونمسـؼماظرحؿ (بم

 .ػقماظقضوؼيماظقحقدةمعـمعرضماإلؼدزماٌقجقدةمحوظقو (جم

 ؼلؿكدممبعدمسؿؾقيمصؽماالظؿصوضوتماظؿكمضدمتقجدمصكمبطوغيماظرحؿمبلنم (دم

.موؼـؾًمداخؾماظرحؿمٌدةمععقـيمؼـػخ

م

مم

مم
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:متـظقؿماألدرةموصقيماظطػؾ:متـظقؿماألدرةموصقيماظطػؾ

:متؼؾقؾمععدالتماظقصقوتمخوصيمبنيمحدؼـكماظقالدة-م1

ايوظيماظصققيمواظغذائقيمظؾلقدةمايوعؾمتـعؽسمسؾكماىـنيموتمثرمسؾكمحوظؿفم -مأ

اظصققي،مألنمبـقيماظطػؾمتؾدأمصكماظرحؿمضؾؾموالدتف،مصنذامخرجًماألممعـمريؾم

دوبؼمعـفؽيموصقؿفومضعقػيموريؾًمعرةمأخرىمبلرسيمصؼدمؼؿلؾىمذظؽمصكم

إجفوضمتؾؼوئكمأوموالدةمرػؾمعقًمأومرػؾمغوضصماظقزنمتؽقنمصرصؿفمصكمايقوةم

 .ضؽقؾيمأومؼؽقنمأطـرمسرضيمظألعراض

تـظقؿماألدرةمميؽـماألممعـمإرضوعمرػؾفومرؾقعقومألضصكمصرتةمممؽـي،موذظؽمؼؼؾؾم-مب

عـماٌشوطالتماظصققيماٌرتتؾيمسؾكماظػطومماٌؾؽرمبلؾىمريؾمآخرمدرؼعممدونم

ادؿعدادمظرسوؼؿف،مواظػطومماٌؾؽرمؼزؼدمعـماحؿؿوالتمتعرضماظطػؾمظألعراضم

 .واظقصوة

أثؾؿًماظدرادوتمأنموصقوتماألرػولمتزدادممبؼدارماظضعػمإذامضؾًماظػرتةماظزعـقيم-مج

.مبنيمايؿؾنيمسـمدـؿني

 

:ماالرتؼوءمبويوظيماظصققيمظألرػول-م2

وذظؽمسـمررؼؼمإسطوئفؿمصرصيمأصضؾمصكمايصقلمسؾكماظغذاءماٌـودىمهلؿمصكم

صرتةماظؿؽقؼـماألوديموػذامؼؼؾؾمعـمصرصمإصوبؿفؿمبلعراضمغؼصماظؿغذؼيموؼعطقفؿماظرسوؼيم

 .اظصققيماٌـودؾي

م

:ماالرتؼوءمبوٌلؿقىماإلجؿؿوسكمظألرػول-م3

وذظؽمبنسطوئفؿماظػرصيماٌـودؾيمظؿعؾقؿمأصضؾمععمتقصريماظرسوؼيماظصققيم-ممأ

 .واالجؿؿوسقيمواالدؿؼرارماظـػلكمهلؿمعـمخاللمرسوؼيماألبقؼـ

وصقؿومؼؾكمغؾذةمدرؼعيمسـمودوئؾمتـظقؿماألدرةماٌؿقاصرةمحوظقو،مواظؿكمتصؾحم-مب

ظؾشؾوب،موعـماٌفؿمأنمغعرفمأنمودوئؾمتـظقؿماألدرةمايدؼـيمضؾقؾيماٌضوسػوتم

.مبدرجيمطؾريةموالمتمثرمسؾكماًصقبيماٌلؿؼؾؾقيمإذامادؿعؿؾًمبطرؼؼيمصقققي
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م

  :ودوئؾمتـظقؿماألدرة:ودوئؾمتـظقؿماألدرة

غلؿعرضماآلنماألغقاعماٌكؿؾػيمظؾقدوئؾمعؿضؿـيمررؼؼيمسؿؾفوموممقزاتفوموآثورػوم

مم.ديمحدهعاىوغؾقيم،موعقاغعمادؿكداعفومطؾم

م

  ::ماظقدقؾيماٌـودــؾيماظقدقؾيماٌـودــؾياخؿقوراخؿقور

معـعمايؿؾمةليموسالخؿقورػـوكماظعدؼدمعـماظعقاعؾماظيتمجيىماظؿػؽريمصقفوم

طػرتةماظزواج،مموػؾمأنؾًماظلقدةمعـمضؾؾمأومالم؟موػؾمػكمعرضعمأومال؟موطذظؽم،ماٌـودؾي

موتؽؾػؿفومصكمػؾمتؽوظقػمػذهماظقدقؾيمبلقطيسؿرماظلقدةموسددماظقالداتماظلوبؼي،موؼؾقفوم

،موذظؽمعـمعـظقرمصوسؾقيموإعؽوغقيماظعقدةم؟محدودمادؿطوسيماظزوجنيمعودؼوموغػلقومأومالم

.مبعدػومظؾقؿؾمعرةمآخرى

م

:مأغقاعمرــرقمعـعمايـــؿؾ:مأغقاعمرــرقمعـعمايـــؿؾ

 (صرتةماإلعونمَماظعـزلمَماظرضــوسيمم):مممممماظطرقماظطؾقعقي -1

 (معقؽوغقؽقيم–طقؿوئقيمم):مماظطرقماٌقضعقيم -2

 (شردوتمَمحؼـمَمأضراصمم):مماظطرقماهلرعقغقيمم -3

اظقسوءم-مربطمضـوتكمصوظقبمصكماٌرأةمأومايـؾؾماٌـقىمم):ممررقمجـراحقيم -4

 (ظؾرجؾم-ماظـوضؾم

م

  :اظطرقماظطؾقعقي:اظطرقماظطؾقعقي

م:ظرضــوسيماظطــؾقعقيا (أم

 ودقؾيمعمضؿيمصعوظيمٌـعمايؿؾ،محقٌمميؽـمأن اظرضوسيماظطؾقعقي تعؿرب
 مذفقرماألوديمصؼطمبعدماظقالدةمععمتقاصرماظشروط6تعؿؿدمسؾقفوماظلقدةمخاللمالم

 .األخرى

http://www.sehha.com/pedissues/Breastfeeding/index.htm
http://www.sehha.com/pedissues/Breastfeeding/index.htm
http://www.sehha.com/pedissues/Breastfeeding/index.htm
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مأنمسؾكادؿكدامماظرضوسيماظطؾقعقيمطقدقؾيمٌـعمايؿؾم مصؽرةسؿؿدت

متمدىمإديمعـعمسؿؾقيم،مأىماٌؿصؾياظطؾقعقيماظؽوعؾي اهلرعقغوتماظـوويمسـماظرضوسي

ظقؿؿمتؾؼققفومبقادطيمبقؼضيمممؼؽقنمريؾ،محقٌمملمتقجدبوظؿوظلمظـ موبوضي،اإل

 .ايققانماٌـقي
:متفوصوسؾل

خاللم%م90%م-85سيمعـعمايؿؾماٌطؾؼيماظرضوسيماظطؾقعقيم تؾؾغمغلؾيمصوسؾقي

:-ممواظشروطمطوآلتكممأذفرماألوديمبعدماظقالدة6الم

ععقـيم مومظقلًمسيمعقاسقد،متؽررةممسؾكمحلىمرشؾيماظرضقعاملاظرضوسيم (أم

 .هددػوماألم

ماظشفقرماظلؿيخاللم،خرمبوظػؿمدقىمظنبماألمآسدممإسطوءماظرضقعمأىمشذاءم (بم

 .مطؾقومسيمشذائفمسؾكمظنبماألممصؼطاؼؽقنماظرضقعمععؿؿد نأمأىم،ألوديا

مم(رمذفق6م)طمسدممغزولماظدورةماظشفرؼيمغفوئقومخاللمتؾؽماٌدةمترطذظؽمؼش (جم

 .إلبوضيانمغزولماظدورةماظشفرؼيمؼعـكمسقدةمإحقٌم

 :ممقزاتفو

 صعوظيمبدرجيمعؼؾقظيأغفوم. 

 دفؾيماالدؿكداممومشريمعؽؾػيأغفوم. 

 ععو هلوماظعدؼدمعـماظػقائدماظصققيماظيتمتعقدمسؾكماألمموماظطػؾأنم. 

 :سققبفو

م.مسؾقفومطؿوغعمظؾقــؿؾاالسؿؿودسققبمدقىمضصرمصرتةم ظقسمهلومأؼي

م

م:اظعــزل (بم

أنَّماظعزلمطغريهمعـماظطرقماألخرىمٌـعمايؿؾمإذامملمؼلؿكدمم الذؽ

مسـدمادؿكداممػذهماظطرؼؼيموخوصيمؼمديمإديمرصعمغلؾيمايؿؾهمبشؽؾمدضقؼمصنن

مصقكرجمعـفؿمبعضماٌينم،مذفقتفؿاظؿقؽؿماظؽوعؾمصكؼلؿطقعقنم األزواجماظذؼـمال

مصػلمأشؾىمايوالتمؼؽقنم،تصؾحمععفؿمػذهماظطرؼؼيم مصفمالءمحؿؿًومال،ضؾؾمأنضيمؼعزظقا
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ضؾؾمإخراجماظؼضقىمطوعاًلمعـمصرجمم(جدًام وظقمبشلءمبلقطم)اظلؾىمػقماإلغزالم

ماظؼقؼيبعضماألزواجمحيؿقيمعذؼفؿمسؾكمبعضمايققاغوتماٌـقؼيمة،مطؿومأنماٌرأ

،مضدرماهللمذظؽ وإنضيمطوغًمضؾقؾيمسيماٌذيمإالمأغفومميؽـمأنضيمتمديمإديمايؿؾمإذا

م.وظذظؽمالميؽـماالسؿؿودمسؾكمػذهماظطرؼؼيمإالمععمودقؾيمأخرىمععضدةمهلو

م

م:مصــرتةماألعــون (جم

م36عرورم ؼضيمالمميؽـمتؾؼققفومبعديسؾكماالصرتاضمبلنماظىػذهماظطرؼؼيمتعؿؿدم

أنمايققانماٌـقيمالمؼعقشمسيماىفوزماظؿـودؾلم،مودوسيمسؾكمخروجفومعـماٌؾقض

دثمضؾؾمغزولمايقضمتحمبوضيأنماإلو ر،أؼوممسؾكمأطـرمتؼدي ثالثي ظألغـكمأطـرمعـ

م.مؼقعًو14بـم

م،مذفرؼيمعـؿظؿي مظؾـلـوءماظالئلمظدؼفـمدورةإالػــذهماظطـرؼؼيموظذظؽمالمتصؾحم

أنم بدرجيمطوصقيمظؿلؿطقعموأنمتؽقنماظزوجيمعؿعؾؿيم،ممؼقعًو32-28ترتاوحمعومبنيمو

.مممظقؿؽـفوممهدؼدمصرتةمأألعونماًوصيمبفوتلفؾمبداؼيمغزولماظطؿٌمواغؼطوسفمسـفو

وتعؿؿدمػذهماظطرؼؼيمسؾكمأنماإلبوضيمهدثمصكماظغوظىمعومبنيماظققممايودىمسشرم

واظـوعـمسشرموظزؼودةمأألعونمؼزادمؼقعونمضؾؾموبعدمػذهماظػرتةمأىمهلىمعـماظققمم

 .اظؿودعمظؾدءماظدورةموحؿكماظققمماظعشرؼـموؼؿفـؾونماىؿوعمخالهلو

م

 .مصفكمشريمعؽؾػي،المهؿوجمإديمأدوؼيمأومسؼوضري:ممػوعزاؼومم

م :مسققبفو

 م.م%60مطؿوغعمظؾقؿؾمإالمبـلؾيم ةشريمعضؿقن 

 مدراكواإل ديمعلؿقىمسوٍلمعـماظـؼوصيإهؿوجم.

م

م

م

م
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م:ماظطرقماٌقضــعقي–م2

وػكماظطــرقماظؿكمتفدفمإديمعـعموصــقلمايققاغوتمأٌـقؼيمظؾؾققضيمإعوم

بعزهلومعقؽوغقؽقومحبوجزمأومبؼؿؾفوممبودةمطقؿوئقي،مأوممبنجفودػومصالمتؽؿؾمرحؾؿفومظؾؼوءم

م.اظؾققضي،مأومبوإلخاللمبؾطوغيماظرحؿمصالمتؽقنمعفقلةمالغغؿوسماٌضغيمبف

م

م:ماٌرطؾوتماظؽقؿوئقي–أم

وػلم،مظؾقققاغوتماٌـقؼي األضراصماٌقضعقيمأوطرؼؿمأومجقؾؾلمأوماظرشقاتماظؼوتؾي

ادؿعؿوهلومبشؽؾم ميؽـبؾممبوٌفةاظـطػ ويمسؾكمعقادمتؼؿؾتعرطؾوتمدوائقيمتح

مومأضراصمأومطرميوتم:مسؾكمػقؽيعلؿقضراتمدوائقيمزبؿؾػيمتقضعمجبقفماٌفؾؾ

مأوم،مدضوئؼ10اظؿلثري،مميؽـموضعفومبوٌفؾؾمضؾؾماظعالضيمبـم موػلمدرؼعيرشقؼوت

إدخوهلومإديمب وتلؿكدم ،تقضعمضؾؾماظعالضيماىـلقيمبلوسيمسؾكماألضؾ هوعقؾمعفؾؾقي

،ممدوسوتمبعدماىؿوع6مٌدةمػوتركبمؼـصحوم،مجقفماٌفؾؾمضؾؾمبدءماظعالضيماىـلقي

مألنماظغلؾمؼزؼؾم،اىؿوعمصقرا المؼـصحمبوالشؿلول،مومخوصيماظغلؾماٌفؾؾلمبعدو

م .مظؾقاضلماظذطريدوسدمطعوعؾمماادؿعؿوظفأؼضومميؽـم،مواظـطوف ضؿؾتمضؾؾمأنماعػعقظف

م

 :دؾؾقوتفو

ومررؼؼيم،ماظعورضيمأوماظطورئيظعالضيمأمؼربؽاىـلقيم ذرطماالدؿعؿولمضؾؾماظعالضيإنم 

م.ممعؿعؿفماالدؿعؿولمضدمتػؼدماظؾؼوءماىـللم

م.مايؿؾ بوظـلؾيمظؾوضلمعقاغعم%32إديم 9مؼؼدرمبنيممصشؾفوماحؿؿول

م

م:اظطرقماٌقؽوغقؽقي-مب

م:ايقاجز

موميـعمعرورم،مششوءمعطورلمؼقضعمسؾكماظؼضقىوػقماظقاضكماظذطرى،م

طـرماظطرقماٌقؽوغقؽقيمادؿعؿواًلموػقمأوػقمعـفماديماٌفؾؾ،مايققاغوتماٌـقؼيم

مسؾكماظرجؾمالماٌرأةم،موظـفوحفمالمبدمعـمترطقؾفمادؿعؿوظفسىءم اظقحقدماظذيمؼؼع
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وؼؿؿمإخراجماظؼضقىمعـماٌفؾؾموػقمعـؿصىمحؿكمالم ب،سؾكماظؼضقىموػقمعـؿص

مادؿعؿولممواقمجدؼدمسيمطؾمعرةمب،موؼٍ تؿلربمايققاغوتماٌـقؼيمداخؾماٌفؾؾ

م.ظضؿونمسدمموجقدمثؼقبمبف

:معزاؼوه

 رخقصماظـؿـأغفم. 

 ضدمؼلوسدمسيمبعضمحوالتماظؼذفماٌؾؽروأغفم. 

 .اظؿـودؾقي ظقسمظفمأضرارمصققيم،مبؾمضدمميـعماظعدوىمبؾعضماألعراضو

 .ظرجؾسؾكمامعلؽقظقيمعـعمايؿؾمسؾعرؼحمظؾؿرأةمألغفمؼٍ

م:سققبف

 شريمعضؿقنأغفم. 

 هؼعطؾماظعؿؾقيماىـلقيمأثـوءمترطقىوأغفم. 

 اظرجؾ ؼؼؾؾمعـماظؾذةماىـلقيمظؾزوجنيموخوصيو. 

م

اظقاضكماألغـقى،موػقمغػسمصؽرةماظقاضكماظذطرى،موظؽـمظالدؿعؿولماظـلوئكم

 .حقٌمؼقضعمصكماٌفؾؾمضؾؾماىؿوع

 

  :(ايؾؼيماٌفؾؾقيمم)مماظـلوئلايفوبماظقاضل

ممعـعم:مأي،غعمعرورمايققاغوتماٌـقؼيملششوءمعطورلمؼقضعمداخؾماٌفؾؾم

وػقمسؾورةمسـمضرصمعـم،مم،مظؽـمغلؾيمنوحمػذهماظقدقؾيمضعقػياإلخصوبحدوثم

ماظلقدةمسيماٌفؾؾمهًمسـؼمتضعف،م ماٌطوطمذيمحوصيمصؾؾيمغقسًومعوأواظؾدائـم

معـماظطؾقىم،مهاظلقدةمررؼؼيمادؿعؿول موتؿعؾؿ،اظرحؿمحبقٌمؼلدمضـوةماٌفؾؾممتوعًو

متـظقػفموجيىم،اٌـقؼي مععمطرؼؿماومجقؾؾلمضوتؾمظؾقققاغوتادؿعؿوظفمطؿومجيى

م.اىـلقي مضؾؾماظذػوبمظؾػراشم،موبذظؽمالمتؿعطؾماظعؿؾقيهؼقعقًوموترطقى

 

م

م



 174 

 :عزاؼوه

 عرؼحمظؾؿرأةأغفم . 

 اظصقققيمصققيمعومداممؼلؿعؿؾمبوظطرؼؼيمأضرارظقسمظفموأغفم. 

 

 :سققبف

 هحيؿوجماديمغلؾيمذطوءمسوظقيمالدؿعؿول. 

 مبدونمضوتؾمظؾقققاغوتماٌـقؼيهشريمعضؿقنموخوصيمسـدمادؿعؿول. 

 

م

م

م

م

م

م

م:(اظـؿوئطماظرريقي)ماظؾقظىماظرريكم

مؼقضعمداخؾمعـمعودةمبالدؿقؽقيمخوعؾيمموػقمسؾورةمسـمجلؿمبالدؿقؽك

وقؼػماظرحؿم،مموظؾقاظىمأذؽولمزبؿؾػيمطؿومأغفمضدمأضقػمإظقفوممبعضماٌعودنم

طوظـقوسمأوماظػضيمظزؼودةمطػوءتفوموإروظيمصرتةمسؿؾفو،مطذظؽمأضقػمػرعقنم

طؿومأغفمعػقدم عػعقظفمعزدوجًو مؼؽقنحؿكوإظقفو،مبطهماالعؿصوصماظربوجقلؿريونم

ظؿؼؾقؾمطؿقيماظدممأثـوءماظدورةماظشفرؼيمواظذىمؼعؿربمعـمأحدماألسراضماىوغؾقيم

مم.ظؾقظى

 :عزاؼوه

 بقجقدهماٌرأةمأوسدممذعقرماظرجؾم. 

 مدـقاتسشرمإديمرقؼؾيمتصؾمةميؽٌمعد. 

 هلو نمتـلوهمإذامملمحيدثمعؿوسىأميؽـمظؾؿرأةم. 

م

الحلقة المهبلية  

 

الواقي الذكرى 

 
 أللولب ألرحمي 
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 :مسققبف

 مصؼرماظدمإديزؼودةمطؿقيماظطؿٌمممومضدمؼمديم . 

 ايوالت ماظؾطـموآالممسيماظظفرمسيمبعضأدػؾعغصمسيم. 

 موسيمػذهمايوظيمجيىاظؿـودؾل،ضدمحيدثماظؿفوبوتمسيماىفوزم 

 .مصقرًاإزاظؿف

 مصكمحوالتمغودرةضدمؼلوسدمسؾكمحدوثمريؾمخورجماظرحؿ. 

 صقرم ضدمحيدثماغلدادًامظؼـوتلمصوظقبمغؿقفيمسدممععوىيماالظؿفوبوت

 .حدوثفومممومضدمؼمديماديمحدوثمسؼؿ

 مسؾكماىـنيمعـمأضراروالمتقجدمأيم%م2مةضدمحيدثمريؾمبـلى

 .اظؾقظى وجقد

 اظؾطـ موقؼػإديضدمخيرتقماظؾقظىمجدارماظرحؿموؼدخؾم. 

م

 :غصوئحمحقلماظؾقظى

 ريؾ مطونمػـوكماذؿؾوهمسيموجقدإذاجيىمسدممترطقىماظؾقظىم. 

 اظؿـودؾل ماظؿفوبوتمبوىفوزأيمطونمػـوكمإذامأوم. 

 م.اظطؿٌ مسيتاضطرابومطونمػـوكمأومإذا

 مٌـمملمتـفىمدوبؼًوأو. 

 مظقػقيأوراممطونمػـوكمإذامامأو. 

 اظرحؿ مريؾًمخورجأنمٌـمدؾؼمهلومأو. 

 مبعدمسؿؾقيمضقصرؼيمحدؼـيأو. 

 هجيىماظؽشػمسؾكماظؾقظىمبعدمذفرمعـمترطقىو . 

 اظؿفوبوتم مظؾؿلطدمعـمسدممحدوثدؿيمأذفرجيىماظؽشػمسؾكماظؾقظىمطؾم

 .عقضعفماظصققحموجقدماظؾقظىمسيممظؾؿلطدوطذظؽم،ممأيمعضوسػوتأو

م
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م:هلـــرعقغقياظطــرقما-م3

 :حؾقبمعـعمايؿؾ:مأواًل

ؼلًمهلوم،مصفكملحؾقبمعـعمايؿؾمودقؾيمصعوظيموآعـيمظؿلجقؾمايؿؾماألول

عضوسػوتمسؾكمعلؿكدعؿفو،مطؿومأنمسقدةماًصقبيمإديمرؾقعؿفو،مبعدماظؿقضػمسـم

موظؽـمجيىمسؾكمعـمدبؿورمايؾقبمطقدقؾيم،ادؿكداممايؾقب،مهدثمدرؼعًو

ظؿلجقؾمايؿؾ،مأنمتعؾؿمأغفمعـماٌضوسػوتماىوغؾقيماٌعروصيمٌـمتلؿكدمم

مبوظغـقونمأوماظدوارمععمبدءمادؿكداممايؾقب،موظؽـمععماظشعقرمايؾقبمحدؼـًو،م

سيمخاللم-ممشوظؾًوم-االغؿظوممواالدؿؿرارمسيمادؿكداممايؾقبمتزولمػذهماألسراض

مطؿومجيىمسؾكمعـمدبؿورمادؿكداممايؾقب،ماالظؿزاممبلخذم،ذفرؼـمإديمثالثيمأذفر

.مععمزوجفوم(ذيوع)أومضرصمطؾمؼقممبوغؿظوممدقاءمحدثًمأومملمهدثمسالضيمم(حؾي)

نمإغفومتلوسدمسؾكمسالجماألغقؿقو،محقٌمأوعـمصقائدمادؿكداممحؾقبمعـعمايؿؾم

،مطؿومأنمطقنمأضؾمععمادؿكداممايؾقبتطؿقيماظدمماٌػؼقدمسيماظدورةماظشفرؼيم

حىم)ػـوكمصقائدمأخرىمسدؼدةمالدؿكداممحؾقبمعـعمايؿؾمعـؾمهلـمحوالتم

،موزوالماآلالمماٌصوحؾيمظؾدورةماظشفرؼي،مواغؿظومماظدورة،مطؿومأغفومهؿلم(اظشؾوب

م.ايقضمعـمأورامماظرحؿمواٌؾقضمواظؿفوبوت

 

 :حصيؼـمعـعمايؿؾ:مثوغقًو

موػـوكمحؼـيم،ايؼـيمعـماظقدوئؾماٌؿوحيمظؾزوجيماظشوبيمظؿلجقؾمايؿؾ

 .تعطكمذفرؼًو،موأخرىمطؾمذفرؼـمأومطؾمثالثيمأذفر

وظؽـمسؾكماظزوجنيم.موتلثريمايؼـيمصعَّولموأطقدمبشرطماالظؿزامممبقاسقدمايؼـي

ذؼـمخيؿورانمادؿكداممػذهماظقدقؾيمظؿلجقؾمايؿؾمأنمؼعؾؿومأنمسقدةماًصقبيملال

دؿيمأذفرمإديمسوممعـمتورؼخمآخرممإديمععدهلوماظطؾقعلمضدمتؿلخرمعدةمترتاوحمعـ

موعـماٌفؿمأنمؼعؾؿماظزوجونمػذهمايؼقؼيمحؿكمالمؼؿلثراممبومضدمؼشوعمحقهلؿوم،حؼـي

موشريمصققحمإرالضًومعومؼشوعمسـم،إذامتلخرمايؿؾمبعدمادؿكداممايؼـيمهلذهماظػرتة
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م،ماظدورةماظشفرؼياغؿظومثورػوماىوغؾقيمسدممآموظؽـمعـم،متلؾىماظعؼؿعـمأغفومايؼـيم

م.اظشفرؼيماظدورةماغؼطوعمأوماظـؼقضموػقم،وزؼودةمطؿقيماظدمأ

 

 :طؾلقالتمهًماىؾد:مثوظـو

وػلم،"ماظـقربالغًمواإلعؾالغقن:م"ػـوكمغقسونمعـماظؽؾلقالتمهًماىؾد

موػلم،طؾلقالتمتقضعمهًماىؾدمسيمأسؾكماظذراعمبودؿكداممزبدرمعقضعل

مسصكم6مواظػرقمبنيماظـقسنيمأنماظـقربالغًمسؾورةمسـم،ودقؾيمصعوظيمٌـعمايؿؾ

،مصغريةموتلثريػومميؿدمٌدةمزيسمدـقات،مأعوماإلعؾالغقنمصفقمطؾلقظيمواحدةم

طـمادؿكداعفومظؾزوجيماظشوبي،موتعقدمؼؿموػذهماظقدوئؾم،مدـقات3وتلثريػومٌدةم

وتؿؿمإزاظؿفوم)اًصقبيمإديماٌعدلماظطؾقعلمظؾلقدةممبفردماظؿقضػمسـمادؿكداعفوم

م.(عـمهًماىؾدممأؼضومبودؿكداممزبدرمعقضعل

م

م:اظطرقماىراحقي-م4

وعـماٌفؿمأنمتدركمأنمودوئؾمعـعمايؿؾماظدائؿيمواظقدوئؾماىراحقيمعـؾم

تعؼقؿماظرجولمأوماظـلوءمممـقسيممتوعومإالمصكمحوالتمغودرةمؼؼرػوماظطىموؼقاصؼمسؾقفوم

مم.اظزوجون

وػذهماظطرؼؼيمسؾورةمسـمربطمضـوتكمصوظقبمصكماٌرأة،موبذظؽمالمتصؾم

ايققاغوتماٌـقؼيمإديماظؾقؼضي،موبوظؿوديمالمحيدثماإلخصــوبم،مأعومظؾرجؾمصقؿؿمربطم

اظؿكم-مأومضطعماظقسوءماظـوضؾمظؾقققاغوتمأٌـقؼيمعـماًصقيمإديمايقؼصؾيماٌـقؼي

وزقػؿفومدبزؼـمايققاغوتماٌـقؼيماظؼودعيمعـماًصقي،موتغذؼؿفومينيمحدوثم

اىؿوع،مصؿؼذفمايققاغوتماٌـقؼيمظؾكورجمبوغؼؾوضمصصقصماظربودؿوتوماظـالث،م

.مالمدبرجمايققاغوتماٌـقؼيمم(اظقسوءماظـوضؾم)وبؼطعمايؾؾماٌـقىم

م%م.100أنمغلؾيمنوحفومصعوظيمم:مموعـمممقزاتمػذهماظطرقماىراحقيم

أنماظعقدةمبعدػومظؾقؿؾمضؽقؾيمجدامطؿومأغفومعؽؾػيمجدام:موعـمأػؿمسققبفو

دقاءمبنجراءمجراحيمعقؽرودؽقبقيمظرتؼمأومموصؾمضـوتكمصوظقبممظؾؿرأةمأومايؾؾم
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اٌـقىمظؾرجؾ،مأومبؿفـىماىراحيماٌقؽرودؽقبقيمواظؾفقءمظإلخصوبماظطؾكم

،مصؽالػؿومسوديماظؿؽؾػيموعـكػضماظـلؾيمصكمحدوثم(أرػــولماألغوبقىم)اٌلــوسدم

.مايؿؾ

م

 

م

م

م

م

 

 

 

 

:ماظقدوئؾماظطورئيمٌـعمايؿؾ (دم

:مػكمودوئؾمؼؿؿماظؾفقءمإظقفومصكمحوالتمرورئيمعـؾ

عـؾمسقدةماظزوجم)حدوثمذيوعمدونمادؿكداممودقؾيمٌـعمايؿؾمضؾؾفم-مأ

.م(اظػفوئقيمعـمدػرمأومسؿؾ

صشؾمإحدىماظقدوئؾماظعوزظيمٌـعمايؿؾمعـؾمحدوثمضطعمصكماظقاضكم-مب

 .اظذطرى

 .حوالتماالشؿصوبمواظؿكمميؽـمأنمحيدثمريؾمصقفو-مج

 

 :أغقاعماظقدوئؾماظطورئيمٌـعمايؿؾ

.م(برودؿقـقن)حؾقبمعـعمايؿؾماظطورئيم -1

 .ميؽـفومأنممتـعماظؿصوقماظؾقؼضيمجبدارماظرحؿ:ماظؾقاظى -2

حؾقبمعـعمايؿؾماظعودؼيمتمخذمجبرسوتمععقـيمسؾكمأنمؼراسكمادؿعؿولم -3

مدوسيمبعدماىؿوعمشريم72ػذهماظقدوئؾمعؾؽرامطؾؿومأعؽـ،موؼػضؾمأنمتؽقنمخاللم

.ماحملؿك

  الوعاء الناقلربط                     قناتى فالوبربط 
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:ماظؿطقرمصكمودوئؾمتـظقؿماألدرةم:ماظؿطقرمصكمودوئؾمتـظقؿماألدرةم

اظعؾؿمصكمتؼدممعلؿؿر،موػـوكمودوئؾمحدؼـيممتمورؼؾفو،موأخرىمهًماظؿفربيموؼؿؿم

حوظقومتؼؾقؾماىرسوتمواظعؿؾمسؾكمخػضماٌضوسػوت،موعـماظقدوئؾمايدؼـيماظقاضكم

اظذطرىماظرضقؼمجدًامحقٌمإغفمعصـقعمعـمعودةماظققظريثوؼـموػكمأرقمعـمعودةماظؿصـقعم

 .،موتعطكمعؾؿلومأصضؾموتلثرًامأضؾمبويرارةمواظزؼقت(اظالتقؽسم)ايوظقيم

 .مايؾؼوتماٌفؾؾقيماظؿكمتػرزمبؾطءمػرعقنماظربوجلؿريون

.مبعضمأغقاعمعـماظؾقاظىمأضؾمحفؿوموأطـرمصوسؾقيم

طؾماظقدوئؾماظلوبؼيمبوإلضوصيماديماظرضوسيماظطؾقعقيموايؾقبمذاتماهلرعقنم

م.(حؾقبماظرضوسي)اظقاحدم

م
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اظػرعماظـوغكماظػرعماظـوغكم

مماٌـظقرماإلدالعكمظؿـظقؿماألدرةاٌـظقرماإلدالعكمظؿـظقؿماألدرة

مم

:مؼؿـوولمػذاماىزءمتـظقؿماألدرةمعـمعـظقرمإدالعكمعـمخاللماظـؼوطماظؿوظقي

 .تـظقؿماألدرةمضرورةم (1)

 .اظضروراتماظؿكمتدسقمإديماظؿـظقؿم (2)

 .حؽؿمادؿعؿولمودوئؾماظؿـظقؿم (3)

 .محؽؿمععوىيماٌصوبنيمبوظعؼؿم (4)

 اإلجفوضم (5)

م

مم:تـظقؿماألدرةمضرورةم:تـظقؿماألدرةمضرورةم  ((11))

ماظؿـودؾمغؿقفيمرؾقعقيمالظؿؼوءماظزوجنيماظذطرمواألغـكم،موػقمحؿؿكمالدؿؿرارمحقوةمممم

اظؽوئـوتم،موؼعؿربماظؿـودؾمعـمأػؿمأػدافماظزواجم،موظؼدمأذورماهللمتعوديمإديمػذاماٌعـكم

َّموشيابضيؿشيغصيقامعشيومَطؿشيىشيماظُؾفصيمَظُؽؿضي:مصؼولمدؾقوغفم مَصوْظكنشيمبشيوِذرصيوػصي
(1)

م،مععـوهمابؿغقاماظقظدم،موؼمطدم

م(تزوجقاماظقدودماظقظقدمصنغكمعؽوثرمبؽؿمم)م-:- ػذامضقلماظـؾكم
(2)

وػقمميـؾمشرؼزةمم.

صطرؼيمسـدماإلغلونمطغريهمعـماظؽوئـوتم،مألنماهللمتعوديمضدرمأنمؼؽقنماظؾؼوءمبوظؿزاوجموعـمثؿم

شـيماظِّلشيوِءموشياْظؾشيـِنيشيموشياْظَؼشيوِررِيمم  :ماظؿـودؾم،مضــــــــــولمتعوديم شيمِظؾَّوِسمحصيىُّماظشَّفشيقشياِتمِع زصيؼِّ

شيماظذَّػشيِىموشياْظِػضَِّيموشياْظكشيقضيِؾماْظؿصيلشيقَّعشيِي ضيَطرشيِةمِع م...ماْظؿصيَؼ
(3)

م.

وظؽـمطونمعـممثورماظزواجمابؿغوءماألوالدماظذؼـمػؿمزػرةمايقوةماظدغقو،مصؾفؿمتلعدممممم

اظـػسم،موبلؾؾفؿمؼـشرحماظصدر،مظؽـمجيىمأنمغدركمأنماإلدالممصكمغظرتفمإديماألوالدمؼفؿؿم

م.بوظؽقػمواظظروفماظؿكمهؼؼماظرتبقيماظصقققيم

                                           
1
مم.187ماآلؼيمم–دقرةماظؾؼرةممم(

.م2050ح2/227اظـفكمسـمتزوؼٍمعـمملمؼؾدمعـماظـلوءم:مبوب-مطؿوبماظـؽوحم-أخرجفمأبقمداودمصكمدـؿف ( 2

م.م14اآلؼيم-ممدقرةمآلمسؿرانم( 3
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واظؼرآنماظؽرؼؿمذطرمسـماألغؾقوءمصؾقاتماهللمودالعفمسؾقفؿمأغفؿمحقـؿومرؾؾقاماظذرؼيم

مدسوءماظـؾقنيم،مصؾؼدمدفؾمظـوصوييمالذرؼيمرؾؾقامالموظؽـفؿماظذرؼيملمؼطؾؾقامعطؾؼم

-مدؾقوغفموتعودي-صؼولمسؾقفؿوماظلالمموصقفؿومعومؼدلمسؾكمذظؽ،مإبراػقؿموزطرؼوماظؽرمينيم

شـيماظصَّوِظِقنيشيم:مســـمإبراػقؿم مرشيبِّمػشيىضيمِظلمِع
(1)

ضيمم:مم،موضولمسـمزطرؼوم رشيبِّمػشيىضيمِظلمِع

مَظدصيغضيَؽمذصيرِّؼًَّيمَرقِّؾشيًيمِإغََّؽمدشيِؿقعصيماظدُّسشيوِءم
(2)

طؿومذطرػوماهللمتعوديمسؾودماظرريـمعـمصػوتمم،مو

مإديماهللمصكمدسوئفؿمأنمؼرزضفؿماظذرؼيماظؿكمتؼرمبفومأسقـفؿمنتقجفقصكمدقرةماظػرضونمأغفؿمي

ضـيمَأزضيوشياِجشيومم:مصؼولمتعوديموتدخؾماظلرورمسؾكمغػقدفؿ،م شـيمؼشيُؼقُظقنشيمرشيبَّشيومػشيىضيمَظشيومِع وشياُظِذؼ

ـٍموشياجضيعشيْؾشيومِظْؾؿصيؿَِّؼنيشيمِإعشيوعطيوم موشيذصيرِّؼَّوِتشيومُضرََّةمَأسضيقصي
(3)

م.

وؼؽقنموجقدػوم،ماظؿكمؼرجكمخريػوموؼمعـمذرػومػكماظذرؼيماظصوييماظؼقؼيم،مممممف

ذاتمعـعيمم،موومذاتمخؾؼ،معصدرمدعودةموضقةمظألدرةمواألعيمذيعوء،مإغـومغرؼدمذرؼيمذاتمسؾؿم

.مظؽ،متـؿٍمأطـرمممومتلؿف حؿكمؼرػؾفومأسداؤػو

إنماإلدالممصكماظقضًماظذىمحٌمصقفمسؾكمتؽـريماظـلؾم،مواسؿربهمغعؿيمسظقؿيممممم

ضيمم:متعوديمضولم،مطؿومواعنتمبفومسؾكماآلبوء ضـيمَأغضيُػِلُؽؿضيمَأزضيوشياجطيوموشيجشيعشيؾشيمَظُؽؿضيمِع وشياظُؾفصيمجشيعشيؾشيمَظُؽؿضيمِع

شيماظُطقِّؾشيوِتمَأَصِؾوْظؾشيوِرِؾمؼصيمضيِعصيقنشيموشيِبـِعضيؿشيِيماظُؾِفمػصيؿضيمؼشيْؽُػرصيونشيم مَأزضيوشياِجُؽؿضيمبشيـِنيشيموشيحشيَػدشيًةموشيرشيزشيَضُؽؿضيمِع
(4)

م،م

ضضكمبصقوغيمػذهماظؽـرةمعـمسقاعؾماظضعػموبقاسٌماظقػـم،مصوإلدالممالمؼرؼدمذبردماظـلؾم

الضقؿيمظفموالموزن،موظؽـفمؼرؼدمغلاًلمضقؼطيومصوًيومصكمجلؿفموسؼؾفموروحفموخؾؼفم،مماظؽـريماظذى

ؼقذؽمأنمم)-:م-المأنمؼؽقنمشـوءمطغـوءماظلقؾماٌشورمإظقفمصكمايدؼٌماظشرؼػم،مضول

أومعـمضؾيمسبـمؼقعؽذمؼوم:مطؿومتداسكماألطؾيمإديمضصعؿفو،مضولمضوئؾماألعؿمتؿداسكمسؾقؽؿم

ال،مبؾمأغؿؿمؼقعؽذمطـريموظؽـؽؿمشـوءمطغـوءماظلقؾ،موظقـزسـماهللمعـمصدورم:مردقلماهللمـمضول

:موعوماظقػـمؼومردقلماهلل؟مضولم:موظقؼذصـمصكمضؾقبؽؿماظقػـ،مضوظقا،مسدوطؿماٌفوبيمعـؽؿم

                                           
م.م100عـماآلؼيممم-ماظصوصوتمدقرةم ( 1

م.38اآلؼيممم-مآلمسؿراندقرةم ( 2

.م74اآلؼيم-مصرضونمدقرةمال ( 3

م.م72اآلؼيم-مدقرةماظـقؾم ( 4
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(حىماظدغقوموطراػقيماٌقت
(1)

مم.

هذؼرػؿمعـم-مرضقانماهللمتعوديمسؾقفؿ-ظؼدموردمصكمطالممسددمعـماظصقوبيمو

م.طـرةماظعقولمععمضؾيماٌولم

اظؾفؿمإغكم):م--ممممصروىمسـمابـمسؿرمرضكماهللمسـفؿومأغفمدؽؾمسـمدسوءماظـؾكم

(جفدماظؾالءمطـرةماظعقولموضؾيماٌول:مأسقذمبؽمعـمجشيفضيدماظؾالءم،مصؼولم
(2)

م.

حنيمصؿحمعصرمضولمصكمخطؾؿفم-مرضكماهللمسـفم-ؼروىمأنمسؿرومبـماظعوصمممممو

ؼومععشرماظـوسمإؼوطؿموخالاًلمأربعطيومصنغفومتدسقمإديماظـصىمبعدماظراحيموإديماظضقؼم):مألػؾفو

بعدماظلعيموإديماٌذظيمبعدماظعزةم،مإؼوطؿموطـرةماظعقولم،موإخػوضمايولموتضققعماٌولم

(ممصكمشريمدركموالمغقالواظؼقؾمبعدماظؼول
(3)

م.

طـرةماظعقولمأحدماظػؼرؼـموضؾيماظعقولمأحدماظقلورؼـ:ممممضولمابـمسؾوسم
(4)

م.

َصِننضيمِخْػؿصيؿضيمَأُظومتشيعضيِدُظقامم:مصكمضقلماهللمدؾقوغفموتعوديمم(أنمالمتعقظقامم)ممموصلرماإلعومماظشوصعكم

ضًيمَأؼضيؿشيوغصيُؽؿضيمذشيِظَؽمَأدضيغشيكمَأُظومتشيعصيقُظقام َصقشياِحدشيًةمَأوضيمعشيومعشيَؾَؽ
(5)

أنمالمتػؿؼروام،معـماظعقؾيمأىم:ممضولم

ضيمَصضضيِؾِفم:ماظػؼرموايوجيموعـفمضقظفمتعودي وشيِإنضيمِخْػؿصيؿضيمسشيقضيَؾًيمَصلشيقضيفشيمؼصيغضيـِقُؽؿصيماظُؾفصيمِع
(6)

مموصكم

(عوسولمعـماضؿصد:مايدؼٌم
(7)

م،مأىمعوماصؿؼرماظذىمؼؼؿصدم،موػقمإمنومؼرؼدماظؽـوؼيمألنمطـرةم

اظعقولمؼؿلؾىمسـفوماظػؼر
(8)

م.عـمأسولماظرجؾمإذامطـرمسقوظفم(أنمالمتعقؾقامم):م،موؼمؼدهمضراءة

                                           
م.م4297ح4/108صكمتداسكماألعؿمسؾكماإلدالمم:مبوب-مطؿوبماٌالحؿم-أخرجفمأبقمداودمصكمدــفم ( 1

م.402ص/1طشػماًػوءمج:ماغظرم ( 2

 
 .293ص/21اظؿؿفقدمالبـمسؾدماظربج:ماغظرم (3 
.م352ص/3ج-مصقضماظؼدؼرمم ( 4

ذظؽمأدغكمأالمتعقظــــــــــــقام:مدقرةماظـلوءم،مضقظفمتعودي:أخرجفمابـمأبكمحومتم،مصكمتػلريماظؼرآنماظعظقؿم ( 5

.مهؼقؼمأدعدمربؿدماظطقى-مطمعؽيماٌؽرعيماظرؼوضم-4764حم3/860

.م28معـماآلؼيم–دقرةماظؿقبيم ( 6

 .طمدارماظػؽر1/447أخرجفمأريدمصكمعلـدهم ( 7
م.173ص/3تػلريماظؾقرماحملقطمجم( 8
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ممموإذامطونماإلدالممؼطؾىمعـماألعيمأنمتؽقنمذاتمطـرةمضقؼيم،مصنغفمالمدؾقؾمإديمم

ذظؽمإالمسـمررؼؼماظعؿؾمسؾكمتـظقؿماألدرةمتـظقؿطيومحيػظمهلومضقتفوم،موضدرتفوموروضؿفوم،م

.موحلـمأدائفوموضقوعفومبقاجؾفوم،موحيػظمظؾـلؾمضقتفموغشورفم

وطؾؿيماظؿـظقؿمععـوػومأنمؼؽقنماظشلءمسؾكمأحلـمصقرةمممؽـيمصؿـظقؿمأعقرم

اٌدرديمأوماىوععيمعـاًلمػقمأنمتؽقنماظعؿؾقيماظؿعؾقؿقيمضدمأخذتمحؼفومعـماظرسوؼيمواظعـوؼيم

بلنمؼؽقنمطؾمعـمظفمصؾيمبفذهماظعؿؾقيمضدمأدىمعومسؾقفمعـمواجىمسؾكماظقجفماألطؿؾ،م

وتـظقؿمأعقرماٌصـعمطذظؽمأنمؼؽقنماظؼوئؿقنمسؾكمذؽقغفمواظعوعؾقنمبفمضدمضوعقامبوىفقدم

.ماظؿكمأمثرتمأحلـمإغؿوجمممؽـموأجقده

وتـظقؿماألدرةمجيىمأنمالمخيرجمصفؿمععـوهمسـمػذاماٌعـك،مصقؽقنماٌرادمأنم

تؽقنمأحقالماألدرةموحقوتفومصكمأصضؾمصقرةمميؽـماظعؿؾمسؾكمهؼقؼفو،مدقاءمطونمذظؽم

عـمغوحقيمحولماظزوجني،مأومعـمغوحقيمحولماألوالدموررقمععقشؿفؿموعلؿقاػو،مواظعـوؼيمبفؿم

مسـماٌشؼوتمواٌصوسىمدونم–مبؼدرماإلعؽونم–ورسوؼؿفؿمحؿكمؼـشلوامأجقواًلمتؽقنمبعقدةم

ماًروجمسـمأواعرماظشرعموضقاسدهموآدابف

أنمتؽقنماألدرةمظؾـيمصوييمصكمبـوءم:مصوٌرادمبفم(تـظقؿماألدرة):موسـدعومغؼقل

اظقرـمتـؿرماظـؿرةماٌرجقةمعـمطؾمأدرةمسـمررؼؼمإجيودماظذرؼيماظصوييماٌرحييم

واٌلرتحييماظؿكمحيصؾمطؾمصردمعـمأصرادػومسؾكمحؼفمعـمأدرتفموعـماظدوظيمصكماظرسوؼيم

اظؿوعيمعـمعلطؾموعؾؾسموعلؽـ،مورسوؼيمصققيمظألمموإبعودػومسـمعومميؽـمأنمتؿعرضمظفمعـم

عؿوسىمصققيمإذامتقاظًماظقالداتمصكمصرتاتمالمتلؿحمهلومبوظراحيماظصققيماٌطؾقبيمبنيم

طؾمريؾموآخر،موحؼققماألدرةماألخرىمعـمتقاصرمصرصماظعؿؾ،موتعؾقؿمإديمشريمذظؽمعـم

ايؼققماظؿكمطػؾؿفومذرؼعيماإلدالممظؽؾمصردموأحورؿفومبؽؾمعومؼؾزمميؿوؼؿفومعـمضقابطم

.موأحؽومماظطػؾ

م

م:اظضروراتماظؿكمتدسقمإديمتـظقؿماألدرةم (1)

مبـومـمضؾؾمايدؼٌمسـمتؾؽماظضروراتمأنمغشريمإديمثالثمحؼوئؼمعفؿيموقىمسـمرجيد

م:اظؽـريمعـماظشؾفوتماٌـورةمحقلمػذاماٌقضقعم
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مايؿؾمؼؼعمبنرادةماهللمتعوديموحدهم،مودؾؾفمظؼوءماظذطرمبوألغـك،موالمميؾؽمأحدم:ممماألوديم

سؾكماإلرالقمأنمميـعمعومضدرماهللمتعوديموالمأنمؼلخذمعومملمؼؼدرهماهللمـمسزموجؾمـم

وضدمرأؼـومصكمواضعـومعـمؼؾذلماألعقالماظطوئؾيمظقـفىموؼلؿعؿؾمذيقعماظقدوئؾم

اٌؿؽـيموالمؼؿقصؾمسؾكماٌطؾقبمألنماهللمتعوديمملمؼؼدرمظفمػذام،موصكماٌؼوبؾم

رأؼـومعـمؼؾذلمطؾمجفدهموؼلخذمطؾماحؿقوروتفمظقؿـعمايؿؾموظؽـمؼؼدرهماهللم

تعوديم،موظذامغمطدمسؾكمأػؿقيماالسؿؼودمبلنمعومذوءماهللمطونموعومملمؼشلمملمؼؽـم،موالم

م.ميـعمسـدئذمأنمغلخذمبوألدؾوبماٌشروسيم

طقنماىـنيمذطرامأومأغـكمعردهمإديمإرادةماهللمتعوديموحدهمدونمدقاهمالمسالضفمظفم:اظـوغقيم

برشؾيماظزوجنيمأومأحدػؿوم،موؼعؾؿماهللمتعوديمأزاًلمعـمدققجدمصكمػذهمايقوةموؼعرفم

اهللمتعوديمأبوهموأعف،مودطرمذظؽمصكماظؾقحماحملػقزم،موعومعـمغلؿيمطوئـيمصكمسؾؿفم

ضدرمهلومرزضفوموػكمالمتزالمجـقـًومصكمرحؿماألمم،موعوموزقػيمدؾقوغفمإالمدؿؽقنم،مو

اآلبوءمإالماظلعكمظؿقصقؾمػذهماألرزاقم،مظؽـمالبدمعـماألخذمبوألدؾوبمواظعؿؾم

م.اظدءوبمظؿقصقؾماظرزقم،مواألخذمبلدؾوبمضقةماظـلؾموالمؼؽقنمذظؽمإالمبوظؿـظقؿ

مخؾؼماهللمتعوديماألرضموضّدرمصقفومأضقاتفومصؾـمتضقؼمأبدطيامبلػؾفوم،مواظذرؼيمغعؿيم:اظـوظـيم

م:وظقلًمغؼؿيموالممتـؾمصكمحدمذاتفومعشؽؾيم،مبؾماٌشؽؾيمصكم

 .دقءمتصرفماظـوسمصكمايقوةم

 .إػدارماظؾعضمظدورماظعؼؾمصكمادؿكراجمعومصكمبورـماألرض (أم

 .مسدممتقزؼعماظلؽونمبطرؼؼيمسودظيم (بم

 .ماظظؾؿمواألغوغقيمصكمتقزؼعمعؼدراتماألرضم (جم
م

م:مأعوماظضروراتماظداسقيمظؿـظقؿماألدرةمصفكممم(3)ممممممممممممممممم

وذظؽمبؿلجقؾمايؿؾمحػوزًومسؾكمصقيماظرضقعموبـقؿفم،موضدمذرعم:ممصقيماظرضقعم:أواًلم

َّمم:ماإلدالممعدةمايقظنيمإلرضوعماظطػؾمضولمتعوديم شـيمَأوضيَظودشيػصي وشياْظقشياِظدشياتصيمؼصيرضيِضعضي

ضـيمَأرشيادشيمَأنضيمؼصيِؿؿَّماظرَّضشيوسشيَي ـِمِظؿشي ـِمَطوِعَؾقضي حشيقضيَظقضي
،موغفكمصكمغػسماظقضًمسـمايؿؾمصكم (1)

                                           
.مم233اآلؼيمم-مدقرةماظؾؼرةمم( 1
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:مأثـوءماظرضوسيمألغفمؼمثرمسؾكمصقيمػذاماظرضقع،مصعـمأمسوءمـمرضكماهللمسـفومـمضوظًم

المتؼؿؾقامأوالدطؿمدرطيام،مصننماظغقؾمؼدركماظػورسمصقدسـرهمسـم):م--ضولمردقلماهللم

(صردفم
(1)

،مواخؿؾػماظعؾؿوءمصكماٌرادمبوظغقؾمصكمػذامايدؼٌم،مصؼولمعوظؽم

أنمجيوععماعرأتفمصكمصرتةماظرضوسيم،موضولمابـم:مواألصؿعكموشريهمعـمأػؾماظؾغيم

.ممػقمأنمترضعماٌرأةموػكمحوعؾ:ماظلؽقًم

ممورمبومطونمماظرأىماظـوغكمػقماٌؼصقدمصكمايدؼٌم،موػقماظـفكمسـمايؿؾمأثـوءم

اظرضوسي،موأعوماىؿوعمصالمؼـفكمسـفم،موسؾقفمحيؿؾمحدؼٌمعلؾؿمسـمجذاعيمبـًموػىم

ظؼدمػؿؿًمأنمأغفكمسـماظغقؾيمحؿكمذطرتمأنماظرومموصورسمؼصـعقنم):مم-ضولم

(ذظؽمصالمؼضرمأوالدػؿم
،مأومؼؽقنمغػقفمألثرماظغقؾمطونمإبطواًلمالسؿؼودماىوػؾقيمطقغفم (2)

عمثرطيام،موإثؾوتفمظفمػـومـمطؿومجوءمصكمحدؼٌمأمسوءماظلوبؼمـمألغفمدؾىمصكماىؿؾيمععم

(المسدوىم):م--طقنماٌمثرمايؼقؼكمػقماهللمتعوديم،موػذامؼشؾفمضقظفم
-،موضقظفم (3)

-(صــرمعـــــماجملذومم):م
(4)

م.،مصلبطؾمصعؾماظعدوىمبذاتفومظؽـفمأثؾؿفومطلؾى

مبوظـفكمسـفومأغفمخيوفمعـفمضررماظقظدماظرضقع،موعـعمايؿؾمػـوم--ودؾىمػؿفم

ظالحؿقوطموظضؿونمصقيمرقؾيمهلذاماظرضقع،موؼـؿلطدمإذامطونماظرضقعمػزؼاًلمأومضعقػًومأوم

م.اسرتتفمأعراضمعزعـيمحؿكمأصؾحمحبوجيمإديماظرسوؼيمواظعـوؼي

صوإلدالممدؼـماظررييم،مصؽؿومأغفمجيقزمعـعمايؿؾمعمضؿًومعـمأجؾمأنم:مصقيماظزوجيم:مثوغقًوم

ؼلخذماظرضقعمحؼفمعـماظرضوسيمواظعـوؼيم،موعـمأجؾمأنمتلؿعقدماألممسوصقؿفوم،مصنغفمجيقزم

                                           
1
موأخرجفمأريدمصكمعلـدم3881مح4/8عومجوءمصكماظغقؾم:مبوب-مطؿوبماظطى-مأخرجفمأبقمداودمصكمدــفممم(

.م453/م6

2
اظغقؾيموػكموطءماٌرضعموطراػقيماظعـــــــــــــــــــزلمجقازم:مبوب-مطؿوبماظـؽوح-خرجفمعلؾؿمصكمصقققفأم(

.م1442محم2/1066

3
-مموأخرجفمعلؾؿمصكمصقققف5707محم4/18اىذامم:مبوب-مطؿوبماظطى-مأخرجفماظؾكورىمصكمصقققفم(م

-المسدوىموالمرريةمموالمػوعيموالمصػرموالمغقءموالمشقلموالمؼقردمممرضمسؾكمعصــح:مبوب-مطؿوبماظلالم

.م2220محم4/1742جـم

4
 .5707محم18/م4اىذامم:مبوب-مطؿوبماظطى-أخرجفماظؾكورىم(م
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عـعمايؿؾمعمضؿًومأومعطؾؼًومظؾزوجيماظؿكمتؿضررمبويؿؾم،مبؾمؼقجىمسؾقفومعـعمايؿؾم

إنمخوصًمسؾكمغػلفوماظضرر،موجيقزمهلومإدؼورفمحؿكموظقمبعدمغػخماظروحمصقفمإذامخوصًم

م.سؾكمغػلفوماهلؾؽي

:مممموبوىؿؾيمصننماٌرأةمجيقزمهلومأنممتـعمايؿؾمصكمايوالتماآلتقي

.مإذامطونمتؽرارمايؿؾمؼشؽؾمخطرًامحؼقؼقًومسؾقفو-ممم1

إذامطوغًمضعقػيماظؾـقيم،مأومالمتؼقىمسؾكمايؿؾماٌؾؽرمصؿمجؾفمحؿكمتؼقىمسؾكم-م2

.مهؿؾف

إذامطونمتؽرارمايؿؾمؼلؾىمهلومضعػًومؼمدىمإديماسؿاللمصقؿفوم،موضعػمبـقؿفوم-م3

م.واغفقورمضقاػو

صنذامطونمبوظزوجنيمأومبلحدػؿومداءمسضولموخيشكمعـمأنم:ممموضوؼيماىـنيمعـماألعراض:ثوظـًو

ؼؿعداػؿومإديمغلؾفؿوموذرؼؿفؿو،مجوزمهلؿومأنمميـعوماظـلؾمبؾموجيىمعـعمايؿؾمإذام

.متقؼـومعـمأنماٌقظقدمدقـؿؼؾمإظقفمعـمأبقؼفماٌرؼضنيمعرضمسضولمؼلؿعصكمسالجفم

م:عـعمايؿؾمعـمأجؾماظؼدرةمسؾكماظرتبقي:مرابعًوم

إذامغظرغومإديمضضقيماظرسوؼيمواظرتبقيمواظؼقوممبشلنماظذرؼيمسؾكماظقجفماٌطؾقبمذرسًو،م

دـفدػومصكمزعوغـومػذامتؿطؾىمجفدًامطؾريًامعـماألبقؼـ،موضدمطـرتماٌغرؼوتم

وتعددتمأدؾوبماظػلؼمواظػقشمواظػفقرم،مظذامغرىمأغفمالمعوغعمعـماظؿـظقؿمألجؾمأنم

.مؼؿؿؽـماألبقانمعـمتربقيمأبـوئفؿوماظرتبقيمايلـي

م

م:مصقرمتـظقؿماألدرةمم(4)ممم

م:صقرمزبؿؾػيمعـفو-مصكمواضعماظـوس-مظؿـظقؿماألدرة

جيقزمصعؾفمموذظؽممبـعمأدؾوبماإلنوبمعطؾًؼوم،موػذاماظـقعمال:ممضطعماظـلؾمطؾقطيو .أ

ذرسًومالمعـمضؾؾماظرجؾموالمعـمضؾؾماٌرأةمـمألغفمؼؿعورضمععمدـيماهللمتعوديم

سؿورماظؽقنمومنوءمايقوةمـمإالمصكمحوالتمإاظؽقغقيماظؼوئؿيمسؾكماظؿـودؾمو

صرتاتمايؿؾممصرتةمعـماالضطرارم،مطلنمتؽقنماٌرأةمععرضيمظؾفالكمصكمأى
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وذظؽمبؿؼرؼرماظطؾقىماٌلعقنماٌكؿص،مأومأنمتؽقنمشريمضودرةمسؾكمايؿؾم

 .ظضعػفو

معـماألوالدمظؽؾمأدرةمسـمررؼؼماإلظزامماوذظؽمبلنمحيددمسددطي:ممهدؼدماظـلؾ .ب

 واإلطراه،

جيقزمصعؾفمذرسًومألنمصقفمعصودرةمظؾقؼققم،مصؾؽؾمصردمايؼمصكمأنممموػذامأؼضًومال

ععمعراسوةمؼؿـودىمععمضدراتفموحبلىمرشؾؿفموإرادتف،ممؼـفىمعـماألوالدمعو

.مزروفماألعيمبصػيمسوعي

ذامعومإوػذامجوئزمصعؾفمذرسًوم،مجبعؾمصرتاتمزعـقيمبنيماٌقظقدؼـم:ممتـظقؿماألدرة.مج

م.اتػؼماظزوجونمسؾقف

م:ودوئؾمتـظقؿماألدرةمحؽؿمادؿعؿولم (5)

:ممماظقدوئؾماظطؾقعقيماٌلؿعؿؾيمعـمضؾؾماٌرأةم.مأ

م:ػـوكمودقؾؿونمرؾقعقؿونمتلؿعؿؾفؿوماٌرأةم

وميؽـمدمالماٌؿكصصنيمصكماظقحداتمم(صرتةماألعونمم)االعؿـوعماظدورىم:مماألودي

م·واٌراطزماظصققيم

م.مإمتومماظرضوسيماظطؾقعقي،موالمخالفمصكمجقازػؿو:مماظـوغقي

مم:ماظقدوئؾماظطؾقعقيماٌلؿعؿؾيمعـمضؾؾماظرجؾم.مب

ػـوكمودقؾيمرؾقعقيمواحدةمتلؿعؿؾمٌـعمايؿؾمعـمضؾؾماظرجؾموػكماظعزلم،م

  .صؿومػقماظعزلم؟موعومحؽؿفم؟م

ـِماظلَّؿضيِعمم:مضولمتعوديم،مماظؿـقكمواٌـعمواٌػورضيمواإلبعودم:ظغيمماظعزل ِإغَّفصيؿضيمسشي

َظؿشيعضيزصيوُظقنشي
(1)

مَصوسضيؿشيِزُظقاماظِّلشيوءشيمِصلماْظؿشيِققِضم:م،مأىمممـقسقنمعؾعدونم،موضولمتعودي

(2)

صورضؿفؿموتـققًم:م،مواٌؼصقدمبفماالبؿعودمسـماٌؾوذرةم،مواسؿزظًماظؼقممأى

سـفؿ
(3)

م .

                                           
.م212عـمماآلؼيمم-دقرةماظشعراء ( 1

.م222معـماآلؼيمم–دقرةماظؾؼرةمم( 2

م.440م/م11جـم:مظلونماظعربمالبـمعـظقرم ( 3
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مػقمإغزالماٌـكموضذصفمخورجمعفؾؾماظزوجيم،موػقماظقدقؾيماظؿكمطونم:وماظعزلمصكماظشرعم

بقـفؿم،موعومتزالمعلؿعؿؾيم-م-ؼلؿكدعفوماظؼدعوءم،موادؿعؿؾفوماظصقوبيمواظردقلم

 .صكموضؿـومايوضر

اخؿؾػًمآراءماظعؾؿوءمصكمحؽؿمماظعزلمعـمخاللمصفؿفؿمظألحودؼٌمسؾكمم:حؽؿماظعزلمذرسطيوم

:مأضقالمطـريةمأذفرػومضقالن

 

وضدمادؿدلمأصقوبمػذاماظؼقلمٌومذػؾقام:مأنماظعزلمجوئزمبالمضقدموالمذرطم:ماظؼقلماألولم

م:إظقفممبومؼؾك

(طـومغعزلمواظؼرآنمؼـزلمم):مضول-مرضكماهللمسـفم-مروىمسـمجوبرمم(أ)
(1)م

. 

مواٌؼصقدمبذظؽمأغفؿمطوغقامؼلؿكدعقنماظعزل،مواظؼرآنمؼـزلموملمؼـفمسـماظعزل،مصؾقم

ضيمم:مطونمربرعطيومظـزلمصقفمعومحيرعفمعـماظؼرآنم،مضولمتعودي عشيومَصرَّْرشيومِصلماْظِؽؿشيوِبمِع

ذشيلضيٍء
(2)

وشيعشيومَطونشيمرشيبَُّؽمغشيِلقِّومم:م،موضولمدؾقوغفموتعوديمم
(3)

طـومم):موصكمرواؼيمأخرىم .

صؾؿمؼـفـو-م-صؾؾغمذظؽمردقلماهللم --غعزلمسؾكمسفدمردقلماهللم
(4)

أىمأغفم.م

بؾمطونمدقؾقـفمألنم-موٌومدؽًم-مأصقوبفمسـفم-م-ظقمطونمربرعطيومظـفكماظـؾكم

م .،مطؿومػقمعؼررمصكماألصقل--متلخريماظؾقونمسـموضًمايوجيمشريمجوئزمصكمحؼفم

 

:مدظقؾماظعزلمعـماظلـيماظؿؼرؼرؼي:مدظقؾماظعزلمعـماظلـيماظؿؼرؼرؼي

عومحيدثمعـمأصقوبفمعـم --ظؼدمأصودمػذامايدؼٌمأغفمضدمبؾغمردقلماهللم

ظؾؿلؾؿنيمصكمإبوحيمػذاماظعؿؾ،م --اظعزلمصؾؿمؼـففؿمسـف،موػذامتؼرؼرمعـمردقلماهللم

                                                                                                           
 
موأخرجفمعلؾؿمصكم–م5207محم376/م3اظعزلم:مبوب-ممطؿوبماظـؽوح-أخرجفماظؾكورىمصكمصقققفم ( 1

.م2/1065حؽؿماظعزلم:مبوبم-مطؿوبماظـؽوح-مصقققف

 .38ماآلؼيممم–دقرةماألغعومم ( 2
.م64اآلؼيم-مدقرةمعرؼؿم ( 3

 .2/1065حؽؿماظعزلم:مبوبم-مطؿوبماظـؽوح-صققحمعلؾؿم ( 4
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مذقؽًومأومؼلؿعفمأومؼعؾؿفم--واظؿؼرؼرمػقمعـمأغقاعماظلـيماظـالثي،مموػقمأنمؼرىماظردقلم

صقلؽًموالمؼـؽره،موصكمعللظؿـوماظؿكمغؿؽؾؿمصقفومغراهمضدمسؾؿمبوظعزلماظذىمحيدثمعـفؿمطؿوم

.مضولمجوبرمبـمسؾدماهللمصلؽًموملمؼـؽرمذظؽمسؾقفؿمصدلمسؾكمأغفمعؾوحمذرسو

وعـمأدظيمػذاماظرأىماظذىمؼرىمإبوحيماظعزلمعومذطرغوهمعـمحدؼٌمجوبرمبـمسؾدمم(ب)م

:مضوظًماظقفقد:ماهلل،موأؼضًومعومرواهمأريدمبـمحـؾؾموأبقمداودمسـمأبكمدعقدمضول

طذبًمؼفقد،مإنماهللمسزموجؾمظقمم:م--اظعزلماٌقءودةماظصغرى،مصؼولماظـؾكم

أرادمأنمخيؾؼمذقؽًومملمؼلؿطعمأحدمأنمؼصرصفم
(1)

.م

طوغًمظـومجقار:موروىماظرتعذىمسـمجوبرمأؼضًومػذاماٌعـك،مضولمجوبر
(2)

م،موطـوم

مسـمذظؽم--إنمتؾؽماٌقءودةماظصغرى،مصلؽؾماظـؾكم:مغعزل،مصؼوظًماظقفقد

طذبًماظقفقد،مظقمأرادماهللمخؾؼفمملمؼلؿطعمرده:مصؼول
(3)

.م

وععـكمايدؼٌمأنماهللمتؾوركموتعوديمإذامضدرمخؾؼمغػسمصالبدمأنمدبؾؼ،موأنمغطػيم

اظرجؾمتلؾؼمصالمؼؼدرماظرجؾمسؾكمعـعفوموالمؼـػعمايرصمسؾكمذظؽمعومدامماهللمضدمأرادم

.مذظؽ،مصؼدمؼلؾؼماٌـكمعـمشريمأنمؼشعرماظذىمؼرؼدماظعزلمحؿكمؼؿؿمعومضدرهماهللمسزموجؾ

م

م

:ممجقازماظعزلمبشرطمرضوءماظزوجيم:ماظؼقلماظـوغكم :ممجقازماظعزلمبشرطمرضوءماظزوجيم:ماظؼقلماظـوغكم

رأىمصرؼؼمعـماظعؾؿوءمأنمادؿعؿولماظعزلمطقدقؾيمٌـعمايؿؾمجوئزم،مإالمأغفمؼشرتطم

صكمذظؽمرضوءماظزوجيم،مألنمحؼفومصكماإلنوبمواالدؿؿؿوعمعشروعم،مصالمجيقزمحرعوغفومعـفم

ضولمردقلم:م،مضول-مرضكماهللمسـف-مإالممبقاصؼؿفو،موادؿدظقامسؾكمذظؽمحبدؼٌمأبكمػرؼرةم

                                           
م

موأخرجفمأريدمصكم–م2171حم2/258عوجوءمصكماظعزلم:مبوب-ممطؿوبماظـؽوح-ممأخرجفمأبقمداودمصكمدــفم(1

 .3/33علـدهم
.مجقارمذيعمجورؼيموطونماظرقمعقجقدًامصكمسصرػؿموذرعماإلدالممعـماألحؽوممعومؼمدىمإديماظؼضوءمسؾقف ( 2

موضولمأبقمٌقسمػذام–م1136حم-3/433عوجوءمصكماظعزلم:مأخرجفماظرتعذىمصكمدــفم،مطؿوبماظـؽوح،مبوبم( 3

.محدؼٌمحلـمصققح
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(المؼعزلمسـمايرةمإالمبنذغفوم)-:م-اهللم
(1)

غفكم-م-أنمردقلماهللمم):م،موحبدؼٌمسؿرم

(سـماظعزلمسـمايرةمبدونمإذغفو
(2)

.م

 م

مأنمادؿعؿولماظعزلمطقدقؾيمٌـعمايؿؾمجوئزمبشرطمإذنماظزوجيمٌومهلوم:مممواظرأىماظراجحم

.معـمحؼمصكماظقظدمواالدؿؿؿوعم

م

:ماظرأىماٌكوظػمظؾفقازمعردودم:ماظرأىماٌكوظػمظؾفقازمعردودم

جبوغىماظرأىماظؼوئؾمبنبوحيماظعزلمإذامطونمبرضوماظزوجنيمؼقجدمرأىمآخرمؼؼقلم

بعدممجقازهمعطؾؼًو،مدقاءمطونمبرضوماظزوجنيمأممال،موػذاماظرأىمؼراهمابـمحزمماظػؼقفم

اظظوػرىماٌعروف
(3)

.م،موبعضماظػؼفوء

وأضقىمعومؼلؿـدمإظقفمػذاماظرأىمػقمايدؼٌماظذىمرواهمأريدموعلؾؿ
(4)

:ممذظؽم

ضيمم:م،موضرأ"اظقأدماًػك" وشيِإذشياماْظؿشيقضيءصيودشيُةمدصيِؽَؾ
(5)

.م

واظقأدمػقمعومطونمحيدثمعـمبعضماظؼؾوئؾماظعربقيماظؿكماتلؿًمبغؾظماظؼؾىموضؿقرم

اظعورػيموبعدػؿمسـماظرريي،مصؼدمطوغقامسـدعومؼقظدمألحدػؿمأغـكمؼؼقممؼؼؿؾفومبعدموالدتفوم

بلنمؼدصـفومحقي،موضدمبنيماهللمسزموجؾمذـوسيمػذاماظػعؾماظؾعقدمسـمطؾمعظوػرماظررييم

-مصكمدقوقمطالعفم–سزموجؾم-بوظضعقػ،موأنمذغىمعرتؽؾفمعـمأسظؿماظذغقب،مصؼولماهللم

                                           
 .1/452أخرجفمابـمأبكمحومتمصكماظعؾؾممم( 1

م–م376/م7عـمضولمؼعزلمسـمايرةمبالمإذغفوم:مبوب-مطؿوبماظـؽوح-مأخرجفماظؾقفؼكمصكماظلــماظؽربىممم( 2

.مممسـمسؿرمرضكماهللمسـف14324محم377

.مم71مصػقيم10احملؾكم،مالبـمحزممجممم( 3

جقازماظغقؾيموػكموطءم:مبوب-مطؿوبماظـؽوح-ممأخرجفمعلؾؿمصكمصقققفم221مصػقيم6غقؾماألورورمجمم( 4

.مم6/361موأخرجفمأريدمصكمعلـدهم–م2/1067اٌرضعموطراػقيماظعزلم

.م8معـماآلؼيم–دقرةماظؿؽقؼرمم( 5
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ضيمم:مسـمؼقمماظؼقوعي،مؼقممايلوبمواىزاء-متؾوركموتعودي ِبَليِّمذشيغضيٍىمم(8)وشيِإذشياماْظؿشيقضيءصيودشيُةمدصيِؽَؾ

ضيم م(9)ُضِؿَؾ
(1)
م.

.مذظؽماظقأدماًػك:ممسـدعومدلظقهمسـماظعزلمضول--ػقمضقلماظردقلم:موربؾماظشوػد

مم

:م:مللاظردمسؾكمػذاماالدؿدالاظردمسؾكمػذاماالدؿدال

ردماظؼوئؾقنمجبقازماظعزلمسؾكمػذاماالدؿدالل،مبلنماظؿقرؼؿمإمنومػقمظؾقأدماحملؼؼم

-اظذىمػقمضطعميقوةمإغلونمربؼؼي،مواظعزلموإنمطوغًمرواؼيمايدؼٌمتػقدمأنماظردقلم

-مذؾففمبوظقأد،مصننماٌشؾفموػقماظعزلمشريمعؿلوٍومبوٌشؾفمبفموػقماظقأد،موذظؽمألنماظعزلم

والمتقجدمحقوةمىـنيمحؿكمؼصحمأنمغؼقلمإغفموأدمحؼقؼي،م.مؼمدىمإديمعـعمتؽقؼـمجـني

صؿرتؾيماٌشؾفمػـوموػقماظعزلمدونمعرتؾيماٌشؾفمبفموػقماظقأد
(2)

.م

م

م

:ماظرأىماظـفوئكمصكماظعزل:ماظرأىماظـفوئكمصكماظعزل

واًالصيمممومذطرغوهمعـمآراءمحقلماظعزلمواالدؿداللمهلوم،مأنماظعزلمجوئزمدظًم

سؾقفمغصقصمصقققيمصكمأصحمطؿىماظلـيم،موػؿومطؿوبمصققحماظؾكورىم،موصققحمعلؾؿ،م

وتؾنيمأنمعومادؿدلمبفماظرأىماظؼوئؾمبعدممجقازماظعزلمملمؼصؿدمأعوممأدظيماظرأىماظؼوئؾم

.مبوىقاز

م

:ماظقدوئؾمايدؼـيمسؾكمعـقالمحؽؿماظعزل:ماظقدوئؾمايدؼـيمسؾكمعـقالمحؽؿماظعزل

مطؿوم–وإذامطونماظعزلمعـماألعقرماظؿكمضوعًماألدظيماظشرسقيمسؾكمجقازػو،مواظعزلم

مػقمعـعمظؾقؿؾ،مصنغفمبـوءمسؾكمػذامؼؽقنمتـظقؿماألدرةمبلؼيمودقؾيمعـماظقدوئؾم–بقـوم

                                           
1
.م9-8ماآلؼوتم–دقرةماظؿؽقؼرمم(

.م144مصم3دؾؾماظلالم،مظؾصـعوغكمجم( 2
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ايدؼـيماظؿكمتمدىمإديمحصقلمػذاماٌعـكمؼلخذمأؼضًومحؽؿماىقازمبطرؼؼماظؼقوسمسؾكم

اظعزل،موعـماٌعروفمأنماظؼقوسمأحدمعصودرماظؿشرؼعماإلدالعك،موػقمرابعماٌصودرماظشرسقيم

بعدمطؿوبماهللماظؽرؼؿ،مواظلـيماظـؾقؼيماظشرؼػي،مواإلذيوع،مصنذامطونماألصؾموػقماظعزلمجوئزًام

صننماظػرعموػقمايقؾقظيمدونمايؿؾمبطرؼؼمأخرىمشريماظعزلمؼلخذمغػسمحؽؿماألصؾموػقم

:ماىقاز،موػـومغمطدمسدةمأعقر

م

:ماألعرماألولم:ماألعرماألولم

إذامطونمتـظقؿماألدرةمعؾوحًومصننمػذامجيىمترطفمالخؿقورمطؾمعـماظزوجني،مصفؿوم

.مصؼطمصوحؾومايؼمصكمػذا،موالمجيقزمظؾدوظيمأنمتصدرمضوغقغًومبفذاماظؿـظقؿ

ألغفمطؿومضؾـومدوبؼًومؼمدىمإديمحدوثماإلجفوض،موصكمإحصوءمأخريمصكمدوظيماظصنيم

تؾنيمأنماظذطقرمؼزؼدونمسـماإلغوثممبومالمؼؼؾمسـمثالثنيمعؾققغًو،موأرجعمذظؽمإديمأنم

اظدوظيماظصقـقيمتؾزمماألدرمبلنمالمؼزؼدماإلنوبمسؾكمرػؾمواحدمظؽكمؼؽقنمظفمحؼقضف
(1)

.م

:مماألعرماظـوغك:مماألعرماظـوغك

أنماظؿـظقؿمحؼمعشرتكمظؽؾمعـماظزوجني،مصالمحيؼمألحدػؿومأنمؼـػردمبودبوذم

اظؼرارمصقف،مألنماإلنوبمػقمأحدمايؼققماٌشرتطيمبنيماظزوجنيمطوالدؿؿؿوع،مواٌعوذرةم

بوٌعروف،مواظؿقارث،موغلؾيماألوالدمإظقفؿومذيقعًو،مصالبدمأنمؼؽقنماظؿـظقؿمسـمررؼؼم

إرادتقفؿوموتشوورمبقـفؿو،موبفذامؼؼقلماإلعوممعوظؽ
(2)

،موػقمأحدمرأؼنيمظػؼفوءماظشوصعقي
(3)

،م

وزوػرمطالممأريدمبـمحـؾؾ
(4)

،موطذظؽمؼراهماإلبوضقيمإحدىماظػرقماإلدالعقي،ماظؿكمؼلقدم

عذػؾفومصكمدؾطـيمسؿون
(5)

.م

                                           
.مم67صػقيم-مأريدمذقضكم.مضصيماظقراثيمعـماظػطرةمإديماهلـدديم،مدمم( 1

.م143مصػقيم4ج-ماٌـؿؼك،مذرحمعقرلمعوظؽممم( 2

.م66مصػقيم2اٌفذب،مظؾشرازىمجمم( 3

.م298مصػقيم7اٌغـك،مالبـمضداعيمجمم( 4

.مذرحمطؿوبماظـقؾموذػوءماظعؾقؾ،محملؿدمبـمؼقدػمأرػقشم( 5
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:مماألعرماظـوظٌ:مماألعرماظـوظٌ

أغفمجيقزمتـظقؿمايؿؾمبلؼيمودقؾيمعـماظقدوئؾمايدؼـيمظؽـمبشرطمأنمالمتمدىم

ػذهماظقدقؾيمإديماإلضرارمبوٌرأةمأومأرػوهلو،موذظؽمألنمإضرارماظشكصمبـػلفمأومبغريهمعـم

األعقرماحملرعيمصكماإلدالم،مبؾموصكمطؾماظشرائعماإلهلقيموتؼؿضقفماظعؼقلماظلؾقؿي،م

وشيَظومتصيْؾُؼقامم:مواظـصقصماظشرسقيمتـطؼمبفذا،مصػكماظؼرآنماظؽرؼؿمندمضقلماهللمسزموجؾ

 (1)ِبَلؼضيِدؼُؽؿضيمِإَظكماظؿَّفضيُؾَؽِي

المضررموالم)م:م--،موصكماظلـيماظشرؼػيمندمضقلمردقلماهللم

رواهماألئؿيمأريدموابـمعوجف،موعوظؽمواظؾقفؼكم(ضرار
(2)

.م

:ماألعرماظرابعم:ماألعرماظرابعم

أنماظؿـظقؿمظألدرةمجوئزمحؿكمظقمطونمجملردماحملوصظيمسؾكمذيولماٌرأةمأوم

اًقفمعـمحدوثماٌشؼوتمواألسؾوءماظؿكمؼؿقؿؾفومذووماألوالدماظؽـريؼـ،موإرادةماظؾعدمسـم

عؿوسىمايصقلمسؾكماظؽلىماٌوظل،مبنيمػذاماٌعـكماإلعوممأبقمحوعدماظغزاديماٌعروفم

.ممإحقوءمسؾقمماظدؼـ:محبفيماإلدالممصكمطؿوبف

:مماألعرماًوعس:مماألعرماًوعس

أنمودقؾيمعـعمايؿؾمإذامطوغًمتؼؿضكمطشػمسقرةماٌرأةماٌغؾظي،مطوظؾقظىمصننم

:مػذامعشروطمبشررني

:ماظشرطماألول

مأنمالمؼؾفلمإديمػذامإالمإذامطونماظداسكمإظقفمعشؼيمذدؼدةمهصؾمظؾؿرأةمعـمايؿؾ،م

صقؽقنمطشػماظعقرةمصكمػذهمايولمجوئزًامظقجقدمايوجيماظشدؼدةمإديمذظؽ،مطؿومػقم

م.اظشلنمصكمطؾمسالجمإذاماضؿضكمطشػماظعقرةمصنغفمؼؾوحمإذاموجدتمايوجي

                                           
.م195ماآلؼيم–دقرةماظؾؼرةمم( 1

/م2عـمبـكمصكمحؼفمعومؼضرمجبورهم:مبوب-مطؿوبماالحؽومم-مأخرجفمابـمعوجفم84مصػقيم3دؾؾماظلالممجممم( 2

 .2340ح784
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وضدمصرحماظعؾؿوءمجبقازمطشػماظعقرةمظؾعالجموظقمملمؼؽـماظعالجمضرورؼًو؛مبؾموصؾم

األعرمإديمدرجيمايوجي،مواظضرورىمػقماظذىمحيؿكمايقوة،موايوجكمػقمعومؼرصعم

.ماٌشؼي

مم:اظشرطماظـوغك

أنمؼؽقنماظؼوئؿمبوظعؿؾماظطؾكمرؾقؾيمإذامأعؽـمذظؽ،مصننمملمتقجدماظطؾقؾيماظؽػءم

صنغفمجيقزماظؾفقءمإديماظطؾقىماظـؼي،مصكمخؾؼفمودؼـف،موؼؽقنمذظؽمحبضقرمزوجماٌرأةم

أومربرممهلومأوماعرأةمثؼي،مطؿومبقـقامأغفمإذامملمؼقجدمإالمرؾقىمعلؾؿمورؾقؾيمشريمعلؾؿيم

ضدعًماظطؾقؾيمشريماٌلؾؿيا
(1)

.م،واهللمأسؾؿ

م

م:محؽؿمععوىيماٌصوبنيمبوظعؼؿمم(6)م

ممممؼعؿربماظعؼؿمأحدماألعراضماظؿكمتصقىماظرجؾمواٌرأةمسؾكماظلقاءم،موعـفٍماإلدالمم

تداووامسؾودماهللم):ماظصرؼحم-م-صكماظؿعوعؾمععماألعراضموجقبماظؿداوىمألعرمردقلماهللم

(صؿومأغزلماهللمداءمإالمأغزلمظفمذػوءمسؾؿفمعـمسؾؿفموجفؾفمعـمجفؾفم
(2)

مسؾكمأنمغعؿؼدمبلنم

 .اظؿداوىمدؾىمواألخذمبوألدؾوبماٌشروسيمواجىموؼؼدرماهللمتعوديمعومؼشوءم

صؿـمحؼمأوظؽؽماظذؼـمأصقؾقاممبرضماظعؼؿموملمحيصؾقامسؾكماظذرؼيمأنمؼؿداووام،مألغفؿم

ؼؿطؾعقنمإديمأنمؼرزضفؿماهللماظذرؼيماظصوييم،ماظؿكمتضؿـماعؿدادمغلؾفؿمعـمبعدػؿ،مصالبدم

عـماألخذمبوألدؾوبمورؾىماظعالجم،مصننمرضكمطالماظزوجنيممبومضلؿماهللمتعوديموترطوم

اظؿداوىمصالمحرجمسؾقفؿوموظقصربامسؾكمبالءماهللمتعوديم،موجيقزمهلوماظؾفقءمإديماإلخصوبم

سؾكمأنمتؽقنماظؾقؼضيمعـمزوجيمواًؾقيماٌـقؼيمعـمم(أرػولماألغوبقىمم)اظطؾكماٌلوسدم

.ممزوجمبقـفؿومسؼدمزواجمصققحمضوئؿمبوظػعؾم

                                           
،م222-221،مصػقيم3هػيماحملؿوج،مألريدمبـمحفرماهلقؿؿك،مذرحمطؿوبمعـفوجماظطوظؾنيمظؾـقوىمجم( 1

.م133-132مصػقيم3حملؿدماظشربقـكماًطقىمج-وعغـكماحملؿوجم

وأخرجفماظرتعذىمصكم-م3855محم4/3اظرجؾمؼؿداوىم:مبوب-مطؿوبماظطى-مأخرجفمأبقمداودمصكمدــفم( 2

موضولمابقسقلكمػذامحدؼٌم2038حم4/383عوجوءمصكماظدواءموايٌمسؾقفم:مبوب-مطؿوبماظطى-دــف

.ممحلـمصققح
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مم:اإلجفوضم(7)م

أجفضًماظـوضيمإجفوضطيوموػكمذبفضم،مأظؼًموظدػومظغريممتومم،موؼؼولم:مممماإلجفوضمصكماظؾغيم

اىفقضم،ماظلؼطماظذىمضدممتمخؾؼفموغػخمصقفم:مذبفضمإذامملمؼلؿنبمخؾؼفم،موضقؾم:مظؾقظد

اظروحمعـمشريمأنمؼعقش
1)·)

م

إظؼوءماٌرأةمجـقـفومضؾؾمأنمؼلؿؽؿؾمعدةمايؿؾمعقؿطيومأومحقطيومدونمأنم:مواإلجفوضمصكماظشرعم

.مؼعقشم

.ممخيؿؾػمحؽؿماإلجفوضمبوخؿالفمدواسقفموزعـفم:محؽؿماإلجفوضم

 :معـمحقٌماظزعـم:أواًلم

تؽؾؿماظػؼفوءممسـمضضقيماإلجفوضم،موأذوروامإديمعللظيماظؿكؾؼموؼذطرونمحؽؿفؿم

:مجبقازماإلجفوضمأومسدعفمصكمحدودمإروراتمزعـقيمثالثيمػكمطوظؿوديم

 .عـمايؿؾمم(م40)معومضؾؾمم(1)

م.ؼقعطيومعـمايؿؾمم(120)ؼقعطيوموضؾؾمم(م40)معومبعدمم(2)

.مؼقعطيومعـمايؿؾمم(120)عومبعدمم(3)

م

وػذهماإلروراتماظزعـقيمظؾقؿؾمادؿـؾطًمعـمغصقصماظؼرآنماظؽرؼؿمواظلـيم

وشيَظَؼدضيمخشيَؾْؼشيومم:ماٌطفرةم،مصػكماظؼرآنماظؽرؼؿمآؼوتمأرقارمخؾؼماإلغلونموعـفومضقظفمتعوديم

ضيمِرنٍيم ضيمدصيَؾوَظٍيمِع ثصيؿَّمخشيَؾْؼشـيوماظُّْطَػَيمسشيَؾَؼًيمم(13)ثصيؿَّمجشيعشيْؾشيوهصيمغصيْطَػًيمِصلمَضرشياٍرمعشيِؽنٍيمم(12)اْظِنغضيلشيونشيمِع

ارشيَكمشــيَصكشيَؾْؼشيوماْظعشيَؾَؼَيمعصيضضيغشيًيمَصكشيَؾْؼشيوماْظؿصيضضيغشيَيمِسَظوعطيومَصَؽلشيقضيغشيوماْظِعَظومشيمَظقضيؿطيومثصيؿَّمَأغضيششيْلغشيوهصيمخشيْؾًؼومآخشيرشيمَصؿشيى

(2)مم(14)اِظِؼنيشيــنصيماْظخشيـــــسشيـــاظُؾفصيمَأحضي

حدؼٌمسؾدماهللمبـمعلعقدمرضكماهللمسـف،م:موعـماظلـيمم.

إنمأحدطؿمجيؿعمخؾؼفمصكمبطـمأعفمأربعنيمؼقعطيومغطػي،مثؿم):مأغفمضول-م-سـماظـؾكم

ؼؽقنمسؾؼيمعـؾمذظؽم،مثؿمؼؽقنمعضغيمعـؾمذظؽ،مثؿمؼردؾمإظقفماٌؾؽمصقـػخمصقفماظروحم

                                           
.مم7/131ظلونماظعربمم( 1

.مم14-م12اآلؼوتم-مدقرةماٌمعـقنم( 2
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(وؼمعرمبلربعمطؾؿوت،مبؽؿىمرزضفموأجؾفموسؿؾفموذؼكمأومدعقدم
م·(1)م

اخؿؾػًمأضقالماظػؼفوءماألربعيمصكمم:ؼقعطيومعـمايؿؾمم(م40م)حؽؿماإلجفوضمضؾؾم

ايـػقيمواظشوصعقيمم)حؽؿماإلجفوضمصكمػذهماظػرتةماظزعـقيمظؾقؿؾم،مصوٌذاػىماظـالثيم

أعوماٌوظؽقيمصريونمسدممجقازمإدؼورفمعومداممضدمادؿؼرمصكمم(وايـوبؾيمؼرونمجقازمإدؼورفم

 .اظرحؿم

م:ؼقعطيومعـمايؿؾمم(120)ؼقعطيوموضؾؾمم(م40م)حؽؿماإلجفوضمصكمصرتةمعومبعدم

م.جقزماألحـوفمواظشوصعقيماإلجفوضمصكمػذهماظػرتةمبقـؿومعـعفماٌوظؽقيموايـوبؾيم

م

م(م:مبعدماظؿكؾؼم)مؼقعطيومعـمايؿؾمم(120)حؽؿماإلجفوضمبعدم

وػقمصكمػذهماٌرحؾيمؼؽقنمضدمغػكًمصقفماظروحمبنذيوع،موظذامأذيعماظعؾؿوءم

م.سؾكمهرميف،موغصقامسؾكمأغفمجيىمصقفمسؼقبيمجـوئقيمتلؿكماظغرة،موػكمغصػمسشرماظدؼيم

وؼلؿــكمعـماظؿقرؼؿماإلدؼوطمظعذرم،طلنمؼؽقنمبؼوءماىـنيمدقمدىمحبقوةمأعفمإديم

اٌقتمواهلالكم،مألنماإلدالممصكمػذهمايوظيمؼلخذمبوظؼقاسدماظعوعيم،مواألصقلماظؽؾقيم،م

ارتؽوبمأخػمم):م،موعـمبوبمم(درءماٌػوددمعؼدممسؾكمجؾىماٌصوحلم):موجيقزهمعـمبوب

،موالمعـؼذمهلوم ،موالمذؽمأغفمإذامطونمصكمبؼوءماىـنيمعقتماألمم(اظضررؼـمأوديمعـمأذدػؿو

دقىمإدؼورفم،موهؼؼمذظؽمبلضقالماألرؾوءماظـؼوتم،مصننمإدؼورفمصكمتؾؽمايوظيمؼؽقنم

عؿعقطيوموالمؼضقكمحبقوتفوموػكمحقوةمحؼقؼقيم،معـمأجؾمايػوزمسؾكمحقوةمجـنيمعؿقػؿيم،م

وألنمأعفمأصؾفم،موضدمادؿؼرتمحقوتفوموهلومحظمعلؿؼؾمصكمايقوةم،موظقسمعـماٌعؼقلمأنم

.ممغضقكمبفومصكمدؾقؾمحقوةمجـنيمملمتلؿؼؾمحقوتفموملمتؿلطد

م

 مم:عـمحقٌماظدواسكم،موأذفرػومعومؼؾك:مثوغقطيوم

م:اظدواسكماظطؾقيم،موػكمعؿعؾؼيمبوألممأوماىـنيمأوماظرضقعمم(1)

اٌؿعؾؼيمبوألمم،مصكمحوظيمعومإذامطونماىـنيمؼشؽؾمخطرطيامعمطدطيامسؾكمحقوةمم(أ)

                                           
موأخرجفمعلؾؿمصكم6594ح4/216م(1رضؿ:م)بوب-مطؿوبماظؼدر-معؿػؼمسؾقفمأخرجفماظؾكورىمصكمصقققفم( 1

بوبمطقػقيمخؾؼماآلدعكمصكمبطـمأعفموطؿوبفمرزضفموأجؾفموسؿؾفموذؼووتفم-مطؿوبماظؼدرم-صقققفم

.م2036حم4/2036ودعودتف
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األممصكمحولمادؿؿرارمايؿؾم،مأومؼمثرمسؾكمصقؿفومبشؽؾمسومم،موػذامالم

.مذؽمصكمجقازهمبؾموجقبفمأحقوغطيومدرءطيامظؾؿػلدةماألطربم،مطؿومدؾؼم

اٌؿعؾؼيمبوىـنيم،محقٌمدؿـؿؼؾمإديماىـنيمأعراضموراثقيمخطريةم،مأومم(ب)

ؼقظدمبعوػوتمجلقؿي،موإدؼورفمضؾؾماظؿكؾؼمجوئزم،طؿومدؾؼم،مأعومبعدم

اظؿكؾؼممصؿقؾمخالفم،مواظراجحمصقفمرأىماٌوغعنيمألنمحؽؿيماهللمصكم

.ماًؾؼمػكماالبؿالءم

اٌؿعؾؼيمبوظرضقعم،موذظؽمإذامحدثمايؿؾمأثـوءماظرضوسي،موػقمعومؼلؿكمم(ج)

بوظغقؾ،موػذامأؼضطيومالمؼصحمإذامتركمحؿكمعرمسؾقفمأربعيمأذفرم،مأعومضؾؾفوم

.مصفوئزمسؾكماظؿػصقؾماظلوبؼ

 

طلنمهؿؾماٌرأةمحوظيماشؿصوبم،مأومهؿؾمم:اظدواسكماإلغلوغقيمأوماظؼضوئقيم (2)

 .عـمزغكموؼؼولمصقفمعومضقؾمصقؿومضؾؾف

طلنمحيدثمايؿؾمخطلمبعدمصرتةمضصريةمعـمريؾمدوبؼم،م:اظدواسكماألدرؼيم (3)

وػقمعومإذام:مايؿؾمشريماٌرشقبمصقف؛موعـؾفمأومظؽـرةماألوالدموضقؼماظلؽـم

طونمتقضقًمايؿؾمصكمغظرماألبقؼـمأومأحدػؿومشريمعـودىم،مأومأنمايؿؾم

موالمجيقزمإدؼورفم؛محدثمبوظرشؿمعـمادؿعؿولمودقؾيمعـمودوئؾمعـعمايؿؾ

مم.بعدماظؿكؾؼمأعومضؾؾفمصعؾكماظؿػصقؾماظلوبؼ
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اٌؾقٌماظـوغكم

ضضوؼوماظـقعماإلجؿؿوسكم

اٌطؾىماألولماٌطؾىماألولم

مممعـماٌـظقرماظعؾؿكمعـماٌـظقرماظعؾؿكاظعـػماٌؾـكمسؾكماظـقعماالجؿؿوسكاظعـػماٌؾـكمسؾكماظـقعماالجؿؿوسك

مم

:معؼدعيم:معؼدعيم

َمماألخريةةمبدأتمضضقيماظعـػماٌؾـكمسؾكماظـقعمتـريماػؿؿومماظرأىماظعوممصكماآلون

موظؽـفمؼشؿؾماظعـػماظـػلكم،مصؼطاظعـػماٌؾـكمسؾكماظـقعمالمؼؼؿصرمسؾكماظعـػماىلدى

واظعـػمبشؼقفماٌودىمواٌعـقىمالمؼؼؿصرمسؾكماٌـزلموإمنومميؿدمإظبمم،واٌعـقىمأؼضو

صوظعـػماٌؾـكمسؾكماظـقعموإنمتقاجدمصكمطؾماجملؿؿعوتمواألزعونمإالمأنمَماظشورعمواظعؿؾ

تقاجدهمؼؿلثرممبقضػماجملؿؿعمعـفموبؼدرماإلداغيمأوماظرتحقىمأوماظالعؾوالةماظؿكمؼؿؾؼوػومعـم

م.ودوئؾماإلسالممواٌمثرؼـمسؾكماظرأىماظعوممعـمطؿوبمودقودقني

متؽودمتلخذمذؽؾممتصرصوتمضورةموترتواحمأذؽولماظعـػماٌؾـكمسؾكماظـقعمبني

مألدؾوبمسوئؾقيمأوماجؿؿوسقيمأومسؾقفووأخرىمؼلدلماظلؿورَماظعودةمععمخطقرتفومعـؾماًؿون

مدقفمغؿـوولمػذهماألغقاعماٌكؿؾػيمظؾعـػموصقؿومؼؾكَمألدؾوبمدقودقيمسوعيمعـؾماالشؿصوب

م.ضدماٌرأة

:م:مأذؽولماظعـػمضدماٌرأةأذؽولماظعـػمضدماٌرأة

:موأذؽولماظعـػمضدماٌرأةمميؽـمأنمتؿكذماظصقرماآلتقي

م
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اظعـػماٌعـقى:مأوالم مم::اظعـػماٌعـقى:مأوالم

مم:اظزواجماٌؾؽر -1

ؼعدماظزواجماٌؾؽرمعـمأػؿماظؼضوؼوماظؿكمتقاجفماظػؿقوتمخوصيمصكماظػرتةماظعؿرؼيمعـم

َمبـؿفؿموػكمصكمعرحؾيماظطػقظيمظؿزوصبفوامسوعومحقٌمؼؼقمماألػؾمبؿلـنيم19م–م15

:موظؾزواجماٌؾؽرمسدةمأدؾوبمأػؿفو

 عـؾماحملوصظيمسؾكمذرفماظؾـًموبوظؿوظبمذرفماألدرة:ماظؿؼوظقدماالجؿؿوسقي. 

 عـؾماظؿكؾصمعـماظعىءماٌودىماٌؾؼكمسؾكمسوتؼماألدرةمسبقم:مسقاعؾمإضؿصودؼي

موؼـؿٍمسـفمسدةم،مزوػرةماظزواجماٌؾؽرمصكماظرؼػمسـفومصكماٌدنتشقعو،ماظؾـً

 :أضرارمتـعؽسمسؾكماظػؿوةمعـمأػؿفو

إسوضيماظػؿوةمعـمإطؿولمتعؾقؿفوم -

 .موذظؽمضبقلمدونماشبرارفومصكمأغشطيماجملؿؿع،تعطقؾمضدرةمروضيماظػؿوة -

اظؿعرضمٌضوسػوتمصكمعرحؾيمايؿؾمواظقالدةمغظرامظعدمماظـضٍماظؿوممظؾففوزم -

 .اظؿـودؾك

اظؿعرضمظالضطرابوتماظـػلقيمغؿقفيمظؿقؿؾماظػؿوةمٌلمظقؿكماٌـزلمواظزوجمصكمدـم -

 .موسدمممموردؿفوموادؿؿؿوسفومبويقوةمبوظطرؼؼيماٌـودؾيمظعؿرػو،عؾؽرة

م:اظزواجماظؼلرى/ماظزواجمدونمرشؾيماٌرأة -2

ػقمغقعمعـمأغقاعماظعـػماٌعـقىماظذىمضدمؼمثرمدؾؾومسؾكمحقوةماٌرأةموادؿؿؿوسفوم

.ممواظؼقاغنيماظقضعقي موضدمغفًمسـفماألدؼونماظلؿووؼي،بفو

وؼعؿربمعـمأولمايؼققماظؿكمأسطوػوماإلدالممظؾؿرأةمسـدماظزواجمعقاصؼؿفوماظصرضبيم

يمسؼدمؼؿقالهموظقفومدونمأوَممظصقيماظعؼداسؿربتمػذهماٌقاصؼيمذرطامو،سؾكماظزواج

،موععمػذامصننماظؽـريمعـماظـلوءمملمؼمخذمرأؼفـمصكماخؿقورممػومؼعؿربمبورالضور
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وضدمؼـعؽسمذظؽمسؾكماظؿقاصؼمصكماظعالضوتماظزوجقيموسؾكمصعقبيمَمأزواجفـ

.ماظؿغؾىمسؾكماٌشوطؾماألدرؼيماٌكؿؾػي

مم:اظطالقمدونمدؾى -3

مإالمأبغضماياللمإظبماهلل،موالمضبلـماإلضداممسؾقفماظطالقمصكماإلدالمم

.ممصوظطالقمدونمأدؾوبمجقػرؼيمإؼذاءمغػلكمطؾريموإحؾوطمظؾؿرأة،ظؾضرورة

م:الءمــاالي -4

َممصؿصؾحماظزوجيمععؾؼيمالمػكمزوجيموالمعطؾؼي،وػقمسدممععوذرةماظزوجيمجـلقو

:موؼؾفلماظزوجمظذظؽمألدؾوبمعؿـقسيمعـفو

 .تزوجمشريهتمتطؾقؼماظزوجيمحؿكمالمىسدمماظرشؾيمف (أم

 .إبؿزازمأعقالماظزوجي (بم

م.ضؿونماظعـوؼيمبوألوالدمحقٌمتؾؼكماظزوجيمأدرية (جم

موبوظؿوظبماظؿعرضمظؾؽـريم،ثورمدؾؾقيمعـفوموضقعماظزوجيمصرؼليمظؾضغطماظعصؾكآوظالؼالءم

م.موضدمتـقرفماظزوجيمأخالضقو،عـماألعراضماظـػلقي

 

م:اظؿػرضيمبنيماظذطرمواألغـكم -5

مأنم-بـوءمصكمعصرألحقلماظؿـشؽيماالجؿؿوسقيمل-تؾنيماظدرادوتمواٌالحظوتم

مػذهممموصقؿومؼؾكمأػؿ،وميقزماظذطقر،ماجملؿؿعمؼػرقمصكماٌعوعؾيمبنيماألغـكمواظذطرم

:ماٌالحظوت

م،مؼلؿحمظؾذطقرمعـماألبـوءمأنمميوردقاماظؾفقمواظؾعىمصكماٌـزلمأوماظشورعمععمأضراغفؿ (أم

بقـؿوموربماظػؿقوتمصكمغػسماظلـمسؾكمعلوسدةماألممصكماٌـزلموهؿؾمأسؾوءماظعؿؾم

 .مدـوصغراٌـزظبممبومصكمذظؽمخدعيمأخقاتفـمعـماظصؾقيمحؿكمظقمطوغقامأ
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اخرةمبذطقرتفؿممبؿورديمأغقاعماظرؼوضيمفتلؿحماظؿـشؽيماالجؿؿوسقيمظألوالدمبومل (بم

اٌكؿؾػيمبقـؿومطـريامعومتؼفرمرشؾيماألغـكمصكماالصؿكورمبلغقثؿفومحقٌممتـعمعـمممورديم

 .اظعدؼدمعـماألظعوبماظرؼوضقي

ترطزماظؿـشؽيماالجؿؿوسقيمسؾكمأنمميـحماظذطرمطؾماظصػوتمايؿقدةمعـؾماظؼدرةمسؾكم (جم

مالماسورػلَماظؼقودةمبقـؿومتظفرماإلغوثمصكمعرتؾيمأدغكموأضعػموأغفومتوبعيمظؾرجؾ

ماظؿقؽؿمصكمعشوسرػوموؼلعكماجملؿؿعمإظبمغبؾماإلغوثمسؾكمتؼؾؾمماٌرأةتلؿطقع

 .ؼومرؾقعاسؿؾورهموضعاػذاماظقضعمب

م،وؼدسؿوغفوموؼردكوغفومبؾمؼمطدماظؿعؾقؿماظـظوعكمواإلسالممسؾكمػذهماألوضوعماظلوئدةم (دم

وضدمبقـًمدرادوتمحقلمهؾقؾمعضؿقنمطؿىماألرػولمصكمعصرمواألضطورماظعربقيمأغفوم

موأغفومتـلىمظإلغوثمععظؿماظصػوتم،تؿققزمبشؽؾمواضحممظؾذطقرمسؾكمحلوبماإلغوث

 .دبوذماظؼراراواألدوارماظؿكمتظفرمجوغىماظضعػموسدمماالدؿؼالظقيمصكمإبداءماظرأىمو

ؼـًماظدرادوتمأؼضومأنمععظؿماألبطولمواظشكصقوتماظؿورطبقيمواألدبقيماظؿكمصبرىمب (هم

اظـشرمسـفومتؽقنمعـماظرجولمممومؼمطدمسؾكماظدورماظـوغقىمظؾؿرأة،مصكمحنيمأنمظؾؿرأةم

موضدمطونمهلومدورمسظقؿمصكمصـعمايضوراتمواألعـؾيمسؾكم،مسربماظؿورؼخؼومضقوداوجقد

.ماظلقدةمسوئشيمأمماٌمعـني:ماظشكصقوتماظـلوئقيمطـريةمعـفوم

ثورػومآإنماظؿـشؽيماالجؿؿوسقيماظؿكممتقزماظطػؾماظذطرمسـماظطػؾيماألغـكمؼؽقنمعـمم

موػذامؼمدىمإظبمتػوضؿمذعقرػوم،عـمضدراتماٌرأةموإعؽوغقوتفومصكماٌلؿؼؾؾمايد

موؼؼؾؾمعـمضدرتفومسؾكماالخؿقورمواٌشورطيماإلصبوبقيمصكماظؿـؿقيموصكم،بعدمماألعون

م.تؼدمماجملؿؿع

م

م

م
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مم:حرعونماٌرأةمعـماظؿعؾقؿ -6

موتؿعرضماٌرأةمظؽـريمعـماآلثورماظلؾؾقيم،اظؿعؾقؿمػقمحؼمعـمحؼققماإلغلونماألدودقي

 .غؿقفيميرعوغفومعـمػذامايؼ

:مظؿقوقماظػؿقوتمبوظؿعؾقؿمطوظؿوظباوتؿـقعمأدؾوبمسدمم

م.اظػؼرم -1

 .سدممتقاصرمعدارسمضرؼؾيمعـمأعوطـمتقاجدماظػؿقوت -2

 .تعورضمعقاسقدماظدراديمععماألسؾوءماٌـزظقيمظؾػؿوة -3

م.مظؾػؿقوتضعػماظقسكماألدرىمجبدوىماظؿعؾقؿ -4

ظؿقوقماظػؿوةمبوظؿعؾقؿمإظبمتدغكمعلؿقاػوماظـؼوصكمواظػؽرىموسدمماوؼمدىمسدمم

موؼؼؾؾمعـموسقفوممبومصبرىمحقهلو،م،ضدرتفومسؾكماظؿػوسؾمععمأغشطيماجملؿؿع

مصؼدمأطدماإلدالممسؾكمأنم،وضدمحـًماألدؼونماظلؿووؼيمسؾكمأػؿقيمتعؾقؿماظػؿوة

م.رؾىماظعؾؿمصرؼضيمسؾكمطؾمعلؾؿموعلؾؿي

م

 :سدممعشورطيماٌرأةمصكمصـعماظؼرار -7

ةمواالجؿؿوسقيمصكميدبوذماظؼرارمدقاءمداخؾماألدرةمأوماألغشطيماظلقوسامدورماٌرأةمصكم

موغظرامظذظؽم،موذظؽمبلؾىماظؼقؿماجملؿؿعقيماظلوئدة،اجملؿؿعماٌصرىمربدودمجدا

نماٌرأةمشريمضودرةمسؾكماظؿـوصسمأم-ألمنوطمواٌؿوردوتماٌقجقدةلرؾؼوم-ندم

معـمايدمواظؿفؿقشمظدورماٌرأةمصكماموؼعؿربمػذامغقع،اظشرؼػمسؾكماظقزوئػماظؼقودؼي

ثورمدؾؾقيمصكمغػسماٌرأةمهدمعـمرؿقحوتفومآماظؼرار،موؼرتتىمسؾكمذظؽمسدةمادبوذ

م.وتزؼدمعـمإحلودفومبوظظؾؿ

م

م
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م:إػوغيماظرجؾمظؾؿرأةم -8

:متظفرمإػوغيماظرجؾمظؾؿرأةمصكمعقاضػمسدؼدةمعـفو

 .سدمماالػؿؿوممبكرائفومووهمعقضقعمعو (أم

 .اظؿفرؼحمبوظؾػظ (بم

موؼرتتىمسؾكمػذهم،ربووظيماظرجؾمإسطوءماٌرأةماالغطؾوعمبلغفومأضؾمعـفمدائؿو (جم

موإظبمتقترماظعالضوتم،اإلػوغوتمذعقرماٌرأةمبوإلحؾوطموإحفوعفومسـماٌشورطيمبوظرأى

 .األدرؼي

م

 م:مبوٌرأةرشــاظؿح -9

مومؼؿعرضم،عـمأطـرماٌشوطؾماظؿكمتقاجفماظشؾوبمواٌراػؼنيمػقماظؿقرشماىـلك

م.اظؽـريمعـماظـلوءمواظػؿقوتمظؾؿقرشمدقاءمصكماظشورعمأومصكمأعوطـماظعؿؾ

م:اظؿقرشمصكمعؽونماظعؿؾم-مأ

معـماظـلوءماظعوعالتمؼؿعرضـمظإلػوغيمصكمامغؿوئٍماظؾققثماٌقداغقيمأنمطـرياثؾؿً

موأنماإلػوغيمترتواحمعوبنيماٌعوطليمبوظؽالممواظغزلمإظبماظؿقرشم،أعوطـمسؿؾفـ

 .موأنمػذهماٌضوؼؼوتمؼرتتىمسؾقفومحوظيمعـماالرتؾوكمواًقفمواإلحؾوط،اىـلك

م:اظؿقرشمصكماظشورع-مب

طؿومبقـًمغؿوئٍماظؾققثمأنمأشؾىماظـلوءمضدمؼؿعرضـمظؾؿقرذوتمواٌضوؼؼوتمأثـوءم

موؼمثرمذظؽمدؾؾقومصكم،مومذظؽمبوٌعوطلوتمواألظػوزماىورحي،دريػـمصكماظشورع

مذعقرػومبوًقفمدائؿومواظرػؾيمعـماٌشورطيمصكمأىمذهمضدم،موؼلؾىغػلقيماٌرأة

م.طبرجفومعـمعـزهلو

م

م
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مم:اظؿقرشمصكماٌقاصالتمواألعوطـماظعوعي-مج

ظؿقرشمواالحؿؽوطوتمواٌضوؼؼوتمصكماٌقاصالتملضدمؼؿعرضمبعضماظـلوءم

اصيمصؿقوتماٌدارسماظالتكمالمبخمو،نواألعوطـماظعوعيمممومؼمثرمدؾؾقومسؾكمغػلقؿف

م.ؼلؿطعـماظدصوعمسـمأغػلفـ

 

اظعـػماظؾدغك:مثوغقوم مم::اظعـػماظؾدغك:مثوغقوم

 :اظضرب (1

صكمعلؿقىمواحدمعـماظؽراعيممامووضعفؿ،ماٌرأةمواظرجؾ-سزموجؾ-ظؼدمطرمماهللم

منموضدمحـًمطؾماألدؼونماظرجولمسؾكمتؽرؼؿماظـلوءموععوعؾؿفاإلغلوغقيموحؼققماإلغلون،م

مأغقاعماظعـػمظعددمعـموععممػذامتؿعرضماٌرأةمواظػؿوةمصكمبعضماألحقونم،مععوعؾيمحلـي

م.ماظؾدغكمعـؾماظضربمواإلػوغيمعـماألزواج

 

 :االشؿصوب (2

:مػقمأحدماغقاعماظعـػماظؾدغكمسؾكماٌرأةموظفمسدةمأدؾوبمعـفو

 .بؾبعدماظشؾوبمسـماظؼقؿماظدؼـقيمواألخالضقي (أم

 .اظػراغمواظؾطوظيمممومصبعؾماظشؾوبمؼؿففمإظبماظعـػ (بم

 .ذؾوبمسؾكماظزواجمبلؾىماظظروفماٌودؼيلسدممضدرةما (جم

تلثريمبعضمودوئؾماإلسالمماظقاصدةمصكمزؾماظؿؼدمماظؿؽـقظقجكمصكمذبولم (دم

 .(عـؾماألصالمماىـلقي)االتصوالتم

دؾؾقيمسؾكمغػلقيماظػؿوةماظؿكمتؿعرضمظفموعـمػذهماآلثورمعومامثورآوؼرتكماالشؿصوبم

 :ؼؾك
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غظرةماجملؿؿعمظؾػؿوةماظؿكموضعمسؾقفوماإلشؿصوبمحقٌمتؼؾمصرصيمزواجفومبعدم (أم

م.ػذهمايودثف

 .مواًقفمعـماظؿعوعؾمععماآلخرؼـواظعزظيتؿعرضماظػؿوهمظالغطقاءم  (بم

 .طؿؽوبموأعراضمغػلقيمأخرىاضدمؼؿلؾىمصكمحدوثمم (جم

م.مجـلقومأومحدوثمغبؾاٌـؼقظيمبلحدماألعراضم"ةظإلصوب"ضدمتؿعرضماظػؿوهمم (دم

موسؾكمة،مسؾكماألخالقمواظػضقؾذطقرمأوالدػؿمالةمصبىمسؾكماآلبوءمتـشهوظذظؽ

سؾكماألئؿيمواظقسوزماظؿقسقيمصكماٌلوجدمسـموم،متغؾقظماظعؼقبوتمضدماٌغؿصؾنيةاظدول

م.ػذهماألعقر

م

 :اظدخؾيماظؾؾدى (1

ماٌـورؼمبعضمصكمعقجقدةموالمتزالم،مػكمسودةمضدمييمعؿقارثيمعـمجقؾمآلخر

ػكمسؾورةمسـمصضمششوءمو ،اظرؼػقيمواظعشقائقيممبصرموبعضماظؾالدماإلدالعقيماألخرىم

اظؾؽورةمسـمررؼؼماإلصؾعمبقادطيماظعرؼسمأوماظداؼيمصكموجقدمبعضماظلقداتم

موػكمممورديم،سالنمسذرؼيماظػؿوةإموسؾكمذرصفو،مموذظؽمبغرضماالرؿؽـونم،اٌؼربوت

وعـمَمخورؽيمألغفومتمدىمصكمبعضماألحقونمإظبمحدوثمغزؼػمضدمؼمدىمإظبماظقصوة

عؿفونمامإحلوسماظػؿوةمبوًقفمعـمذرؼؽمايقوةموذعقرػومب:ثورػوماظـػلقيماظلؾؾقيآ

م.طراعؿفو

م"م:زغوماحملورممم/مدػوحماظؼربكم":االسؿداءماىـللمداخؾماألدرةموؼلؿك (2

مدقاءمطونمعـماألخمأوماظعؿمأوماألبم،وػقماالسؿداءماىـللماظذيمؼؼعمداخؾماظعوئؾي

موؼلؿعؿؾماٌعؿديماظضربمأوماظؿفدؼدم،ماةمصغريةصًمسؾكمممعـماألضورب،مأوماًولموشريه

مدؿؿرمغػلقيموجلدؼيمتاموػذهماٌؿورديمترتكمآثور،أوماإلجؾورمأوماظرتشقىمأوماظؿقددمظؾضققي
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دائفومصكمطؾمأوتمثرمسؾكم،منمممورديمحقوتفوماظطؾقعقيعموضدمتعققماظػؿوةم،عدىماظعؿر

م.غقاحكمايقوة

م

:ماظؿؿققزمضدماٌرأةم-مثوظـوم :ماظؿؿققزمضدماٌرأةم-مثوظـوم

مؼؿؿمسؾكمأدوسماظـقعموؼؽقنمعـمآثورهماظـقؾمعـممتققزػقمأيمتػرضيمأومادؿعؾودمأوم

ممبومصكمذظؽمسؾكمضدمماٌلوواةمععماظرجؾمحؼققماٌرأةموعـعفومعـماظؿؿؿعمبفومومموردؿفو

حؼقضفوماإلغلوغقيموايرؼوتماألدودقيمؼبماٌقودؼـماظلقودقيمواالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيم

.مواظـؼوصقيمواٌدغقيمأومؼبمأيمعقدانمآخرمبغضماظـظرمسـمحوظؿفوماظزوجقي

وؼدخؾمؼبماظؿؿققزمضدماٌرأةمسدمماٌلوواةمؼبماٌرياثممبعـكمسدممإسطوءماٌرأةم

موسدمماٌلوواةمؼبم،ممصؼطبؼقؿؿفماظـؼدؼيمغصقؾفومعـماظعؼوراتمواألراضكمواالطؿػوءم

م.ايؼققماظلقودقي

م

:اظعـػماالضؿصودي:ممرابعو مم:اظعـػماالضؿصودي:ممرابعو

:معـمصقرماظعـػماالضؿصوديمعومؼؾل

:ماظعـػماالضؿصوديمعـمضؾؾماظزوجمممم-ممأ

عـماظعؿؾ،متعلػومموعـمذظؽمعـعفوم،وػقمأيمصعؾمؼصدرمعـماظزوجمؼمذيماٌرأةماضؿصودؼو

مأومماظـؿقـيعوممتؾؽفمعـماألذقوءممعـمعوهلوم،أومإجؾورػومسؾكمبقعمأنمتعطقفإجؾورػومسؾكمو

م.مشريػو

بعضماظعوداتمواظؿؼوظقدممتـعماٌرأةمعـمحصقهلومسؾكمحؼفومعـم:ايرعونمعـماٌرياثم-ممب

م.وبوظذاتمصكماألراضكمواظعؼورات،ماٌرياث

م

م
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:ماظعـػماٌؿصؾمبوٌفرم-مج

معفرامشوظقوهلومنمؼدصعممبطلنمتزوجماٌرأةماٌفر،طـريمعـماظـلوءمظؾعـػمبلؾىممتعرضي

م.،مأومتؼفرمسؾكماظزواجمبدونمعفرمأومبلضؾمعـمعفرماٌـؾمحؿكموظقمطوغًمالمهؾف

:ماظؿؿققزمؼبمصرصماظعؿؾمم-مد

عـممأضؾمبؽـريصنغفومم،مغلؾيمعشورطيماظـلوءمؼبماظؼقىماظعوعؾيعـم-مواضقو–وؼظفرمػذام

م.غلؾيمعشورطيماظرجول

م

:مخؿونماإلغوث:م-مخوعلو :مخؿونماإلغوث:م-مخوعلو

خؿونماإلغوثمػقمأحدماظلؾقطقوتماظؿؼؾقدؼيماظؿكمؼعؿؼدمأغفوممتعدماظػؿوةمظؿؽقنماعرأة،موإنم

طونمدـماًؿونمؼؿػووتمطـريامعومبنيمثؼوصيموأخرى،مصػكمبعضماظـؼوصوتمدبنتماظػؿقوتم

صكمبقاطريماظطػقظي،مبقـؿومضدمتؿلخرمسؿؾقيماًؿونمصكمثؼوصوتمأخرىمحؿكمتؾؾغماظػؿوةم

دـماظزواج،مأىمحنيمتصؾحمبنيماظرابعيمسشرةم،مواظلودديمسشرةمتؼرؼؾو،موصبرىمخؿونم

.ماظػؿقوتمصكماظغوظىمبنيمدـماظرابعيموايودؼيمسشرة

 
:مأغقاعمخؿونماإلغوث:مأغقاعمخؿونماإلغوث

سؾكماظرشؿمعـمأنمطـريامعـماظدرادوتمتشريمإظبموجقدمأغقاعمسدؼدةمزبؿؾػيمعـم

:مخؿونماإلغوث،مإالمأغفمميؽـمتصـقػفومإظبمثالثيمأغقاعم

.مصكمػذهماظعؿؾقيمؼؿؿمضطعمجزءمعـماظؾظرمأومطؾفم:مضطعماظؾظرم:ممماظـقعماألول

.مصكمػذهماظعؿؾقيمورىمإزاظيماظؾظرمواظشػرؼـماظداخؾقنيم:ماالدؿؽصول:ممماظـقعماظـوغك

وصكمػذهماظعؿؾقي،متؿؿمإزاظيماظؾظر،مإضوصيمإظبم:م(رتؼماٌفؾؾ)اًػوضم:ممماظـقعماظـوظٌ

اظشػرؼـماظصغريؼـ،مثؿمؼؾكمذظؽمذؼماظشػرؼـماظؽؾريؼـمًؾؼمرضعؿنيمغؿقؽؿنيمؼؿؿمرتؼفؿومععوم
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وإبؼوؤػؿومعؿؿودنيمسـمررؼؼمربطماظرجؾنيمععومحؿكمؼؾؿؽؿومعؽقغنيمشطوءمعـماىؾدمؼغطكم

.مصؿقيماظؾقلمواىوغىماألطربمعـماٌفؾؾ

م

:معضوسػوتماًؿونموعضوره:معضوسػوتماًؿونموعضوره

:مأثؾًماظعؾؿمأنمسؿؾقيماًؿونمهلومعضوسػوتمطـريةموتـؼلؿمػذهماٌضوسػوتمإظبمضلؿني

:معضوسػوتمضدمهدثمأثـوءمسؿؾقيماًؿون:مممأوهلؿوم :معضوسػوتمضدمهدثمأثـوءمسؿؾقيماًؿون:مممأوهلؿوم

.مآالممذدؼدةمعؽونماىرح (1

اظـزفماظشدؼدماظـوتٍمعـمتفؿؽماألوسقيماظدعقؼيموتفؿؽمأجزاءماىلؿماجملوورةم (2

 .ٌؽونمإجراءماظعؿؾقي

 .حدوثماظؿفوبوتمذدؼدةمبوىرحمضدمتمدىمإظبمتلؿؿمدعقى (3

 .ضدمهدثمصدعيمتمدىمإظبماظقصوةمغؿقفيمظؾـزؼػماظشدؼدم (4

غؿقفيمظؿؾقثمم(س)ضدمضبدثماغؿؼولمظعدوىمعرضماالؼدزممأوماظؿفوبماظؽؾدماظقبوئكم (5

 .اآلالتمبوظدم

:معضوسػوتموزبوررمصققيمعلؿؿرةموبعقدةماٌدى:مممثوغقفؿو :معضوسػوتموزبوررمصققيمعلؿؿرةموبعقدةماٌدى:مممثوغقفؿو

:مبوظـلؾيمظؾؿرأةم(1)

 .(غؿقفيمظؿؽقنماظـدب)تشقػوتموتؾقػمحقلمعـطؼيماىرحم (أم

 .تؾقػمؼمدىمإظبماغؽؿوشموضقؼمصكمصؿقيماٌفؾؾ (بم

 .آالممسـدماظؿؾقلمواظؿفوبوتمذبرىماظؾقلمواظلؾسماظؾقظبمواالحؿؾوسماظؾقظب (جم

تؾقثماىرحمؼمدىمإظبماظؿفوبوتموآالممعزعـيمبويقض،موضدمؼمدىماظبمحدوثم (دم

 .اظعؼؿ

ضقؼمذدؼدمصكمصؿقيماٌفؾؾمؼمدىمإظبمصعقبيمصكماظقالدةموايوجيمإظبمضطعم (هم

 .وتقدقعمعـطؼيماظعفونموضدمؼصؾماألعرمإظبمإجراءمسؿؾقيمضقصرؼي
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رقلمصرتةماظقالدةمممومؼمدىمإظبماظضغطمسؾكمعـطؼيماٌـوغيمواألغلفيماحملقطيم (وم

أومم(صؿقيمبنيمذبرىماظؾقلمواٌفؾؾ)وتـؿفكمبؿفؿؽماألغلفيموتؽقنماظـودقرماظؾقظبم

 .(صؿقيمبنيماٌفؾؾمواٌلؿؼقؿ)اظـودقرماظشرجكم

زؼودةمغلؾيماظقالداتماٌؿعلرةمصكماإلغوثمصغرياتماظلـمغؿقفيمظعدمماظـضٍماظؽوعؾم (زم

ععموجقدمتشقػوتمصكمصؿقيماٌفؾؾمواٌـطؼيماجملوورةمغؿقفيمإجراءمسؿؾقيم

 .اًؿون

 .سدمماظؿقاصؼماىـلكمبنيماظزوجنيموعومؼؿؾعفمعـمعشؽالت (حم

 

:مبوظـلؾيمظؾؿقظقدمم(2)م

ممومؼمدىمإظبممزؼودةمغلؾيمإصوبيمغلقٍماٌخمم(اظقالدةماٌؿعلرة)رقلمصرتةماظقالدةم -مأ

 .أوماظقصوة

زؼودةمغلؾيماشبػوضمأداءماألجفزةمايققؼيمظألرػولمسؼىماظقالدةممووصقوتماألرػولم -مب

حدؼـكماظقالدة،مموزؼودةمغلؾيمحوجيماألرػولمإظبماظرسوؼيماظطؾقيمصكماظعـوؼيم

.ماٌرطزة

مظؾعـػماٌؾـكمسؾكمنأطـرمعـمؼؿعرضاٌراػؼوتمواظشوبوتمػـممصننم:موصكماظـفوؼي

ػقمنماإلدالمممإحقٌم،مسؾؿوءماظدؼـمصكمػذاماجملولمػوممجدًامودورماظدسوة،مواظـقع

م.ذظؽلمخريمسالجوتعوظقؿفم،ممبنيماظعداظيمواظرغبيمواٌلوواةدؼـمصبؿع

م
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اٌطؾىماظـوغكماٌطؾىماظـوغكم

اظعـػماٌؾـكمسؾكماظـقعمعـماٌـظقرماظشرسكماظعـػماٌؾـكمسؾكماظـقعمعـماٌـظقرماظشرسكم

 

مم::عـماٌـظقرماظشرسلعـماٌـظقرماظشرسلمماظؿقرشماىـللاظؿقرشماىـلل

وإنم،ماظؿقرشماىـلكمعصطؾحمععوصر،مظقسمظفمعػفقممربددمصكماظشرؼعيمأوماظؼوغقن

طونمعـماٌؿؽـمأنمؼؽقنمعؼدعيمأومادؿدراجومظػعؾمجـلكمشريمعشروع،موضدمؼؿكذماظؿقرشم

أدؾقبماظؼقل،مبلنمؼطوردماٌؿقرشماألغـكمبؽؾؿوتفماٌعلقظيمأومسؾورتفماظؿكمتؾدىماإلسفوبم

بؾدغفومأومبعضقمعـمأسضوئفو،مؼلؿقىمأنمؼؽقنمذظؽماظؼقلمبوظؾػظماٌؾوذرمأومسـمررؼؼم

ودوئؾماالتصولمايدؼـيمطوهلوتػماظـوبًمأوماحملؿقل،مأومسـمررؼؼماظػوطسمأوماظـًمأومعوم

إظبمذظؽمعـمأدواتماظؿقاصؾماظؽالعك،موضدمؼؽقنمبوظػعؾمطونمؼؾؿسمذكصمبقدهمسضقام

عـمأسضوءمبدنماألغـكمعـؾمؼدػومأومذعرػومأوممدوضقفو،مأومأنمؼشريمإظقفومبذراسقيمأومبقدهمأوم

سقـفمأومصؿفمإذورةمخودذيمظؾققوءمتؿضؿـمعومؼقعهمإظبماظرشؾيمصكمممورديماىـسمأومادؿـورةم

م.اظغرائزمعـمأجؾف

 

:متػشلمزوػرةماظؿقرشماىـلل:متػشلمزوػرةماظؿقرشماىـلل

مملمتقجدمزوػرةماظؿقرشمؼبماجملؿؿعوتماإلدالعقيمبصقرتفوماٌمرضيماظققممحقٌم

طونماظرجولمؼبمسزظيمسـماظـلوء،موضدمتغريمػذاماظقضعمبلؾىمطـرةممغزولماٌرأةمإظبمعقودؼـم

موصوحىمذظؽمتػشكمػذهماظظوػرةم،اظؿعؾؿمواظعؿؾمواخؿالرفومبوظرجولمؼبمعبقعماجملوالت

بصقرمعؿػووتي،مودوسدمسؾكماغؿشورػومأوأدفؿمصقفومزحومماٌقاصالتموسشقائقيماٌلوطـ،م

وزؼودةمععدالتماظػؼر،مموارتػوعمغلؾيماظؾطوظيموتؽوظقػماظزواج،مأومسدمماظؼدرةمسؾكماظزواج،م

وعـرياتماظغرائزماظؿكمتغزوغومعـماًورجمواظداخؾمسربماألثري،موصكمعؼدعيمذظؽمطؾفمضعػم

م.اظقازعماظدؼـك

م

م

م
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  :حؽؿماظؿقرشماىـلل:حؽؿماظؿقرشماىـلل

 

:مماظؿقرشمبوظـظر:ماظـقعماألول :مماظؿقرشمبوظـظر:ماظـقعماألول

مظؼدمحرمماإلدالممػذاماظـقعمعـماظؿقرشموإنمطونماٌؿقرشمملمميورسمبفمأدؾقبًوم

موتؽرارماظـظرموتدضقؼفمػكمردوئؾمهلومععوٍنمواضقيمظدىمعردؾفوم،موإمنوماطؿػكمبوظؿلعؾ،سؿؾقًو

ؿـبمَأبؿبصؽبوِرِػؿؿبم﴿:موعلؿؼؾؾفو،موهلذامأعرماهللمبغضماظـظرمؼبمضقظفمتعوظب ُضؾؿبمِظْؾؿؾبمؿبِعـِنيؽبمؼؽبغؾبضُّقامِع

ؿبم،وؽبؼؽبقؿبَػُظقامُصرؾبوجؽبفؾبؿؿبمذؽبِظَؽمَأزؿبَطكمَظفؾبؿؿبمِإنَّماظُؾفؽبمخؽبِؾريفبمِبؿؽبومؼؽبصؿبؽبعؾبقنؽبم ؽبمِع موؽبُضؾؿبمِظْؾؿؾبمؿبِعؽبوِتمؼؽبغؿبضؾبضؿب

َّمسؽبَؾكم ؽـبمِبكؾبؿؾبِرِػ َـّمِإُظومعؽبومَزفؽبرؽبمِعؿبفؽبوموؽبْظقؽبضؿبِربؿب ؽبمِزؼؽـبؿؽبفؾب َّموؽبَظومؼؾبؾؿبِدؼ ؽبمُصرؾبوجؽبفؾب َّموؽبؼؽبقؿبَػْظ َأبؿبصؽبوِرِػ

َّ ماٌمعـنيمبغضماظؾصر،موسدممإرالقم–مدؾقوغفموتعوظبم–حقٌمؼلعرماهللم.م(1)﴾......جؾبقؾبقِبِف

–اظعـونمظفمصبقلمؼبمربودـمعـمأعوعف،موؼؿلعؾمصقفمبغريمحؼ،موطؿومأعرماظرجولمأعرماظـلوءم

بغضماظؾصرمواظؿقؽؿمصقفموسدممإرالضفمسبقماظرجول،مصننمسالضيماظرجؾمبوٌرأةم-مأؼضًو

طعالضؿفومبف،موضصدهمعـفومطؼصدػومعـف
(2)

م،مطؿومأعرػؿمحبػظماظػروجموسدممادؿعؿوهلومإالمصقؿوم

.مأحؾماهللموصؼًومظشرؼعؿف

وحؿكمتلؿؼقؿماألعقرموصؼًومظطؾقعؿفو،مأعرماظـلوءمبعدممإزفورمزؼـؿفـمحؿكمالمؼػنتم

وؽبَظومتؽبْؼػؾبمعؽبومَظقؿبسؽبمَظَؽمِبِفمِسْؾؿفبم﴿:ماظرجولموؼضطرونمإظبماظـظرمواظؿلعؾمؼبمعبوهلـ،مصؼولمتعوظب

،مأىممالمتلؿعم"المتؼػ"وعـمععوغلم.(3)﴾مِإنَّماظلَّؿؿبعؽبموؽباْظؾؽبصؽبرؽبموؽباْظُػمؽبادؽبمُطؾُّمُأوَظِؽَؽمَطونؽبمسؽبؿبفؾبمعؽبلؿبؽؾبقًظو

ؼلللمطؾمواحدمعـفومسـم"مإنماظلؿعمواظؾصرمواظػماد"والمترمعومالمضبؾمظؽممسوسفمورؤؼؿف،م

ذظؽمطؾف،مصقلللماظػمادمسؿومصؽرموضدر،مواظلؿعمواظؾصرمسؿومرأىمعـمذظؽمأوممسع
(4)

.م

إنم:مموضقؾن،وسؾكمذظؽمصننماإلغلونمدقلللمسـممسعفموبصرهموصمادهم،موعومصعؾمبف

اظلؿعمواظؾصرمواظػمادمػلماظيتمدؿلللموتشفدمسؾقف
(5)

.م

                                           
(1
م.31م،موجزءمعـمآؼيم30آؼيمرضؿم-مدقرةماظـقرم

 (2
م.1367-3-مالبـماظعربل-مأحؽومماظؼرآن

م3)
.مم36اآلؼيمرضؿم-ممدقرةماإلدراءم

(4
م.3/1212،1211-مالبـماظعربل-ممأحؽومماظؼرآن

مم5)
م.2/171-مالبـمجزيماظؽؾيب-ماظؿلفقؾمألحؽومماظؿـزؼؾ
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وعـمثؿ؛مصننمػذهماآلؼيمتدلمدالظيمواضقيمسؾكمأنماإلغلونماظذيمؼلؿعؿؾمغعؿيم

اظؾصرمؼبمإؼذاءماآلخرؼـمواظؿقرشمبفؿمبنردولمغظراتمعرؼؾيمتعربسـمععـكمعرؼضمؼبمضؾؾف،مم

ؼػفؿفماٌردؾمواٌردؾمإظقف،مدقلللمسـمذظؽمؼقمماظؼقوعيمودؿشفدمسؾقفمأسضوؤهممبومصعؾمعـم

حؽبؿَّكمِإذؽبامعؽبومجؽبوءؾبوػؽبومذؽبِفدؽبمسؽبَؾقؿبِفؿؿبمدؽبؿؿبعؾبفؾبؿؿبم﴿:مإؼذاءماظـوس،مؼدلمسؾكمذظؽمضقظفمتعوظب

وؽبَضوُظقامِظفؾبُؾقِدِػؿؿبمِظؿؽبمذؽبِفدؿبتؾبؿؿبمسؽبَؾقؿبؽبومَضوُظقامَأغؿبَطَؼؽـبوماظُؾفؾبم،موؽبَأبؿبصؽبورؾبػؾبؿؿبموؽبجؾبُؾقدؾبػؾبؿؿبمِبؿؽبومَطوغؾبقامؼؽبعؿبؿؽبُؾقنؽب

ؿـبؿؾبؿؿبمتؽبلؿبؿؽبِؿرؾبونؽبمَأنؿبمؼؽبشؿبفؽبدؽبم،اُظِذيمَأغؿبَطؼؽبمُطؾَّمذؽبلؿبٍءموؽبػؾبقؽبمخؽبَؾَؼُؽؿؿبمَأوَّلؽبمعؽبرٍَّةموؽبِإَظقؿبِفمتؾبرؿبجؽبعؾبقنؽبم موؽبعؽبومُط

ؿـبؿؾبؿؿبمَأنَّماظُؾفؽبمَظومؼؽبعؿبَؾؿؾبمَطـِريـبامِعؿَّومتؽبعؿبؿؽبُؾقنؽبم ؿبمَزؽـب ،مسؽبَؾقؿبُؽؿؿبمدؽبؿؿبعؾبُؽؿؿبموؽبَظومَأبؿبصؽبورؾبُطؿؿبموؽبَظومجؾبُؾقدؾبُطؿؿبموؽبَظِؽ

ؽبم ؽبماْظكؽبوِدِرؼ ؿـبؿؾبؿؿبمِبرؽببُِّؽؿؿبمَأرؿبدؽباُطؿؿبمَصَلصؿبؾؽبقؿبؿؾبؿؿبمِع مَصِننؿبمؼؽبصؿبِؾرؾبوامَصوظَّورؾبمعؽبؿبقـبىم،وؽبذؽبِظُؽؿؿبمَزُـُّؽؿؾبماُظِذيمَزؽـب

ؽبماْظؿؾبعؿبؿؽبِؾنيؽبم .م(1)﴾َظفؾبؿؿبموؽبِإنؿبمؼؽبلؿبؿؽبعؿبِؿؾؾبقامَصؿؽبومػؾبؿؿبمِع

عـمإرالقماظعـونمظؾؾصرمحؿكمؼصقلموصبقلمإععوغوممم-()-موضدمحذرمردقلماهللم

صقؿوممحرمماهللمدؾقوغف،موجعؾمذظؽمؼبمحؽؿماظزغومودؾؾًومظف،موعؼدعيمعـمعؼدعوتف،محقٌمضولم

ُطِؿىؽبمسؾكمابـمآدممغصقؾفمعـماظزغومعدركمذظؽمالمربوظي،ممم:م"–مصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم–

صوظعقـونمزغوػؿوماظـظر،مواألذغونمزغوػؿوماالدؿؿوع،مواظؾلونمزغوهماظؽالم،مواظقدمزغوػوماظؾطش،م

"واظرجؾمزغوػوماًطوم،مواظؼؾىمؼفقىموؼؿؿـكموؼصدقمذظؽماظػرجموؼؽذبف
(2)

م.

م

:اظؿقرشمبوظؽالم:ماظـقعماظـوغل   :اظؿقرشمبوظؽالم:ماظـقعماظـوغل

وػقماظؿؾػظمبوظعؾوراتماظرضقؼيماظيتمؼؼقهلوماٌؿقرشمإلبداءمإسفوبفمبوٌؿقرشمبفمأوم

.مجبلؿفمأومجبزءمعـمجلؿفمأومصػوتف،موضدمؼؽقنماظؽالممصرضبًوموضدمؼؽقنمضؿـقًو

موتدلماآلؼوتم،وضدمحرمماإلدالممهرشماإلغلونمبغريهمذطرامطونمأومأغـك

واألحودؼٌماظلوبؼيمسؾكمأنماٌلؾؿمربودىمسؾكمعومؼصدرهمظلوغفمعـمأضقال،موؼضوفمػـوم

إظبمعومدؾؼمذطره
(3)

:ممؼؼقل-()-ممأغفممسعمردقلماهللم–مرضلماهللمسـفم–معومرواهمأبقمػرؼرةم

                                           
1
م.م24-م20دقرةمصصؾًماآلؼوتمعـمم(

2
م2657محم4/2047بوبمضدرمسؾكمابـمآدممحظفمعـماظزغوموشريهم-طؿوبماظؼدرم-أخرجفمعلؾؿمصكمصقققفمم(

.مسـمأبكمػرؼرة،مورواهمأغبد

3
م.أدظيمهرؼؿماظـقعماألولمعـماظؿقرش:مراجعمم(
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م"إنماظعؾدمظقؿؽؾؿمبوظؽؾؿيمؼـزلمبفومؼبماظـورمأبعدمعومبنيماٌشرقمواٌغرب"
(1)

:مضولماظـقوي.م

،موسؾكمػذامضبرممسؾكماٌلؾؿمأنم"المؼؿدبرػوموالمؼػؽرمؼبمضؾقفوموالمطبوفمعومؼرتتىمسؾقفو"

ؼؿقرشمبكخرمبوظؼقل،محؿكموظقمطونماآلخرمراضقًومبفذاماظؼقل،مألنمرضوهمالمصبعؾمايرامم

م.حالاًل

م

:مماظؿقرشمبوظؾؿسمواحؿؽوكماألجلوم:ماظـقعماظـوظٌ :مماظؿقرشمبوظؾؿسمواحؿؽوكماألجلوم:ماظـقعماظـوظٌ

وػقماظؿقرشممبعـوهماظضقؼ،مواإلدالممضبرممػذاماظـقعمعـماظؿقرشمظالسؿؾوراتم

م.ماظلوبؼيموأدظيمهرميفومعـمبوبمأوظب

م

:مسؼقبيماظؿقرشماىـلل:مسؼقبيماظؿقرشماىـلل

اظـظر،مواظؼقل،مواظػعؾ،م:موضعًماظشرؼعيماإلدالعقيمظؾؿقرشماىـللمبلغقاسفماظـالثي

.مسؼقبوتمرادسيممتؿـودىمععمحفؿماىرميي،موجعؾماظؿعزؼرمسؼقبيماظؿقرش

"مسؾكمذغقبمملمتشرعمصقفومايدودةسؼقبفمشريمعؼدر:م"واظؿعزؼر
(2)

وػقمتلدؼىم،م

إصالحموزجرعرتوكمظؿؼدؼرمايوطؿ،موطبؿؾػمحبلىماخؿالفماظذغى،مواخؿالفماٌذغى،م

واألعرمؼبمذظؽمعرجعفمإظبموظلماألعرمأومغوئؾف،مصفقماظذيمؼؼدرماظعؼقبيموصؼًوميفؿماىرمييم

م\.وعؽوغيماٌذغى،موػقماظذىمؼؼقممبؿطؾقؼفو

م

:معؽوصقيماظؿقرشماىـلل:معؽوصقيماظؿقرشماىـلل

عومؼؿطقرم-مشوظؾًو–معـماٌعؾقممأنمعشؽؾيماظؿقرشماىـللمتؼؾؼماجملؿؿعمطؾف،مألغفم

وؼمديمإظبموضقعمجرمييماالشؿصوبمأوماظزغومأومػؿؽماظعرض،موضدمؼمديمإظبماظؼؿؾ،موظذظؽم

ؼـؾغلماالجؿفودمٌؽوصقيمػذهماظظوػرة،موعـمػـو،مصنغـومغقصكمبوألعقرماآلتقيمظؾقدمعـمزوػرةم

:ماظؿقرشماىـلل

                                           
1
.ممسـمأبكمػرؼرة،مورواهمأغبد8/125بوبمحػظماظؾلونم-مطؿوبماظرضوق-أخرجفماظؾكورىمصكمصقققفمم(

م.236ظؾؿووردي،م-ماألحؽومماظلؾطوغقيم2)
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تؼقؼيماظقازعماظدؼينمظدىماىؿوػريمبوظؿقسقيماظدؼـقيموبقونمايؽؿماظشرسلمم:مأواًل

ظؾؿقرشمبلغقاسف،موؼؼعمسىءمذظؽمسؾكمسؾؿوءماألزػرمواظدؼـموودوئؾماإلسالمم

.ماٌكؿؾػي

م–مبعدمأنممأصؾحمواضعًوم–متقصريمبقؽيمسؿؾمضبوطمصقفوماالخؿالطمبنيماىـلنيمم:ثوغقًو

.مبوظضقابطماظشرسقيمضدرماإلعؽون

.ممتقسقيماىؿوػريممبكوررماظؿقرشموعومؼرتتىمسؾقفم:ثوظـًو

تؼقؼيماظروابطماألدرؼيموغفقضماألبمواألممبقاجؾفؿومؼبمرسوؼيماألبـوءمواظؾـوتمم:مرابعًو

.موتقجقففؿموعراضؾؿفؿموعؿوبعؿفؿمبودؿؿرار

إدراجمجرمييماظؿقرشماىـللمضؿـمظقائحماىزاءاتماإلدارؼيمبوٌصوحلمم:خوعلًو

.مواٌصوغعموأعوطـماظدراديموشريػو،مووضعمجزاءمذدؼدمهلومؼؿـودىمععمحفؿفو

اظـصمسؾكمػذهماىرمييمؼبمضقاغنيماظعؼقبوتمووضعمجزاءمجـوئلمهلومواسؿؾورػومعـمم:دوددًو

.ماىرائؿماٌكؾيمبوظشرف

معؼووعيماظؿعريمواظلػقرمواألصالمماٌوجـيمواألشوغلماهلوبطيموطؾمعومؼمديمإظبمم:دوبعًو

.ماالسباللموإثورةماظغرائز

مماظؿقرشمصقفو،مطقدوئؾماٌقاصالتماظعوعي،مودورمةعراضؾيماألعوطـماظيتمضبؿؿؾمطـرم:ثوعـًو

.ماظلقـؿو،مواٌلورحموايدائؼماظعوعي،مواظشقارعماظيتمتشقعمصقفومػذهماظظوػرة

غفقضموزارةماإلسالممبدورػومؼبمعـعماٌقادماإلسالعقيمواإلسالغقيمماظيتمتـريمشرائزمم:متودعًو

اظشؾوبمطوجملالتماظػوضقيمواألصالمماهلوبطيمواألشوغلماٌوجـيمواٌقاضعماإلبوحقيم

.مموسبقػو

دسقةمأوظقوءماألعقرمظؿكػقػمأسؾوءماظزواجمحؿكمؼؽقنمذظؽمدؾؾومععقـومسؾكمتؼؾقؾمم:مسوذرا

م.زوػرةماظؿقرش
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  :خؿونماإلغوث:خؿونماإلغوث

عـمأذدماٌؿوردوتماظضورةمبصقيماظطػؾماألغـكمػقمخؿونماإلغوث،موصقفمؼؿؿم

عـماألسضوءماظؿـودؾقيمظؾػؿوةمبصقرةمضلرؼيمصكمعرحؾيمسؿرؼيمعؾؽرةمم(أومأجزاء)ادؿؽصولمجزءم

 .مظؾغوؼيموبعدمممورديمطوصيمأذؽولماظؿعؾؽيماظـػلقيمواالجؿؿوسقي

وصكماظؾالدماظؿكممورىمصقفومسؿؾقيمخؿونماإلغوث،ممتـؿشرمطـريمعـماٌػوػقؿم

واٌعؿؼداتماًورؽي،معـفومأنمػذهماظعؿؾقيمظؾؿفؿقؾمصكمحنيمتمطدمايؼوئؼماظطؾقيمأنم

األسضوءماظؿكممتزالمظقلًمزوائدموأنمهلوموزوئػمربددةمظؾقػوزمسؾكمماظصقيماظعوعي،مطؿوم

ؼقجدماالسؿؼودماًورهمأنماألسضوءماظؿكممتلؿلصؾ،مإذامترطً،مميؽـمأنمتؽربموتصريمصكم

حفؿماألسضوءماظؿـودؾقيماظذطرؼي،مطؿومأنمػـوكماالسؿؼودماظشوئعمأنمشريماٌكؿـيمتلؿـورمجـلقًوم

بقادطيماالحؿؽوك،موػقماسؿؼودمخورهمألنمعرطزماإلثورةمػقماٌخ،مومطؾمأغقاعمخؿونماإلغوثم

بالمادؿــوءمهلومعضوسػوتمصققيمعـفوماألملمواظـزفموسدمماظؼدرةمسؾكمماظؿؾقلموجػوفماٌفؾؾم

واآلالمماٌصوحؾيمظعؿؾقيماىؿوع،موصعقبيماظقالدةموعومؼرتتىمسؾقفومعـمعضوسػوتمعـؾم

.مماظـقادريماٌفؾؾقيمواظشرجقي

والمؼصحمأنمؼؼولمإغفمعـمأعقرماظػطرةمبوظـلؾيمظإلغوث،مذظؽمأنماًؿونماظذىمؼعدم

عـمضؾقؾمخصولماظػطرةمإمنومػقمخؿونماظذطقر،موالمصبقزمذرسًوممأنمؼعؿدمبوألحودؼٌماظضعقػيم

اظقاردةمصكمػذاماظشلنممصكمإثؾوتممحؽؿمذرسكمؼؿعؾؼممبللظيمبوظغيماًطقرةمسؾكمحقوةم

اٌرأة،مومتسمأضدسمسالضيماسؿـكمبفوماإلدالممووضعمهلومرسوؼيمغػلقيموأخالضقيمٌشوسرماٌرأةم

.مواحرتاممإذؾوعماظغرؼزةماىـلقيمهلومذلغفومذلنماظرجؾ

وعـمعـظقرمإدالعكمخالماظؼرآنماظؽرؼؿمعـمأىمغصمؼؿضؿـمدالظيمأومإذورةماظبم

ػقمغقعمعـماًداعمإلضػوءماظؼددقيمسؾكمتؾؽم"مخؿونماظلـي"خؿونماإلغوث،موإرالقموصػم

وايؼقؼيماظقاضقيمأنماألحودؼٌماٌـلقبيمظؾـيبم.ماظعودةمظؿضؾقؾماظـوسمسؾكمأغفمعـماإلدالم

صكمػذاماجملول،مظقسمهلومدـدمصققحمعـمأعفوتماظؽؿىم-مصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم-اظؽرؼؿم

.موعصودرماظلـي

م

م
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:ماظزواجماٌؾؽرممواظزواجماظؼلرى:ماظزواجماٌؾؽرممواظزواجماظؼلرى

ؼعؿربمسؼدماظزواجمعـمأطـرماظعؼقدمأػؿقيمصكمحقوةماالغلون،مألغفمػقماظعؼدماظقحقدم

بنيمطوصيماظؿصرصوتماالغلوغقيماٌشروسيماظذىمؼعطكمطالمعـمررصقفمحؼماٌلوسمبؾدنم

بؾمومبقرـمايقوءمعـمبدغف،موالمؼقجدمسؼدمعـماظعؼقدماٌشروسيمؼعطكمطالمعـم اآلخر،

:مممبلؿكمخوصم،موػق–متعوظبم–ررصقفمػذامايؼماالمسؼدماظزواج،موهلذاماخؿصفماهللم

وؽبِإنؿبمَأرؽبدؿبتؾبؿؾبم:م"،موذظؽمصكمضقظفمتعوظب(اٌقـوقماظغؾقظ)،مموظقسمذظؽمصؼط،مبؾم(اٌقـوق)

ؿبَطورـبامَصَؾومتؽبْلخؾبذؾبوامِعؿبفؾبمذؽبقؿبؽـبومَأتؽبْلخؾبذؾبوغؽبفؾبمبؾبفؿبؿؽبوغـبوموؽبِإثؿبؿـبوم َّمِض ادؿبِؿؾؿبدؽبالؽبمزؽبوؿبٍجمعؽبَؽونؽبمزؽبوؿبٍجموؽبآتؽبقؿبؿؾبؿؿبمِإحؿبدؽباػؾب

ؿـبُؽؿؿبمِعقؽبوًضومَشِؾقًظوم،عؾبِؾقـبوم "موؽبَطقؿبػؽبمتؽبْلخؾبذؾبوغؽبفؾبموؽبَضدؿبمَأْصضؽبكمبؽبعؿبضؾبُؽؿؿبمِإَظكمبؽبعؿبٍضموؽبَأخؽبذؿبنؽبمِع
(1)

،موععـكم

.ممأىماظعفدماظذىمصبىماحرتاعفمواظقصوءمبشرورف:ماٌقـوقماظغؾقظ

وٌومطونماظـؽوحمؼمدىمإظبمعلوسمطؾمواحدمعـماظزوجنيمبؾدنماآلخرمعلودوم

ؼؿطوولمإظبمسقرتفماظؿكممتـؾمعقرـمايقوءمصقف،مصنغفمهلذاماالسؿؾورمطونمسؼدامعؿؿقزامصكم

تؽقؼـف،موصقؿومصبىمأنمؼؿقاصرمصقفمعـماظرضوماظصققحماٌؾـكمسؾكمعققلمغػلقيمبنيمررصقف،م

حبقٌمتؽقنماٌقاصؼيمسؾكمإبراعف،موعـمررصقفماظؾذؼـمدقؿوردونمعفوعف،موؼـػذانمأحؽوعف،م

صرضبيمواضقيمالمظؾسمصقفوموالمشؿقض،مصننمذوبمإرادةماٌؿعوضدؼـمأومأحدػؿومسقىمعـم

سققبماإلرادة،مأومدؾىمعـمأدؾوبمصؼدػو،مصنغفمالؼؽقنمصقققو،موصبقزمٌـمأضريمصكمرضوه،م

والمؼؾؼكمػذاماظعؼدمضؾقالمعـمغػلف،مأنمؼطؾىمصلكفمظقعقدمإظبمدوبؼمسفدهمبعدماظؿقررمعـف،م

وطلغفمملمؼدخؾمصقف،موطونموجقدماظرضومصكمسؼدماظزواجمأعرامضرورؼومالمؼصحمبدوغف،مألنمتقاصرم

أدرةمطؾمعـفؿو،مبؾمواجملؿؿعمطؾف،محقٌم-مععفؿوم-ماظرضومصقفمالمطبصمررصقف،موإمنومطبص

المؼؿقاءممععماٌصوحلماٌؼررةمظؾؽوصيمأنمؼؿقؿؾقاممثورمسؼدممتمسؾكمشريمأدوسمعـماظرتاضكم

اًطؾي،مواظقالؼيمصكماظـؽوحم،م:ماظصققح،موظؿؿومماظرضومذرعماهللمأعرؼـمضؾؾماظؾدءمصقف،مػؿو

 :مموغشريماظبمأػؿقيمدورػؿومظؿقؼقؼماظرضومصقؿومؼؾك

م

م

                                           
1
 م.21.م20ماآلؼؿونم–دقرةماظـلوءمم(
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:مماًطؾيمضؾؾماظـؽوح:مأوال :مماًطؾيمضؾؾماظـؽوح:مأوال

ظؼدمذرعماهللماًطؾيمظؿؽقنمعؼدعيمتلؾؼمصدورماظرضومعـمررصكمسؼدماظـؽوحمحؿكم

ؼؽقنماظرضومبوظزواجمسـمبصرية،موبعدمأنمؼرىمطؾمواحدمعـماٌكطقبنيمصكماآلخرمعومضبؾؾفم

ضولمظف،مم:م-()-مصكماالضرتانمبف،مؼدلمسؾكمذظؽمعومرواهماٌغريةمبـمذعؾيمانمردقلماهللم

اغظرمإظقفومصنغفمأحرىمأنمؼمدممبقـؽؿو:م"موضدمخطىماعرأة
(1)م"

أىم:م،موععـكمؼمدممبقـؽؿو

هدثماٌقاصؼيموؼؿقؼؼماظؿؼوربماٌؿفدمإلبرامماظـؽوحمبقـؽؿو
(2)

مرضكم–،موسـمأبكمػرؼرةم

أغظرمإظقفومصننمصكمأسنيماألغصورم:م-()-مخطىمرجؾماعرأة،مصؼولمظفماظـؾك:ممضول–اهللمسـفم

حقرا
(3)

،موايقرمػقماظصغرمواظعؿش،موصقفمدالظيمسؾكمأنماظـظرمظؾؿكطقبيمعؾوحمالبلسمبف،م

حؿكمؼؽقنمرضوهمبـؽوحفومصقققوموعؾـقومسؾكمبصرموبصرية،موألنماظـظرمإظبمبدنماٌكطقبي،م

وػقؽيماٌكطقبمصقفماجؿذابمٌقؾمضؾؾقفؿومظؾعضفؿو،موارتقوحمطؾمعـفؿومظالرتؾوطمبوآلخر،م

ؼؼقلمإذام:م-()-ممسعًمردـــــقلماهللم:مؼدلمسؾكمذظؽمعوروىمسـمربؿدمبـمعلؾؿيمضول

،مصكمضؾىماعرىءمخطؾيماعرأة،مصالمبلسمأنمؼـظرمإظقفو-ممسزوجؾم–أظؼكماهللم
(4)

،موسـمجوبرم"

إذامخطىمأحدطؿماٌرأة،مصؼدرمأنمؼرىمعـفومبعضمعوم:م"ممؼؼقل-()-ممسعًماظـؾك:مضول

،مرواهمأغبدموأبقمداودم"ؼدسقهمإظبمغؽوحفومصؾقػعؾ
(5)

.م

                                           
1
مبلـدهم1088محم3/387بوبمعومجوءمصكماظـظرمإظبماٌكطقبيم-طؿوبماظـؽوح-أخرجفماظرتعذىمصكمدــفمم(

بوبم-مطؿوبماظـؽوح-سـماٌغريةمبـمذعؾيموضولمأبقمسقلكمػذامحدؼٌمحلـ،موأخرجفماظـلوئكمصكمدــفم

.مممسـماٌغريةمبـمذعؾيمرضكماهللمسـف70-6/69ابوحيماظـظرمضؾؾماظؿزوؼٍم

2
 .م126صم-مماظلوبؼ-ماظشقطوغكم(

3
وأخرجفماظـلوئكمصكم.ممبلـدهمسـمأبكمػرؼرةمرضكماهللمسـف2/299،286أخرجفماإلعوممأغبدمصكمعلـدهمم(

 .6/69دــفمطؿوبماظـؽوحمبوبمابوحيماظـظرمضؾؾماظؿزوؼٍم

4
.ممطمبريوتمظؾـون4/225"معلـدمربؿدمبـمدوسيماألغصورىمرضكماهللمسـف"أخرجفماإلعوممأغبدمصكمعلـدهمم(

م5839محم3/492وأخرجفمايوطؿمصكماٌلؿدركمطؿوبمععرصيماظصقوبيمبوبمذطرمعـوضىمربؿدمبـمعلؾؿيم

 .بلـدهمسـمربؿدمبـمعلؾؿي

5
محم2/235بوبمصكماظرجؾمؼـظرمإظبماٌرأةموػقمؼرؼدمتزوصبفوم-مطؿوبماظـؽوحم-أخرجفمأبقمداودمصكمدــفمم(

مبلـدهمسـمجوبرمبـم3/334وأخرجفمأغبدمصكمعلـدهم.ممبلـدهمسـمجوبرمبـمسؾدماهللمرضكماهللمسـف2082

 .سؾدماهللمرضكماهللمسـفم
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أنمسؼدماظـؽوحمضدماخؿصممبؼدعيمتلؾؼفمػكماًطؾي،موأنم:موحوصؾمتؾؽماألدظيموشريػو

اظؼصدمعـمعشروسقؿفومإتوحيماظػرصيمظطرصقفمبلنمؼؽقنمرضوػؿومبصريا،موػذامعوالمؼقجدمصكم

.ممسؼدمدقىماظـؽوح

م

:ماظقالؼيمصكماظـؽوح:مثوغقو :ماظقالؼيمصكماظـؽوح:مثوغقو

وحؿكمؼؽقنماظرضومتوعوموعؿؽوصؽومعـمررصكماظعؼدمذرعماهللماظقالؼيمصكماظـؽوح،م

ظؿؽقنمسقضومسـموضقعماظزوجيمهًمأدرماهلقىموايقوءمسـدمإبرامماظعؼد،محقٌمميـعفوم

حقوؤػومعـماظؿعؾريماظصققحمسـمذرورفومصقف،موضدمودمصكمذظؽمحرجومذدؼدامبلؾىمخقصفوم

سؾكمعشروعماظعؼدممبعدمأنمسؾؼًمسؾقفماآلعول،مصؿؼدممتـوزالتمضدمتلؿغؾمصقؿومبعدمظغريم

صويفو،ماومتؼصرمصكماالحؿػوزمحبؼقضفومخقصومعـمتغريماظـػقسموعقؾماهلقىمظغريمصوحلم

ادؿؿرارماظعالضيمععمزوجفو،موتؾؽمػكماظغوؼيماٌؼصقدةمعـمعشروسقيماظقالؼيمصكماظـؽوحم

ماغفم-()-مواظؿكموردتمبشلغفومأدظيمصقققي،معـفومعوروىمسـمأبكمعقدكم،ممسـماظـؾكم

"الغؽوحماالمبقظب:-م"ضول
(1)

:مصكمايدؼٌمغوصقي،مصؿؿقجفمإعومإظبماظعؼدموؼؽقنمععـوػوم(ال)،مو

أنماظعؼدمشريمعشروعمبدونموظب،مأومإظبماظصقيمصقؽقنماظزواجمبدونموظبمبورال،موػقمعوموردم

أميوماعرأةمغؽقًم:م"مضول-()-مأنماظـؾك-ممرضكماهللمسـفو–اظؿصرؼحمبفمصكمحدؼٌمسوئشيم

بغريمإذنموظقفومصـؽوحفومبورؾ،مصننمدخؾمبفومصؾفوماٌفرممبومادؿقؾمعـمصرجفومصننماذؿفروام

                                           
1
مبلـدهمسـمأبكمعقدكمرضكم2085محم2/236بوبمصكماظقظبم-مطؿوبماظـؽوح-أخرجفمأبقمداودمصكمدــفمم(

مسـمأبكم1102محم3/307وأخرجفماظرتعذىمصكمدــفمطؿوبماظـؽوحمبوبمعومجوءمالمغؽوحمإالمبقظبم.ماهللمسـف

 .عقدكموضولماظرتعذىمػذامحدؼٌمحلـ
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صوظلؾطونموظبمعـمالموظبمظف
(1)

-مضولمردقلماهللم:ممضول–رضكماهللمسـفم-م،موسـمأبكمػرؼرةم"

()-"المتزوجماٌرأةماٌرأة،موالمتزوجماٌرأةمغػلفومصننماظزاغقيمػكماظؿكمتزوجمغػلفوم:م
(2)

".م

وطؿومؼؾدومعـمػذهماألدظيموشريػو،مصننمعشروسقيماظقالؼيمملمتؼؿمسؾكمأدوسمعغؿزم

صكمأػؾقيماٌرأةمأومصالحقؿفومإلبرامماظؿصرصوت،موإالمصننمهلوماظقالؼيمسؾكمغػلفو،مبؾمإنمحؼفوم

صكمتؾؽماظقالؼيمثوبًمبطرؼؼماألوظب،محقٌمالمؼلقغمسؼالموذرسًومأنممتؾؽماظؿصرفمصكم

األعقال،مثؿممتـعمعـمممورديماظعؼدماٌؿصؾمبؾدغفوموسرضفو،مصننمغػلفوموسرضفومأػؿمسـدػوم

عـمأعقاهلو،موعـمثؿمتـؾًمهلوماظقالؼيمصقفمعـمبوبمأوظب،موسؾقفمؼؽقنماٌؼصقدمعـمذرسقيم

:مماظقالؼيمأعرؼـ

م

متعقؼضمعومؼعرتىمرضوماٌرأةمعـمرقارىءماهلقى،مورؾقعيماًفؾماٌػطقرةمصقفو،مالم:أوهلؿو

دقؿومصقؿومؼؿعؾؼمبوظؼصدماظذىمعـمأجؾفمؼؿؿمإبراممسؼدماظـؽوح،موػقماإلصضوءمإظقفو،موعفؿيم

اظقالؼيمػـومتؿؿـؾمصكماحملوصظيمسؾكمحؼقضفوماٌودؼيمواألدبقيمصكماظعؼد،مصننمبعضماظرجولم

ضدمؼلؿفنيمبزوجؿفمإذامعومضضكموررهمعـفو،موملمصبدمجبقارػومعومؼؾعٌمسؾكماحرتاعفومعـم

مطلغفومصودرةمعـفو،مظؼقلم–مواعرػومطذظؽم–أػؾفو،موعـمثؿمؼؽقنمتؼرؼرػومصكمعصؾقؿفو،موتعؿربم

وإمنومعـعًماالدؿؼاللمبوظـؽوحمظلقطرةماظعورػيمسؾكمضؾؾفوموسؼؾفو،م:م"م(اٌغـك)ابـمضداعيمصكم

صالمؼمعـماشبداسفو،مووضقسفمعـفومميـؾموجفومذدؼدًامعـموجقهماٌػلدة،موػذامالمؼدصعفمإالم

عؾوذرةماظعؼدمعـموظقفو،مطؿومأنمصكمذظؽمصقوغيمهلومسؿومؼشعرمؼقعومحبـقـفومإظبماظرجولموػقمعوم

"ؼـوصكمحولمأػؾماظصقوغيمواٌروءة
(3)

،موسبـمالمغقاصؼماإلعومماىؾقؾمصقؿومأوردهمعـمأظػوزم

                                           
1
وأخرجفماظرتعذىمصكم.م2083حم236م-2/235بوبمصكماظقظبم-مطؿوبماظـؽوح-أخرجفمأبقمداودمصكمدــفمم(

مبلـدهمسـمسوئشيموضولمأبقم1103محم308م-3/307بوبمعومجوءمالمغؽوحمإالمبقظبم-مطؿوبماظـؽوح-مدــفم

 .سقلكمػذامحدؼٌمحلـمصققح

2
مبلـدهمسـمأبكم1882محم606-1/605بوبمالمغؽوحمإالمبقظبم-مطؿوبماظـؽوحم-أخرجفمابـمعوجفمصكمدــفمم(

-مػرؼرةمرضكماهللمسـفموصقفمادـودهمعبقؾمانمايلـماظعؿؾكمزبؿؾػمصقف،موأخرجفماظدارمضطـكمصكمدــف

 ..مبلـدمسـمأبكمػرؼرةمرضكماهللمسـف25محم3/227طؿوبماظـؽوحم

3
 .مرؾعيماظرؼوض–م450ص-6مجـ–اٌغـكمالبـمضداعفمم(
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اظقضوحيمواظؾعدمسـماٌروءةمممـممتورسمسؼدماظـؽوح،مألغفمعؾـكمسؾكمأدسمذرسقيمضقمييم

ادؿـدمإظقفوماظؼوئؾقنمبف،موسؾكمرأسمػمالءماإلعوممأبقمحـقػي،موظعؾمتؾؽماظعؾوراتماظشدؼدةم

جوءتموظقدةمأسرافمزعوغقيموعؽوغقيمأثرتمصكمرأىمابـمضداعي،موػكمضوبؾيمظؾؿغريمبؿغقريماظعرفم

.ماظذىمغؿفًمعـمععقؿف

م

أنمظألوظقوءمحؼومصكمتؽقؼـمرضوماظزوجي،مبؾموتقجقففومحبلىمعومؼرونمصقفمعصؾقؿفو،م:مثوغقفؿو

صننمرضوػومصكمػذاماظعؼد،مظقسمعؾؿقرماظصؾيمأومعؼطقعماىذورمبلػؾفو،مألنمعـمؼؿؼدمم

ظالضرتانمبفومالمؼطؾؾفومعـمغػلفو،موظقمطوغًمطذظؽمعومادؿقؼًمانمؼطؾؾفومزوج،موإمنومؼؼصدم

محلىماٌرأةمعـم-()-معـفوماظؾقؽيماظؿكمغشلتمصقفومواظؿكممتـؾمحؽبلؽبؾؾبفو،موضدمجعؾماظـؾكم

.متـؽحماٌرأةمألربع:م"مضول-()-مأدؾوبمرؾؾفومظؾـؽوح،موذظؽمصقؿومرواهمأبقمػرؼرةمأغفم

"ٌوهلو،مويلؾفوموىؿوهلو،موظدؼـفو،مصوزػرمبذاتماظدؼـ،متربًمؼداك
(1)م

،موضرابيماٌصوػرةمالم

تـشلمبنيماظزوجمواظزوجي،موإمنوممتؿدمظؿشؿؾمضرابيمطؾمعـفؿومحقٌمؼدخؾقنمععمبعضفؿمصكم

،موضدمأذورماظؼرآنماظؽرؼؿم(ضرابيماٌصوػرة)ضرابيمدؾؾقيمعصدرػومسؼدماظـؽوح،موبلؾؾفمتلؿكم

إظبمذظؽماٌؼصدماألدرىماألودعمظعؼدماظـؽوح،مواظذىمؼشؿؾمععمصؾيماظزوجنيمضرابيم

ؽبماْظؿؽبوِءمبؽبشؽبرـبامَصفؽبعؽبَؾفؾبمغؽبلؽبؾـبوم:"ماٌصوػرةمبنيمأدرتقفؿو،موذظؽمصكمضقظفمتعوظب وؽبػؾبقؽبماُظِذيمخؽبَؾؼؽبمِع

"موؽبِصفؿبرـباموؽبَطونؽبمرؽببَُّؽمَضِدؼرـبا
(2)

،مواظصفرمػقماظؼرؼىمبلؾىماظزواج
(3)

،وٌومطونماألوظقوءمممـم

دؿشؿؾفؿمضرابيماٌصوػرةمبلؾىمزواجمابـؿفؿم،مأومضرؼؾؿفؿ،مطونمعـمحؼفؿمأنمؼظفروامصكم

.مماظشؽؾماظذىمؼصدرمصقفماظرضومعربزاموجقدػؿمصكمحقوةماظزوجي

وطؿومؼؾدومصننماظشورعمايؽقؿمضدمأحوطمسؼدماظزواجمجبؿؾيمعـماالسؿؾوراتماظؿكمتؽػؾماظرضوم

.ممبنيماظزوجنيمبصقرةمعؿؽوصؽيموعؿؿوثؾي،موتضؿـموجقدهمصكمأحلـمصقرة،موأطؿؾمععـك

                                           
1
مبلـدهمسـمأبكمػرؼرة،مورواهم7/9بوبماالطػوءمصكماظدؼـم-مطؿوبماظـؽوح-أخرجفماظؾكورىمصكمصقققفمم(

 .علؾؿمواظـلوئكموابـمعوجف

2
 .54ماآلؼيم–دقرةماظػرضونمم(

3
 .372صم–اٌعفؿماظقجقزمم(



 221 

اظزواجماٌؾؽر،مواظزواجم:موممومؼظفرمأػؿقيماظرضومصكماظزواجمغقسونمعـفمػؿو

حقٌمؼـريطؾمعـفؿومبعضمايؼوئؼماظؿكمتدلمسؾكمأنماخؿاللماظرضومصكمسؼدم.ماظؼلرى

اظزواجمميـؾمأعرًامؼـؾغكمايذرمعـفمواظعؿؾمسؾكمتالصقف،موػقمعومؼؿعنيماإلذورةمإظقفمصكمطؾم

.معـماظـقسنيمسؾكمأنمشبصصمظؽؾمعـفؿومعطؾؾو

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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اظػرعماألولم

ماظزواجماٌؾؽر

م

عـماظؼقاسدماظشرسقيماٌؼررةمأنماظؿؽؾقػممبومذرسفماهللمعؿقضػمسؾكمادؿطوسيم

"َظومؼؾبَؽؾخملػؾبماظُؾفؾبمغؽبْػلـبومِإُظوموؾبدؿبعؽبفؽبو:"ماٌؽؾػماظؼقوممبف،مودظقؾمذظؽمضقلماهللمتعوظب
(1)

،مواظقدعمػقم

أغفمضدمطؾػم-ممتعوظب–اظطوضيمواىفدمواظؼدرةمسؾكماظؼقوممبوظؿؽؾقػ،موملمؼعفدمصكمذرعماهللم

عصقؾيماظعفزمسـماظؼقومم:مسؾودهممبومالمؼطقؼقن،مألغفمأرحؿمبعؾدهمعـمأنمصبؿعمسؾقفمعصقؾؿنيم

.ممبوظؿؽؾقػموعصقؾيماإلظزاممبفمععماظعفزمسـف

وبوظؾـوءمسؾكمذظؽماٌؾدأماظشرسكماظعوم،ماتػؼماظػؼفوءمسؾكمأنماظزواجمصبىمأنمؼؿقاصرمصقفم

صالحقيمطؾمعـمررصقفمظؾؼقومممبفوعفماظؾدغقيم:مأػؾقيماظزوجني،مواألػؾقيمصكماظزواجمتعـك

واألدرؼيمواالجؿؿوسقيمواظؿـودؾقيمواظرتبقؼي،مصننمتؾؽماٌفومماظـؼولمؼػرتضمأنمتؼقممبفوم

اظزوجيمصكمإرورمعفؿؿفوماألدرؼيمطلغـكمأغوطماهللمبفومعفؿيماألعقعي،موبدونمأػؾقيمصوييم

ظؾؼقوممبفو،مصنغفومظـمتـفضمبفومسؾكماظـققماٌطؾقب،موشوظؾومعومؼالزعفوماظػشؾمصكمهصقؾفو،م

.مموهلذامطونمبؾقغمتؾؽماألػؾقيمممومؼلؿؾزعفمسؼدماظـؽوح

بقدمأنماظػؼفوءماخؿؾػقامصكمحدودمتؾؽماألػؾقيموعومؼقاصؼفومعـمدـماظزوجي،موذظؽمسؾكم

:ممضقظني

أغفمؼصحمزواجماظصغريمواظصغرية،م:مىؿفقرمصؼفوءماٌذاػىماألربعيم،موحوصؾمضقهلؿ:مأوهلؿو

واجملـقنمواجملـقغي،مبؾمادسكمابـماٌروزىماإلعبوعمسؾكمجقازمتزوؼٍماظصغريةمعـم

طػء
(2)

.م

                                           
1
 .م286ممجزءمعـماآلؼيم–دقرةماظؾؼرةمم(

2
-م118مص–م3مجـ–موعومبعدػومواالخؿقورمظؿعؾقؾماٌكؿورمظؾؿقصؾلم240ص-م2مجـ–بدائعماظصوغعمظؾؽودوغكمم(

مصم–موعوبعدػو،مواظؼقاغنيماظػؼفقيمإلبـمجزىم168مص3جـ-موعغـكماحملؿوج.مرؾعيمدارماٌعرصيمبؾريوت

،موعومبعدػو،موذرحمعـؿفكماإلداراتمـم496،م487صمم-م6رؾعيمدارماظػؽر،مواٌغـكمالبـمضداعفمجـ-م171



 223 

وضدمادؿدظقامسؾكمذظؽمعـماظؼرآنماظؽرؼؿ،مواظلـيماظـؾقؼي،موآثورماظصقوبيموذظؽم

:ممسؾكماظـققماآلتك

:ممعـماظؼرآنماظؽرؼؿ:مأوال :ممعـماظؼرآنماظؽرؼؿ:مأوال

واظالئكمؼؽلـمعـماحملقضمعـمغلوئؽؿمإنمارتؾؿؿمصعدتفـمثالثيم:"مبؼقلماهللمتعوظب (1)

،مصؼدمبنيمػذاماظؼقلماظؽرؼؿمأنمسدةماظؿكمملمهضمثالثيم"أذفرمواظالئلمملمضبضـ

اذفر،موالمسدةمإالمعـمزواج،مصدلؽبمذظؽمسؾكمأنماظصغريةماظؿكمملمهضمصبقزمزواجفوم

 .دونمإذنمعـفو

وصكمغظرغومأنمذطرماظؿكمملمهضمزبؿصمبوآلؼلي،مأىماظؿكماغؼطعمحقضفو،مثؿم

تزوجًمبعدماغؼطوسف،مأعوماظصغريةمصننمدخقهلومػـومظقسمسؾكمإرالضف،مبؾمػقمعؿقضػم

سؾكماالدؿطوسي،موػكمظـمتصؾمإظقفومإالمبوظؼدرةمسؾكماظـؽوح،موضدمؼؽقنماٌؼصقدم

،ماظـلوءماظالئلمبؾغـمدـماحملقضمووووزتفم"واظالئلمملمضبضـ:م"مبؼقلماهللمتعوظب

بعؼقد،مألغفـمضدمالمضبضـموصؼومٌومجرتمبفمدـيماهللمصكمطـريمعـماظـلوء،موػقمعومأثؾؿفم

ودسقىماإلعبوعمعـؼقضيممبومذػىمإظقفم.ماظؾقٌماظعؾؿكمواظطؾكمصكمػذهماألؼوم

.مموظقمطونماإلعبوعمصقققومٌومحدثماخؿالفمبشلغفو:مأصقوبماظؼقلماظـوغكم

،مواألؼؿمػكماظؿكمالزوجمهلومصغريةمأومطؾرية،م"وأغؽققاماألؼوعكمعـؽؿ:م"موبؼقظفمتعوظب (2)

صدلمذظؽمسؾكمأنمزواجماظصغريةماظؿكمملمتؿزوجمبدونمإذغفومجوئز،موػذهماظدالظيمشريم

علؿؼقؿيم،مألنمعقضقعماًطوبمػقماظـؽوح،موعؾـوهمسؾكماالدؿطوسي،موعـمثؿمالمصبقزم

تزوؼٍماألؼؿمإالمبـوءمسؾكمادؿطوسؿفو،مواظصغريةمالمتصؾحمظؾزواجموالمتلؿطقعماظؼقوممبف،م

 .صالمؼؽقنماًطوبمعؿقجفومظألوظقوءمخبصقصفومإالمعؼروغومبوالدؿطوسي

م

م

م

                                                                                                           
هؼقؼماظلقدم-م125مصم–،مواخؿالفماظعؾؿوءمظالعوممأبكمسؾداهللمربؿدمبـمغصرماٌروزىم14ـمص3جـ

 .ممم1986مرؾعيمسوملماظؽؿىمدـيم–اظلوعرائكم



 224 

:ممعـماظلـي:مثوغقو :ممعـماظلـي:مثوغقو

وػكمابـيمدًمدـنيموبـكمبفوم-مرضكماهللمسـفو-متزوجمسوئشيم-()-مروىمأغفم

مابـيمسؿفمغبزةمعـم-()-موػكمابـيمتلعم،موضدمزوجفومأبقػومابقمبؽرماظصدؼؼ،موزوؽبجماظـؾكم

ابـمأبكمدؾؿيموػؿومصغريان
م(1)

.م،ممصفذامدظقؾمسؾكمأنمظألبمأنمؼزوجماظصغريةمبدونمإذغفو

وايدؼٌمالمؼدلمسؾكماٌطؾقب،مالنمهدؼدماظلـمصقفمظقسمعرادامظذاتف،موإمنوم

ظصالحقيماظزوجيموأػؾقؿفومظؾؼقوممبلسؾوئفموحوجؿفومإظقف،مصالمؼؽقنمصقفمدالظيمسؾكمتزوؼٍم

اظصغريةماظؿكمالمتطقؼماظزواج
(2)

أنمذظؽمعـم:م،موضدمحؽكمابـمحزممسـمابـمذربعي

االخؿصوصوتماظـؾقؼيماظؿكمالمؼردماظؿؽؾقػماظعوممبفو
(3)

،موسؾكمصرضمأغفمتؽؾقػمحبؽؿمسوممصنغفم

عـماٌعؾقممأنمتؼدؼرماظلـمضؾؾماسؿؿودماظؿورؼخماهلفرىمصكمسفدمسؿرمبـماًطوبمملمؼؽـم

ؼعؿؿدمسؾكمحلوبمزعـكمؼؿطوبؼممتوعومععمعومػقمععؿقلمبفمبعدمضؾطماظؿورؼخموسؾكمسبقمعوم

ػقمععروفمصكمسفدغو،موسؾقفمؼؽقنماظلـمبوظؿؼرؼىماظذىمالمؼلقغمأنمؼؽقنمعـوصقومٌومػقم

ععؾقممعـمأحؽومماظدؼـمبوظضرورة،موػقمأغفمالمتؽؾقػممبومالمؼطوق،موظقالمأنماظلقدةمسوئشيم

طوغًمتطقؼماظزواجمطغريػومعـماظـلوءمٌومدوغمتؽؾقػفومبلحؽوعفموػكمالمتؼدرمسؾقفو،موصكم

ظقسمصكمحدؼٌمسوئشيمهدؼدموالمإذنمصكماظزواجمٌـمملمتطؼفموضدم:ممػذامؼؼقلماظـقوي

)بؾغًمتلعومأومأضؾمعـمذظؽمأومأطـر،مواظضوبطمصقفمأنمتطقؼماظؼقوممبلسؾوئف
4

.م(

م

م

م

م

                                           
1
م28م-7/27بوبمعـمبـكمبلعرأةموػكمبـًمتلعمدـنيم-مطؿوبماظـؽوحم-أخرجفماظؾكورىمصكمصقققفمم(

بوبمتزوؼٍماألبماظؾؽرماظصغريم-مطؿوبماظـؽوح-موأخرجفمعلؾؿمصكمصقققفم–بلـدهمسـمسروةمبـماظزبريم

 .ممبلـدهمسـمػشوممسـمابقف1422محم2/1038

2
 .م137مصم–ماظلوبؼم–اظشقطوغكم:مصكمػذاماٌعـكم(

3
 .ماظلوبؼم–وغقؾماألورورمظؾشقطوغكم.ممرؾعيمدارمايدؼٌم–موعومبعدػوم460صم-م9جـ-ماحملؾكمالبـمحزمم(

4
 .ماٌطؾعيماٌصرؼيموعؽؿؾؿفو–موعومبعدػوم206ص-م9مجـ–ذرحماظـقويمسؾكمصققحمعلؾؿمم(
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:ممعـمآثورماظصقوبي:مثوظـو :ممعـمآثورماظصقوبي:مثوظـو

ادؿدظقامبلنمسؾقومبـمأبكمروظىمزوؽبجمابـؿفمأممطؾـقمموػكمصغريةمعـمسروةمبـم

اظزبري،موسروةمبـماظزبريمزوجمابـيمأخقفمعـمابـمأخقفموػؿومصغريان،مواآلثورمصكمػذاماٌعـكم

.ممطـرية

وميؽـمأنمؼردمسؾقفومبلنماظصغرمايوئؾمدونماالدؿطوسيمالمصبقز،مودظقؾمسدمماىقازم

أغفمالمتؽؾقػمإالممبومؼلؿطوع،م:مأضقىمٌقاصؼؿفمملمػقمععؾقممعـمػدىماظدؼـمبوظضرورةم

واظصغريةماظؿكمالمتلؿطقعماظـؽوحمالمتؾزممبف،موضدمؼؽقنمحدماظصغرمعرادامبفماظصالحقي،موأنم

عـمؼؾؾغماظعشرؼـمأومػبلوموسشرؼـمؼلؿكمصكمسرفماظـوسمصغريا،مورمبومطونماٌرادمبقصػم

اظصغريةمذظؽ
(1)

.م

وحوصؾم-ممرغبفؿماهلل–مالبـمذربعيموابـمحزمموأبكمبؽرماألصؿموسـؿونماظؾؿكم:ثوغقفؿو

أنماألبمالمصبقزمظفمأنمؼزوجمابـؿفماظصغريةمحؿكمتؾؾغموتلذنمظف:مضقهلؿ
(2)

،موضدمادؿدلم

.مأصقوبمػذاماظؼقلمٌومذػؾقاماظقفمبوظؽؿوبمواٌعؼقل

م

:ممعـماظؽؿوب:ماوال :ممعـماظؽؿوب:ماوال

وؽبابؿبؿؽبُؾقاماْظقؽبؿؽبوعؽبكمحؽبؿَّكمِإذؽبامبؽبَؾغؾبقاماظِـَّؽوحؽبمَصِننؿبمآغؽبلؿبؿؾبؿؿبمِعؿبفؾبؿؿبمرؾبذؿبدـبامَصودؿبَصعؾبقام:م"بؼقظفمتعوظب

"ِإَظقؿبِفؿؿبمَأعؿبقؽباَظفؾبؿؿب
م(3)

،مصؼدمربطماهللمحؼفؿمصكمأخذمأعقاهلؿمبؾؾقغماظـؽوح،مصألنمؼضوفمإظقفم

عـمبوبمأوظب،موظقمطونماظـؽوحمجوئزامضؾؾماظؾؾقغم-موػقمأػؿمعـماٌول-محؼفؿمصكماظـؽوح

ٌومطونمظذطرمػذامايدمصوئدةم،مصدلؽبمذظؽمسؾكمأنماظؾؾقغمذرطمظصقيماظدخقلمصقف
(4)

.م

م

م

                                           
1
 .م13مصم–م6مجـ–ماظلوبؼ،موغقؾماالورورمظؾشقطوغكم–اٌعـكمالبـمضداعفمم(

2
ظؾدطؿقرموػؾفم.ماظػؼفماالدالعكموأدظؿفم:مماظلوبؼم–مغقؾماالورورم459مص–م9مجـ–وراجعمصكمواحملؾكمم(

 .مواٌراجعماٌشورمإظقفومصقف.م1987دارماظػؽرمبلقرؼومدـيم-مموعومبعدػوم179م–م7جـ-ماظزحقؾك

3
 .م6جزءممعـماآلؼيم-دقرةماظـلوءم(م

4
 .م179مصم–ماظلوبؼم–وػؾيماظزحقؾكم.مدم(
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:ممعـماٌعؼقل:مثوغقو :ممعـماٌعؼقل:مثوغقو

أنماظصغريمواظصغريةماظؾذؼـمالمؼصؾقونمظؾـؽوحمالمضبؿوجونمظف،مصضالمسـمسدمم

ضدرتفؿومسؾقف،موعـمثؿمالمؼؽقنمصكمإجؾورػؿومسؾقفمعصؾقي،مصالمؼلقغماإلضداممسؾقفمحؿكمالم

.مؼؿقؿؾماجملؿؿعمسـفؿومتؾعوتماظػشؾمصقف

م

:ماظرأىماظصققحمصكماٌقضقع:ماظرأىماظصققحمصكماٌقضقع

وصكمغظرغومأنماظرأىماظصققحمصكماٌقضقعمػقماظذىمؼؿػؼمععمعؼصدماظشورعمعـم

تؼرؼرماألحؽومماظشرسقي،موػقمأغفمالمتؽؾقػممبومالؼلؿطوع،موروٌومأنماظصغريمواظصغريةمالم

ؼلؿطقعونماظـؽوحموالمؼؼدرانمسؾقف،مصنغفمالمصبقزمإضقوعفؿومصقفمحؿكمالمؼؿقؿالمأسؾوءماٌلؽقظقيم

سـمتؾعوتفموػؿومشريمضودرؼـ،موعومؼظـمأنمأصقوبماظرأؼنيمطبؿؾػقنمصكمػذاماٌؼصدم

األمسك،مصوًالفمبنيمرأؼقفؿومذؽؾكمالمعقضقسك،مواالتػوقمسؾكمتؾؽماظغوؼيمحوصؾمعـم

.مماىؿقعمحقٌمالمؼؿصقرماخؿالصفؿمصقف،مألغفمعؾـكمسؾكمأصؾمعؿػؼمسؾقفمسـدمعبقعماظػؼفوء

:مماٌربراتماظػؼفقفمظؾرتجقح

م

:موممومؼربرمػذاماظرتجقحمعومؼؾك

انماظؼقلمبعدممجقازمتزوؼٍماظصغريةماظؿكمالمتصؾحمظؾزواجموالمهؿوجمظف،مموطذظؽم (1)

اظصغري،مؼؿقاءممععمعلؿفداتماظعصر،مألنماألسؾوءمصقفمضدمطـرتموعلؽقظقوتماظرتبقيم

واالغػوقمضدمتضوسػً،مواظؿفقرمصكمإضقوممعـمالؼصؾققنمظؾؼقوممبفومصقفمتقرؼطمهلؿ،م

وظؾؿفؿؿعمصكمهؿؾمآثوره،موػقمسوجزمسـمتقصريماظؼقتماظؽرؼؿمظؾفؿقعمصضالمسـم

حدوثمعشؽالتمصققيمظؾزواجماٌؾؽر،موهلذامؼؿعنيمتلخريمدـفمحؿكمؼصؾماظزوجونمإظبم

 .محدماالدؿطوسي

م

ملمؼؼصدوامعـم-موعـفوموالؼيماإلجؾور-مأنماظذؼـمضوظقامبقجقبماظقالؼيمصكماظـؽوح (2)

اٌلؿكمإجؾورماظصغريةمسؾكماظزواج،ألنماإلجؾورموصػمظؾقالؼيمألغفومعؼدرةمبؿؼدؼرم

اظشورعميػظماظصغريمواظصغرية،موهلذامالمتـؾًموالؼيماإلجؾورمإالمظألبمأوموؽبِصقؾبف،مواىدم



 227 

سـدمعبفقرمصؼفوءماٌوظؽقيمواظشوصعقيموايـوبؾي
(1)

،موذظؽمظقصقرمذػؼؿفؿوموحرصفؿوماظؾوظغم

سؾكمعصؾقيماظصغري،موألغفؿومؼؼقعونمعـفؿومعؼوممغػلقفؿو،موهلذامجوزمظألبمأنمضبؾؽبمربؾم

اظصغريمصكمإبرامماظعؼقدماٌوظقيمظـػلف،موميورسماظعؼدمطوعال،مصكماإلصبوبمواظؼؾقلم

بوألصوظيمسـمغػلفموبوظـقوبيمسـموظده،موهلذامطوغًموالؼؿفموالؼيمربؼؼيمٌصؾقيماظصغريةم

طؿومظقمطوغًمطؾريةموعوردًمػكماظؿصرف،موضدموردمصكماألدظيماظشرسقيمعومؼػقدمأنم

اٌرأةمؼـؾغكمأنمؼمخذمرأؼفومسـدماظزواج،موأنمؼؽقنمظرأؼفومأثرمصكماإلعضوءمواظعدولمإذام

سفزماظقظبمسـمإضـوسفومبفم،موأنمتعربمسـمعقاصؼؿفو،موظقمبوظلؽقتمألغفمصكمعقرـمايوجيم

ؼؽقنمععربامسـماٌطؾقب،موصكماظزواجمؼؽقنمدظقالمسؾكماظرضومبفم،موذظؽمجرؼومسؾكم

أصؾمسودتفومصكمايقوءمحقٌمملمدبدشمبزواجمدوبؼ،مأعوماظـقىماظؿكمدؾؼمهلوماظزواجم

-مرضكماهللمسـف-مصنغفومالبدمأنمتصرحمبوٌقاصؼي،مؼدلمسؾكمذظؽمعومروىمسـمأبكمػرؼرة

.محؿكمتلؿلعرم(اظـقىمعـمزواجمدوبؼ)التـؽحماألؼؿ،مأىم:م"ضول:م-()-مأنمردقلماهللم

"أنمتلؽً:موطقػمإذغفوم؟،مضول:موالتـؽحماظؾؽرمحؿكمتلؿلذن،مضوظقامؼومردقلماهلل
(2)م

م.

وػذامايدؼٌمؼدلمسؾكمأنمظؾؿرأةمطؿولمايؼمصكماالخؿقورمأوماظرصض،موظقسمعـمحؼم

أبقفومأوموظقفومانمصبربػومسؾكمعـمالترؼدهمزوجومهلو،مصنذامسؼدموظبماٌرأةماظؾؽرمدونمأنم

تلؿلذن،مواظـقىمدونمأنمتلؿلعر،مصوظعؼدمعقضقفمسؾكمإرادتفؿو،موهلؿوماٌطوظؾيمبوظغنئفم

إذاماضرتنمبؿعلػمعـماظقظبمأومطونمصقفمضررمهلؿو،مألنموالؼيماألبمأوماىدمظقلًمعطؾؼيم

بؾمػكمعؼقدةمبوٌصؾقيماظؿكمدبضعمظـؼوصيماظعصر،موسوداتماظزعونمواٌؽونموضراراتم

.مايوطؿماٌقاصؼيمظؾؿصؾقيماظعوعيمصكمهدؼدمدـماظزواج

واظلؾطونموظبمعـمالموظبمظف،مأومعـمظفموظبموؼؿعلػمععف،مؼدلمسؾكمذظؽمعومرواهم

اظؾكورىمسـمخـلوءمبـًمِخدامماألغصورؼيمأنمأبوػومزوؽبجفوموػكمثقى،مصؽرػًمذظؽ،م

                                           
1
-م3جـ-مذرحماٌقرل-ماٌـؿؼكم.مرؾعيماإلعورات،موماظؾوجك–م579مصم2مجـ–مظؾدردؼرم–اظشرحماظصغريمم(

م–ماظلوبؼم،مواٌغـكمإلبـمضداعفم–،مرؾعيمطؿوبماظشعى،مواظـقوىم261صم-3جـم-مم،ماألممظؾشوصعك266ص

 .457صم-م6جـ

2
م7/23بوبمالمغؽحماألبموشريهماظؾؽرمواظـقىمإالمبرضوػوم-مطؿوبماظـؽوح-أخرجفماظؾكورىمصكمصقققفمم(

 .بلـدهمسـمأبكمػرؼرةمرضكماهللمسـفو
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صردمغؽوحف،مأىمصلخماظعؼد-م()-مصلتًماظـؾكم
(1)

-()-م،موجوءتماعرأةماظبماظـؾكم

ظؼدم:مصفعؾماألعرمإظقفو،مصؼوظً:مإنمأبكمزوجـكمابـمأخقفمظريصعمخلقلؿفم،ضول:موضوظً

أجزتمعومصـعمأبكموظؽـكمأردتمأنمتعؾؿماظـلوءمأنمظقسمظمبوءمعـماألعرمذقكء
(2)

م

،وهلذامصنغفمصكمايوالتماظؿكمتؾوذرمصقفوموالؼيماإلجؾورمسؾكماظصغرية،مذػىمجوغىمطـريم

عـماظػؼفوءماظبمأنمهلومخقورماظػلخمأوماإلعضوءمبعدمبؾقشفو،موعـمػمالءماالعوممأبقمحـقػي،م

وصؼفوءماظعراق،مواإلعومماألوزاسك
(3)

.م

م

ثؿمإنمأصقوبمػذاماظرأىماظؼوئؾمجبقازمأنمؼـؽحماألبمابـؿفماظصغريةمحددوامذظؽم (3)

بوظعؼد،مأعوماظدخقلمصنغفؿمعؿػؼقنمسؾكمأنماظزوجمالمميؽـمعـمزوجؿفماظصغريةمحؿكم

تؾؾغماظـؽوح
(4)

. 

موسؾقفمالمؼؽقنمظؾزواجماٌؾؽرمدـدمصققحمؼعؿؿدمسؾقفمصكماظؿشرؼعماالدالعك،موإذاممتم

بؼصدماالوورمبعرضماظػؿوةمعؼوبؾمعؾؾغمعوظب،مطؿومضبدثمصكمتزوؼٍماظؼوصرات،مصنغفم

ميـؾمجرمييماوورمبوظعرضمواظػؿوة،موالمؼلؿقؼمعـمؼػعؾفمأنمؼلؿؿرمصكموالؼؿفمسؾكم

ابـؿف،مألغفمؼؽقنمبفممشريمأعنيمسؾقفو،موالمعوغعمأنمؼلـموظبماألعرمضوغقغومظعؼوبماظػوسؾنيم

وذرطوئفؿمصكمتؾؽماىرميي،موؼؽقنمػذاماظؼوغقنمواجىماالتؾوعمواالحرتاممواظؿطؾقؼم

م.صكماظؿشرؼعماالدالعك

م

م

م

                                           
1
 .رؾعيمدارماٌـور-م229صم-م9صققحماظؾكورىمجـم(

2
مرؾعيمدارةماظعؾقمم1874رضؿم-م224ص-مزبؿصرمدــمإبـمعوجفمظؾدطؿقرماظؾغو:مدــمابـمعوجف،مراجعم(

 .اإلغلوغقي

3
صققحمعلؾؿمبشرحم.مم1983رؾعيمايؾؾكمدـيم-م73ص-م3جـ.محوذقيمابـمسوبدؼـمسؾكماظدرمماٌكؿورم(

.ماألبماظؾؽرماظصغريةم-م206مصم–م9اظـقوىماظلوبؼمجـ

4
 .137ماظلوبؼمصم–اظشقطوغكمم(
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اظػرعماظـوغكماظػرعماظـوغكم

اظزواجماظؼلرىموأمنوطماظزواجماٌعوصرماظزواجماظؼلرىموأمنوطماظزواجماٌعوصرم

اٌؼصدماألولماٌؼصدماألولم

اظزواجماظؼلرىماظزواجماظؼلرىم

م

اظؼفرمواالطراه:ممػقماظزواجماظذىمالمؼقجدمصقفمرضومظؾؿرأة،مالنماظؼلرمؼعـك:اظزواجماظؼلرىاظزواجماظؼلرى
م(1)

،موإضوصؿفماظبماظزواجمؼػقدمأغفمضدممتمسـمررؼؼمإطراهماٌرأةمسؾقفمضفرا،موٌومطونماظزواجم

ؼؼقممسؾكماظرضومواالخؿقور،مصننماصؿؼودماظرضومصقفمعـماٌرأةمؼدلمسؾكمسدممموجقده،محقٌمملم

تقاصؼمإرادةماٌرأةمصعؾماظرجؾ،موسؾقفمالمؼؽقنمجربػومسؾقفمبوظؼفرمواإلطراهمسؼدامذرسقوم

وحؼمأػؾفومسؾقفو،موعصودرةمسؾكمعوم.مربرتعو،موظؽـفمميـؾماشؿصوبوميؼماٌرأةمسؾكمغػلفو

ؼرجقغفمعـماٌصوحلماألدبقيمواٌودؼيماظـوذؽيمسـمسؼدماظزواج،موػكممتـؾمإػوغيمطربىمهلؿ،م

اإلطراه،مواظعضؾ،مواظضغطماٌوظبمواألدبك،م:مواظؼلرمصكماظزواجمضدمؼؿكذمثالثمصقرمػكم

:مموغشريمإظقفومصقؿومؼؾك

م

:ماإلطراهمصكماظزواج:مأوال :ماإلطراهمصكماظزواج:مأوال

ػقمغبؾماٌرأةمسؾكمأنمتؿزوجمرجالمبوظؿكقؼػمواإلرػوبم:ماإلطراهمصكماظزواج

دونمأنمتؽقنمهلومإرادةمعؿؽوصؽيمععمإرادةمعـمؼرؼدماظزواجمبفو،مأومدونمإرادةمأصال،مذظؽمأنم

اظػؼفوءمضدماخؿؾػقامصكمغقعماإلطراه،موعدىمتلثريمطؾمغقعمعـفمصكمجقازماظعؼدموترتقىمآثورم

:ممسؾكمضقظني

م

:ممظؾؿذػىمايـػك:مأوهلؿو :ممظؾؿذػىمايـػك:مأوهلؿو

إطراهمشريمعؾفكءمومإطراهمعؾفكء،م:موصقفمؼؼلؿمصؼفوءمايـػقيماالطراهمضلؿني

واألولمػقماظذىمؼػلدماظرضوموالمؼػلدماالخؿقور،مطؿـمػددماعرأةمبوظؼؿؾمأومبؼؿؾمسزؼزمظدؼفوم

                                           
1
 م.501مص–اٌعفؿماظقجقزمم(م
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طلبقفومأوموظدػومإذامملمتؿزوجف،مصننمػذاماظـقعمعـماإلطراهمؼػلدماظرضوموالمؼػلدماالخؿقورم

سـدػؿ،مأومصبعؾفومدبؿورماظـؽوحمسـماألذىماظذىمػددتمبف،موػؿمؼرونمأنمػذامطوفمىقازم

المتؿقضػمسؾكموجقدماظرضوماظؾورـكم-ممسـدػؿ–اظعؼدمصكمتؾؽمايوظي،مألنماظؿصرصوتماظؼقظقيم

اظؼؾؾكم،مطؿومأنماالخؿقورماظظوػرىمالمؼؽقنماالمبؿصرفمعـمضؾؾماٌؽرػيمطوظؿؾػظمبوظؼؾقل،م

وػقمالمميؽـمغلؾؿفمإظبمعـمأطرػفو،مصقؾؼكماظؿصرفمعضوصًومإظقفو،موػقموإنمطونماخؿقورامصوددام

االمأغفمؼؽػكمالدؿقؼوقمايؽؿمسـدػؿمحقٌمخريتمبنيمأعرؼـمصوخؿورتمأؼلرػؿو
م.م(1)

اإلطراهماٌؾفهمصنغفمؼعدمماظرضو،مطؿومؼعدممماالخؿقور،موعـوظفمأنم:موأعوماظـوغل،مأيم

ؼلخذمرجؾمبقدماعرأةمغوئؿي،مأومزبدرةمأومعغؿكمسؾقفو،مأومميلؽمبذراسفومضلراموؼضعمبصؿيم

ؼدػومسؾكمسؼدمزواج،مصننمػذاماإلطراهمؼلؾىماظرضومواالخؿقور،موالمؼؽقنمظفمأثرموالمؼـعؼدمبفم

اظعؼد،موععوذرةماٌرأةمبفمزغو،موؼؿقؿؾماٌؽرهمضؿونمعفرػو،موإتالفمبؽورتفو،مدونمإػؿولم

ظؾعؼوبماىـوئكماحملددمىرمييماظؿعدىمطرػومسؾكماعرأة،مصكمحوظيماالضرتانمبوًطػمأوم

اًؾقمعـفو،مودؾىمذظؽمأنماٌؽرهمإذامصؼدمرضوهمواخؿقوره،مؼؽقنمطوآلظيمصكمؼدمعـمأطرػف،م

صالمؼـلىمظفمتصرفموالمؼصحمعـف،موإمنومتؽقنماظؾؾقىمطؾفومبقدمعـمأطرػفمصقؿقؿؾمتؾعيم

إطراػفم
م.ممم(2)

م

:مظؾؿذاػىماظػؼفقيماألخرى:مثوغقفؿو :مظؾؿذاػىماظػؼفقيماألخرى:مثوغقفؿو

حقٌمذػىمعبفقرمصؼفوءماٌوظؽقيمواظشوصعقيموايـوبؾيمواظظوػرؼيمواظزؼدؼيم

-مبؽوصيمأغقاسفم-مواإلعوعقيمإظبمسدمماظؿػرضيمبنيماإلطراهماٌؾفه،مواإلطراهمشريماٌؾفه،موأغف

ؼلؼطمحؽؿماظؿصرصوتماظصودرة،مموعـفوماظـؽوح،مصالمصبقزماظعؼدمععفموالمؼـعؼدمبفمععماإلطراه،م

أنمطؾمتصرفمضقظبمصودرمسـم:موػذاماظرأىمعؾـكمسؾكمضوسدةمصؼفقيمسوعيمسـدػؿ،محوصؾفو

                                           
1
مػـم1307رؾعماآلدؿوغيمدـيم-م1507صم-م4مجـ–طشػماألدرارمسؾكمأصقلماظؾزدوىممظؾؼوضكمصدرماظشرؼعيمم(

م–مم،موتؾقنيمايؼوئؼمظؾزؼؾعكم1910عطؾعيماىؿوظقيمدـيم-م182صم-م7مجـم–مظؾؽودوغكم–بدائعماظصـوئعم

م–عـمعرذدمايريان،مواهلداؼيمظؾؿريشـوغكمم(295)ػـ،مواٌودةم1315رؾعيمبقالقمدـيم-م187مصم–م5جـم

 .رؾعيمصؾقحم-م278صم-م3جـ

2
 ماظلوبؼم–طشػماألدرارمم(
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إطراهمؼعؿربمػدرًاموالمؼعؿدمبفم
م(1)

اإلطراهمصكماظـؽوحمصبعؾفمشريمالزممظؾؿؽرػيم:م،وسـدماٌوظؽقي

حؿكمظقأجقزماظعؼدمبعدمزوالماإلطراه،موالبدمعـمصلكفمبلؾىماإلطراهماتػوضومسـدػؿ
(2

م
،ممم(

وغصم

اظظوػرؼيمسؾكمأنمغؽوحماٌؽرهمشريمصققح،مصؿـمأعضوهمصقؽؿفمعردود،مواظقاركءمبذظؽم

اظـؽوحمزانمؼرجؿمإنمطونمربصـو،موصبؾدمعوئيموؼغربمسوعومإنمطونمشريمربصـ
،مم(3)

م–وايـػقيم

ؼؿػؼقنمععمعبفقرماظػؼفوءمسؾكمػذامايؽؿ،مصكمحوظيماإلطراهم-مطؿومزفرمعـمضقهلؿ

اٌؾفكء،مموؼرونمأنماظؿصرفمععفمعـعدممالمؼرتتىمسؾقفمأثرمحبؼماٌؽرؽبهمصكمجقازماظـؽوح،مم

ودونمإػؿولمظضؿونماألضرارماظؿكمهدثمسـف،موصكمحوظيماإلطراهمشريماٌؾفكءمصنغفمإذام

اضرتنممبومؼغؿطمحؼققماٌرأةمعـؾماغؿؼوصمعفرػو،مأومإذامطونماظزوجمشريمطػءمهلو،مصننم

ظؾزوجيمأنمتطؾىمإضوظؿفومعـمػذاماظعؼدمبػلكف،موسؾكماظؼوضكمأنمصبقؾفومإظبمرؾؾفو
مم.م(4)م

م

:ممأدظيماظػؼفوءمسؾكمسدممجقازماظـؽوحمبوإلطراه:ممأدظيماظػؼفوءمسؾكمسدممجقازماظـؽوحمبوإلطراه

ادؿدلماظػؼفوءمٌوذػؾقامإظقفمعـمسدممجقازماظـؽوحمصكمحوظيماإلطراهمسؾقفمبوظؽؿوبمواظلـيم

.ممواظؼقوسمواٌعؼقل

:أعوماظؽؿوبمم(11))   :أعوماظؽؿوبمم(

ٌـّمِبوْظِنميؽبوِنم:"صؾؼقلماهللمتعوظبم ؿـبمُأْطِرهؽبموؽبَضْؾؾؾبفؾبمعؾبْطؿؽبِؽ ؿـبمبؽبعؿبِدمِإميؽبوِغِفمِإُظومعؽب ؿبمَطَػرؽبمِبوظُؾِفمِع معؽب

ؽـبماظُؾِفموؽبَظفؾبؿؿبمسؽبذؽبابفبمسؽبِظقؿفبم ؿبمذؽبرؽبحؽبمِبوْظُؽْػِرمصؽبدؿبرـبامَصعؽبَؾقؿبِفؿؿبمَشضؽبىفبمِع ؿبمعؽب "وؽبَظِؽ
(5

م
،م(

                                           
1
-م332مص3مجـم–م،موحوذقيمسؿريةم1938رؾعيمايؾؾكمدـيم-م234مصم–م6مجـ–غفوؼيماحملؿوجمظؾرعؾكمم(

مصم–م2جـ-مػـ،مواظشرحماظصغري1317رؾعيمبقالقمدـيم-م33،مصم4جـ-مرؾعيمصؾقح،موذرحماًرذكم

مػـ،مواظؾقرم1347معطؾعيماظلعودةمدـيم–م161مص4جـ-ممم،مواظروضماظـضري1962عطؾعيماٌدغكم-م313

 ماظلوبؼم–م،مواحملؾكمالبـمحزمم1949معطؾعيماظلـيماحملؿدؼيمدـيم–م166مص–م3جـ-ماظزخور

2
 .رؾعيمدارماحقوءماظؽؿىماظعربقي-مموعوبعدػو369ص-م2جـ-محوذقيماظددقضكمسؾكماظشرحماظؽؾري(

3
 .ممرؾعيمدارماظرتاث–م335مصم–م8جـم-ماحملؾكمالبـمحزمم(

4
عطؾعيمحفوزىمبوظؼوػرة،م-م277صم–م1جـ-م،ماالخؿقورمظؿعؾقؾماٌكؿور277مصم–م7جـم-مبدائعماظصـوئعم(

 .مػـ1324عطؾعيماظلعودةمدـيم.م64ص-م24جـ-مواٌؾلقطمظؾلرخلك

5
 .106ماآلؼيم–دقرةماظـقؾمم(
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 :ووجفماظدالظيمصكمػذهماآلؼيماظؽرمييمسؾكماٌطؾقبم

إنماهللمأدؼطمسـماٌؽرهمحؽؿماظؽػرممإذامغطؼمبؽؾؿيماظؽػرم:مضولماإلعومماظشوصعك

عؽرػو،موإذامدؼطماظؽػرمسـماٌؽرهموػقمعـمأخطرماظؿصرصوتماظؿكمصبرؼفومصكمحقوتف،مصألنم

ؼلؼطمعومدوغفمعـماظؿصرصوتمطوظـؽوحمواظطالقمعـمبوبمأوظب،مألغفومأضؾمعـماظؽػرموأصغرم

عـف
مم.م(1)

م

:مموعـماظلـيم(22)م)م :مموعـماظلـيم(

رصعمسـمأعؿكماًطلمواظـلقونموعوم:م"مضول-()-ممبومرواهماظؾقفؼكمأنمردقلماهللم

"ادؿؽرػقامسؾقف
م.م(2)

:مووجفماظدالظيمصكمػذامايدؼٌمسؾكماٌطؾقب

أغفمضدمأصودمرصعماًطلمواظـلقونموعومادؿؽرهمسؾقفماٌؽؾػ،مورصعمحؼقؼيمتؾؽماألعقرم

شريمحوصؾمألغفومتؼعمبوظػعؾ،مصؾؿمؼؾؼمإالمأنمؼؽقنماظرصعمزبؿصومحبؽؿفو،مصالمؼرتتىمسؾقفوم

أثرػومإالمعومخصفمدظقؾمطـؾقتماظدؼيمواظضؿونمصكماألسراضمواالعقال،مصنذامصدرماظؿصرفم

سـمإطراه،مصالمحؽؿمظفمصكماظدغقو،موالمإثؿمسؾقفمصكماآلخرة
.م(3)

م

:مموعـماظؼقوسم(33)) :مموعـماظؼقوسم(

صننماظػؼفوءمضدمضودقاماٌؽرهمحولمإطراػفمسؾكماجملـقن،معـمجفيمسدمموضقعم

تصرصف،موٌومطونماجملـقنمالمؼؼعمتصرصف،مصؽذظؽماٌؽرهمألغفمالمميؾؽمغػلفمحولماإلطراه
(4)

م

طؿـمؼطوردهمأددمصقػرمعـفمضوصزامصققماألذقاك،مأومصكماظـورمأومؼرعكمغػلفمعـمعرتػع،مصنغفمالم

                                           
1
 .م1968مرؾعيمدارماظشعىم–م209ص–م3جـ-األممظؾشوصعكم(

2
مسـمأبكمػرؼرةم2043محم1/659بوبمرالقماٌؽرهمواظـودكم-مطؿوبماظطالق-أخرجفمابـمعوجفمصكمدــفمم(

 .وصكمغػسماظؾوبمسـمأبكمذرموابـمسؾوس،مورواهماظطرباغكمصكماٌعفؿماظؽؾريمسـمثقبون

3
حبٌماإلطراهموأثرهم:مػـ،موراجع1357مرؾعيمدـيم–موعومبعدػوم171صم–م4جـ–اظػؿووىماظؽربىمالبـمحفرمم(

م،م1985موعوبعدػو،ماظطؾعيماألوظبمبوظعراقمدـيم52ص.مصكماظؿصرصوتماظشرسقيمظؾدطؿقرمربؿدماٌعقـك

 .ممواٌراجعماٌشورمإظقفومصكمايوذقي

4
 .213صم-ماظلوبؼ-ماظلوبؼ،موحبٌماظدطؿقرمربؿدماٌعقـك-ماظشرحماظصغريم(
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ؼدرىمأملمذظؽموالمؼشعرمبف،مألنمسؼؾفمعلؿـػرمطؾفمظؾـفوةمعـماًطرماألطربماظداػؿ،موػقم

.ماألدد،موالمضبسممبومدوغفمصالمؼماخذمبف

م

:موعـماٌعؼقلم(44)) :موعـماٌعؼقلم(

إنماظؿصرفماىوئزمالمبدظفمعـمذرطمجوئزموػقماظؼصد،موهلذامالمؼصحمتصرفم:مضوظقا

اظصؾكمواجملـقن،موػذامؼػقتمبوإلطراه،مألنماٌؽرهمالمؼؼصدمبوظؿصرفمعوموضعمظف،موإمنوم

ؼؼصدمدصعمعضرةماظلقػمسـمغػلف
،م(1)

-مموعـفماظـؽوح–وحنيمؼـطؼماٌَؽرهمبؾػظماظؿصرفم

ؼؽقنمشريمضوصدمٌعـوه،موالمعرؼدًاميؽؿف،مصقؾزممأنمالمؼرتتىمسؾكمضقظفمأثر،مبؾمؼؾغك،مألنم

ضصدماٌؽرهمضدمهقلمإظبمإغؼوذمغػلفم
(2)

مظؾـفوةمعـماًطرماظداػؿ،موإذامطونمذظؽمحولم

اٌؽرؽبه،مصننمعـمأطرػفمؼؿقؿؾمتؾعيمإطراػفمصكماظضؿون،موتقضقعماظعؼقبوتماىـوئقيمضدهمعـم

جفيمأنمصعؾفمصكمحولمرصضماٌؽرػيمتصقؼؾفمأومتصققحماظؾطالنماظذىمذوبف،مميـؾمجرمييم

تلؿقؼمأذدمأغقاعماظعؼوب،مألغفوماسؿداءمسؾكماظعرض،موسؾكمإغلوغقيمصؿوةمبدونمرضوػو،م

.مواظعرضمؼعودلمايقوةمصكمذرعماهللمتعوظب

م

:سؽبضؿبؾماٌرأةم:مثوغقو سضؾماٌرأةمظؿؿزوجمسؾكمشريمرشؾؿفو،ماوم:موعـمصقرماظؼلرمأوماالطراه م:سؽبضؿبؾماٌرأةم:مثوغقو

عـعماٌرأةمعـماظؿزوجمزؾؿو،م:محرعوغفومعـماالرتؾوطممبـمتؿففمإظقفموسقارػفو،مواظعضؾمظغي

وػقمصكماالصطالحمالمطبرجمسـمػذاماٌعـكم
(3)

،موضدمغفكماهللماألوظقوءمسـماظعضؾمصكمضقظفم

َّم:"متعوظب ؽـبمَأزؿبوؽباجؽبفؾب َـّمَأنؿبمؼؽبؿـبِؽقؿب َّمَصَؾومتؽبعؿبضؾبُؾقػؾب ؽـبمَأجؽبَؾفؾب "وؽبِإذؽبامَرُؾْؼؿؾبؿؾبماظِّلؽبوءؽبمَصؾؽبَؾغؿب
(4)

،حقٌمغفكم

اظرجولمأنمميـعقاماظـلوءمسـماالضرتانممبـمؼردنماظزواجمعـفؿ،محؿكموظقمطونمذظؽماظزواجم

زوجًمأخؿومظبمعـمرجؾمصطؾؼفو،محؿكمإذام:مبعدمرالق،مٌومروىمسـمععؼؾمبـمؼلورمضول

زوجؿؽموأطرعؿؽ،مصطؾؼؿفومثؿمجؽًمدبطؾفو،مواهللمالم:ماغؼضًمسدتفومجوءمطبطؾفو،مصؼؾًمظف

                                           
1
 .212صم-ماٌرجعمغػلف-مربؿدماٌعقـك.مدم(

2
 .213مص–اٌرجعمغػلفمم(

3
 .422مصم–اٌعفؿماظقجقزمم(م

4
 .م232ممجزءمعـماآلؼيم–دقرةماظؾؼرةمم(م
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-متعقدمإظقؽمأبدا،موطونمرجالمالمبلسمبف،موطوغًماٌرأةمترؼدمأنمترجعمإظقف،مصلغزلماهلل

صزوجفومإؼوه،محقٌم:ماآلنمأصعؾمؼوردقلماهلل،مضول:مصؼؾًم(والتعضؾقػـ):مػذهماآلؼي-متعوظب

دلمػذامايدؼٌمسؾكمأنماظقظبمالمصبقزمأنمميـعماٌرأةمعـمأنمتؿزوجممبـمترشىمصكم

اظزواجمعـفمحؿكمومظقمطونمزواجفومبلضؾمعـمعفرماٌـؾ،موػقمعومذػىمإظقفمعبفقرماظػؼفوءم

عوسدامأبومحـقػيماظذىماسؿربمأنمصكمغؼصماٌفرمسـماٌـؾمسورامسؾكماألوظقوء،موصقفمضررمسؾكم

غلوئفؿمظـؼصمعفرمعـؾفـ،مصلجوزمظألوظقوءماٌـعمبلؾىمذظؽم
(1)

،موسضؾماظقظبمزؾؿمطبرجمبفم

سـمحدودماظصالحقيمظؾقالؼي،مصؿلؾىمعـفموتعطكمٌـمؼؾقفمسـدماإلعوممأغبد،مبقـؿومؼرىم

أنمسضؾماظقظبمؼـؼؾم:ممعبفقرمصؼفوءماٌذاػىماظـالثيماألخرى،موصكمرواؼيمسـماألعوممأغبد

اظقالؼيمظؾلؾطون
(2)

،مألغفماٌكؿصمبـظرماظـزاعمصقف،موضدمؼرىمإدـودػومٌـمؼؾكمذظؽماظقظبم

عـمبؼقيماألوظقوءمإذاموجدواموصؼومظرتتقىمأوظقؿفؿمصكمضرابيماظعصؾوت،موألنماظزواجمحؼمسؾكم

اظقظبماعؿـعمسـمأدائفمبوظعضؾ،مصقؼقممايوطؿمعؼوعفمطؿومظقماعؿـعمسـماظدؼـ
(3)

.م

م

:ماظضغطماألدبك:مثوظـوم :ماظضغطماألدبك:مثوظـوم

وضدمؼؿؿـؾماظؼلرمأوماإلطراهممصكماظزواج،مإذامحصؾماظطالقمضؾؾماظدخقلمبلنم

ؼضغطماظزوجمسؾكماعرأتفمبوالضطفودمظؿؿـوزلمسـمحؼقضفو،موتطؾىماصؿداءمغػلفومعـفمبوظؿـوزلم

ؼؽبوم:م"سـمعلؿقؼوتفوماٌوظقيماظقاجؾيمهلوممبؼؿضكمسؼدماظـؽوح،موػذامأعرمربرممبؼقلماهللمتعوظب

َّم َّمِظؿؽبذؿبػؽبؾؾبقامِبؾؽبعؿبِضمعؽبومآتؽبقؿبؿؾبؿؾبقػؾب ؽـبمآعؽبؾبقامَظومؼؽبِقؾُّمَظُؽؿؿبمَأنؿبمتؽبِرثؾبقاماظِّلؽبوءؽبمَطرؿبػـبوموؽبَظومتؽبعؿبضؾبُؾقػؾب َأؼُّفؽبوماُظِذؼ

َـّمِبوْظؿؽبعؿبرؾبوِف "ِإُظومَأنؿبمؼؽبْلِتنيؽبمِبَػوِحشؽبٍيمعؾبؾؽبقِّؽبٍيموؽبسؽبوِذرؾبوػؾب
م.(4)

مم

وإذامطونماظؿـوزلمسـمايؼققماٌودؼيمبوظعضؾمميـؾمإطراػومعودؼو،مصننمتقارثم

اٌرأةمعـمزوجفوماظلوبؼمبعدمعقتفمعـمسصؾوتفمظِؿصؾحمزوجيمٌـمؼؾؼكمثقبفمسؾقفومعـفؿمطؿوم

                                           
1
 .واٌراجعماٌشورمإظقفومصقفم.م215ص-ماٌرجعمغػلف-موػؾفماظزحقؾك.مدم(م

2
 .217م–اٌرجعمغػلفمم(م

3
 .476ماظلوبؼمصم–اٌغـكمالبـمضداعيم(

4
 .م19جزءمعـماآلؼيم-ممدقرةماظـلوءم(
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طونمععروصومضؾؾماإلدالمم
(1)

م،مؼعدمعـمأضلكمأغقاعماظؼلرمصكماظـؽوح،محقٌمتؾدأمبفمحقوةم

اظزوجيمععمذظؽماظزوجماىدؼدمبطرؼؼيمشريمطرمييمتؽقنماٌرأةمصقفومطلؼطماٌؿوع،موػذهم

اظصقرةمعـماظزواجموإنمطوغًمعقجقدةمصكمبعضماجملؿؿعوتماظؿكمعومزاظًمتلؿفنيمبؼدرم

اٌرأة،مإالمأنماإلدالممأبطؾمػذاماظؿعوعؾماٌفنيمظدورماٌرأةموعؽوغؿفومصكماألدرةمواجملؿؿعم

عـذمأنمأذرقمبـقرهمسؾكماظعوٌني،موضدمدظًماآلؼيماظؽرمييمسؾكمهرؼؿمتقارثماٌرأةمدونم

ؼومأؼفوماظذؼـمآعـقامالمضبؾمظؽؿمأنمترثقام:م"إرادةمعـفومسـدموصوةمزوجفو،موذظؽمصكمضقظفمتعوظب

،مصفؿعًمصكمدالظؿفومبنيماظؿقرؼؿموايظرمظؾضغطماٌوظب،مواظضغطماألدبكم"اظـلوءمطرػو

سؾكمإرادةماٌرأةمصكماظـطوقماألدرى،موأبطؾًمعوطونمؼصـعفماظرجولمبفومضؾؾماالدالم،م

وذظؽمغبوؼيمظؾؿرأةموهرؼرًاممإلرادتفومصكمإبراممسؼدماظـؽوح،محؿكمالمتؽقنمإغلوغقؿفومغفؾوم

 .مٌـمؼطؿعمصقفوموالمضبرتممإرادتفو

                                           
1
 .موعومبعدػو.م94مص–م5جـ.ماىوععمألحؽومماظؼرآنمظؾؼررؾكم(
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اٌؼصدماظـوغكماٌؼصدماظـوغكم

مممأمنوطماظزواجماٌعوصرمعـماٌـظقرماظشرسكمأمنوطماظزواجماٌعوصرمعـماٌـظقرماظشرسك

مم::متفقدمتفقد

طونميفمعؼدورماهللمتؾوركموتعوديمأنمخيؾؼماألذكوصمابؿداءمعـمشريمودقؾيماظزواجم

واالتصولمبنيماظرجولمواظـلوء،موظؽـمحؽؿؿفمدؾقوغفماضؿضًمأنمترتىماٌلؾؾوتمسؾكم

األدؾوب،مصكؾؼماألدؾوبموخؾؼماآلثورماٌرتتؾيمسؾقفو،مععمأنمضدرتفمسزموجؾمعلؿغـقيمسـم

.مإجيودماألدؾوب،مصشرعماظزواج

وطونمميؽـمأنمؼؾؼلماظـقعماإلغلوغلمبوتصولماظرجولمبوظـلوءمطؿومتؿصؾماألغقاعم

األخرىمعـمايققاغوتماٌغوؼرةمظإلغلونمدونمحوجيمإديمسؼدمزواج،مظؽـفمتؾوركموتعوديمأرادم

َوَظَؼِدمَطرَِّعـَومَبـِلمآَدَمم:م"تؽرؼؿمبينماإلغلون،موتػضقؾفؿمسؾكمطـريمعـمخؾؼف،مطؿومضولمسزموجؾ

ـِمَخَؾْؼـَومَتْػِضقًؾوم ـَماظطَّقَِّؾوِتمَوَصضَّْؾـَوُػِؿمَسَؾكمَطـِرٍيمِعؿَّ َوَحَؿْؾـَوُػِؿمِصلماْظَؾرِّمَواْظَؾِقِرمَوَرَزْضـَوُػِؿمِع

"
(1)

.م،مصشرعمهلؿماظزواجمظقؾؼلماظـقعماإلغلوغلمسؾكماظقجفماألطؿؾ

ضقؿيمسؼدماظزواجمووصػفمبلغفمعقـوقمشؾقظ،مجوءمذظؽميفم-مسزموجؾ-وضدمسظؿماهللم

عؼوممبقونمأغفمالمجيقزمظؾرجؾمأنمؼلخذمذقؽًومعـماٌفرماظذيمأسطوهمظزوجؿفمحؿكمظقمطونماٌفرم

َّم:م"ؼؾؾغمضـطورًامعـماظذػى،مصؼولمتعودي َوِإِنمَأَرِدُتُؿماِدِؿِؾَداَلمَزِوٍجمَعَؽوَنمَزِوٍجمَوآَتِقُؿِؿمِإِحَداُػ

ـُِفمَذِقّؽومَأَتْلُخُذوَغُفمُبِفَؿوّغومَوِإِثّؿومُعِؾقـّوم ـَِطوّرامَصَؾومَتْلُخُذوامِع مَوَطِقَػمَتْلُخُذوَغُفمَوَضِدمَأْصَضكمَبِعُضُؽِؿم،ِض

ـُِؽِؿمِعقـَوًضومَشِؾقًظوم "ِإَظكمَبِعٍضمَوَأَخِذَنمِع
(2)

.م

ودـؿؽؾؿمسـمبعضمأمنوطمعـماظزواجمذوسًميفماظػرتةماظيتمغعقشمصقفو،مظـرىم

عقضعفومعـمحقٌمتطوبؼفومأومسدممتطوبؼفومععمعومؼقجقفماظشرعمظؿـظقؿمػذاماظـقعمعـم

اظعالضوت،مصؿؿـوولماإلذورةمإديمثالثيمأغقاعمؼلؿقفوماظؾعضمزواجًو،موػلماظزواجماظعريف،م

.موزواجماٌلقور،موزواجماٌـؾقني

                                           
1)
.م70اآلؼيمرضؿم-مدقرةماإلدراءمم

2)
.م21،20اآلؼيمرضؿممم-مدقرةماظـلوءمم
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:ماظزواجماظعريف:مممأوال :ماظزواجماظعريف:مممأوال

البدمعـمهدؼدمععـكماظزواجماظعريفمأواًلمحؿكمميؽـماظؿعرفمسؾكمحؽؿفمعـم

.ماظـوحقيماظشرسقي،مٌومػقمععؾقممأنمايؽؿمسؾكماظشلءمصرعمسـمتصقره

ػقماظزواجماظذيمملمؼقثؼمسـدماٌقزػماٌكؿصمبؿقثقؼم:مواٌرادمبوظزواجماظعريف

بوظـلؾيمإديمم(اٌلذونماظشرسل)سؼقدماظزواج،مواٌقزػماٌكؿصمبؿقثقؼمسؼقدماظزواجمػقم

سؼقدماظزواجماظيتمؼعؼدػوماٌصرؼقنمداخؾمذيفقرؼيمعصرماظعربقيمإذامطونمطؾمعـماظزوجنيم

علؾؿًو،موأعومإذامطونماظزوجمعلؾؿًومواظزوجيمؼفقدؼيمأومعلقققيمصننماٌكؿصمبنجراءمػذاماظعؼدم

وتقثقؼفمػقمعؽوتىمتقثقؼماظزواجمبوظشفرماظعؼورى،موأعومسؼدماظزواجماظذيمؼؿؿمخورجم

.ماىؿفقرؼيمصننماٌؿـؾماظدبؾقعودلمأوماظؼـصؾلمػقماظذيمؼؼقممبؿقثقؼف

ورشؾيمعـماٌشرعماظقضعلميفمحؾمعشؽؾيماٌؿزوجوتمسرصقًو،موصكمايصقلمسؾكم

تؼؾؾمدسقىماظؿطؾقؼمأوماظػلخمحبلىماألحقالم:م"ماظطالقمأعومماظؼضوء،مجوءماظـصمسؾكمأغف

".مدونمشريػؿومإذامطونماظزواجمثوبؿًومبلؼيمطؿوبي

:م(اظعؼدماظعريف)ايؽؿماظشرسلمظعؼدماظزواجمشريماٌقثؼم :م(اظعؼدماظعريف)ايؽؿماظشرسلمظعؼدماظزواجمشريماٌقثؼم

سؼدماظزواجمطغريهمعـمدوئرماظعؼقدماظيتمهصؾمبنيماألصرادمأوماىؿوسوت،مأوم

اهلقؽوت،مأوماظدول،مظفمأرطونموذروطمالبدمأنمتؿقؼؼمصقفمحؿكمؼؽقنمصقققًومجيىماالظؿزامم

.مبف،مصنذاماخؿؾمعـفومرطـمأومذرطمصنغفمالمؼصح

وحيؿوجمبقونمحؽؿفمإديمذقلءمعـماظؿػصقؾميفماظؽالممسـمأرطونموذروطمسؼدم

اظزواج،مالرتؾورفومبؽؾمغقعمعـمسؼقدماظزواجماظيتمؼـقرماظؽالممحقهلوماآلنمدقاءمطونماظزواجم

.ماظعريفمأومشريه

م

م

م

م
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:مأرطونماظزواجموذروطمصقؿف:مأرطونماظزواجموذروطمصقؿف

:مأرطونمسؼدماظزواجمثالثيمأرطون:مأرطونمسؼدماظزواجمثالثيمأرطون

:ماظصقغي:ماظرطـماألول :ماظصقغي:ماظرطـماألول

واظصقغيمععـوػوماظؾػظماظذيمؼدلمسؾكمحصقلماظزواجموهؼؼف،موػلمذبؿقعم

.ماإلجيوبمواظؼؾقل،مسـدمعومؼؾؿؼقونموؼرتؾطون

وععـكماإلجيوبماظؾػظماظذيمؼصدرمأواًلمعـمأحدماٌؿعوضدؼـ،مطؼقلموظلمأعرم

زوجؿؽمابـيتمأومعقطؾؿك،مواظؼؾقلمػقماظؾػظماظذيمؼصدرمثوغقًومعـماٌؿعوضدماآلخر،م:ماٌرأة

.مضؾؾًمزواجفو:مطؼقلماًورى

ووجقدماإلجيوبمواظؼؾقلميفمسؼدماظزواجمعؿػؼمسؾقفمبنيماظعؾؿوء،موذظؽمألنماظزواجم

سؼدمطلوئرماظعؼقد،موطؾمسؼدمالبدمصقفمعـماإلجيوبمواظؼؾقل
(1)

.م

:مواظصقغيماظيتمبقـومععـوػومهلومذروطمعـمأػؿفو

:ممأنمؼؼقلماألب–معـاًلم–مأنمؼؽقنماظؼؾقلمسؾكموصؼماإلجيوب،مصالمؼصحم:اظشرطماألولم

.مضؾؾًمزواجمدقر:مزوجؿؽمابـيتمظقؾل،مصقؼقلماًورى

.ممأنمتؾؼكمأػؾقيمطؾمعـماٌؿعوضدؼـمإديمأنمتؿؿماظصقغي:اظشرطماظـوغلم

.مموجقدمدظقؾمؼدلمسؾكماظزوجيمطومسفومأومضؿريمؼعقدمإظقفو:اظشرطماظـوظٌم

مسدمماظؿلضقًمطلنمؼؽقنماظزواجمٌدةمذفرمعـاًل،مألنمػذامزواجماٌؿعي،م:اظشرطماظرابعم

وزواجماٌؿعيمحراممبنذيوعمسؾؿوءماألعيماإلدالعقي،مسداماظشقعيماإلعوعقي،موالم

.مؼعؿدمخبالصفؿ

م

م

م

                                           
1)
 .129مص3عغـكماحملؿوج،محملؿدماظشربقينماًطقىمجم
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:ماحملؾ:ماظرطـماظـوغل :ماحملؾ:ماظرطـماظـوغل

واٌؼصقدمبوحملؾمػـومػقماظزوجمواظزوجي،ماظشرطماألولمعـمذروطماظزوجماإلدالم،م

صققرممزواجمعلؾؿيمبغريماٌلؾؿ،مدقاءمطونمؼفقدؼًومأومعلقققًو،مأومشريػؿومطوظشققسلمواظؾقذيم

.موأعـوهلؿو

أنمالمؼؽقنمعؿزوجًومعـمأربعمغلوءمألنمتعددماظزوجوتمأبوحفماإلدالمم:ماظشرطماظـوغل

.محبدمأضصكمػقمأربعمزوجوت

.مأنمؼؽقنماظزوجمذطرًامؼؼقـًو:ماظشرطماظـوظٌ

.مأنمؼؽقنمععقـًو:ماظشرطماظرابع

.مأنمؼؽقنمزبؿورًامالمعؽرػًو:ماظشرطماًوعس

.مأنمؼؽقنمسورصومظشكصموادؿماٌرأةماظيتمؼرؼدماظزواجمبفو:ماظشرطماظلودس

مسؾقفمدقاءمطوغًمربرعيمسؾقفمبـلىمأومتأنمتؽقنمعـمشريماحملرعو:ماظشرطماظلوبع

.مرضوعمأومعصوػرة

.مأنمالمؼؽقنمربرعًومبويٍمأوماظعؿرة:ماظشرطماظـوعـ

وعـمذروطماظزوجيمأنمتؽقنمععقـي،مشريمربرعيمبويٍمأوماظعؿرة،مخوظقيمعـمزواجم

وسدة،معؿقؼـيماألغقثي،مشريمربرعيمسؾقفمبـلىمأومإرضوع،مأومعصوػرة،موأنمتؽقنمعلؾؿيمأوم

.مطؿوبقيمغصراغقيمأومؼفقدؼيموأعومشريماظؽؿوبقيمطوظؾقذؼيمواظشققسقيمصالمجيقزمزواجماٌلؾؿمبفو

:موظلماٌرأة:ماظرطـماظـوظٌ :موظلماٌرأة:ماظرطـماظـوظٌ

اظقظلمرطـمعـمأرطونمسؼدماظزواج،مألنماٌرأةمالمؼصحمهلومأنمتؿقديمسؼدماظزواج،م

وإمنوموظلمأعرماٌرأةمػقماظذيمؼؽقنمررصًوميفمإبراعف،موػذامعومؼراهماظغوظؾقيمعـماظػؼفوء،مصالم

.مجيقزمسـدػؿمأنمتعؼدماٌرأةماظزواجمظـػلفومأومظغريػومبـقوبيمأوموصوؼيمأوموطوظي

:موادؿـدمذيفقرماظػؼفوءميفمػذامايؽؿمإديمأدظيمعؿعددةمعـفو
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"المغؽوحمإالمبقظل-:م"()-ممضقلمردقلماهللم:أواًلم
(1)م

.م

"اٌرأةموالمتزوجماٌرأةمغػلفو المتزوجماٌرأة-:م"()-ممضقلمردقلماهللم:ثوغقًوم
(2)

. 

أميوماعرأةم-:م"()--مضولمردقلماهللم:مضوظً-مرضلماهللمسـفو-ممسـمسوئشيم:ثوظـًوم

غؽقًمبغريمإذنموظقفومصـؽوحفومبورؾ،مصـؽوحفومبورؾ،مصـؽوحفومبورؾ،مصننمدخؾم

بفومصؾفوماٌفرممبومادؿقؾمعـمصرجفو،مصننماذؿفروامصوظلؾطونموظلمعـمالموظلمظف
(3)

.م

وػـوكمأدظيمأخرىمتدلمسؾكمعومتػقدهماألدظيماظـالثي،موهلذامطونمذطرمبعضفومطوصقوم

.مسـمذطرمذيقعفو

م

:مرأيمأبلمحـقػي:مرأيمأبلمحـقػي

تقجدمرواؼؿونمسـمأبلمحـقػيميفمعللظيمتقظلماٌرأةمسؼدماظزواج،مإحدىمػوتنيم

اظرواؼؿنيمسـفمتػقدمأنماٌرأةماظؾوظغيماظعوضؾيمهلومايؼميفمأنمتؾوذرمسؼدمزواجفوموزواجمشريػوم

.معطؾؼًو،مشريمأنمػذامخالفماٌلؿقىمسـده،مأيماألصضؾمواألحلـمأنمالمتؾوذرماظعؼدمبـػلفو

ػلمأغفمإذامسؼدتماٌرأةماظؾوظغيماظعوضؾيمزواجفومسؾكمرجؾمعؽوصهم:مواظرواؼيماظـوغقي

.مهلوموألدرتفومجوزماظزواجمبفذاماظعؼد،موأعومإذامسؼدتمسؾكمشريمطػءمصالمؼصحمػذاماظعؼد

وػذهماظرواؼيماٌـؼقظيمسـمأبلمحـقػيمػلماٌكؿورةمسـدمايـػقيمظؾػؿقى
(4)

،موػـوكم

آراءمأخرىميفمعللظيمتقظلماٌرأةمسؼدماظزواج،مواٌفؿمػـومأنمغذطرمعومؼلؿـدمإظقفمرأيمأبلم

:محـقػي،مودـؽؿػلمبذطرمدظقؾمعـماظؼرآنماظؽرؼؿمودظقؾمعـماظلـي

أعوماظؼرآنماظؽرؼؿمصقلؿـدمػذاماظرأيمإديماآلؼوتماظؽرمييماظؿكمأدـدتماظزواجمإديم

ـِِؽَحمَزِوّجومَشِقَرُه:م"اظـلوء،مطندـودماظػعؾمإديمصوسؾف،مضولمتعودي م"َحؿَّكمَت
(1)

َصَؾوم:م"م،موضولمتعودي

                                           
1)

.م76مص5ج-مالبـماظؼقؿم-ممزادماٌعودم

2)
 .76مص5ج-مالبـماظؼقؿم-مزادماٌعودمم

3)
.ممبلـدهمسـمسوئشيمرضكماهللمسـفو7/105بوبمالمغؽوحمإالمبقديم-مطؿوبماظـؽوح-مظؾؾقفؼلم–اظلــماظؽربىمم

4)
 .391مص2ج-مظؾؽؿولمبـماهلؿومم-مصؿحماظؼدؼرمم
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َّ ـَمَأِزَواَجُف ـِِؽِق َـّمَأِنمَؼ م"َتِعُضُؾقُػ
(2)

َّمَصَؾومُجـَوَحمَسَؾِقُؽِؿمِصقَؿوم:م"م،موضولمتعودي ـَمَأَجَؾُف َصِنَذامَبَؾِغ

َـّمِبوْظَؿِعُروِف ـَمِصلمَأِغُػِلِف "َصَعْؾ
(3)

.م

صفذهماآلؼوتماظؽرميوتمأدـدتماظـؽوحمإديماظـلوء،مواألصؾميفم:مضولمصؼفوءمايـػقي

.ماإلدـودمأنمؼؽقنمسؾكمايؼقؼي

وضدمأجوبماٌكوظػقنمسـمػذاماالدؿداللمبلنمإدـودماظـؽوحميفماآلؼوتمإديماظـلوءم

ػقمعـمضؾقؾمادؿعؿولماظؿعؾريماجملوزيمالمايؼقؼل،مواظذيمؼدلمسؾكمأنمإدـودماظـؽوحمإديم

اظـلوءمتعؾريمذبوزي،موجقدمأحودؼٌمذرؼػيمذطرػوماىؿفقرمعـعًماظـلوءمعـمتقظلمسؼدم

اظزواج،مصوىؿعمبنيماألدظيمطؾفومضرآغومودـيمؼؿلتكمبلنمؼؽقنمإدـودماظـؽوحمإديماظـلوءمإدـودًام

ذبوزؼو
(4)

.م

وأعومادؿـودمرأيمأبلمحـقػيمإديماظلـي،مصؼدمادؿدلمظفممبومرواهماإلعوممعلؾؿمسـمسؾدم

اظـقىمأحؼمبـػلفومعـموظقفو،م:م"ضول-م()-مأنماظـيبم-مرضلماهللمسـفؿو-ماهللمبـمسؾوسم

"واظؾؽرمتلؿلعرموإذغفومدؽقتفو
(5)

.م

وأجوبماٌكوظػقنمهلذاماظرأيمبلغفمظقمطونماالدؿداللمبفذامايدؼٌمسؾكمزوػرهم

ذوػدًامهلذاماظرأيمظؽونماٌعـكمأنماٌرأةمأوديمعـموظقفوميفمسؼدماظزواجمسؾكمغػلفوموأحؼم

عـمأمسوءماظؿػضقؾ،موادؿماظؿػضقؾمؼدلمسؾكمأنماثـنيم"مأحؼ:م"بفمعـف،موذظؽمألنمظػظم

اذرتطوميفمصػيموزادمأحدػؿومسؾكماآلخرمصقفو،مطؿومغؼقلمػذهماظصقرةمأذيؾمعـمػذهم

اظصقرة،مصننماٌعـكمأنماظصقرتنيماذرتطؿوميفمصػيماىؿولمظؽـمإحداػؿومزادتميفم

.ماىؿولمسـماألخرى

                                                                                                           
1)
.م230مجزءمعـماآلؼيم–دقرةماظؾؼرةمم

2)
.م232مجزءمعـماآلؼيمم–دقرةماظؾؼرةمم

3)
.م234جزءمعـماآلؼيم-ممدقرةماظؾؼرةمم

4)
،موعـفوجماظطوظىميفم338مص7مج-البـمضداعي-ممواٌغـكم122،م121مص6مج-ظؾػكرماظرازي-ماظؿػلريماظؽؾريم

.م93،م83ص-مظؾدطؿقرمسؾدماظلؿقعمإعومم-ماٌؼورغيمبنيماٌذاػى

5)
م67محم2/1037بوبمادؿؽذانماظـقىمصكماظـؽوحمبوظـطؼمواظؾؽرمبوظلؽقتم-مطؿوبماظـؽوحم-صققحمعلؾؿمم

.مبلـدهمسـمابـمسؾوس،مورواهمأبقمداودمواظـلوئكمسـمابـمسؾوس
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وػذاماظظوػرميفمععـكمايدؼٌمخيوظػمعومأذيعمسؾقفمسؾؿوءماٌلؾؿني،مصعؾؿوءم

مضدمأذيعقامسؾكمأنموظلماٌرأةمػقماألوديمبلنمؼعؼدمسؼدم–مبـمصقفؿمايـػقيم-ماٌلؾؿنيم

.ماظزواجموظقلًماٌرأةمبلوديمعـفميفماظعؼد

وإذامطونماألعرمطذظؽمصنغفمجيىمأنمحيؿؾمايدؼٌمسؾكمععـكمؼؿػؼمععمعومأذيعم

سؾقفمسؾؿوءماألعيماإلدالعقي،موػذاماٌعـكماظذيمميؽـمأنمؼؿػؼمععمعومأذيعمسؾقفمسؾؿوءم

يفماألحودؼٌمأنموظلمأعرػومالمجيربػوميفماخؿقورم"مأحؼ:م"اإلدالممػقمأنمؼؽقنمععـك

زوجفو،موالمجيربػوميفماظرضومبوٌفرماظذيمؼؼدممهلو،موطؾمعومؼؿصؾمبفذهماظـوحقي،مبؾمػلم

اظيتمدبؿصمبفو،مصفلمأحؼمبـػلفومعـموظقفو،محؿكمإذامعومأرؼدمسؼدماظزواجمصنغفومالمتصؾحمهلذام

.مبؾماظقظلمػقماظذيمؼعؼد،مبدظقؾماألدظيماظيتمضوعًمسؾكمسدممصقيماظعؼدمإذامتقظؿفماٌرأة

وبفذامؼؿقؼؼماىؿعمبنيمعومأذيعمسؾقفمسؾؿوءماإلدالمموعومؼلؿػودمعـمايدؼٌمأوم

.ماألحودؼٌماظيتمروؼًممبعـوه

وسؾكمػذامتؽقنمػذهماألحودؼٌمشريمععورضيمظعؼدماظزواج،موإمنومبقـًمغوحقيم

أخرىمشريمغوحقيماظعؼد
(1)

.م

م

:ماظرأيماظراجح:ماظرأيماظراجح

اظرأيماظراجحميفمػذهماٌللظيمأنموظلمأعرماٌرأةمالبدمعـفمصكماظعؼدمبصػؿفمرطـًوم

.معـمأرطوغف

:معـمػقماظقظل:معـمػقماظقظل

.معـمػقموظلماٌرأةماظذيمالبدمعـفميفمسؼدماظزواج؟:مؼؾؼكماظلمالمسـ

                                           
1)
.م94ص-مسؾدماظلؿقعمإعوم.مد-معـفوجماظطوظىم



 
243 

اظعؾؿوءمزبؿؾػقنميفمػذا،مصريىمذيفقرماظعؾؿوءمأنماظقظلمػقماألضربمعـماظعصؾي،م

اظؼرابيمعـماظذطقرماظذؼـمؼدظقنمبوظذطقر:موععـكماظعصؾي
(1)

،مطوألب،مواىد،مواالبـ،موابـم

.ماالبـ،مواظعؿموابـماظعؿ

وإذامطونمأضربماظعصؾوتمػقمسـدمذيفقرماظعؾؿوءموظلمأعرماٌرأة،مصننمأبومحـقػيم

عـماألوظقوء،موععـكمذويماألرحومم-مأؼضًو–خوظػماىؿفقر،مصفقمؼرىمأنمذويماألرحوممػؿم

ظقلقامعـماظذطقرماظذؼـمؼدظقنمبوظذطقر،مطوًول،م:ماألضوربماظذؼـمظقلقامعـماظعصؾي،مأي

ماألوظقوءمػؿمضرابيماٌرأةم:وابـماًول،موابـماظعؿي،موابـماًوظي،موؼرىمبعضماظػؼفوءمأن

األضربمصوألضربماظذؼـمؼؾقؼفؿماظعقىمإذامتزوجًمبشكصمشريمعؽوصهمهلومأومألدرتفو
(2)

.م

مم

:موجقدماظشوػدؼـميفمسؼدماظزواج:موجقدماظشوػدؼـميفمسؼدماظزواج

وجقدمذوػدؼـمؼشفدانماظعؼدمسـدمحدوثف،موضدمادؿدلم:موعـمذروطمسؼدماظزواج

اظعؾؿوءمسؾكمأغفمالبدميفمسؼدماظزواجمعـمذوػدؼـمبلحودؼٌ،موإنمطوغًمطؾفومضعقػيمإالمأنم

صؾكماهللمسؾقفم-إنمبعضفومؼؼقيمبعضًو،معـمػذهماألحودؼٌمعومروىمأنماظـيبم:ماظعؾؿوءمضوظقام

،موػقمضعقػمألنمأحدمرواتفمسؾدماهللمبـم"مالمغؽوحمإالمبقظلموذوػديمسدل:م"مضول-ودؾؿ

.مربرز،موػقمممـمتركماحملدثقنمحدؼـفؿ

المغؽوحمإالمبقظلموذوػديمسدل،مصننمتشوجروامصوظلؾطونموظلم:م"وعـفومأؼضًومحدؼٌ

.مإنمإدـودهمضعقػ:م،موضولماظعؾؿوء"عـمالموظلمظف

،موصقحماظرتعذي،موػقمأحدمطؾورم"اظؾغوؼوماظالتلمؼـؽقـمأغػلفـمبغريمبقـي:م"وعـفو

وإمنومػقم-م()-مظقسمعـمطالممردقلماهللم:مسؾؿوءمايدؼٌمأنمػذامايدؼٌمعقضقف،مأي

.مطالممأحدماظصقوبي

                                           
1)
 .ظؾػققعل،معودةمسصى-ماٌصؾوحماٌـريم

2)
.م12ص-م2مج-ذرحماظدرماظؾفقيمظؾشقطوغل-مظصدؼؼمبـمحلـمبـمسؾلمايلقينماظؼـقجل-ماظروضيماظـدؼيم
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ظؽـمطؿومبقـومػذهماألحودؼٌمؼؼقيمبعضفومبعضًو،موػقمعومؼراهمذيفقرماظعؾؿوء،مصلطـرم

أػؾماظعؾؿمسؾكمأنماظزواجمالمؼـعؼدمإالمبشوػدؼـ،موالمؼـعؼدمحؿكمؼؽقنماظشفقدمحضقرامحوظيم

اظعؼد
(1)

.م

وإذامتقاصرتمأرطونماظعؼدموذروطمصقؿفمصننمسؼدماظزواجمؼؽقنمصقققًو،موظقمملم

ؼقثؼمسـدماٌقزػماٌكؿصماظذيمسقـؿفماظدوظيمظؿقثقؼمسؼقدماظزواج،مظؽـمإذامتقاصرتم

أرطونماظعؼدموذرورفمبوظصقرةماظيتمبقـوػو،مصنغفمععمطقغفمصقققًومذرسًو،مإالمأغفميفمطـريمعـم

ايوالتميفمسصرغوماظذيمغعقشمصقفمؼمديمسدممتقثقؼفمإديمأضرارمعؿعددة،مدـؾقـفومبعدمذظؽ،م

.موهلذامصنغـومغمطدمرؾىمتقثقؼماظعؼدمألغفمحيػظمحؼققماٌرأةموالمؼعرضفومظؾضقوع

م

:ماآلثورماظضورةماظؿكمترتتىمسؾكماظزواجماظعرصك:ماآلثورماظضورةماظؿكمترتتىمسؾكماظزواجماظعرصك

بقـومأنمعـمأرطونمسؼدماظزواجموظلماٌرأة،موطؾمسؼدمالمؼؽقنماظقظلمػقماظذيمسؼدهم

".مأميوماعرأةمغؽقًمبغريمإذنموظقفومصـؽوحفومبورؾ:م"ؼؽقنمبوراًل،مطؿومػقمغصمحدؼٌ

وعـماٌعروفمأنماظعؼقدماظيتمهدثمبنيماظشؾوبمواظػؿقوتميفماىوععوتماآلن،مبؾم

يفماٌدارسماظـوغقؼي،متؽقنمبعقدةمسـمأدرةماظػؿوة،مصقظقفومالمؼعؾؿمبزواجمبـؿف،موبفذامؼؽقنم

اظعؼدمضدمصؼدمرطـًومعـمأػؿمأرطوغفموػقماظقظل،موسؾكمػذامصوظذيمحيدثمبنيماظشؾوبم

واظػؿقوتمظقسمزواجًومسرصقًو،مبؾمػقمظقسمزواجًوميفماألصؾمطؿومدظًماألحودؼٌماظيتمبقـًم

.مضرورةموظلماٌرأةميفماظعؼد

طونمعقجقدًاماآلنمورأيمومسعمسـمايوالتم-مرضلماهللمسـفم-موظقمأنمأبومحـقػيم

اظيتمتمديمإديمعكسمهصؾمظؾػؿقوتماظالتلمؼؿزوجـمبعؼقدمؼلؿقغفومسرصقيموػلمظقلًم

سؼقدًا،مدونمسؾؿمأدرػـ،مثؿمؼرتطفـماظشؾوبمشريمعؿقؿؾنيمألؼيمعلؽقظقي،مظقسؾؿمذظؽمأبقم

حـقػيمظؼولمبعدممجقازمػذهماظصقرةمعـماظزواج،مودـذطرمبعضًومعـماألضرارماظيتمتصقىم

                                           
1)
.م14مص2ج-اظروضيماظـدؼيمم
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اظـؿقفيماظلقؽيم-مشوظىماألحقالم-ماظػؿوةموػلماظطرفماظضعقػماظذيمدقؿقؿؾموحدهميف

:مهلذاماظـقعمعـماظعؼقدمبنيماظشؾوب،موعربراتمذظؽمعومؼؾك

م

بعقدًامسـموظلمأعرػو،مووظلم-ممسودة–عـماٌعروفمأنمإضدامماظػؿوةمسؾكماظزواجمؼؽقنم:مأواًل

أعرػومدقاءمطونمواظدًامأومأخًومأومجّدًا،مأومشريػؿمػقميفماظغوظىمأدرىممبصوحلماظػؿوة،م

وؼـظرميفماألعرمعدصقسًومبوظرشؾيميفمهؼقؼمعصؾقؿفو،موظقسمبـوءمسؾكمسورػيماظػؿوةم

اظيتمضدمتدصعفومإديماخؿقورمعـمالمؼؿـودىمععمعؽوغيمأدرتفو،مبؾمالمؼؿقصرمصقفماىوغىم

اًؾؼل،موػذامعومجيعؾموظلمأعرماٌرأةمسودةمالمؼؿلرعميفمتزوؼٍماظػؿوةمإالمبعدماظؿعرفم

سؾكمأخالقمعـمتؼدممظؾزواجمعـفو،موأدرتف،موعومإذامطونمعلؿقاهماالضؿصوديمدقلوسدهم

سؾكمتلدقسمأدرةمأممال،موشريمذظؽمعـمأعقرمالمتؾؿػًمإظقفوميفماظغوظىماظػؿقوتماظالتلم

ؼؼدعـمسؾكماظزواجماظعريف،مصؿؼدمماظػؿوةمسؾكمػذاماظزواجمعؿلثرةمبعالضيمسورػقيمبزعقؾم

يفماظدراديمأومشريهمؼلؿعفوماظؽالمماظعورػلمواٌعلقلمحؿكمتؼعمصرؼليمظفمصؿقاصؼم

.مسؾكماظزواجمعـفمبعقدًامسـماألدرة

ويفمطـريمعـماألحقونمؼرتطفوماظشوبماظذيمتزوجمبفومسرصقًومبعدمعومزػرمعـفوممبومؼرؼده،م

إعومأنموريمسؿؾقيمإجفوضمأوال،موإجفوضفوم-ممحقـؽذم–وضدمتؽقنمحوعاًلمعـف،موػلم

صقفمعـماظضررماظصقلمسؾقفومطؿومػقمواضح،مأومالموريمسؿؾقيماإلجفوض،موؼػؿضحم

.مأعرػوميفمأدرتفوموبنيمععورصفوموأضوربفو،مألغفؿمؼعؾؿقنمأغفومالزاظًمصؿوةمملمتؿزوج

م

ؼؽقنمحصقلماظػؿوةمأوماٌرأةمسؿقعًوماظيتمتزوجًمسرصقًومسؾكمحؼفومعـماٌرياثمإذام:مثوغقًو

وػذام-تقصكمزوجفومعؿقضػًومسؾكماسرتافمأػؾمزوجفومبفذاماظزواج،مصنذامملمؼعرتصقامبفم

ألغفوميفمطـريمعـماألحقونمدبؿورمزوجًومالمؼؿـودىمععمأدرتفوموإالم-ماحؿؿولمضقيمجدًا

ألسؾؿؿفؿمبف،مصؾـمؼؽقنمهلومذلءمعـماٌرياث،موؼـظرمإظقفوماظقرثيمسؾكمأغفومدخقؾيم

.مسؾكماألدرةمترؼدمايصقلمسؾكمعومظقسمعـمحؼفو



 
246 

وظـمودمصكماظؼوغقنمعومؼلـدػومظؾقصقلمسؾكمذقلءمعـماظرتطي،موظـمهصؾمسؾكم

عمخرماظصداق،مإنمطونمهلومعمخر،موػذامشريمواردميفمحوالتمزواجماظطالبمبزعقالتفؿ،م

وظـمتعطلمغػؼيمأثـوءماظعدة،موالمأيمذلءمعـمايؼققماظيتمؼػرضفوماظشرعمواظؼوغقنم

ظؽؾمزوجيممتمزواجفومبوظصقرةماظشرسقيماظرمسقيمبقادطيماٌقزػماٌكؿصمبعؼقدم

.ماظزواج

وظقمطونماظزواجمعقثؼًومظقجدتماظزوجيماٌلوغدةمعـمأػؾمزوجفوميفمطؾمأعقرػو،م

موجقدمرػؾ،مصننم–ماظذؼـمؼلؿقغفمزواجًومسرصقًوم–وتزدادماٌشؽؾيمتعؼقدًامإذامأمثرمػذاماظزواجم

سؾقفومأنمتؾفلمظؾؼضوءمإلثؾوتمبـقةماظطػؾمٌـمتزوجفو،موسؾقفومأنمتؿقؿؾمعـماٌشوقماظؽـريم

حؿكمهصؾمسؾكمذظؽ،مبعؽسمعومظقمطونماظطػؾمعـماظزواجماٌقثؼمصنغفمؼؾؼلميفماظغوظىم

اٌلوسدةمػقموأعفمعـمبؼقيماألدرة،مواظـظرمإديمػذاماظطػؾمغظرةماظررييمواٌلوسدةمبوسؿؾورهم

.مؼؿقؿًوموىمعلوسدتف

م

اظزواجماظذيمؼلؿقغفمسرصقًومؼمديمإديمادؿفوغيماظشؾوبمبلعرماظزواجموسدمماظـظرةم:مثوظـًو

-إظقفممبومؼلؿقؼفمعـمجفيمأغفمعـممأذدماظعؼقدموأمسوػومبنيماظـوس،محؿكمإنماهللم

.مممسوهميفماظؼرآنماظؽرؼؿماٌقـوقماظغؾقظ-مسزموجؾ

م

بعدمأنمؼرتكماظشوبمصؿوتفماظيتمسوذرػومهًمعومؼلؿقوغفمزواجًومسرصقًو،مإعومبصقرةم:مرابعًو

اظطالق،مأومبوهلفرمدونمرالق،مصننماظػؿوةمؼؽقنمعقضػفًومصعؾًومجدًامبوظـلؾيمإديم

أػؾفو،مصفلمملمدبربػؿمبزواجفومػذامألغفؿمالمؼؼؾؾقنمأنمتؿزوجمبفذهماظصقرةمبعقدًام

سـفؿ،مصفلماآلنمأعوعفؿمالزاظًمبؽرًامملمتؿزوج،مصؿظؾماظػؿوةمترصضمعـمؼؿؼدممإديم

أػؾفومظؾزواجمبفومبليمحفيمتؾدؼفو،موايؼقؼيمأغفومالمترؼدمأنمتػضحمغػلفومألغفومأعومم

أػؾفومبؽر،موػلميفمايؼقؼيمظقلًمبؽرًا،مصؽقػمتلؿحمبظفقرمػذاماألعرمألػؾفومأوم

.مظؾراشىميفماظزواجمبفو
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اظزواجماظعريفمؼقضعماظػؿوةميفمحوظيمغػلقيمشريمعلؿؼرة،مصفقمجيعؾفومدائؿًومعشغقظيم:مخوعلًو

.مغػلقًومبويػوزمسؾكمدرمزواجفو،مألغفمظقمزفرمألػؾفومظقضػمأػؾفومعـفومعقضػًومدقؽًو

واغشغوهلوماظـػللمبفذاماألعرمحيقهلومعـمإغلوغيمطونميفمإعؽوغفومأنمتعقشمسقشيم

رؾقعقيمعلؿؼرةمغػلقًوموسورػقًومإديمإغلوغيمؼشغؾفومدائؿًومأعرمطؾريمخطري،مويفمػذامعـم

.ماظضررماظـػللمعومصقف

م

:مزواجماٌلقور:مزواجماٌلقور

تقضقحمععـكمزواجماٌلقورمحؿكمميؽـمأنموهماًطقةماظؿوظقيم-ممبداؼيم–حيلـم

ايؽؿمسؾكماظشلءمصرعم:موػلمبقونمحؽؿفماظشرسلمبـوءمسؾكمتصقرمصققحمظف،مصؽؿومؼؼول

.مسـمتصقره

اظزواجماظذيمؼؿؿمبنيماظرجؾمواٌرأةمععماتػوضفؿومسؾكمأغفم:موؼؼصدمبزواجماٌلقور

ظـمؼؽقنمعؾزعًومبوٌؾقًمدائؿًومأومشوظؾًومععفومطؿومػقماظشلنميفماٌؾقًمبنيماٌرأةموزوجفوميفم

اظزواجماظعودي،موإمنومؼؽقنمعؾقؿفمععفومحلىمعومتلؿحمبفمزروفمدػرهموإضوعؿف،موعـمغوحقيم

إعومأنمؼؽقنماتػوضفؿومسؾكمأنمهلومحؼماظـػؼيمدقاءمطونمعلوصرًامأومعؼقؿًومععفو،مأومؼؽقنم:ماظـػؼيم

.ماتػوضفؿومسؾكمأغفمالمؼـػؼمسؾقفومإالميفمحوظيمإضوعؿفمععفو

سـدماظؽالممسؾكماظزواجماظعريفمأغفمظؽلمؼؽقنمأيمزواجمصقققًوم-مدوبؼًو–وطؿومبقـوم

ذرسًومالبدمأنمتؿقاصرمصقفمسدةمأعقرمػلمأرطونماظعؼدموذروطمصقؿف،موميؽـمأنمؼقثؼمطؿوم

.مؼقثؼمأيمسؼدمزواج

وسؾكمػذامصنذامتقاصرتمػذهماألرطونمواظشروطميفمسؼدمزواجماٌلقورمصنغفمؼؽقنم

زواجًومصقققًومذرسًو،موالمؼمثرميفمصقؿفمتـوزلماظزوجيمسـمحؼفوميفماظـػؼيميفمبعضماألوضوتم

.مإنمطونماالتػوقمسؾكمذظؽ،مأومتـوزهلومسـمحؼفوميفماٌؾقًمععفو

وعـماٌعروفمأنماظـػؼيمأحدمواجؾوتماظزوجمظزوجؿف،مدظًمسؾكمذظؽمغصقصم

واظقاظداتم:م"يفمذبولمحؼماٌطؾؼي-مسزموجؾ-اظؼرآنمواظلـي،مصؿـماظؼرآنمندمضقلماهللم
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ؼرضعـمأوالدػـمحقظنيمطوعؾنيمٌـمأرادمأنمؼؿؿماظرضوسيموسؾكماٌقظقدمظفمرزضفـم

.م،موإذامطونمػذامحؼًومظؾؿطؾؼيمصقؽقنمحؼًومظؾزوجيمعـمبوبمأودي"وطلقتفـمبوٌعروف

(ادؿقصقامبوظـلوءمخريًا-:م)م()-موعـماظلـيمندمضقلماظردقلم
(1)

،مصفذهماظـصقصم

وشريػومتدلمسؾكمأنماظـػؼيمحؼمعوظلمظؾزوجي،مصقؽقنمحؼفومطقؼفوميفماٌفرمألغفمأؼضًومحؼم

.معوظل

وعـماٌعروفمأنمعـمحؼماإلغلونماظؾوظغماظعوضؾماٌكؿورمأنمؼؿـوزلمسـمحؼفميفمذلءم

عـماألذقوءماٌوظقي،مطؿـوزظفمسـمدؼـمظفمسؾكمآخر،مأومسـمذلءمعـماألذقوء،مأومتـوزظفمسـماٌرياثم

أومبعضفمألحدماظقرثي،موػؽذا،مومبومأنماظـػؼيمحؼمعوظلمظؾزوجيمصقؽقنمطوٌفر،موضدمأبوحماظشرعم

هلوموظزوجفومأنمتعطلمزوجفومذقؽًومعـمعفرػو،مصؽذظؽماظـػؼيمبوظؼقوسمسؾكمتـوزهلومسـمبعضمحؼفوم

ـُِفمَغْػّلومَصُؽُؾقُهم:م"يفمعقضقعماٌفر-مسزموجؾم-ميفماٌفر،مضولماهللم ـِمَذِلٍءمِع ـَمَظُؽِؿمَس َصِنِنمِرِؾ

"َػـِقّؽومَعِرؼّؽوم
(2)

.م

واظؿـوزلمعـماظزوجيمسـمحؼفوميفماظـػؼيمػقمغقعمعـماإلبراء،موؼشرتطميفمإبرائفوم

.مظزوجفومعـماظـػؼيمأنمؼؿقاصرمصقفوماظؾؾقغمواظعؼؾ،موأػؾقيماظؿربع،موسدمماإلطراه

يفم-ميفمبعضماألحقون-ػذامعومؼؿصؾمبؿـوزلماظزوجيمسـمحؼفوميفماظـػؼيمأومبعضفوم

زواجماٌلقور،موأعومتـوزلماظزوجيميفمزواجماٌلقورمسـمحؼفوميفماٌؾقًمععفوميفمشقوبم

اظزوجميفمأدػوره،مصفقمتـوزلمصققحمأؼضًومالمؼمثرميفمصقيماظعؼد،مؼدلمسؾكمذظؽمعومثؾًم

تـوزظًمسـمضلؿؿفوميفماٌؾقًم-م()-ميفماألحودؼٌماظشرؼػيمأنمإحدىمزوجوتمردقلماهللم

،مروىماإلعوممعلؾؿميفمصقققفمبلـدهم-رضلماهللمسـفو-مظؾلقدةمسوئشي-م()-مععمردقلماهلل

عـمم(أيمأطقنمأغوػل)عومرأؼًماعرأةمأَحىَّمإديَّمأنمأطقنميفمعلالخفوم:م"سـمسوئشيمضوظً

                                           
1
.مرواهماظؾكورىمسـمأبكمػرؼرةم(

2)
.م4ممجزءعـماآلؼيمرضؿم–دقرةماظـلوءمم



 
249 

دقدةمبـًمزععيمعـماعرأةمصقفومحدَّة
(1)

صؾؿومَطِؾَرِتمجعؾًمؼقعفومعـمردقلماهللم:مم،مضوظًمسوئشي

ضدمجعؾًمؼقعلمعـؽمظعوئشي:مؼومردقلماهلل:مظعوئشي،مضوظً-م()-م
(2)

.م

أنمزواجماٌلقورمصققحمذرسًومإذامادؿقصكم:مواظـؿقفيماظيتمغصؾمإظقفومبعدمعومذطرغو

أرطونمسؼدماظزواجموذروطمصقؿف،موأعومتـوزلماظزوجيمسـماظـػؼيميفموضًمدػرمزوجفومأومسـم

.محؼفوميفماٌؾقً،مصفوئزمذرسًو،مصالمؼمثرمذظؽمبوظؾطالنميفمػذاماظـقعمعـماظعؼقد

م

:ماظزواجماٌـؾك:ماظزواجماٌـؾك

يفمعلؾلؾماالسبدارماألخالضلماظذيمتلريمصقفمبعضماجملؿؿعوتمأصؾحماظزواجم

اٌـؾلمظفممموردقهمواٌقاصؼقنمسؾكمصؽرتفماٌؿدغقي،موضدمأصؾحمػذاماظزواجمععرتصومبفميفم

بعضماظدولماظغربقي،مصؼدمأخذمذؽاًلمضوغقغقًوميفمػقظـدا،مويفماظقالؼوتماٌؿقدةمأسؾـًموزارةم

أنماٌـؾقنيمأوم:مسؾكمظلونماٌؿقدثيمبودؿماظؾـؿوجقنم(اظؾـؿوجقن)اظدصوعماألعرؼؽقيم

عوزظـومالم:م"اظلقوضقوتمظـمؼؿعرضقامظؾطردمإذامطشػقامسـمعققهلؿماىـلقي،موأضوصًماٌؿقدثي

وظذامصننماألعرمؼرجعمإديمرشؾيمعؼدممم(تؼصدمعومإذامطونمعؼدممرؾىماظؿفـقدمعـؾقًومأممال)غلللم

"مماظطؾى،موعومإذامطونمػقمأومػلمترشىميفمإزفورمػذهماٌعؾقعيمظؾؿفـدؼـ

وضدمأصؾحمعـماٌلظقف،مشريماٌلؿغرب،مأنمتلريماٌظوػراتميفمبعضمذقارعم

اٌدنماظغربقيمتطوظىمبلـماظؼقاغنيماظيتمتؼرمػذاماظـقعمعـماظعالضيماىـلقيماظيتمتلغػفوم

ايققاغوت،مصؾؿمغلؿعمأومغؼرأمأنمذطرًامعـمذطقرمايققاغوتمأومإغوثفومضدمعورسماىـسمععم

.معـؾف،مظؽـمعومتلغػمعـفمايققاغوتمأصؾحمأعرًامُؼطوظىمبفميفمبعضماجملؿؿعوت

                                           
1)

أنمسوئشيموصػؿفومبؼقةماظـػسموجقدةماظؼرحيي،مصققحمعلؾؿمبشرحماظـقويم:مماٌعـكمطؿومضولمبعضماظعؾؿوء

.م48مص10ج

2)
مبلـدهمسـمسوئشيمرضكماهللم1463محم2/1085بوبمجقازمػؾؿفومغقبؿفومظضرتفوم-مطؿوبماظرضوع-صققحمعلؾؿمم

.مسـفو

م
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وألنمعومؼلؿكمبوظزواجماٌـؾلمػقمصؾيمجـلقيمبنيمرجؾمورجؾمأوماعرأةمواعرأة،م

:مصننمبقونمايؽؿماظشرسلمصقفمدقؽقنمبقوغًومظؾعالضيماىـلقيمبنيمرجؾنيموػقمعومؼلؿك

.مبوظلقوق،مأوماٌلوحؼي:مبوظؾقاط،مواظعالضيماىـلقيمبنيماعرأتنيموػقمعومؼلؿك

م

:محؽؿماظؾقاطم:مأواًل :محؽؿماظؾقاطم:مأواًل

اظؾقاطمسالضيمجـلقيمذوذةمبنيمذطرؼـممتففوماظػطرة،موضدمادؿقؼممموردقػوميفم

أذدماظعؼوبماظدغققي،مصضاًلم-مسؾقفؿمذيقعًومصؾقاتماهللمودالعف-سصرمردقلمعـمردؾماهللم

.مسـماىزاءماألخرويماظذيمؼـؿظرمػمالءماظشقاذ

صؼقممظقطمطوغقامميوردقنمػذهماظعالضيماظشوذة،مصـفوػؿمردقهلؿمدقدغومظقطمسؾقفم

سزم-موسؾكمردقظـوماظصالةمواظلالم،موملمميؿـؾقاموزؾقامميوردقنمػذاماظشذوذ،مصعوضؾفؿماهللم

بلنمأردؾمسؾقفؿمرحيًومترعقفؿمبويصكمحؿكمأػؾؽؿفؿ،موملمؼـٍماهللمعـفؿمأحدًامإالم-موجؾ

أػؾفموطوغقامعـقصرؼـميفمابـؿقفمطؿومضولماظعؾؿوء
(1)

ًِمَضِقُممُظقٍطم-:م"سزموجؾ-،مضولماهللم َطذََّب

"مِإغَّومَأِرَدْؾـَومَسَؾِقِفِؿمَحوِصّؾومِإظَّومآَلمُظقٍطمَغفَِّقـَوُػِؿمِبَلَقٍرمم،مِبوظُُّذِر
(2)

.م

واظعؾؿوءمؼؾقـقنمأنمجرمييماظؾقاطمػلمصوحشيموجرمييمطربىمعـمأطربماىرائؿم

وأذـعفو،مواظرأيماألضقىميفمسؼقبيمعـمؼلتلمػذاماظػعؾماظشوئـمأنمؼعوضىمبعؼقبيماظزغو،موػلم

اىؾدمعوئيمجؾدةمإذامطونمعرتؽىمػذهماىرمييمشريمربصـ،مأيمشريمعؿزوج،مواظرجؿمإنم

طونمعؿزوجًو،موعـماظػؼفوءمعـمؼرىمأنمسؼقبيماظؾقاطمػلمضؿؾماظػوسؾمهلذهماظػوحشي،مدقاءم

طونمربصـًومأومشريمربصـ
(3)

.م

م

م

                                           
1)
 .143مص17ج-ماىوععمألحؽومماظؼرآن،مظؾؼرريبم

2)
.م34،33األؼيمرضؿم-دقرةماظؼؿرمم

3)
 .181مص2ج-طػوؼيماألخقورمألبلمبؽرمبـمربؿدمايلقينمايصينمم
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:م(االدؿؿؿوعماىـللمبنيماعرأةمواعرأة)حؽؿماظلقوقم:مثوغقًو :م(االدؿؿؿوعماىـللمبنيماعرأةمواعرأة)حؽؿماظلقوقم:مثوغقًو

ػقمتالضلماٌرأتنيمبوحؿؽوطفؿوماٌؾوذرمجلدؼًوميفمعقاضعم:ماظلقوقمأوماٌلوحؼي

اإلثورةماىـلقيمعـفؿو،مضصدًامظؿقؼقؼماٌؿعيماىـلقي،موضدمغؼؾًمطؿىماظػؼفماإلدالعلمسـم

.مابـمذفوبماظزػري،موصؼفوءماٌوظؽقيمواظشوصعقيموايـوبؾيموابـمحزمماظظوػريمهرؼؿمذظؽ

:موؼلؿدلمهلذاماظرأيمبلدظيمعؿعددةمعـفو

ـَمُػِؿمِظُػُروِجِفِؿمَحوِصُظقَنم-م:م"سزموجؾ-ضقلماهللم:ممأواًل مِإظَّومَسَؾكمَأِزَواِجِفِؿمَأِومَعوم،َواظَِّذؼ

ًِمَأِؼَؿوُغُفِؿمَصِنغَُّفِؿمَشِقُرمَعُؾقِعنَيم ـِماِبَؿَغكمَوَراَءمَذِظَؽمَصُلوَظِؽَؽمُػُؿماْظَعوُدوَن،َعَؾَؽ "مَصَؿ
(1)

.م

م

أنماألدظيماظشرسقيمضدمضوعًمسؾكمأنمبشرةماٌرأةمربرعيميفماالدؿؿؿوعمبفومسؾكمشريم:ممثوغقًو

زوجفوماظذيمأبققًمظفمبوظـص،مصنذامأبوحًماٌرأةمبشرتفومظالدؿؿؿوعمبفومالعرأةم

أخرىمطؿومػقمايولميفماٌلوحؼي،مأومأبوحًمبشرتفومظرجؾمآخرمصننمػذامؼؽقنم

.مإبوحيمظؾقرام

م

ضوممأطـرمعـمغصميفماألحودؼٌماظـؾقؼيمؼػقدمهرؼؿمعؾوذرةماظرجؾمظؾرجؾموعؾوذرةم:ّممثوظـو

اٌرأةمظؾؿرأةمسؾكماظلقاء،مأيمأنمتؾؿؼلمبشرتوػؿوميفماظـقبماظقاحد،مبلنمؼؿغطقوم

وػؿومسرؼوغونمبغطوءمواحد،موإذامطوغًماٌؾوذرةمحراعًلمصنغفومإذامادؿعؿؾًمبوظػروجم

.مطوغًمحراعًومزائدًاموععصقيمعضوسػي

وعـمػذهمماظـصقصماظؿكمهرممعؾوذرةماظرجؾمظؾرجؾمواٌرأةمظؾؿرأةمعومرواهمأبقم

المؼـظرماظرجؾمإديمسقرةماظرجؾ،موالماٌرأةم:م"ضول-مم()-مدعقدماًدريمأنمردقلماهللم

                                           
1)
.م7،م6،م5اآلؼوتم-مدقرةماٌمعـقنم
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إديمسقرةماٌرأةموالمؼػضماظرجؾمإديماظرجؾميفمثقبمواحد،موالمتػضماٌرأةمإديماٌرأةم

"يفماظـقبماظقاحد
(1)

.م

م

وعـمػـوممصننمزواجماٌرأةمبوٌرأة،موعـؾفمزواجماظرجؾمبوظرجؾمؼعدمتغقريًامظؾـظومم

ظؾؾشر،مورصعفؿمبفمسؾكمعرتؾيمايققاغوت،مظؿلدقسماألدرم-مسزموجؾ-اظذيمذرسفماهللم

واظقصقلمسـمررؼؼمػذاماظـظومماظقحقدماظػرؼدمإديموجقدماظذرؼيموادؿؿرارماظـقعمإديمعوم

ذوءماهللمتعودي،مسـمررؼؼمحؾماالدؿؿؿوعماىـللمبنيمرجؾمواعرأةمارتؾطومربورًومذرسقًومبعؼدم

زواجمادؿقصكمأرطوغفموذرورفماظصقققي،موػقمأحدماظلؾؾماظيتمؼرادمبفومهؼقؼماظعػيم

ؼومععشرماظشؾوبمعـم-:م"()-موادؿؼوعيماًؾؼميفمسالضوتماظرجولمبوظـلوء،مضولمردقلماهللم

صؾقؿزوج،مصنغفمأشضمظؾؾصرموأحصـمم(اظؼدرةمسؾكمتؽوظقػماظزواج:مأي)ادؿطوعمعـؽؿماظؾوءةم

"ظؾػرج،موعـمملمؼلؿطعمصعؾقفمبوظصقممصنغفمظفموجوء
(2)

،مأيموضوؼيمعـماظقضقعميفمخطلماالتصولم

  .اىـللمشريماٌشروعمبنيماظرجولمواظـلوء

م

                                           
1)
،موروىمػذامايدؼٌمعلؾؿمصكم241،مص6ج-م،موغقؾماألورورماظشقطوغل393،مص11ج-احملؾك،مالبـمحزممم

.مايقضمورواهماظرتعذىمصكماألدب

2
مبلـدهمسـمسؾدماهللم7/3بوبمعـمملمؼلؿطعماظؾوءةمصؾقصؿم-مطؿوبماظـؽوحم-مأخرجفماظؾكورىمصكمصقققفممم(

بوبمادؿقؾوبماظـؽوحمٌـم-مطؿوبماظـؽوحم-مبـمعلعقدمرضكماهللمسـف،موأخرجفماإلعوممعلؾؿمصكمصقققفم

مبلـدهمسـم1400محم1019-2/1018توضًمغػلفمإظقفمووجدمعمغيمواذؿغولمعـمسفزمسـماٌمنمبوظصقمم

 .سؾدماهللمبـمعلعقدمرضكماهللمسـف
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اظػصلماظـاغىم

ضضاؼاماألخالقمواظلؾوكماظشكصىمظؾؿراػؼنيمواظشؾابمم

اٌؾقثماألولم

مصىم"اإلؼدزم/اظعدوىماٌـؼوظةمجـلقاموعؿالزعةمسوزماٌـاسةماٌؽؿلبم"م

اٌـظورؼنماظطؾىمواظشرسىم

اٌطؾبماألولماٌطؾبماألولم

ماظعدوىماٌـؼوظةمجـلقامعنماٌـظورماظطؾىاظعدوىماٌـؼوظةمجـلقامعنماٌـظورماظطؾى

 

 

:ماظؿـادؾى/اإلنابياإلنابيسدوىماىفازمسدوىماىفازم :ماظؿـادؾى/

واظعدوىماٌؿلؾؾةمسنمزؼادةم،مسدوىماىفازماظؿـادؾىمتشؿلماألعراضماٌـؼوظةمجـلقا

مواظعدوىماظؿىمتؽؿلبمإعامبادؿعؿالمعراحقضمساعةم،ؼؽروباتمصىماىفازماظؿـادؾىاملغشاطم

،مأومسنمررؼقمادؿعؿالمأدواتمشريمععؼؿةمأثـاءماظػقصماظطؾىمأومغؿقفةمإلجفاضمشريمآعنم

مطؿامأنمسدوىماىفازماظؿـادؾىمعنمة،موػذهماظعدوىمضدمتؽونمهلامسواضبموخقؿةموممقت

ضررمدائمموحدوثماٌؿؽنمأنمؼؽونمهلامسواضبمصققةمسؾىماٌدىماظؾعقدمعـلماظعؼم،م

طؿام،ماإلؼدزم/باألجـةموحدؼـىماظوالدةموزؼادةمصرصماإلصابةممبؿالزعةمسوزماٌـاسةماٌؽؿلب

مإديماإلضاللمعنم–مباظؿؾعقةم–أغهمعنماٌؿؽنمأنمتؿلؾبمصىمآالممعزعـةموإصرازاتمتؤدىم

.مجودةمايقاةمواظؼدرةماإلغؿاجقةمظؾؿصابني

مصإنم،وعنمعالؼنيمحاالتمسدوىماىفازماإلنابىماظؿىمهدثمصىمدولماظعاملماإلدالعى

أومؼؿممتشكقصفام،ضؾةمضؾقؾةمػىماظؿىمميؽنماظؿعرفمسؾقفامبوادطةماألذكاصماٌصابنيم

مصىمرؼفمعصرمطشػتمأنمأطـرمعنمغصفماظـلاءمصىمعـطؼةمةموػـاكمدرادةمرائد،وسالجفا

األعراضم-سؾىماألضلم-ظدؼفنمأسراضمظواحدمعنممسدوىمماىفازماإلنابىم،ماظؾقثم

اٌـؼوظةمجـلقامػىماألعراضماظؿىمتـؿؼلمسنمررؼقماىـسمواظؿعرفمسؾىمتشكقصموسالجم
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موذظكمبلؾبماٌضاسػاتماظؿىمهلامتأثرياتمدؾؾقةمطـريةم،سدوىماىفازماظؿـادؾىمعفممجدا

:مماألعراضتؾكوأػمم

إذامترطتمبدونمسالجمصإغفامتلؾبماظؿفاباتمبايوضمتؤدىمإديم:ماظؽالعقدؼا (1

 .ايؿلمخارجماظرحممواظعؼمم

مؼلفلماغؿؼاظهمأثـاءماظعالضةمحقثوػومدرؼعماظعدوىم،م(ايألماظؿـادؾى)اهلربسم (2

 .اىـلقةمباإلضاصةمإديمأغهمؼلفلماغؿؼاظهمعنماألممإديماظطػل

موميؽنمأنمؼؤدىمإديم،ماظلقالنماٌزعنمظقسمظهمأسراضمصىماظـلاء:مماظلقالنم (3

،موميؽنماغؿؼاظهمأؼضامسنمررؼقماظؿفاباتمصىمايوضمواظعؼممإذامتركمبدونمسالج

 .ادؿعؿالماٌراحقضماظعاعة

موػومعؿعددم،اظعدوىماٌـؼوظةمجـلقاأغواعمػومأحدم:ممصريوسماظؾابقؾودىماظؾشرى (4

موبعضمػذهماألغواعمعنماظػريوسمعنماٌؿؽنمأنمتؤدىمإديمدررانمسـقم،األغواع

 .ذامتركمبدونمسالجإاظرحمم

معنماٌؿؽنمأنمؼؤدىمإديممصإغهمإذامتركمبدونمسالجوػومعرضمتـادؾىماظزػرىم (5

موصىماظـلاءم،موصىماظـفاؼةمؼلؾبماظوصاة،تؾفماىفازماظعصؾىمواظؼؾبمواٌخ

م،ايواعلمصإنماظعدوىمتزؼدمعنمخماررموالدةمأرػالمعؿوصنيموتشوػاتمصىماألجـة

 .وهلذامصإغهمعنماٌفممسؿلماخؿؾاراتمعؾؽرامأثـاءمايؿل

ماٌـؼوظةمجـلقامبطػقلمعؤثرمصىماظرجالمأغواعماظعدوىأحدموػوماظرتاؼؽوعوغاسم (6

وميؽنماغؿؼاظهمطذظكمسنمررؼقمادؿعؿالمم،مذائعةمبنيماظـلاءهوأسراض،مواظـلاء

 .اٌراحقضماظعاعة

توجدمدراداتمضؾقؾةمسنممسدوىمماىفازماظؿـادؾىمصىماظدولماإلدالعقةمضدممتم (7

موظذظكمصإنمعنماٌلؿققلمعؼارغةماٌعدالتمبنيمبؾدانماٌـطؼةمأومعؿابعةم،اجراؤػا

وظؽنماظؾقاغاتماحملدودةماٌؿواصرةمتشريمإديمأنم،معلؿوىماظعدوىمصىماظؾؾدان

مصػىماٌغربمسؾىم،سدادمعصابىممسدوىماألعراضماظؿـادؾقةمأزؼدمعنماٌؿوضعأ

 .محاظةمعنممسدوىماألعراضماظؿـادؾقةمطلمدـة600.000دؾقلماٌـالمهدثم

م
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:معؿالزعةمسوزماٌـاسةماٌؽؿلب:معؿالزعةمسوزماٌـاسةماٌؽؿلب

مومبفردم،مؼلؾؾهمصريوسمسوزماٌـاسةماظؾشرى–معؿالزعةمسوزماٌـاسةماٌؽؿلبم–اإلؼدزم

مواظشكصماٌصابمعنم،اظعدوىمباظػريوسمصإنماظشكصمؼصؾحمحاعالمظؾػريوسمعدىمايقاة

اٌؿؽنمأنمؼعقشمحاعالمظؾػريوسمظلـواتمسدؼدةمحؿىمحواديمسؼدمعنماظزعانمأومأطـرمضؾلم

موبدونمسالجمصإنماظػريوسمؼؤدىمإديمإضعافمجفازم،أنمؼصؾحمعرؼضاموميوتمغؿقفةمظإلصابة

موؼؤدىمإديمخمؿؾفمأسراضماإلؼدزماظؿىمعنمأطـرػاماغؿشاراماظللم،اٌـاسةمسؾىمعدىماظوضت

.ماظرئوىموػومعنمأػممأدؾابمماظوصقاتمعنماإلؼدز

وصريوسمغؼصماٌـاسةماظؾشرىمؼـؿؼلمسنمررؼقماظدممواظلائلماٌـوىمواإلصرازاتم

اظعالضةماىـلقةمشريماآلعـةموػومضدمموأػممدؾبمظالغؿؼالم،اٌفؾؾقةموتؾادلمايؼنماٌؾوثة

طؿامميؽنمأنمحيدثمصىمإرارماظزواجمصىمحاظةمم(شريماظشرسى)حيدثمخارجمإرارماظزواجم

م.إصابةمأحدماظزوجنيمباظػريوس

مطؿامأنماظػريوسمميؽنمأنمؼـؿؼلمعنماألممإديماظطػلمخاللماظوالدةمأومسنمررؼقم

موالم،مأومسنمررؼقماظعطسمواظلعال،موالمميؽنماغؿؼاظهمسنمررؼقماالخؿالطماظعادى،اظرضاسة

.مسنمررؼقماظؾعوضموالمايشراتماألخرى

مواظؿقدىماظعؾؿىم،اإلؼدزم/ٌؿالزعةمسوزماٌـاسةماٌؽؿلبم-محاظقام-ذاٍفمجؼوجدمسالموال

سؾىمأىمحالمصإنمعضاداتماظػريوداتمعنم،مصىمإغؿاجمظؼاحمظإلؼدزمضدمذغلماظعؾؿاءموحريػم

داخلماىلدموتؼؾلماالسؿاللمماٌصاحبماظؿؽاثرمماظػريوسمعنمعـعاٌؿؽنمأنمتلاسدمسؾىم

م،موؼؿؿؿعمبـوسقةمحقاةمأصضل،موباظؿاديمتؤدىمإديمأنماٌصابمؼعقشمأرول،ظإلصابةمباظػريوس

المحيصؾونمسؾىمعضاداتماظػريوداتمبلؾبماظؿؽؾػةممععظمماٌؿعاؼشنيمععماظػريوسمؼزالموال

ة،موتشريمغؿائجماظؾقوثمحدؼـامإديمغؿاجهموتعارقهمبػاسؾيإاظعاظقةمواظؿقدؼاتماظـاذيةمسنم

م.أدؾوبمجدؼدمؼلاسدمسؾىمإراظةمايقاةموهلنيمغوسقؿفا

معؾقونمذكصمؼعقشونمععمعؿالزعةمسوزماٌـاسةم(33م)صإنمحوادي،م2008وصىمسامم

موعـفممحواديماظـؾـنيمؼعقشونمصىمعـطؼةمجـوبماظصقراءم،اإلؼدزمصىماظعامل/اٌؽؿلب

صإنمربعم،وصىمبعضمبالدمعـطؼةمجـوبماظصقراءماإلصرؼؼقةمعـلمبوتلواغامودوازؼالغدم،مصرؼؼقامإب

نماغؿشارماإلؼدزممضدمغؿجمامو،مباظػريوساتمعصاب49م–م15أومأطـرمعنماظـلاءمصىمسؿرمػذاماظعددم
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صىماظؾالدمم(األرػالماظذؼنمصؼدوامأحدمأومطالماألبوؼن)مسددمطؾريمعنماألرػالماظقؿاعىمسـه

معالؼنيمرػلمهتمدنم205ػذامباإلضاصةمإديمأنمحواديم،اظؿىمؼرتػعمصقفامععدلماإلصابةمم

.ممدـةمؼعقشونمععماٌؿالزعة15

،معؿالزعةمسوزماٌـاسةماٌؽؿلبمتـؿشرمصىماٌـطؼةمرؾؼامظؿؼدؼراتماألعمماٌؿقدةمو

صإنمسددماإلصاباتم،ماٌـارقماألخرىممعنماظعاملمععموبقـؿامتؾدوماألسدادمضؾقؾةمباٌؼارغةم

موعنماألػؿقةممبؽانمأنمغدركمأنماألسدادماظؼؾقؾةمظإلصاباتمالم،مؼؿزاؼدمصىمطلمبالدماٌـطؼة

.متعـىمأنمخطرماإلغؿشارمضؾقل

إنمععدلماإلصابةممبؿالزعةمسوزماٌـاسةماٌؽؿلبماٌـكػضمغلؾقامصىمعـطؼةماظشرقم

م–م15عنماظؾاظغنيمصىمسؿرم%م0.3إديم%م0.1األودطمومشالمأصرؼؼقامواظذىمؼؼدرمحبواديمعنم

م،ممعنماٌؿؽنمأنمؼػلرمجزئقامبلؾبماظطؾقعةماٌكؿؾػةمواظؼقمماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمظؾؿـطؼة49

باإلضاصةم،ممالمتلؿحممباظعالضاتماىـلقةمضؾلماظزواجموتشفعمسؾىماإلخالصمأثـاءماظزواجمصإغفام

إديمأنمخؿانماظذطورمؼـؿشرمبطرؼؼةمذؾهمطؾقة،مموضدمأثؾتماظؾقثمأنمخؿانماظذطورمؼؽونم

موصىمدرادةمصىم،عصقوباممبعدلمأضلمعنماإلصابةمبػريوسمعؿالزعةمسوزماٌـاسةماٌؽؿلب

تعرضام%م60،موجدمأنماظذطورماٌكؿؿـنيمطاغوامأضلمبـقوم-مسؾىمدؾقلماٌـال-جـوبمأصرؼؼقا

.مظإلصابةمباظػريوسمسنمشريماٌكؿؿـنيمسنمررؼقماالتصالماىـلى

وؼؾدومأنماإلصابةممبؿالزعةمسوزماٌـاسةماٌؽؿلبمصىمعـطؼةماظشرقماألودطمومشالم

مواظرجالماظذؼنممياردونماىـسمععم،اىـسماظؿفارىبم،مأصرؼؼقامترتطزمصىمممارداتماظؾغاءم

موظؽنمميؽنمظؾػريوسمأنمؼـؿؼلمعنم،اظرجالموبنيمعؿعارىماٌكدراتمسنمررؼقمايؼن

حدىماظؾغاؼامأومإمسـدمزؼارةم–مسؾىمدؾقلماٌـالم–ػذهماظػؽةمساظقةماٌكاررمإديماجملؿؿعمم

ايؼنمععمعنمؼؼوعونممبؿاردةم-منمباإلؼدزواٌصاب-ماٌكدراتموحنيمؼؿشاركمعدعن

مونعنماٌصابنيمبعدوىماظػريوسمالؼدرطونمأغفممعصاب%م90اىـسمععمزوجاتفمموحواديم

.مبه

ألنماظـلاءم،ممعنممأطـرماظػؽاتمسرضهمظؾعدوىمباظػريوسماتبامواظشاتواظـلاءماٌراػق

اظشؾابمميؿـعونمووعنماٌػرتضمأنماٌراػؼنيم،منمواٌؿزوجاتمؼػرتضمأنمأزواجفنمخمؾص

وعفؿام،مماالصرتاضاتمشريمحؼقؼقةمظؾفؿقعمذهضدمتؽونمه،مػـامسنممماردةماىـسمضؾلماظزواجم
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طاغتمررؼؼةماإلصابةمباظعدوىمصإنماظؿعاعلمععماظعواضبماالجؿؿاسقةمظإلصابةمباظػريوسمؼصعبم

متماٌشؽالمدؾبأغفنومضدماظـلاءموثؼاصةمتؾومماظـلاءمامعـؿشراألنمػـاكممتققز،مباظـلؾةمظؾـلاءم

م.سادة

م

:ممسالعاتمهذؼرؼة:ممسالعاتمهذؼرؼة

باظرشممعنماالسؿؼادمأنممأسدادماٌؿعاؼشنيمععمصريوسمغؼصماٌـاسةماٌؽؿلبمصىم

مسواعلمضدمتؤدىمإديمدرسةموجودمإالمأنمػـاكمسالعاتمتشريمإديم،اظدولماإلدالعقةمضؾقؾة

م:معـلاالغؿشار

م،عرضماظللماظرئوىموعؿالزعةمسوزماٌـاسةماٌؽؿلبمؼؿالزعانمصىمععظمماألحقان .1

وسؾىمعلؿوىماظعاملمصإنماظللماظرئوىمؼزؼدمبلؾبمزؼادةمعؿالزعةمسوزماٌـاسةم

بنيماٌصابنيم%م50نمخماررماإلصابةمباظللماظرئوىمأسؾىمبـقومأاٌؽؿلب،مو

باظػريوسمعنماٌعدلماظعادىموػومعنمأػمماألدؾابمماٌؤدؼةمظؾوصاةمبنيم

اإلؼدزم،موصىمعـطؼةماظشرقم/اٌؿعاؼشنيمععمصريوسمعؿالزعةمسوزماٌـاسةماٌؽؿلبم

صرؼؼقامصإنمععدالتماإلصابةمباظػريوسمبنيماٌصابنيمباظللماظرئوىمإاألودطمومشالم

 .ؼرانإصىم%م1.8صىمسؿان،م%م2صىماظقؿن،م%م3.3تؾدوممصىمزؼادةمتصلمإديم

،موػىمتلاسدمسؾىمإغؿؼالممجـلقاموظؽنمالمؼؿممسالجفامةتؿواجدماألعراضماٌـؼول .2

 .اٌؿالزعة

وػـاكم،مػومعنمأػمماألدؾابمالغؿؼالماظػريوسمصىماؼرانموظقؾقاو:متؾادلماحملاضن .3

تؼارؼرمعنمطلمبالدماٌـطؼةمأنماظػريوسمؼـؿؼلمسنمررؼقمتؾادلماحملاضنمبنيم

عدعـىماٌكدراتموحواديمغصفماٌدعـنيمظؾؿكدراتمسنمررؼقمايؼنمواظذؼنم

موم2000دخؾوامعلؿشػقاتمبفدفماالضالعمسنممماإلدعانمممصىمررابؾسمبؾقؾقامساعىم

معدعـىماٌكدراتمسنمأجرؼتمسؾىموصىمدرادةم،مطاغوامحاعؾنيمظؾػريوس2003

عـفممطاغوام%م41موجدممأنم،طزمظعالجممماإلدعانمممصىماؼرانامعربأحدررؼقمايؼنم

مؼامذطرواضقاعـفممملمؼلؿعؿؾوام%م50غشطنيمجـلقاموظدؼفممأطـرمعنمذرؼكمجـلىموم

موبـػسماظدرادةموجدمأنم،ضاعوامبؿؾادلماٌالممعؼابلماىـس%م39سؾىماإلرالقموم
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ػـاكماظؾعضمميارسمأطـرمعنمدؾوكمخطرمصىمغػسماظوضتمعنمبنيمعدعـىم

اٌكدراتمومماردىماىـسماظؿفارىمواظرجالماظذؼنممياردونماىـسمععم

 .اظرجال

 

:ماظشؾاب:ماظشؾاباٌراػؼنيمواٌراػؼنيمواألعراضماٌـؼوظةمجـلقامبنيماألعراضماٌـؼوظةمجـلقامبنيم

تؾنيماظدراداتمأنمطـريامعنماظشؾابمواٌراػؼنيمصىمعـطؼةماظشرقماألودطممممسعوامسنم

ضلمؼعرفمودائلمأوظؽنمسددام،مشاظؾامعنماظؿؾقػزؼونمم(االؼدز)عؿالزعةمسوزماٌـاسةماٌؽؿلبم

ماٌـؼوظةمماألخرىاغؿؼاظهمباالضاصةمإديمأنمضؾةمعنماظشؾابمواٌراػؼنيممسعوامسنماألعراض

بقـتمأنمعـلمػذهماظعدوىمهلممجـلقاممباظرشممعنمأنماظؾقاغاتماحملدودةماٌؿواصرةم

.ماظشؾابمأطـرمعنماألسؿارماألخرىوعوجودةمبنيماٌراػؼنيم

صؼطمعنماظشاباتم%م18ذارمإديمأنم،مأمصىمعصر2005واٌلحماظصقىماظدميوجراصىمسامم

موباظرشممعنم،ماظؽالعقدؼاأوماظزػرىمأوممسعوامسنماظلقالنم24-15سؿارمأاٌؿزوجاتمصىم

،ممواظؿفاباتموضرحم،صرازاتمعفؾؾقةإعنمػؤالءماظـلاءمضررنمأنمظدؼفنم%م22ذظكمصإنمحواديم

.معنماٌؿؽنمأنمتؽونمأسراضامألعراضمعـؼوظةمجـلقاوػىم

عنماإلصاباتممباألعراضماٌـؼوظةم%م40مأزفرتمأنم،جرؼتمصىماٌغربأوصىمدرادةم

وذظكمأدىمإديمتؼدؼرم،مم29-15اظشؾابممصىمأسؿارموجـلقامضدمدفؾتمبنيماٌراػؼنيم

.مممممإصابةمدـوؼا240.000ونمتكأنمباإلصاباتمبنيمػذهماظػؽةماظعؿرؼةم

موجدمأنمغلؾةماظـلاءمأضلم،صىمسؿانمبنيماظـلاءماٌؿزوجاتأجرؼتموصىمدرادةمحدؼـةم

م.وأطـرمصىماإلصابةممباألعراضماٌـؼوظةمجـلقا،مممساعًا25مضعفماظـلاءمصىمسؿرمامسام25عنم

م

م

م

م

م

م
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اٌطؾبماظـاغىماٌطؾبماظـاغىم

  عنماٌـظورماظشرسيعنماٌـظورماظشرسي  األعراضماٌـؼوظةمجـلقطيااألعراضماٌـؼوظةمجـلقطيا

م

:مممممظإلدالممسيماظوضاؼةموايػازمسؾىماظصقةمعـفجمعؿؽاعل،موؼؾدومذظكمصقؿامؼؾيم

م

:ممعـفجماإلدالممسيماظوضاؼةمعنماألعراضماٌـؼوظةمجـلقا:مأواًلم :ممعـفجماإلدالممسيماظوضاؼةمعنماألعراضماٌـؼوظةمجـلقا:مأواًلم

وعنمذرطمصقةماظصالةمبلمػىمواجبمعنمواجؾاتهم؛م ،ماظـظاصةمصقهمسؾادةموضربة (1)

 م.طذظكمغظاصةماظـوبمواظؾدنمواٌؽان

 صؼال،موبنيمأنماهللمحيؾفم،مماظـظاصةموأػؾفاماظشرؼػةواظلـةاظؽرؼممماظؼرآنمعدح (2)

م (مِإنَّماظؾَّهشيمؼصيِقبُّماظؿَّوَّاِبنيشيموشيؼصيِقبُّماْظؿصيؿشيَطفِِّرؼنشي):متعادي
(1)

،موحبماهللمظؾؿؿطفرؼنمدظقلمم

 م.سؾىمأػؿقةماظؿطفرمواظـظاصة

ِصقِهم):ممتعاديصؼالحبؾفممظؾـظاصةمواظطفارة،مضؾاءم سؾىمأػلمعلفداهللمتعاديمأثـىم (3)

م (ِرجشيالظيمؼصيِقؾُّونشيمَأنضيمؼشيؿشيَطفَّرصيواموشياظؾَّهصيمؼصيِقبُّماْظؿصيطَّفِِّرؼنشيم
(2)

 .م

م"اظطفورمذطرماإلميانمم"مم:-()-مضالماظـيبم (4)
(3)

 .مأيمغصػه

ظقؽونمأداةماظلواكم وذرع،ممغظاصةماظػممواألدـانمخاصةمصىمم-()-ممترشقبماظـؾى (5)

م"اظلواكمعطفرةمظؾػممعرضاةمظؾربم"م:م،مصؼالمهلذاماظـوعمعنماظـظاصة
(4)

 .م

                                           
.م222جزءمعنماآلؼةمم-ماظؾؼرةمدورةم (1

.م108مجزءمعنماآلؼةمم–ماظؿوبةدورةم م(م2

مبلـدهمسنمأبىم223محم1/203بابمصضلماظوضوءم-مطؿابماظطفارة-أخرجهماإلعاممعلؾممصىمصقققهم م(م3

.معودىماألذعرى،مورواهمأريدمواظرتعذىمسنمأبىمعاظكماألذعرى

وأخرجهماإلعامماظؾكارىمصىم.ممبلـدهمسنمسائشةمرضىماهللمسـفام6/46أخرجهماإلعاممأريدمصىمعلـدهم م(م4

م.مم.مبلـدهمسنمسائشةمرضىماهللمسـفا3/40بابمدواكماظرربمواظقابسمظؾصائمم-مطؿابماظصقام-صقققهم
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طانمظهمذعرممعن"م:م،موسيمايدؼثمبـظاصةماظشعرمأذارمإديماظعـاؼةمواالػؿؿامم (6)

م"صؾقؽرعه
(1)

 .م

:م"مضالمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم.واظعاغةموتؼؾقمماألزاصرمماظػضالتمعنماإلبطرؾبمإزاظة (7)

اًؿانمواالدؿقدادموتؼؾقمماألزاصرموغؿفماإلبطموضصم:مزيسمعنماظػطرةم

م"اظشارب
(2)

 م

ذيقلمحيبممإنماهلل:م"م-م()-ممصؼال،مسينمبـظاصةماظؾقتموداحاتهموأصـقؿهم (8)

ماىؿال،مرقبمجيبماظطقب،مغظقفمحيبماظـظاصة،مصـظػوامأصـقؿؽمموالمتؿشؾفوا

م"باظقفودم
(3)

 م.م

مممبامؼردسهمسنممصقهمأذىمأومضذرطيامؼؾؼىمماظطرؼق،موتوسدمعنغفىمسنمإػؿالمغظاصة (9)

اظربازمسيماٌواردموضارسةماظطرؼقم:ماتؼواماٌالسنماظـالثمم:م"م-()-مذظك،صؼالم

م"واظظل
(4)

. 

م

 

م

                                           
مبلـدهمسنمأبىم4163محم4/74بابمصىمإصالحماظشعرم-مطؿابماظرتجل-مأخرجهمأبومداودمصىمدــهم (م1

.ممػرؼرةمرضىماهللمسـه

مبلـدهمسنمأبىمػرؼرةمرضىم7/206بابمضصماظشاربم-مطؿابماظؾؾاسم-أخرجهماظؾكارىمصىمصقققهم م(م2

مبلـدهم222-1/221بابمخصالماظػطرةم-مطؿابماظطفارةم-وأخرجهماإلعاممعلؾممصىمصقققهم.ماهللمسـه

.مسنمأبىمػرؼرةمرضىماهللمسـه،مورواهمأريد

مبلـدهمسنمسؾدماهللمبنم91محم1/93بابمهرؼمماظؽربموبقاغهم-مطؿابماإلميان-أخرجهمعلؾممصىمصقققهمم(3

.معلعودمرضىماهللمسـه

بابماٌواضعماظؿىمغفىماظـؾىمصؾىماهللمسؾقهمودؾممسنم-مطؿابماظطفارة-أخرجهمأبومداودمصىمدــهمم(4

مبلـدهمسنمععاذمبنمجؾلمرضىماهللمسـه،مورواهمابنمعاجهمواياطممواظؾقفؼىمسنم26محم1/7اظؾولمصقفام

م.ممععاذم
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دسوةماإلدالممإديمال:مثاغقطيام مم:مسـاؼةمبصقةماألجلام:مسـاؼةمبصقةماألجلامدسوةماإلدالممإديمال:مثاغقطيام

،مممعنمأمساءموسـاوؼنأرؾقمسؾقفامعفؿامم(اٌكدرات)واٌػرتاتممهرؼمماٌلؽرات (1)

سممصىماظؿأثقمممو،مسؾىمعنمتـاوهلاوضررمسؼوبةمذرسقةاظؿشدؼد،مممسيمذظكمشاؼةذدد

ظعنماهللم):م،مضالمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمداسدمسؾىمتـاوهلايمطلمعنمظقشؿل

اًؿرموذاربفاموداضقفاموبائعفاموعؾؿاسفاموساصرػاموععؿصرػاموحاعؾفامواحملؿوظةمإظقهم

(وآطلممثـفا
(1)

. 

ُضلضيمعشينضيمحشيرَّمشيم):مصؼالمتعاديمسؾىمعنمحرممعامأحلماهللمعنماظطقؾاتمتدؼطـيا،مأومذقطيامأغؽر (2)

(ِزؼشيَةماظؾَِّهماظَِّؿيمَأخضيرشيجشيمِظِعؾشياِدِهموشياظطَّقِّؾشياِتمِعنشيماظرِّزضيِق
(2)م

ؼشيامَأؼُّفشياماظَِّذؼنشيمآعشيصيوام):م،موضالمتعادي

(َظامتصيقشيرِّعصيوامَرقِّؾشياِتمعشيامَأحشيلَّماظؾَّهصيمَظُؽمضيموشيَظامتشيعضيؿشيدصيوا
(3)م

 .م

وشيُطُؾوام):مصؼالمتعادياإلدرافمسيماظطعاممواظشرابمخشقةماإلضرارمباظؾدنم غفىمسن (3)

م(وشياذضيرشيبصيواموشيَظامتصيلضيِرُصوامِإغَّهصيمَظامؼصيِقبُّماْظؿصيلضيِرِصنيشيم
(4)

 م.

اظؾدنمباظعؿلمورولماظلفرمواىوع،موإنمطانمذظكمسيمصورةمسؾادةماهللم حرممإرػاق (4)

مأرادمأحدػممأنمؼؼومممحنيسؾىمرػطمعنمأصقابهم-()-ماظـيبم مصؼدمأغؽر،تعادي

.مأنمؼصومماظدػرمصالمؼػطر،مواظـاظثمأنمؼعؿزلماظـلاءمصالمؼؿزوج:مؼـام،مواظـاغي اظؾقلمصال

 أغامأسؾؿؽممباهللموأخشاطممظه،موظؽينمأضومموأغام،موأصومموأصطر،موأتزوج:م"مهلم وضال

(5) "اظـلاء،مصؿنمرشبمسنمدـيتمصؾقسمعن

طؿامأغؽرمسؾىمسـؿانمبنمعظعونموسؾدم.م

                                           
1
 .رواهمأبومداودمواياطممسنمابنمسؿرم(

.م32جزءمعنماآلؼةمم-ماألسرافدورةمم(2
.م87مجزءمعنماآلؼةم-اٌائدةدورةمم(3
.م31جزءمعنماآلؼةمم-ماألسرافدورةمم(4
مبلـدهمسنمأغسمرضىماهللم7/2بابماظرتشقبمصىماظـؽاحم-طؿابماظـؽاحم-أخرجهماظؾكارىمصىمصقققهمم(5

.مسـهم
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ممحبقمأبداغفمموأدرػمموجمؿؿعفموذطرػمبنمسؿروموشريػؿاماظغؾومسيماظؿعؾد،م اهلل

 م.سؾقفم

مؼؤذيمأداؤػامطانممرخصمسيمأداءماظػرائض،مإذااظؿكػقفمسنماٌؽؾػنيمبالذرعمم (5)

اظشػاءمعـه،مأومؼؤديمإديم مؼلؾبمظهمعرضطيا،مأومؼزؼدمسيمعرضمضائم،مأومؼؤخرأو-ماىلمم

صشرعماظرخصميؿاؼةماظصقةمواظؾدنمطاظؼصرمصىماظصالةمأومأداؤػامضاسدامعشؼةمزائدة،م

أومغائؿامأومعلؿؾؼقامسـدماظعفزمواظػطرمسنماظلػرمواٌرض،مواظؿقؿممبدلماظوضوءمسـدم

ماألبدانمتؽؾقػاتأنم:ممحؿىمأصؾحمعؼررطيامسـدمساعةماٌلؾؿنياظعفزمسـه،موشريمذظك،

 م.سؾىمصقةماألدؼان عؼدعة

اظوضائيمأطـر،مٌامػومباظطبممواسؿـىوضائقطيا،م طانمرؾطيامسالجقطيامأمأمباظطبمدواءماػؿم (6)

 .سالجم إنمدرػمموضاؼةمخريمعنمضـطار:مععؾوم
 م

:ماظطبماظـؾويمووزقػةماظـؾوةم:ماظطبماظـؾويمووزقػةماظـؾوةم

وضدم،ماألعراض ذيؾةمأحادؼثمتصفمبعضماألدوؼةمظؾعضم-()-موردمسنماظـيبمممممم

مأنمعـفامواظصواب معنماظدؼنمواظوحيماإلهلي،ًامجزءمتـلاػؿممبفامبعضماظعؾؿاءمزاغنيمأغفام

سيمحرارتفاموعـاخفاموزروصفام وعـفامعامؼؾققمبؾقؽةمععقـةوواربفا،معامػومعنمخرباتماظؾقؽةم

موضدمذطر،ممظؽلماظـاسموالمميؽنمأنمحيؿلمسؾىماظعؿوموشريػا،مطاظؾقؽةماظصقراوؼةماظعربقةم

،مؼغػؾهماظؽـريونمممنمؼروقمهلمممؼؿعؾقمباظطبامأنمػـاكمجاغؾطيامػامطي؛م- رريهماهلل-ابنماظؼقمم

ػوماىاغبماظؿوجقفيماظذيمؼؿصلمواإلدالم،ممايدؼثمسنماظطبماظـؾويمأوماظطبمسي

،متعدمحبقمحفرمموضعمذيؾةمعنماٌؾادئماًاظدةمصؼدم،ممبفؿةماظدؼنمووزقػةماظردول

،موعنمعؾادئماإلدالممصىماظعالجمإغهمالمإغلاغيمسؾؿيمدؾقم األداسمظؼقاممصرحمعشقدمظطب

ؼؼفمبؿؾكماظؿفاربماظعالجقةمسـدمأسقاغفا،مبلمؼرطزمسؾىمعامتدلمسؾقهموػوماألخذمبأدؾابم

:ماظعالجموصؼامٌاموصلمإظقهمأضصىمتطورمصقفا،موعنممساتمتؾكماٌؾادئ
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إنمظؾدغكمسؾقكمم"مم:-()-مصؼالم،ممصاحؾه مسؾىوبنيمأنمظهمحؼا،مممضقؿةماظؾدنأضر (1)

"حًؼا
(1)

،مم،موؼرحيهمإذامتعب،موؼـظػهمإذاماتلخمأنمؼطعؿهمإذامجاعموعنمحؼهمسؾقه،م

واجبمالمجيوزمأنمؼـلىموؼفؿلميلابمايؼوقم ػومحق؛موؼداوؼهمإذامعرضمو

،مبلمأنماحملاصظةمسؾقهمعنمحؼوقماهللم-مسزموجل-اهللم ،موظومطانمعـفامحقماألخرى

 .اظؿىمؼؿعنيمأنمتؼدممسؾىمشريػامصىماالظؿزاممبفا

،ممسيماألوبؽةماظعاعةمطاظطاسونمودموهماظوضاؼةمواظعزلماظصقيبماظعدوىموأعرمحذرمعن (2)

المؼوردنم:م،موجاءمصىمايدؼثاألسفممبلمودعمدائرةماظوضاؼةمحؿىممشؾتمايقوان

ممرض
(2)

مسؾىمعصح
(3)

اٌرؼضةماىرباءمباظصقققةمأثـاءمورودممالمخيؾط:مماهوععن؛مم"م

،مصأردلممجمذوم ثؼقفمرجلمأغهمطانمسيموصد:مايدؼثماظصققحموسيممظؾلؼي،ماٌاء

مارجعمصؼدمباؼعـاك:م"موضالمظهم-()-مإظقهماظـيبم
(4)

المتدميواماظـظرم":مم،موسيمايدؼثم

"إديماجملذوعني
(5)

طؾمماجملذومموبقـكموبقـهمضدرمرعحمأوم:"م-م()-ممسـهمروىو،م

م"رحمني
(6)

،موػذهماألحادؼثمالمؼصحمصفؿامأومتطؾقؼفامبأدؾوبمحيرجمعشاسرماٌرؼضم

                                           
مبلـدهمسنمسؾدماهللمبنم7/40بابمظزوجكمسؾقكمحقم-مطؿابماظـؽاحم-مأخرجهماظؾكارىمصىمصقققهم م(1

بابماظـفىمسنمصومماظدػرمٌنمتضررم-مطؿابماظصقامم-موأخرجهمعلؾممصىمصقققهم.مسؿرومبنماظعاص

م187محم816-2/815بهمصوتمبهمحؼامأومملمؼػطرماظعقدؼنمواظؿشرؼقموبقانمتػضقلمصوممؼومموإصطارمؼومم

.مبلـدهمسنمسؾدماهللمبنمسؿرومبنماظعاص

.مضىماظذيمإبؾهمعر:ماٌؿرضم (2

م.ماظذيمإبؾهمصقاح:مماٌصحم (م3

مبلـدهمسنم2231محم4/1752بابمإجؿـابماجملزوممودموهم-مأخرجهمعلؾممصىمصقققهمطؿابماظلالمم م(4

.مسؿرومبنماظشرؼدمسنمأبقهم

موضالم–مبلـدهمسنمابنمسؾاسم3543محم2/1172طؿابماظطبمبابماىذامم-مأخرجهمبنمعاجهمصىمدــهم م(5

.مرجالمادـادهمثؼاتم:محمؼؼهمصىماظزوائدم

م159مصـم10طؿابماظطبمبابماىذاممجـ-مأوردهمابنمحفرمصىمصؿحماظؾارىمبشرحمصققحماظؾكارىم م(6

.مموضالمدـدهمواردم–وغلؾهمابنمحفرمإديمأبومغعقممصىماظطبمسنمسؾدماهللمبنمابىمأوضىم
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ألغهمالبدمظهمصقؿامابؿؾىمبه،موالمجيقزماظشارعمأنموؿؿعمسؾقهمعشؼؿان،معشؼةماٌرض،م

 .وعشؼةمتعؾريهمواظػرارمأوماظـػرةمعـهمبلؾؾه

غؿائففامصىمجمالممماظطبماظؼائممسؾىماٌالحظةمواظؿفربةمواألدؾابمواماحرتدسامإدي (3)

وأبطلمعامأذاسؿهماظوثـقةماىاػؾقةمسـدماظعربم ،ادؿعؿالماألدوؼةموررقماظعالج

مواالسؿؿادمسؾىماألدؾابماًػقةم،األدؾابماظظاػرةمواظلـنماظؽوغقةإػؿالموشريػممعنم

م؛ممورضيمشريمعػفوعة،موذعوذةمؼروجفاماظلقرةمواظدجاظونمتائم واظؼوىماجملفوظةمعن

إنمسؾدماهللمإذامجاءمعنمحاجةمصاغؿفىم:مزؼـبماعرأةمسؾدماهللمبنمعلعودمضاظت سنف

،مموإغهمجاءمذاتمؼوم:م،مضاظتمتـقـحمطراػةمأنمؼففممعـامسؾىمأعرمؼؽرػه ،مإديماظؾاب

صدخلم:مممضاظت،،مصأدخؾؿفامهتماظلرؼرموسـديمسفوزمترضقينمعنمايؿرةم،مصؿـقـح

خقطمرضيم:معامػذاماًقطم؟مضؾت:مصرأيمسيمسـؼيمخقًطامصؼال ،مصفؾسمإديمجاغيب

،ممسعتمردولماهللممإنمآلمسؾدماهللمألشـقاءمسنماظشرك:ممضالممصأخذهمصؼطعهمثم،ظيمصقه

ملمتؼولمػذا،موضدم:مضؾتمظه:ممضاظت،م"ذركمإنماظرضيمواظؿؿائممواظؿوظة:م"ؼؼولمم-()-م

اظقفوديمؼرضقفا،مصؽانمإذامرضاػامدؽـت،م طاغتمسقينمتؼذف،مصؽـتمأخؿؾفمإديمصالن

إمنامؼؽػقكمأنم.مصإذامرضاػامطفمسـفام إمنامذاكمعنماظشقطان،مطانمؼـكلفامبقده،:مصؼال

،مالمم،ماذفموأغتماظشاسيمأذػبماظؾأسمربماظـاسم:م"-()-متؼوظيمطؿامضالماظـيبم

"،مذػاءمالمؼغادرمدؼؿطيامذػاءمإالمذػاؤك
(1)

،مواٌرادمباظرضىماٌؤدؼةمظؾشركمػىمرضىمم

اىاػؾقةمأمماظرضقةماٌشروسةمصىماإلدالممصإغهمالمحرجمصىمإدؿعؿاهلامورؾبماظؿشاصىم

                                           
مبلـدهم7/172طؿابماظطبمبابمرضقةماظـؾىمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم-أخرجهماإلعامماظؾكارىمصىمصقققهم م(م1

وأخرجهماإلعاممعلؾممصىمصقققهمطؿابماظلالممبابمادؿقؾابمرضقةماٌرؼضم.مسنمسائشةمرضىماهللمسـفا

.ممبلـدهمسنمسائشةمرضىماهللمسـفا2191محم4/1721-1722
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"أذرك عنمسؾقممتقؿةمصؼد"م:م-()-مورويمسنمسؼؾةمبنمساعرمسنماظردولم.مبفا
م(1)

؛م

(2)"ظه عنمسؾقممتقؿةمصالمأمتماهللمظه،موعنمسؾقمودسةمصالمودعماهلل"موسيمرواؼةم

. 

اظطرؼقمسؾىمعنمؼدسونماظطبممضطعأماٌلاءظةماىـائقةمواٌدغقةماظذىميوضعمعؾد (4)

عنمتطؾبموملمؼعرفمعـهمربمصفوم":م،مصؼالمسؾقهماظصالةمواظلالمظقلوامعنمأػؾهػممو

"ضاعن
(3)

-وظقلتمبدواء،موضدمحصرماظـيبمم،موأعاماظرضيمصفيمدساءموتضرعمإديماهلل ،

()-موطقةممذربةمسللموذررةمحمفم:ماظشػاءمسيمثالث :األدوؼةمحبلبمزعـه،مصؼالم،

"مبـارم
(4)

ملمتردمصقفامإالمأغفامضدمذطرتمصىمأدظةمأخرىمدؾقمأنمماظرضقةم،موإذامطاغتم

 .ذطرغاػا

هصقلم حنيمذفعمسؾىصؿحمبابماألعلمسؾىمعصراسقهمأعامماألرؾاءمواٌرضىمععطيا،م (5)

،معفؿامرالمواتصل،موضضىمسؾىماظقأسممبإذنماهللظشػاءمعنمطلمعرضاظعؾمماٌوصلمل

رضيماهللمسـهمسنمسنمأبيمػرؼرةمف.ماٌلؿعصقة احملطم،موسؾىمعامؼلؿىمباألعراض

"معامأغزلماهللمداءمإالمأغزلمظهمذػاء":ممضالم-()م-اظـيبم
(5)

ظؽلمداءمم"م:ومسنمجابر،م

"متعادي ،مصإذامأصابمدواءماظداءمبرئمبإذنماهللمدواء
(6)

نماهللمملمإم"م:سيمايدؼثو؛م

                                           
.م.ممعلـدمسؼؾةمبنمساعرمرضىماهللمسـه4/156أخرجهماإلعاممأريدمصىمعلـدهم م(م1

.مماٌصدرمغػلهم (م2

مسنم4586محم4/194طؿابماظدؼاتمبابمصقؿنمتطؾبمبغريمسؾممصأسؿتم-مأخرجهمأبومداودمصىمدــهم م(م3

طؿابماظدؼاتمم-م53-8/52وأخرجهماظـلائىمصىماظلـنماظؽربىم.مسؿرومبنمذعقبمسنمأبقهمسنمجده

.م.مبابمصػةمذؾهماظعؿدمسنمسؿرومبنمذعقبمسنمأبقهمسنمجده

.ممبلـدهمسنمابنمسؾاس159-7/158طؿابماظطبمبابماظشػاءمصىمثالثم-مأخرجهماظؾكارىمصىمصقققهم م(م4

مسنمأبىم7/58طؿابماظطبمبابمعامأغزلماهللمداءمإالمأغزلمظهمذػاءم-مأخرجهماظؾكارىمصىمصقققهم م(م5

.مػرؼرةمرضىماهللمسـهم

محم4/1729أخرجهماإلعاممعلؾممصىمصقققهمطؿابماظلالممبابمظؽلمداءمدواءموادؿقؾابماظؿداوىم م(م6

.م.ممسنمجابرمبنمسؾدماهللمرضىماهللمسـه2204
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"عنمجفؾهم ؼـزلمداءمإالمأغزلمظهمذػاءمسؾؿهمعنمسؾؿه،موجفؾه
(1)

صقهم:مضالماظشوطاغي،م

،مماألرؾاءمبأغهمالمدواءمظهمدظقلمسؾىمأغهمالمبأسمباظؿداويمٌنمطانمبهمداءمضدماسرتف

 م.وأضروامباظعفزمسـه
 

 :ىـلقةضمااعراألررقماظوضاؼةمعنماظعػةمأػمم (10)

ؼام:م"ممسيمضوظهم-()-مأعرتماظشرؼعةماظغراءماظشؾابمباظزواجموحضمسؾقهماظـيبمظؼدممم

عنمادؿطاعمعـؽمماظؾاءةمصؾقؿزوجم،مصإغهمأشضمظؾؾصر،موأحصنمظؾػرج،مععشرماظشؾابم

"مظهموجاءغهموعنمملمؼلؿطعمصعؾقهمباظصوممصإ
(2)

حرعتمذيقعماألدؼانماظلؿاوؼةمو....م

مظقةستـاضمالاعراألنمممنمطـريطياإبصػةمخاصةم؛محقثماظؾواطم،موةمابصػةمعاظزغىم

م.هدثمبلؾبماالتصالماىـليمشريماٌشروع

 
 

 

م

                                           
.م26رضمم-مأغظرماهلاعشم م(م1
مبلـدهمسنمسؾدماهللمبنم3/34طؿابماظصوممٌنمخافمسؾىمغػلهماظعزوبةم-أخرجهماظؾكارىمصىمصقققهم م(2

طؿابماظـؽاحمبابمادؿقؾابماظـؽاحمٌنمتاضتم-وأخرجهمعلؾممصىمصقققهم.معلعودمرضىماهللمسـه

.مم1400محم1019م–م2/1018غػلهمإظقهمووجدمعؤغةمواذؿغالمعنمسفزمسنماٌؤنمباظصومم
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اٌؾقثماظـاغكم

 اظلؾقكمشريماظصقكمظؾؿراػؼنيمواظشؾابموسالجف

معـماٌـظقرؼـماظطؾكمواظشرسكمم

اٌطؾبماألولماٌطؾبماألولم

مماظؿدخنيمواإلدعانمعـماٌـظقرماظطؾكاظؿدخنيمواإلدعانمعـماٌـظقرماظطؾك

 

:ممغؾذةمتارخيقة:ممغؾذةمتارخيقة

اظؿدخنيمسؿؾقةمؼؼقممصقفاماٌدخـمحبرقمعادةماظؿؾغ،محقثمؼؿؿمتذوقماظدخانم

وادؿـشاضف،مموتؿؿمػذهماظعؿؾقةمسيماٌؼامماألولمباسؿؾارػاممماردةمظؾرتوؼحمسـماظـػسم

بادؿكدامماٌػرتماظذىممؼصدرمسـماحرتاقماٌادةماظػعاظةمسيماظدخانمعـؾماظـقؽقتنيمممام

جيعؾفامضابؾةمظالعؿصاصمعـمخاللماظرئة،موتعدماظلفائرمعـمأطـرماظقدائؾمذققسًامظؾؿدخني،م

.مموػـاكمودائؾمأخرىمظؾؿدخنيمعـؾماظلقفارمواظشقشةموشريػا

وؼعدمتدخنيماظؿؾغمعـمأطـرمأذؽالماظؿدخنيمذققسًامحقثممياردفمأطـرمعـمعؾقارم

ذكصمسيمععظؿماجملؿؿعاتماظؾشرؼة،موػـاكمأذؽالمأضؾمذققسًامظؾؿدخنيمعـؾمتدخنيم

ايشقشمواألصققن،موتعؿربمععظؿماٌكدراتماظيتمتدخـمإدعاغقة،موتصـػمبعضماٌقادمسؾكم

أغفامخمدراتمصؾؾةمعـؾماهلريوؼـمواظؽقطاؼنيماظصؾبموػلمعقادمذاتمغلؾةمادؿكدامم

.ممحمدودة

مضؾؾماٌقالد،محقثموجدتمآثارمتدلمسؾقفمإبانم5000وؼرجعمتارؼخماظؿدخنيمإديمسامم

.ممتؾؽماظػرتةمسيماظعدؼدمعـماظـؼاصاتماٌكؿؾػةمحقلماظعامل

وضدماخؿؾػتمثؼاصةممصفؿماظؿدخنيمسربماظزعـ،موتؾاؼـتمباخؿالفماألعؽـةمعـمحقثم

طقغفمعؼددامأومصاحشا،مراضقامأومعؾؿذال،موضدمأثؾؿتماظدراداتماظطؾقةمأنماظؿدخنيمؼعدمعـم
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اظعقاعؾماظرئقلقةماٌلؾؾةمظؾعدؼدمعـماألعراضمعـؾمدررانماظرئة،مواظـقباتماظؼؾؾقة،موعـم

اٌؿؽـمأنمؼؿلؾبمسيمحدوثمسققبمخؾؼقةمظؾفـنيمسيماٌرأةماياعؾمواإلجفاضمأوم

 .ماظقالدةماٌؾؽرة

مم::تأثريماظؿدخنيمسؾكماظقزائػماظعضقؼةتأثريماظؿدخنيمسؾكماظقزائػماظعضقؼة

إنمادؿـشاقماٌقادماٌػرتةمواٌكدرةممسيمصقرةمشازمعؾكرمإديماظرئؿنيمؼعدمررؼؼةم

درؼعةموصعاظةمظلرؼانماٌكدراتمسيمجمرىماظدممحقثمتؤثرمسؾكماٌلؿكدممخاللمثقانمعـم

أولمادؿـشاقمهلا،موتؿؽقنماظرئؿانمعـمعالؼنيمايقؼصالتماهلقائقة،موهدثماٌقادم

اٌلؿـشؼةمتػاسالتمطقؿقائقةمسيماظـفاؼاتماظعصؾقةمسيماٌخمغظرًامظؿشابففامععماٌقادماظيتم

تػرزمرؾقعقًامعـؾماألغدورصنيمواظدوباعنيماظؾذؼـمؼرتؾطانمبأحادقسماظلعادة،موؼـؿجمسـمذظؽم

احلاسمطاذبمباظعؾقمؼرتاوحمبنيماحملػزماٌعؿدلماظذيمؼلؾؾفماظـقؽقتني،موبنيمحاظةماظقؼظةم

.ممواظشعقرمباظـشاطماظيتمؼلؾؾفاماهلريوؼـمواظؽقطاؼني

إنموصقلمادؿـشاقماظدخانمإديماظرئؿنيمظفمتأثريمدؾيبمسؾكمصقةماإلغلان،موؼـؿجم

سدمماالحرتاقماظؽاعؾماظـاتجمسـمتدخنيماظؿؾغمأومايشقشمأولمأطلقدماظؽربقنماظذيمؼعقؼم

بدورهمضدرةماظدممسؾكمريؾماألوطلفنيمسـدمادؿـشاضفمإديماظرئؿني،موػـاكماظعدؼدمعـم

اٌرطؾاتماظلاعةمسيماظؿؾغمتلؾبمخماررمصققةمخطريةمظؾؿدخـنيمسؾكماٌدىماظطقؼؾمعـؾم

اظؼصقرمسيموزائػماألوسقةماظدعقؼةمواظـقباتماظؼؾؾقة،مودررانماظرئة،ممواظلؽؿةماظدعاشقة،م

 .مواظعفزماىـلل،موضؾةموزنماألرػالماٌقظقدؼـمألممعدخـة

:ماظؿأثريمسؾكماٌراػؼنيممواظشؾابم:ماظؿأثريمسؾكماٌراػؼنيممواظشؾابم

ؼؾدأمععظؿماٌدخـنيماظؿدخنيمخاللمعرحؾةماٌراػؼةمأوماظؾؾقغماٌؾؽر،محقثمؼروقم

اظؿدخنيمظؾؿصيراػؼنيمواظشؾابمٌامحيؿؾفمعـمسـاصرماٌكاررةمواظؿؿرد،مطؿامأنموجقدممناذجم

عرعقضةماٌؽاغةموأؼضطياموجقدمأضراغفؿماظذؼـمؼدخـقنمؼشفعفؿمسؾكماظؿدخني،موغظرطيامظؿأثرم

اٌراػؼنيمبأضراغفؿمأطـرمعـماظؽؾار،مصغاظؾطيامعامتؾقءمباظػشؾمحماوالتماآلباءمواألعفاتم
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واٌدارسمواظعاعؾنيمسيماجملالماظصقلمعـماألرؾاءموشريػؿمسيمعـعماٌراػؼنيمواظشؾابم

.معـموربةمتدخنيماظلفائر

وغظرطيامألنماٌدخـنيممياردقنمغشاًرامظفمأثارمدؾؾقةمسؾكماظصقة،مصإغفؿمؼؾفأونمإديم

تربؼرمدؾقطفؿ،موػذامؼعينمأغفؿمؼضعقنمأدؾابطيامظقصيؼـعقامبفامأغػلفؿمإذامملمؼؽـمظدؼفؿمأدؾابم

عـطؼقةمٌؿاردةماظؿدخني،موسؾكمدؾقؾماٌـال،مصإغفمعـماٌؿؽـمأنمؼربرماٌدخـمدؾقطفم

بأنماٌقتمػقمعصريمطؾمحل،موباظؿاظلمصؾـمتغريماظلفائرمذقؽطيامسيمػذهمايؼقؼةماظقاضعة،مأوم

انماظعؿرمعؼدرموظـمؼـؼصفماظؿدخني،موعـماٌؿؽـمأنمؼعؿؼدماظشكصمأنماظؿدخنيمؼرحيفمعـم

اظضغطمأومانمصقفمصقائدمأخرىمتربرمخماررة،مػذهماألغقاعمعـماظؿربؼراتماًادسةمولدم

باٌعـكماظلؾيبمأدقأمأغقاعماظؿربؼر،مألنماظؿؾغمالمؼـؿجمسـفمأيمغشقةموالمؼؤثرمبؼقةمسؾكمعراطزم

 .اٌؿعةمعـؾفمصكمذظؽمعـؾمبؼقةماٌكدرات،موآثارهماظضارةمععروصةموعقثؼةمجقدا

تؿعؾؼماٌكاررماظصققةماظرئقلقةماظـاوةمسـمررقماالدؿفالكماٌكؿؾػةمباإلصابةم

بأعراضماظؼؾبمواىفازماظدوريماظيتمؼؿلؾبمصقفامغاضؾماظؿدخني،موععمعرورماظقضتمؼلؿحم

برتدبمطؿقاتمػائؾةمعـماٌقادماٌلررـةمسيماظػؿموايـفرةمواظرئؿني،موتعؿربماألعراضم

اظـاذيةمسـماظؿدخنيمعـمأطربماألدؾابماٌؤدؼةمظؾقصاةمسؾكمعلؿقىماظعاملمسيماظقضتم

اياضر،مطؿامتعدشيمعـمأطربماألدؾابمظؾقصاةماٌؾؽرةمسيماظدولماظصـاسقة،موسيماظقالؼاتم

محاظةمدـقؼطيامبلؾبمأعراضمعؿعؾؼةمباظؿدخني،مطؿامضدرتم500.000اٌؿقدةممتقتمحقاظلم

درادةمحدؼـةمأنمثؾثمدؽانماظصنيمعـماظرجالمدقفمؼشفدونماخنػاضطيامسيمععدلماظعؿرم

.مغظرطيامظؾؿدخني

وتصيقاولمحؽقعاتمطـريةمعـعماظـاسمعـماظؿدخنيمبشـمريالتمدسائقةمعـاػضةمظف،م

تصيـشرمسيمودائؾماإلسالمماٌكؿؾػةموتصيؾؼلماظضقءمسؾكماظؿأثرياتماظضارةمظؾؿدخنيمسؾكماٌدىم

اظذيمؼؤثرمسؾكماألذكاصم-ماظؾعقد،موؼعدماظؿدخنيماظلؾيبمأوماظؿدخنيماظػرسلم

اظلؾبماظرئقللمظػرضمضقاغنيمحظرم-ماٌؿقاجدؼـمسيماٌـطؼةماحملقطةمباٌدخـنيم

اظؿدخنيمحقثممتمصرضمػذهماظؼقاغنيمعـمأجؾمعـعماألصرادمعـماظؿدخنيمسيماألعاطـم

اٌغؾؼةماظعاعةمعـؾماٌؼاػكمواٌطاسؿمودورماظلقـؿا،مواظػؽرةمعـمورائفاممػكماظؿـػريمعـم
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اظؿدخنيمجبعؾفمحمظقرامسؾكمغطاقمأودع،مباإلضاصةمإديموضػماظدخانماظضارماظذيمؼـػثم

سيماألعاطـماظعاعةماٌغؾؼة،موػـاكمػدفمعشرتكمبنيماٌشرسنيمؼؿؿـؾمسيماظؿـػريمعـم

اظؿدخنيمبنيماظُؼصر،موضدمضاعتمبالدمسدؼدةمبلـمضقاغنيمورممبقعمعـؿفاتماظؿؾغمظؾعؿالءم

دونماظلـماظؼاغقغقة،موملمتعؿؿدمطـريمعـماظؾؾدانماظـاعقةمدقاداتمعؽاصقةماظؿدخني،مممامدصعم

.ماظؾعضمإديماظدسقةميؿالتمعؽاصقةماظؿدخني

وختؿؾػمآثارماإلدعانمسؾكماجملؿؿعمبشؽؾمطؾريمبنيماٌقادماٌكؿؾػةماظيتمؼؿؿم

اٌشؽالتماالجؿؿاسقةماظيتمتلؾؾفا،موؼرجعمذظؽمإديماالخؿالصاتماظؿشرؼعقةم-موأؼضطيا–تدخقـفام

وتطؾقؼمضقاغنيماٌكدراتمحقلماظعامل،موسؾكماظرشؿمعـمأنماظـقؽقتنيمعادةمتلؾبماإلدعانم

بشؽؾمطؾري،مصإنمآثارػامسؾكماظقسلمظقلتمذدؼدةموعؾققزةمبؾمضاتؾةموعقػـة،معـؾمايشقشم

واظؽقطاؼنيموأعػقؿاعنيمأومأيمعلؿقضرمأصققغلمآخر،موألنماظؿؾغمظقسمخمدرطيامشريمضاغقغل،م

صإغفمالؼشفدمدقضامدقداءمتؿلؿممبكاررمتؤدىمإديمرصعمأدعارهمسؾكماٌلؿفؾؽني،موهلذامؼلفؾم

 .تـاوظفمواظقضقعمصكمخماررهماًاصةمواظعاعة

:ماإلضالعمسـماظؿدخنيم:ماإلضالعمسـماظؿدخنيم

ؼرشبمععظؿماٌدخـنيمسيماإلضالعمسـماظؿدخنيموظؽـفؿمالمؼؼقعقنمبذظؽ،مواظعدؼدم

عـفؿمحاولمباظػعؾموصشؾ،موطؿامرأؼـا،متعدعيمأسراضماإلضالعماظػعؾلمسـماظـقؽقتنيمأسراضًام

ؼلريةمشريمعؤٌة،موهلذامصإغفمالمميؽـمأنمؼؽقنمذظؽموحدهمدؾؾًامظؾصعقبةماظيتمؼقاجففام

اٌدخـقنمسـدماإلضالعمسـماظؿدخني،موغلؾةماظػشؾماظؽؾريةمصكماالضالعمسـف،مطؿامأغـامغعرفم

أنماظعاداتماٌرتؾطةمباظؿدخنيمميؽـمتغقريػامعـؾمأيمساداتمأخرىمدونمأظــؿمأوم-مأؼضًا-

 .مضــــرر

:متربؼرممماردةمسادةماظؿدخني:متربؼرممماردةمسادةماظؿدخني

إنشيماظؿدخنيمؼلاسدػؿمسؾكماظرتطقزمأوماالدرتخاءمأوماظشعقرم:مسادةمعامؼؼقلماٌدخـقن

باظلعادة،موإغفؿمدقػؼدونمطؾمذظؽمإذامتقضػقامسـماظؿدخني،مواًقفمعـمػذهماألذقاءم

اظيتمؼعؿؼدونمأغفؿمدقػؼدوغفامؼصعبمسؿؾقةماإلضالع،موحؿكمسـدعامؼؿكذمبعضماٌدخـنيم
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ضرارًامجادًامباإلضالعمسـماظؿدخني،مأحقاغًامتؤثرمبعضماٌعؿؼداتماظرادكةمسؾكمتصرصاتفؿم

.مبطرؼؼةمالمذعقرؼة،مظذامعـماألصضؾمخمارؾةمطؾمػذهماٌربراتماظشائعة

وػـاكمبعضماظػقائدماألخرىماظيتمؼزسؿماٌدخـقنمأنمسادةماظؿدخنيمهؼؼفامهلؿ،م

ؼدسكماظؾعضمأنماظؿدخنيمجيعؾفؿمالمؼشعرونمباٌؾؾ،موظؽـمعـماظـاحقةم:موسؾكمدؾقؾماٌـال

اٌـطؼقة،مميؽـمظؾؿدخـمأنمؼػؽرمسيماظعدؼدمعـماألذقاءماٌػقدة،مأومسؾكماألضؾ،مشريم

اظضارةماظيتمميؽـمأنمتزؼؾماظشعقرمباٌؾؾ،مهلذامصإغفمباظرشؿمعـمذظؽمدـفدمأنماٌكاوفمأوم

 .ماألذقاءماظيتمميؽـمصؼدػامواظيتممتمذطرػامآغػامعامػلمإالمأوػام

 

:ممسقائؼماإلضالعمسـماظؿدخني:ممسقائؼماإلضالعمسـماظؿدخني

سادةمعامؼؼؾؾماٌدخـقنمعـمحفؿماألذقاءماظلقؽةماظيتمدقؼؾعقنمسـفامسـدماإلضالعمسـم

اظؿدخنيمعـؾممتـاولماظلؿقممواظؿعرضمظألعراضماٌؿقؿةموبداًلمعـمذظؽ،مصفؿمؼرطزونمسؾكم

األذقاءماظيتمدقػؼدوغفامأوماظيتمؼروغفامطؿضققات،موالمؼعينمذظؽمأغفؿمظقلقامسؾكمدراؼةم

باٌكاررماظصققةموشريػا،مصػلمايؼقؼةمذيقعماٌدخـنيمتؼرؼؾًامسؾكمدراؼةممبكاررم

سؾكماظرشؿمعـماظؿؼؾقؾمعـمذأغفاموأػؿقؿفا،مواظؼقؿةماظيتمؼضقػقغفام-مبقجفمسام-اظؿدخنيم

سؾكمصقائدماظؿدخنيمطاظشعقرمباالدرتخاءمواظرتطقز،ماظيتمخياصقنمعـمصؼدػا،مػلمضقؿةمطؾريةم

إديمحدمؼؽػلمظزؼادةماٌكاررماٌفؾؽةمواٌعروصةمجقدًا،مأضػمإديمذظؽماٌلاوئماظققعقةم

سـدعامؼصؾحماظشكصمعدخـًامسيمساملمؼؿزاؼدمصقفمسددماٌؼؾعنيمسـماظؿدخني،موسؾكمدؾقؾم

اإلحلاسمباظعزظةمواظشعقرمباظذغب،مواالضطرارمإديمسدمماظؿدخنيمأثـاءماظلػرموسيم:ماٌـال

األعاطـماظعاعة،موغؾذماجملؿؿعمظؾؿدخـ،مواإلحلاسمباالسؿؿادمواالرتؾاطماظشدؼدمباظلقفارة،م

واظؽقةمواًؿقلموصؼدماٌالماظذيمميؽـمأنمؼـػؼفماٌدخـمسيمأذقاءمأخرىمعػقدة،مصفذام

-معامؼعـقفماإلضالعمسـماظؿدخني،موبلؾبمتقحقدماظؿػؽريمشريماظلؾقؿمعـمجاغبماٌدخـني

-مأواًل-ممالبدمعـماظرتطقز–دقاءمظؾففؾمبايؼائؼمأوماٌعؿؼداتماظيتمتعؿؾمبشؽؾمالمذعقريم

 .سؾكماألدؾابماظيتممتـعماٌدخـمعـماإلضالعمسـماظؿدخني

م
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:مأضرارماظؿدخني:مأضرارماظؿدخني

وعفؿامؼؽـمعـمأعرماظشلءماظذيمملمؼؿؿماظؿطرقمإظقفمسيمسؿؾقةماإلضالعمسـماظؿدخني،م

صفـاكمأضرارمأخرىمعادؼةمساعة،موميؽـمررحمذظؽمعـمخاللمغؼاشمبلقطمغرطزمسؾكمأنم

اإلضالعمسـماظؿدخنيمؼعـكماظؿكؾصمعـمجمؿقسةمعـماٌقادماظلاعةمواظؽقؿقائقةماٌفؾؽةم

.ماظؿكمتشؿؿؾمسؾقفاماظلقفارةمسـدمتدخقـفا

:ممعـماظلؿقمماٌعروصةمجقدًا-مممصؼط–وتؿضؿـماظؼائؿةماظؿاظقةمبعضًام

.ممعـظػمعـزظل:مماألعقغقام (1)

،ماٌعروفمبأغفمؼلؾبماظلررانمسيم(أنقؾقؽا)معلؿكؾصمجذورمغؾاتمحشقشةماٌالكم (2)

 .مايققاغات

 .مؼدخؾمسيمدؿماظػؽران:مماظزرغقخم (3)

 .مؼلؿكدممسيمسؿؾماألصؾاغمواإلدػـجماظصـاسلموعرتؾطممبرضماظؾقطقؿقا:مماظؾـزؼـم (4)

 .مشازمؼلؿكدممسيماظلقائؾماًػقػة:ممعرطبماظؾققتانماظغازيم (5)

شازمداممخيرجمعـمسقادمماظلقاراتموؼلؿكدممطـريًامسيم:ممأولمأطلقدماظؽربقنم (6)

 .محاالتماالغؿقار

 .مؼلؿكدممسيماظؾطارؼاتموؼرتؾطمبأعراضماظرئةمودررانماظربودؿاتا:مماظؽادعققمم (7)

 .مدؿمممقتمععروفمجقدًا:مماظلقاغقدم (8)

 .معؾقدمحشريمحمظقرمادؿكداعف:ممديمديمتلم (9)

 .مؼلؾبمتؾقػماظؽؾدمسيمايققاغات:مصققراتماإلؼـقؾم (10)

 .مؼلؿكدممسيمحػظماظعقـاتمواظؿقـقط:مصقرعاظدػاؼدم (11)

 .مؼلؿكدممسيمشرفماإلسداممباظغازاتماظلاعة:مدؾاغقدماهلقدروجنيم (12)
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ؼؽقنمداعًامسيماىرساتماظؽؾريةموحمظقرمادؿكداعفمسيماظعدؼدمعـم:ماظرصاصم (13)

 .ماٌـؿفات

 .معؾقدمحشري:معقـقبرؼـم (14)

عؽقنمؼؿؿمبقعفمسيمذؽؾمطراتموؼلؿكدمميػظماٌالبسمطؿؾقدم:ماظـػؿاظنيم (15)

 .محشرى

 .مؼلؾبمزؼادةمايلادقةمسيمأعراضماظرئة:ماظـقؽؾ (16)

 .مسـصرمعشعمعلؾبمظؾلرران:ماظؾقظقغققمم (17)

مبعضًامعـماألضرارمايؼقؼقةماظيتمؼؿكؾصمعـفام–مطؿفردمبداؼةم–وػذهماألذقاءمتعؿربم

 .اٌدخـمسـدماإلضالعمسـماظؿدخني

م

:ماظػقائدماظصققةمظإلضالعمسـماظؿدخني:ماظػقائدماظصققةمظإلضالعمسـماظؿدخني

تصؾبم:مسـدعامؼؼؾعماٌدخـمسـماظؿدخني،مالمؼصابمباألعراضماٌرتؾطةمبف،معـؾم

اظشراؼنيموارتػاعمضغطماظدم،موعرضماظؼؾبموعرضماظشرؼانماظؿاجل،مواظذحبةماظؼؾؾقةم

واظلؽؿةماظدعاشقةموزؼادةماظؽراتمايؿراءمسيماظدم،مواظؿزاؼدمسيمععدلماظقصقاتموصغرموزنم

األرػالمحدؼـلماظقالدةموعرضماظزػاميرموغؼصماظػقؿاعنيمواٌعادنمواظؿفابماظشعبم

.مماهلقائقةماٌزعـموايادمواغؿػاخماظرئة

طلررانماظرئةمواظػؿمواىؾدمواظؾلانم:موالمؼصابمبأعراضماظلررانماٌكؿؾػةم

.مموايـفرةمواٌريءمواٌـاغةمواظؽؾقةمواٌعدةمواظؾـؽرؼاسمواظرحؿ

طاظؿفابماألغػموضرحةماٌعدةمواظدواظلم:مطؿامالمؼصابمبأعراضمايلادقةماٌكؿؾػةم

واظضعػمواظصدصقةموشريػامعـماألعراضماىؾدؼةماألخرىمواالظؿؽامماظؾطلءمظؾفروحم

 .مواظشقكقخة
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:ممعامحيدثمسـدماالعؿـاعمسـماظؿدخنيم:ممعامحيدثمسـدماالعؿـاعمسـماظؿدخنيم

:ممدضقؼةم20بعدمعرورم-م(1)

 .مؼعقدمضغطماظدممواظـؾضمإديماياظةماظطؾقعقة (أ)

 .مؼزدادمدرؼانماظدممسيماظقدمواظؼدمموجيعؾفؿامأطـرمدصؽًا (ب)

:ممداساتم8بعدمعرورم-م(2)

 .متعقدمععدالتماألوطلفنيمسيماظدممإديمحاظؿفاماظطؾقعقة (أ)

 .تؼؾمصرصماإلصابةمباألزعاتماظؼؾؾقة (ب)

:ممداسةم24بعدمعرورم-م(3)

 .ؼؿؾددمأولمأطلقدماظؽربقنمعـماىلؿ (أ)

 .متؾدأماظرئؿانمسيماظؿكؾصمعـماظؾؾغؿ (ب)

:ممداسةم48بعدمعرورم-م(4)

 .مخيؿػلماظـقؽقتنيمعـماىلؿ (أ)

 .متؿقلـماظؼدرةمسؾكماظؿذوقمواظشؿ (ب)

 .متؾدأماألسصابمسيماظـؿقمعـمجدؼد (ج)

 :وػـاكمصقائدمأخرىمتظفرمسؾكمصقةمعـمؼؼؾعمسـماظؿدخنيمبعدمصرتاتمزعـقةمععقـةمطاظؿادي

:ممداسةم72بعدمعرورم-م(1)

 .مؼصؾحماظؿـػسمأدفؾمحقثمتؾدأمذعبماظؼصؾةماهلقائقةمسيماالغؾلاط (أ)

 .متزدادمحققؼةماىلؿ (ب)
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:ممبعدمعرورمعـمأدؾقسنيمإديماثـكمسشرمأدؾقسًام-م(2)

.ممؼزدادمدورانماظدممسيماىلؿمممامجيعؾماٌشلمأدفؾ

:مبعدمعرورمعـمثالثةمإديمتلعةمذفقرم-م(3)

تؿقلـمحاظةماظؿـػسمواٌشؽالتماٌؿعؾؼةمبفمطاظؽقةمواحؿؼانماىققبماألغػقةم (أ)

 .موضقؼماظؿـػس

 %.م10مإديم5ؼزدادمسؿؾماظرئةمبـلؾةمترتاوحمعـم (ب)

:ممٌدةمسامم-م(4)

.ممتؼؾمصرصةماإلصابةممبرضماظؼؾبمإديماظـصػ

:مبعدمعرورمزيسمدـقاتم-م(5)

 .متؼؾمغلؾةماإلصابةممبرضمدررانماظرئةمظؾؿدخـماظعاديمإديماظـصػمتؼرؼؾًا (أ)

تؼؾمغلؾةماإلصابةمباظلؽؿةماظدعاشقةمإديماظـلؾةماظيتمؼؿعرضمهلاماٌؼؾعمسـم (ب)

 .ممساعًا15مإديم5اظؿدخنيمعـم

.ممتؼؾمغلؾةماإلصابةممبرضمدررانماظػؿموايـفرةمواٌريءمإديماظـصػم(جـ)

:ممبعدمعرورمسشرمدـقاتم-م(6)م

 .ممتاثؾمغلؾةماظقصقاتمغؿقفةماإلصابةمبلررانماظرئةماظـلؾةمسـدمشريماٌدخـني (أ)

 .مؼؿؿمادؿؾدالماًالؼاماظؼابؾةمظؾؿلررـ (ب)

متؼؾمغلؾةماإلصابةمبلررانماظػؿموايـفرةمواٌريءمواٌـاغةمواظؽؾقةم (ج)

.ممواظؾـؽرؼاس

 :بعدمعرورمزيسمسشرةمدـةم-م (7)

 .مخطرماإلصابةممبرضماظؼؾبمؼصؾمإديمغػسماظدرجةمسـدمشريماٌدخـني
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ممامدؾؼمذطرهمسـممأخطارماظؿدخنيمصققًاموعادؼًاموععـقؼُا،مجيبمتؼدؼؿماظـصققةمظؽؾم

اٌدخـنيمباإلضالعمسـماظؿدخني،موإنمصاحبمذظؽمبعضماٌعاغاةماظقضؿقة،مصإغفامميؽـم

اظؿغؾبمسؾقفامباظعزميةماظؼقؼة،مواإلرادةماظصؾؾة،محؿكمؼؿفـبماإلغلانمػذهماٌكاررماظيتم

.ممظقسمهلامأؼةمصائدةمتعقدمسؾكماإلغلان

م

اٌطؾبماظـاغكماٌطؾبماظـاغكم

ماظشرسكاظشرسكممغظقرغظقراملاملممعـعـ  واإلدعانواإلدعانمماظؿدخنياظؿدخنيخماررمخماررم

م

:م:مواإلدعانواإلدعانمماظؿدخنياظؿدخنيممزاػرةزاػرةممخطقرةخطقرة

معقادمعـمشريهمأوماظؿدخنيمؼؿعاركمنمبمهدثفمصقؿامواإلدعان،ماظؿدخنيمخطقرةمتظفر

مآثارمعـمساعةمبصػةماجملؿؿعاتمصكمهدثفموصقؿامباظغة،مصققةمأضرارمعـماألخرىماإلدعان

.مواالغفقارماظضعػمسؾقفامؼرتتبموأخالضقةمواجؿؿاسقةمصققةموأضرارمطـرية،مدؾؾقة

مصقؿفاونمبلقطة،مدفؾةمأغفاماألعرمبادىءمٌؿعارقفامتظفرمضد-معـالم–ماظؿدخنيمصظاػرة

.ماظلقؽةموآثارػاموذرػامخطرػامصقلؿػقؾمؼدرى،مالمحقثمعـمعـفاموؼؽـرمبفا

مطؾمصكماظؿدخنيمسؾقفمؼلفؾماٌدخـمأنمتعارقفاموطـرةمغؿشارػاامأدؾابمأػؿموعـ

.مماألعاطـمعـمطـريموصكمزعان

مبؾمأدرتفمأصرادمبنيماٌـزلمصكماظلقؽةماظعادةمػذهمميارسماٌدخـنيمبعضمصرتى

مػذهمصكمباآلباءماظؿشؾفمؼقرثفؿماألبـاءمبنيماظؿدخنيمأنمخيػكموالمغقعف،مشرصةمصكموحؿك

.مأبقهمسقعيدهمطانمعامسؾكمصقـاماظػؿقانمغاذكءموؼـشأم،اظلقؽةماظعادة

معـاخموؼؾقثماظلؾؾكماظؿدخنيموؼضرم،األدرةمأصرادمودائرماألبـاءمبصقةماظؿدخنيموؼضر

مجبؿقعمامضارِّمؼصؾحموحده،مباٌدخـمخاصاماظضررمؼؽقنمأنموبدلم،اظـقمموشرصةماظؾقت

.ماٌـزلمأػؾ

مسؾقفمؼرتتبماظذىماظؿعاركمعـماإلطـارمسؾقفامؼرتتبماظؿعاركمدفقظةمأنماٌؤطدموعـ

مضقىمدائرمتؿضاصرمأنماظقاجبمعـمطانموظذظؽم،واظضررمواظؿعبمواٌرضماظشرمآثارمزؼادة
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مارتؽابفمأضرارمألنماٌـؽرات؛معـمعـؽرمأومدقؽةمسادةمأومآصةمطؾمعـاػضةمصكماجملؿؿع

مواجملؿؿع.موذرهمخطرهمؼعؿماظعـانمظصاحؾفموؼطؾؼموؼرتك،مباإلدعانمؼؿػشكمحنيموأخطاره

ماًطر،معـموحيؿقفامغػلفمؼصقنماظضارة،ماظلؾؾقةماظظقاػرمػذهمعـؾمٌؼاوعةمؼؿصدىمسـدعا

م.مماهلالكمعقاردمغػلفمؼقردمؼؼاوعفاموالماظظقاػرمػذهمؼفؿؾموسـدعا

موعامطؾفمظؾؿفؿؿعماظـفاةمعـمذظؽمعؼاوعةمسؾكمؼرتتبمعام-()-ماهللمردقلمبنيموضد

معـؾ:م"-()-ماهللمردقلمضالمحقثماجملؿؿعمضقاعمعـماظشرمعـاػضةمسدممسؾكمؼرتتب

مأسالػامبعضفؿمصأصابمدػقـة،مسؾكمادؿفؿقامضقممعـؾمصقفامواظقاضعماهللمحدودمصكماظؼائؿ

:مصؼاظقامصقضفؿمعـمسؾكمعرواماٌاءمعـمادؿلؼقامإذامأدػؾفامصكماظذؼـمصؽانمأدػؾفا،موبعضفؿ

موإنمذيقعا،مػؾؽقامأرادواموعامترطقػؿمصإنمصقضـا،معـمغؤذموملمخرضامغصقؾـامصكمخرضـامأغامظق

"ذيقعامونقامنقامأؼدؼفؿمسؾكمأخذوا
(1)

.مم

مإديماإلدالممدسامطؿاماظلالعة،مأدؾابمإديماإلغلانمووجشيفمباظصقة،ماإلدالممسـكموضد

.ماظعالجمعـمخريماظقضاؼةمألنماألعراض؛معـماظقضاؼة

مباظـاس،ماٌـؿشرةماٌدعرةماظلقؽةماظعاداتمتلؿؾدمالمحؿكماإلدعانماإلدالممحاربموضد

مسؾكمؼؾـكمذاربفمسؾكمايؽؿمصإنمأخطرػا،موماظلقؽةماظعاداتمأطربمعـماظؿدخنيمأنمومبا

 م:بفاموغـقهماظقفا،مغشريمأنمبـامجيدرمأعقر

ماظؿدخنيمصكمأنمواظعؾؿمايدؼثماظطبمطشػمحقثمظؾؿدخني،ماظصقكماظضررمم:أوال

.محمرعامؼؽقنمأغفمصقفمذؽمالمصؿؿام،األعراضمعـماظعدؼدمؼلؾبموأغفم،صققةمأضرارا

:متعاديمصؼالماإلدرافمسـماإلدالممغفكموضدم،وتؾذؼرامإدراصاماظؿدخنيمصكمأنممم:ثاغقًا

م"تصيلضيرغيُصقاموشيَظاموشياذضيرشيبصيقاموشيُطُؾقا"
(2)

شيمإغينَّ،ممتشيؾضيِذؼرطيامتصيؾشيذِّرضيموشيَظا:م"صؼالماظؿؾذؼرمسـموغفكم، ماْظؿصيؾشيذِّرغيؼ

"اظشَّقشياِرنيغيمإغيخضيقشيانشيمَطاغصيقا
(3)

متشيؾضيلصيْطفشياموشيَظامسصيصيِؼَؽمإغيَظكمعشيغضيُؾقَظًةمؼشيدشيَكمتشيفضيعشيؾضيموشيَظا"م:متعاديموضال،مم

"اْظؾشيلضيِطمُطؾَّ
(4)

موصكماٌال،مإضاسةماإلدالممحرمموضدمظؾؿال،مإضاسةماظؿدخنيموصكم.

                                           
 .بشريمبـماظـعؿانمسـم238م–م3/237ماظؼرسةمباب-مماظشفاداتمطؿاب-مصقققفمصكماظؾكاريمأخرجفمم 1)

 (2
 .31ماآلؼةم–ماألسرافمدقرةمم

3
 .27،26جزءمعـماآلؼةمرضؿمم–ماإلدراءمدقرةمم)م

 .29ماآلؼةممجزءمعـم–ماإلدراءمدقرةمم( 4
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:مثالثامظؽؿموؼؽرهمثالثامظؽؿمؼرضكمتعاديماهللمان"مم-()-ماظردقلمؼؼقلماظصققحمايدؼث

موأنم،تػرضقاموالمذيقعا،ماهللمحبؾؾمتعؿصؿقاموانمذقؽا،مبفمتشرطقاموالمتعؾدوهمأنمظؽؿمصريضك

"اٌالموإضاسةماظلؤالموطـرةموضال،مضقؾمظؽؿموؼؽرهمأعرطؿ،ماهللموالهمعـمتـصققا
(1)

،م

مصقفامظؾـارموإذعاالمظألعقالمحرضاموجدغاهماظؿدخنيمإديمغظرغامصإذامحمرعة،ماٌالمإضاسةف

 .ماظقرـمأوماظصقةمسؾكمؼعقدمسائدمدون

مغفك:م"صرؼحمذظؽمصكمدؾؿةمأمموحدؼثم،صؿقرمعـماظدخانمذاربمؼالحظفمعامم:ثاظـام

مؼشربفمأوموػؾة،مألولمؼشربفمعـماظػؿقرمبفذاموؼشعر"موعػرتمعلؽرمطؾمسـمم-()-مماهللمردقل

مثؿماظقضتمبعضماعؿـعماذامذربفمسؾكمؼداوممعـموطذظؽمؼشربف،مثؿمسـفمؼـؼطعمأومعؿؼطعا،

.مموصؿقرهمرأدفمبدورانمصقشعرمظشربفمساد

مضدموظؽـفمؼؿعاراه،معـموىؿقعمدائؿةمبصػةماظؿدخنيمصكمحاصؾماظؿػؿريمأنموايؼقؼة

.ماٌدخـنيمظؾعضمؼؾدومال

مباالعراضماظقصقاتمذيقعمعـمبؽـريمأطـرمػكماظؿدخنيمسـماظـاوةماظقصقاتم"نإ

مدقؤدىماظؿدخنيمسـماظؿقضػمنمإ:م"اظعاٌقةماظصقةمعـظؿةمتؼرؼرموؼؼقلم".جمؿؿعةماظقبائقة

"جمؿؿعةماظطؾقةماظقدائؾمذيقعمتلؿطقعفمالممباماألسؿارموإراظةماظصقةمهلنيمادي
(2)

.م

مالنمحمرعامؼؽقنمصإغفماظؼدرمػذاممبـؾماالغلانمحقاةمسؾكماظؿدخنيمضررمظـامتؾنيموإذ

"اظؿَّفضيُؾَؽِةمإغيَظكمِبَأؼضيِدؼُؽؿضيمتصيْؾُؼقاموشيَظام"مؼؼقلمتعاديماهلل
(3)

ماظؿدخنيمؼؽقنماظـلؾةمػذهمومبـؾ،م

.ماظؿفؾؽةماديمباظـػسمإظؼاء

ماحملقطماهلقاءمصكماظدخانمؼـػخماٌدخـمالنمظؾغري،مومظؾـػسمضرراماظؿدخنيمصكمنإ

موضدم،مؼدخـقامملمممـموباآلخرؼـمبـػلفممصقضرمصقف،مػقماظذىماجملؾسمصكمأومأدرتفمصكمبف

                                           
م2/153مإياصاماظـاسمؼلأظقنمالمتعاديماهللمضقلمباب-مماظزطاةمطؿاب-مصقققفمصكماظؾكاريمأخرجفم( 1

محاجةمشريمعـماٌلائؾمطـرةمسـماظـفكمباب-مماالضضقةمطؿاب-مهصققحمصكمعلؾؿموأخرجفم–

3/1341. 

 .م37-36ماظؾارصمسؾكمحمؿدم.دماظصقةمسؾكموأثرهماظؿدخني 2) 

 .195ماآلؼةممجزءمعـ–ماظؾؼرةمدقرةم( 3
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موالمالضرر")م:م-م-اهللمردقلمصؼالمباظغريماالضرارموسـماظـػسمضررمسـماإلدالممغفك

م.م("ضرار

:ماإلدعانمزقاػرمعـمذظؽموشريماظؾقضاءمواظلؿقممواًؿرماظؿدخنيمتعاركمأدؾاب

:مػكماظؿعاركماديمتدسقماظؿكماألدؾابممإن

 :اظعؼؾمتغققب (1

"ماالدؿعؿارم"ػقماٌكدراتموزفقرمواإلدعان،ماظؿعاركماغؿشارمأدؾابمأولمعـمأن

مدؼـقامؼضعػفاموأنمواإلدالعقة،ماظعربقةماظؾالدمذقطةمسؾكمؼؼضكمأنمغػلفمسؾكمأخذماظذى

ماظؿعاركمصكمؼؿؿـؾمػذهماالدؿعؿارمرشؾاتماديمررؼؼموأؼلرم،واجؿؿاسقاموصققاموخؾؼقا

ماظعربكماظعؼؾمسؾكماظؾقضاءمواظلؿقممواٌكدراتمواظؿدخنيمباًؿرمواظؿلؾطمواإلدعان

ماظؼقؿمظؽؾمإػدارمػقماٌكدراتموماظؿدخنيمررؼؼمسـماظعؼؾماشؿقالمصإنم،االدالعك

م،واالجؿؿاسقةماالضؿصادؼةموايقاةماىلؿاغقة،موظؾصقةماظؾدغقةمظؾؼقىموإػدارمواٌؾادىء

مومل،مادؿعؿرػاماظؿكماظؾالدمصكمواألصققنمايشقشمبزراسةماالدؿعؿارماػؿؿاممغرىموظذا

مواظؼضاءماظشعقبمػذهمإلضعافمماظؾالدمػذهماديماظلؿقممػذهمبؿصدؼرمضاممبؾمبذظؽمؼؽؿػ

 .سؾقفا

 :واإلغفاكماظؿعبمتقػج (2

مععموإرػاضفؿ،موتعؾفؿماظعاعؾنيمبعضمععاغاةمأؼضاماظلؿقممتؾؽماغؿشارمأدؾابموعـ

متفدئةمحماوظةماديماظعاعؾنيمبؾعضمؼدصعممماماظشكصقةموضعػماظقسكمعلؿقىمػؾقط

 وععاغاةمإرػاضامتزؼدػؿماظؿكماظلؿقممتؾؽماديمصقفربقنم،ؼزسؿقنمطؿامراحؿفاإمأومأغػلفؿ

 .وتعؾا

 :اظدؼـكماظقازعمابؿعاد (3

مصاإلغلانمضعػف،مأوماظدؼـكماظقازعموجقدمسدممواإلدعانماظؿعاركمأدؾابمأػؿموعـ

مأعاماظلؿقم،مهلذهمصرؼعامؼؼعمعامشاظؾامضعقػامسـدهمطانمأوماظدؼـكماظضؿريمصؼدماظذى

معزاظؼمغػلفمجيـبمصإغفم،بـقاػقفموؼـؿفكماإلدالممبأواعرمصقأمترموتعاظقؿفمبدؼـفماٌلؿؿلؽ
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مصفكمودؼـا،مذرسامحمرعةمطقغفامجاغبماديماظلؿقممػذهمأنموؼقضـم،واإلدعانماظؿعارك

موالمضررمالم:م"ايدؼثمصػكمواظضرارماظضررمسـماإلدالممغفكموضدم،صقفامصائدةموالمضارة

مأوماظصقةمأوماظعؼؾمأومباظؾدنمؼضرمعامطؾمسـموتعاديمدؾقاغفماظعزةمربموغفكم،"ضرار

ماديمبأؼدؼؽؿمتؾؼقاموال":متعاديماهللمضالمحقثماظؿفؾؽةمصكمظؾقضقعمدؾؾامؼؽقنمأوم،اٌال

 م".اظؿفؾؽة

 

 :األعقةموتػشكماىفؾماغؿشار (4

موتػشكماىفؾمواغؿشارمواظـؼاصكماظعؾؿكماٌلؿقىمػؾقط:مواإلدعانماظؿعاركمأدؾابموعـ

ماظلؿقممتؾؽمبأضرارماظعؾؿمسدممسـفمؼؿلؾبمممامواظؼطاساتماظؾالدمعـمطـريمصكماألعقة

متؼقؼةماٌكدراتمصكمأنماىفالءمبعضمهلامؼروجمزائػةمدساوىمصؿـؿشر،مممبضارػامواالدؿفاغة

 .خارؽةمدسقىموػكماىـلقةمظؾـاحقة

 

:م:مممواإلدعانواإلدعانمماظؿعاركاظؿعاركممأضرارأضرار

مأوماٌكدرةماٌقادمعـمشريػامأوماظؾقضاءماظلؿقممأوماٌكدراتمأوماًؿرمتعاركمنإ

موجرائؿمواضؿصادؼة،موغػلقةموصققةمدؼـقةمطـريةمأضرارمسؾقفامؼرتتبمظؾعؼؾماٌغقؾةماٌلؽرة

.مموخطريةمطـرية

مأغقاعمعـموشريػاماٌكدراتمهدثفمعامأنموجدغا:ماظدؼـكماظضررماديمغظرغامصإذا

ماظقفمؼـؿؾفمأنمجيبمجدامخطريمأعرموخؾؼفماالغلانمدؼـمصكماظؾقضاءمواظلؿقمماًؿر

ماضرتافمؼفسؾموتلفؾم،سؾادتفمحؼماهللمؼعؾدموعؾفمصالم،وتغطقفمبعؼؾفمتضرمصفكم،اىؿقع

.ماٌكدراتمػذهمبلؾبمخفؾمأومحقاءمدونمسالغقةمؼػعؾفاموضدم،واظذغقبماٌعاصك

موتؼقؿم،اٌدعـنيمسالجمصكماظؽـريمتؿؽؾػماظدوظةمأنمصـرىمظؾؿفؿؿعمباظـلؾةموأعا

مأغػلفؿمسؾكمظقصرواموجمؿؿعفؿمالغػلفؿماظظاٌقنمطػمصؾقم،اظؽـريمتؽؾػفاماظؿكماٌصقات

م.مسالجفامسؾكمتصرفماظؿكماالعقالمعـماظؽؾريماٌؼدارمػذامجمؿؿعفؿموسؾك
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م:مم:ماظشرسكاظشرسكممايؽؿايؽؿممخالصةخالصة

مواإلدعانماظؿعاركمنإ:مغؼقلمذطرتماظؿكمواألضرارماظلابؼةماألدؾابمسؾكموترتقؾا

أومصكمععـكممزيرحمرعة،مألغفاممطؾفاماظؾقضاءمواظلؿقمماٌكدراتمأغقاعمودائرمواًؿر

مالمأضرارمصكمواجملؿؿعمأصقابفامتقضعموطؾفام(وهفؾفماظعؼؾمتلرتمأغفاممبعـك)ماًؿر

مذظؽماديمتعاديماهللمأذارموضدمواجؿـابفامعـعفاموجيبماظشقطان،مسؿؾمعـموػكمهلامحدود

شيمَأؼُّفشيامؼشيا:م"وتعاديمدؾقاغفمضقظفمصك مرغيجضيسظيموشياْظَأزضيَظامصيموشياْظَأغضيصشيابصيموشياْظؿشيقضيِلرصيماْظكشيؿضيرصيمإغيغَّؿشيامآعشيصيقاماظَِّذؼ

ضي م"تصيْػِؾقصيقنشيمَظعشيؾَُّؽؿضيمَصاجضيؿشيـِؾصيقهصيماظشَّقضيَطانغيمسشيؿشيؾغيمِع
(1)

.م

مصضالماجؿـابفاماٌلؾؿمواجبموأنماظشقطان،مسؿؾمعـموأغفامونسمرجسمأغفامصؾني

مضالموطؿامعـفامؼؼرتبموأالموأػؾفامجماظلفامجيؿـبمأنمعطاظبمأغفمأىم،سـفاماالعؿـاعمسـ

موشيؼشيصصيدَُّطؿضيموشياْظؿشيقضيِلرغيماْظكشيؿضيرغيمِصلموشياْظؾشيغضيضشياءشيماْظعشيدشياوشيَةمبشيقضيشـيُؽؿصيمؼصيقِضعشيمَأنضيماظشَّقضيَطانصيمؼصيرغيؼدصيمإغيغَّؿشيام"م:تعادي

ضي غيماظؾَِّفمِذْطرغيمسشي ضـيؿشيفصيقنشيمَأغضيؿصيؿضيمَصفشيؾضيماظصََّؾاِةموشيسشي م"عصي
(2)

.م

ماهللمذرسفمٌاموصؼامايدمبعؼقبةمصاسؾفامؼعاضبمأنمإديمتؤدىماظؿكماظؽؾائرمعـمطؾريةمغفاإ

 .تعادي

م

:م:مواإلدعانواإلدعانمماظؿدخنياظؿدخنيممزقاػرزقاػرممسالجسالجممصكصكمماظدؼـكاظدؼـكمماظقازعاظقازعممأػؿقةأػؿقة

ماجملؿؿعمتقردماظؿكماظظقاػرمأخطرمعـمواإلدعانماظؿدخنيمزقاػرمأنماٌعؾقممعـ

مضدوةمتعؿربماظؿكاظػؽاتممعـممياردفامطؾريامسددامأنمصكمتربزموخطقرتفام،اهلالكمعقارد

مأسضاءمطؾارمبعضوم،مواظدساةماظعؾؿاءمبعضومطاألرؾاءموغاصقةمعقجفةموتعؿربمظؾؿفؿؿع،

م.ماظعؿؾمورؤداءماٌلؽقظنيمطؾارمبعضوم،مباىاععاتماظؿدرؼسمػقؽة

مصكماظشرائحمهلذهمواإلدعان،ماظؿدخنيمعـماظعالجمصكمسؾقفمغرطزمأنمجيبمعامأػؿموعـ

ماظدؼـكماظقازعمأػؿقةموتؿفؾكم،"اظدؼـكماظقازع:"شرسمسؾكماظرتطقزموظغريػؿماجملؿؿع

                                           
1
 .90مماآلؼةم–ماٌائدةمدقرةمم(

 .91اآلؼة-ماٌائدةمدقرةم( 2
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مػذهمعـؾمأنمؼعؿؼدمسـدعاماالغلانمألنمعؾققز؛مبشؽؾمواإلدعانماظؿدخنيمزقاػرمسالجمصك

.مسـفامبـػلفمؼـأىمصإغفمذرسا،محمرعةمواظعاداتماظظقاػر

موزفرتماظلؾؾقةماظظقاػرمٌؽاصقةماظقدائؾمعـماظعدؼدماجملؿؿعاتمبذظتموظطاٌا

مواظغراعةمطايؾسمعشددةمسؼقباتمسؾقفاموتعاضبموورعفامهرعفامصارعةموضقاغنيمتشرؼعات

ممياردقنماظذؼـمألنماظؼؿؾ،محدمإديمبعضفاموصؾماظؿكماٌشددةماظعؼقباتمعـمذظؽموشري

مصكمعػلدونماألعرمحؼقؼةمصكمػؿمصقفاموؼؿاجرونموؼـشروغفامموؼروجقغفاماظظقاػرمػذه

مؼرتتبماظذىمواظشرمظؾكطرماظقاجؾةماألعقرمعـمهلؿمباظـلؾةماظعؼقباتمتغؾقظمطانمظذاماألرض؛

مشريماإلدعانممبقادمواٌؿاجرؼـماٌدعـنيمتالحؼماظؿكمواظؼقاغنيماظعؼقباتمأنمبقدم،سؾقفا

.مطاصقة

محماصرةموبرشؿ،مأوماالسدام،ممحدااظؼؿؾمحدمإديموصقهلامظدرجةماظعؼقبةمعضاسػةمصربشؿ

معـماظرضابةمػقؽاتمسـفمتؽشػمعاماألحقانمبعضمصكمغشاػدمصإغـاموعـاػضؿفا،ماظظقاػرمػذه

مطـريموضقعموادؿؿرارماًػاءموصكمخؾلشيًةماظقرـمداخؾماإلدعانمٌقادماظـاسمبعضمزراسة

.ماظظقاػرمػذهمصكماظـاسمعـ

مأومبقدقؾةمعـفاماٌدعـقنمؼػؾتمأنمميؽـمألغفمطاصقة؛مشريماظقضعقةماظؼقاغنيمألنموذظؽ

.ماظؼقاغنيمتؾؽمسؾكمباظؿقاؼؾمواظعؼقباتماظؼقاغنيمرائؾةمعـمخيرجقاموأنمبأخرى

ماظقازعمسؾكماظؿأطقدماظضرورىمعـمؼؽقنم،ظؾؿـعمؼؽػكمالموحدهماظعؼابمتشدؼدموألن

مسؾكمصلقرتتبماظدؼـكماظقازعمشرسمصكمنقـامإذامألغـام،ظألصرادماظذاتقةمواظرضابةماظدؼـك

معارسمأغفمإذامدققضـماإلغلانمألنم،اظلقؽةماظظقاػرمتؾؽمسـماظـاسمإبعادمذظؽ،مصكماظـفاح

مؼغضبمعامطؾمسـسـفام،ممبعقدامؼؽقنمأنمصكمصقفؿفدماهلل،مسؼابمادؿقؼماظظقاػرمػذهمعـؾ

.متعاديماهلل

ماهللمأنمؼعؾؿمألغفماظلقؽة؛ماظظقاػرمػذهممماردةمعـمصاحؾفمعاغعًاماظدؼـكماظقازعموؼظؾ

مصؾـماظدغقامسؼقباتموعـماظقضعكماظؼاغقنمعـمتتشيػؾشيشيمإنمغفأوموأخػك،ماظلعيرمؼعؾؿمتعادي

.موأخػكماظلرمؼعؾؿماظذىماياطؿنيمأحؽؿمحؽؿمعـمؼػؾتؼلؿطقعمأنم

مايدعيمإضاعةمراظؾامتؼدممخماظػمأعرمصكمأحدػؿموضعمإذاماألوائؾماظصقابةمطانموظطاٌا

مغػقسمصكم-()-ماهللمردقلمشردفماظذىماظدؼـكماظقازعمذظؽمإديمؼدصعفمغػلفمسؾك
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معـمؼػؾؿقامصؾـموسؼقباتفاماظدغقامضقاغنيمعـمأصؾؿقامإنمأغفؿمؼؼنيمسؾكمصؽاغقامأصقابف،

معـمبؽـريمأػقنماظدغقامصكمايدمأوماظعؼقبةمأنموؼرونماآلخرة،موسؼقبةماظرباغقةماظؼقاغني

.ممغػقدفمصكماظعظقؿمأثرهماظدؼـكمظؾقازعمطانممثؿموعـم،اآلخرةماظدارمسؼقبات

مواىاععاتماظدؼـقةماهلقؽاتمهثمأنموايؽقعاتماظدولمذيقعمسؾكمجيبموهلذا

مبايؽؿةم-تعاديماهلل-ممإديماظدسقةمبؿؽـقػمؼؼقعقامأنمواظدساةماالدالمموسؾؿاءماالدالعقة

ماىؿعة،مخطبمخاللمعـماظدؼـكماظقازعمشرسمىصفمجيؿفدواموأنمايلـة،مواٌقسظة

ماٌلؿقسةماالسالممودائؾمدائرمصكماظدؼـقة،مواألحادؼثمواظـدواتماٌؤمتراتمخاللموعـ

مصاحؾفمؼدسقماظذىماظدؼـكماظقازعمأوماظدؼـكماظضؿريمإؼؼازمؼؿؿمحؿكمواٌرئقة،مواٌؼروءة

مألغفموؼراه؛مؼراضؾفمتعاديماهللمبأنمؼقضـموأنمواإلدعان،ماظؿدخنيمزقاػرمطؾمسـمظؾؾعد

متطفريمصكمغـفحموباظؿاديم،اظلؿاءمصكموالماألرضمصكمخاصقةمسؾقفمختػكمالموتعاديمدؾقاغف

ماجملؿؿعموحقالمغػلفمحقالمبقاجؾفمإغلانمطؾموؼشعرماظلقؽةماظظقاػرمتؾؽمعـمجمؿؿعاتـا

مم.صقفمؼعقشماظذى

م
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ردوئؾماظػصؾماظؿؿفقدىمردوئؾماظػصؾماظؿؿفقدىم

مماظرتبقىمواظعؾؿكمظؾشؾوبماظرتبقىمواظعؾؿكمظؾشؾوب  ماظؿؽقؼـماظؿؽقؼـ

م

اظؿؽقؼـماظرتبقىمظؾشؾوبمؼعـكماظؾـوءم (1)

اظؽوعؾمظؾشكصقيماإلغلوغقيموإسدادػومعـم

ذيقعمغقاحقفوماىلؿقيمواظعؼؾقيمواظـػلقيم

 .واالجؿؿوسقيمواًؾؼقي

م

مٔإٖنمَضوَل..:مضولمتعوديمحؽوؼيمسـمروظقت

ماْظِعْؾٔؿمِصلمَبِلَطًيمَوَزاَدُهمَسَؾِقُؽِؿماِصَطَػوُهماظؾََّف

) م..مَواْظِفِلٔؿم
1)
مم

مسؾقفم–وضولمتعوديمصكمضصيمغؾكمآمعقدكم

ـٔمَخِقَرمٔإٖن م...اظلالممم ماْظَؼٔقٗيماِدَؿْلَجِرَتمَع

)م (26)ماْظَلِعنُي
2)
م

م

حٌماإلدالممسؾكماالػؿؿوممبوٌظفرم (2)

مأىمىاظشكصكماظذىمالمؼػورقماإلغلونمف

م.معؽونم

ـَِدمٔزؼـََؿُؽِؿمُخُذوامآَدَممَبـِلمَؼو:مضولمتعوديم مِس

  (3) ..َعِلِفٍدمُطؾِّ

إنمآمذيقؾمحيىم):م--وضولم

(اىؿول
(4)م

م

م

حيظكماظؿؽقؼـماظعؼؾكمواٌعرصكمصكم (3)

اإلدالممبوػؿؿوممبوظغمبوسؿؾورهماألداةماظؿكم

 .تؽؿشػماظظقاػرماظؽقغقيماٌكؿؾػي

م

رؾىماظعؾؿمصرؼضيمسؾكمطؾم)-:م-ضولم

.أىموعلؾؿيم(علؾؿ
(5)م

م

                                           
1
.م247عـماآلؼيم-مدقرةماظؾؼرةمم(م

2
.م 26 عـماآلؼي-مدقرةماظؼصصم(م

3
.مم23عـماآلؼيم-مدقرةماألسرافم(م

4
.ممسـمسؾدمآمبـمعلعقد91محم1/93هرؼؿماظؽربموبقوغفم:ممبوب-ممطؿوبماإلميون-مأخرجفمعلؾؿمصكمصقققفم(م

5
.ممسـمأغسمبـمعوظؽمطمدارماٌلعقنمظؾرتاثمهؼقؼمحلنيمدؾقؿ7/76أخرجفمأبقمؼعؾكمصكمعلـدهمم(م
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اػؿؿماإلدالممبوظؿؽقؼـماالغػعوديمظؾشؾوبم (4)

حقٌمأرذدػؿمووجففؿمإديمطقػقيم

اظلقطرةمسؾكماغػعوالتفؿمعـمخاللم

اظؿؿلؽمبدؼـفؿموإضوعيماظعؾوداتماظؿكم

 .صرضفومسؾقفؿمخوظؼفؿ

م

ـَمَأٗؼَفومَؼو :مضولمتعوديم مُتْؾٔفُؽِؿمَظومآَعـُقاماظَِّذؼ

ـِمَأِوَظوُدُطِؿمَوَظومَأِعَقاُظُؽِؿ ـِماظؾَِّفمِذْطٔرمَس مَوَع

)م م(9)ماْظَكوِدُروَنمُػُؿمَصُلوَظِؽَؽمَذِظَؽمَؼْػَعِؾ
م(1

ظقسماظشدؼدمبوظصراسيموإمنوم):م--وضول

(اظشدؼدمػقماظذىمميؾؽمغػلفمسـدماظغضـى
)م

2)
م

م

اػؿؿماإلدالممبوظؿؽقؼـماًؾؼكمظؾشؾوبم (5)

عـمخاللمسدةمعداخؾمعـمأبرزػوم

م.ادؿكدامماٌقسظيم

مَربَِّؽمَدِؾقٔؾمٔإَظكمماِدُع:مضولمسٓزموجٓؾ

مِبوظَِّؿلمَوَجوِدْظُفِؿماْظَقَلـَِيمَواْظَؿِقِسَظِيمِبوْظِقْؽَؿِي

ـُمِػَل )مم ....َأِحَل
م(3

إمنومبعـًمألمتؿمعؽورمم):م--وضولم

(األخالق
(4)م

م

م

عـمعالعحماألدوسماظؼقىمظؾؿؽقؼـم (6)

اظرتبقىمواظعؾؿكمٌرحؾيماظشؾوبمأنم

معـمآبوئفؿموأعفوتفؿمعومجيعؾفؿمواجيد

م.سؾكمععرصيموثقؼيمبؿعوظقؿمدؼـفؿم

ـَمُأوَظِؽَؽ:مضولمآمتعوديم ماظؾَُّفمَػَدىماظَِّذؼ

)م ... اْضَؿِدِهمَصِؾُفَداُػُؿ
5)
م

عومسبؾمواظدموظدامعـمسبؾم)-:م-ضولم

(أصضؾمعـمأدبمحلـ
(6)م

م

                                           
1
م.م9اآلؼيم-مدقرةماٌـوصؼقنم(م

2
سـمأبكمم(6114م)مح179مص4ايذرمعـماظغضىمجـ:مبوبم-مطؿوبماألدبم-مأخرجفماظؾكورىمصكمصقققفمم(م

.مػرؼرةمرضكمآمسـف

3
م.م125عـماآلؼيم-مدقرةماظـقؾم(م

4
:ممط20782حم10/323بقونمعؽورمماألخالق،م:مبوب-مطؿوبماظشفودات-أخرجفماظؾقفؼكمصكماظلــماظؽربىم(م

بريوتم

5
.م90عـماآلؼيم-مدقرةماألغعومم(م

6
.مسـمأبكمعقدك/م952محم4/238عومجوءمصكمأدبماظقظد،مم:ممبوب-مممطؿوبماظرب–أخرجفماظرتعذىمصكمدــفمم(م
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اظؾوبماألولماظؾوبماألولم

اظؿقاصؾمععماٌراػؼنيمواظشؾوبماظؿقاصؾمععماٌراػؼنيمواظشؾوبم

ردوئؾماظػصؾماألولمردوئؾماظػصؾماألولم

م

:ماظقدقؾيماٌالئؿيمظؾؿقاصؾمععماٌراػؼنيمواظشؾوبم(11)) :ماظقدقؾيماٌالئؿيمظؾؿقاصؾمععماٌراػؼنيمواظشؾوبم(

م

ؼؿؿماظؿعرفمسؾكماظؽقػقيماظؿكمخيورىم (1)

بفومماظشؾوبمعـمخاللماظقضقفمسؾكم

صؽرػؿ،موالمؼؽقنمذظؽمإديمإذاموجدم

 .مجلرمعـماالتصولمبقــوموبقـفؿ

م

(...ُحِلـّومِظؾـٖؤسمَوُضقُظقا...):ممضولمآمتعوديم
(1)م

م

السىمابـؽمدؾعوموأدبفم)-:م-وضولماظـؾكم

واٌرادمبوألدبماظؿقجقفم،مم(دؾعوموصوحؾفمدؾعو

).)وبوٌصوحؾيمغؼؾماًربةمبوٌالزعي
2)
م

م

وضعماإلدالمماظؿشرؼعوتمواظضقابطماظؿكم (2)

تقجفماظشؾوبمإديمهؼقؼمردوظؿفؿمصكم

ايقوةمسؾكماظـققماألعـؾ،مععمددم

ذيقعمعـوصذماظػلودماظؿكمدبوظػمذظؽم،م

وعـمػـومجعؾماظزواجماظقدقؾيماٌشروسيم

م.ظؿصرؼػماظشفقةموحػظماظـلؾم

مَصوِحَشًيمَطوَنمٔإٖغُفماظزَِّغومَتْؼَرُبقاممَوَظو:مضولمتعوديم

) مم(32)مَدِؾقًؾومَوَدوَء
3)
م

م

ـِمَأِغُػِلُؽِؿم:مممأؼضًو وضول َواظؾَُّفمَجَعَؾمَظُؽِؿمِع

ـِمَأِزَواِجُؽِؿمَبـِنَيم َأِزَواّجومَوَجَعَؾمَظُؽِؿمِع

) م م.....َدًةـَوَحَػ
م(4

م

                                           
1
.م83عـماآلؼيم-مدقرةماظؾؼرةم(م

2
مسـمسؿرومبـم–م495مح1/130عؿكمؼمعرماظغالممبوظصالةم:ممبوب–مطؿوبماظصالةم–أخرجفمأبقمداودمصكمدــفمم(م

.مذعقىمسـمأبقفمسـمجده

3
.مم32اآلؼيم-مدقرةماإلدراءمم(م

4
.مم72معـماآلؼيم–دقرةماظـقؾمم(م
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عـمودوئؾمزبورؾيماظشؾوبماظقدوئؾم (3)

اظعصرؼيمسؾكمواظقاظدؼـمدورمطؾريمصكم

اظؿقجقفمواٌراضؾيمواظـصحمواإلرذودم

ٌقاجفيماىقاغىماظلؾؾقيمهلذهم

 .اظقدوئؾ

ـَمَأٗؼَفومَؼو:مضولمتعوديم مُخُذوامآَعـُقاماظَِّذؼ

) م ....ِحِذَرُطِؿ
1)
م

اظقضًمظفمأػؿقؿفماظعظؿكمصكمايقوة،م (4)

وهلذامجيىمتقجقفماظشؾوبمسبقماإلصودةم

م.عـمأوضوتفؿ

ًِماظٖصَؾوَةمٔإٖن...:مضولمآمتعوديم مَسَؾكمَطوَغ

)م (103)مَعِقُضقّتومِطَؿوّبوماْظُؿِمِعـِنَي
2)
م

المتزولمضدعومسؾدمؼقمماظؼقوعيم)-:م-ضولم

سـمسؿرهمصقؿمأصـوه،م:محؿكمؼلللمسـمأربعم

وسـمذؾوبفمصقؿمأبالهم،موسـمعوظفمعـمأؼـم

اطؿلؾفموصقؿمأغػؼفم،موسـمسؾؿفمعوذامسؿـــــؾم

(بــف
(3)م

م

متـؾماظرؼوضيمدورامصوسالمصكمتقجقفم (5)

اظشؾوب،موصكمتؽقؼـمضدراتفؿماىلؿقيم

.مواظعؼؾقي

م(سؾؿقامبـقؽؿماظلؾوحيمواظرعك)-:م-ضولم
(4)
م

وجفماظؼرآنماظؽرؼؿمأغظورماآلبوءم (6)

واٌربنيمإديمعؾودئمتربقؼيموضقؿم

أخالضقي،مطؿومؼظفرمذظؽمعـمخاللم

م.وصقيمظؼؿونمايؽقؿمالبـف

مَؼِعُظُفمَوُػَقمِظوِبـِِفمُظْؼَؿوُنمَضوَلممَؤإِذ:مضولمتعوديم

مَسِظـقْؿمَظُظْؾْؿماظشِِّرَكمٔإٖنمِبوظؾَِّفمُتِشٔرْكمَظومُبـَٖلمَؼو

َوَوٖصِقـَوماْظٔنِغَلوَنمِبَقاِظَدِؼِفمَحَؿَؾِؿُفمُأٗعُفمَوِػـّوم (13)

ـٔمَأٔنماِذُؽِرمِظلم ـٕمَوِصَصوُظُفمِصلمَسوَعِق َسَؾكمَوِػ

َؤإِنمَجوَػَداَكمم(14)َوِظَقاِظَدِؼَؽمٔإَظٖلماْظَؿِصرُيم

َسَؾكمَأِنمُتِشٔرَكمِبلمَعومَظِقَسمَظَؽمِبِفمِسْؾْؿمَصَؾوم

                                           
1
.مم71عـماآلؼيم-مدقرةماظـلوءمم(م

2
.م103اآلؼيم-مدقرةماظـلوءم(م

3
.م2417حم4/612بوبمصكماظؼقوعيم-ممطؿوبمصػيماظؼقوعي–أخرجفمأبقمداودمصكمدــفمم(م

4
.م8665محم6/401ماظؾوبماظلؿقنمعـماظشعىم–أخرجفماظؾقفؼكمصكمذعىماإلميونمم(م
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ُتِطِعُفَؿومَوَصوِحِؾُفَؿومِصلماظٗدِغَقومَعِعُروًصومَواٖتِؾِعم

ـِمَأَغوَبمٔإَظٖلمُثٖؿمٔإَظٖلمَعِرِجُعُؽِؿمَصُلَغؾُِّؽُؽِؿم َدِؾقَؾمَع

ـُِؿِؿمَتِعَؿُؾقَنم َؼومُبـَٖلمٔإٖغَفومٔإِنمَتُؽم (15)ِبَؿومُط

ـِمِصلمَصِكَرٍةمَأِوم ـِمَخِرَدٕلمَصَؿُؽ ـَِؼوَلمَحٖؾٍيمِع ِع

ِصلماظٖلَؿوَواِتمَأِومِصلماْظَلِرٔضمَؼْلِتمِبَفوماظؾَُّفمٔإٖنم

م(16)اظؾََّفمَظِطقْػمَخِؾرْيم
 
مَوْأُعِرماظٖصَؾوَةمَأِضٔؿمُبـَٖلمَؼو

ـٔمَواِغَفمِبوْظَؿِعُروِف ـَِؽٔرمَس مَعومَسَؾكمَواِصِؾِرماْظُؿ

ـِمَذِظَؽمٔإٖنمَأَصوَبَؽ َوَظوم (17)ماْظُلُعقٔرمَسِزٔممِع

ُتَصعِِّرمَخٖدَكمِظؾـٖؤسمَوَظومَتِؿٔشمِصلماْظَلِرٔضمَعَرّحوم

 (18)ٔإٖنماظؾََّفمَظومُؼِقٗىمُطٖؾمُعِكَؿوٕلمَصُكقٕرم
ـِمَصِقِتَؽمٔإٖنم َواْضِصِدمِصلمَعِشِقَؽمَواْشُضِضمِع

 م(19)َأِغَؽَرماْظَلِصَقاِتمَظَصِقُتماْظَقِؿرٔيم
 (1)

م

م

صرتةماٌراػؼيمواظشؾوبمتؾؾغمصؿقةم (7)

اإلغلونمصقفومضؿؿفوم،موعومٕمجيدماظؿقجقفم

اظضوبطمظؿؾؽماظؼقةم،مصنغفومتؿققلمإديم

أداةمتدعريم،موهلذامطونمعـماظضرورىم

ادؿقعوبمأصقوبمتؾؽماظػؽيماظعؿرؼيم،م

 .وتؼقميفومسؾكمروسيمآمدؾقوغف

م

ـَمآَعـُقامُضقامَأِغُػَلُؽِؿمم:مضولمتعوديم َؼومَأٗؼَفوماظَِّذؼ

َوَأِػِؾقُؽِؿمَغوّرامَوُضقُدَػوماظـٖوُسمَواْظِقَفوَرُة
(2)
 م

َوْأُعِرمَأِػَؾَؽمِبوظٖصَؾوِةمَواِصَطِؾِرمم:موضقظفمتعودي

ـُمَغِرُزُضَؽمَواْظَعوِضَؾُيم َسَؾِقَفومَظومَغِلَلُظَؽمٔرِزًضومَغِق

ِظؾٖؿْؼَقى
(3)

 .م

عروامأوالدطؿمبوظصالةموػؿمم)-م:م-وضولم

أبـوءمدؾعمدـنيمواضربقػؿمسؾقفوموػؿمأبـوءم

(سشر،موصرضقامبقـفؿمصكماٌضوجعم
(4)

م.م

                                           
1
.مم19-13ماآلؼوتم–دقرةمظؼؿونمم(م

2
م.6معـماآلؼيم–دقرةماظؿقرؼؿمم(م

3
م.132ماآلؼيم–دقرةمرفمم(م

4
م.495م،محدؼٌم130صم-1حـ-معؿكمؼمعرماظغالممبوظصالةم:مبوبم-مطؿوبماظصالة-مأخرجفمأبقمداودمصكمدــفمم(م
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جيىمأنمتعؿؿدمريوؼيماٌراػؼنيم (8)

واظشؾوبمسؾكمدقوديممتؼدرمصكمتؾؽم

اظػؽيمضقؿؿفومصكمايقوةم،موؼػضؾمأنم

تؼقممتؾؽماظلقوديمسؾكمربقرؼـمأوهلؿوم

 .مممممممموضوئكم،مواظـوغكمسالجك

تـؿقيماىوغىم:موعـماظقدوئؾماظقضوئقيمم

اظروحكمصكماٌراػؼنيمواظشؾوبموإؼؼوزم

ػؿؿفؿمظؾؿقؾكمبوظؼقؿماظلوعقيمواألخالقم

م.اظػوضؾي

م

ـٗمُضُؾقُبُفِؿمم:مضولمتعوديم ـَمآَعـُقامَوَتْطَؿِؽ اظَِّذؼ

ـٗماْظُؼُؾقُبم مِبِذْطٔرماظؾَِّفمَأَظومِبِذْطٔرماظؾَِّفمَتْطَؿِؽ
(1)

مم.

ـَمآَعـُقامَوَظِؿمَؼْؾِؾُلقامم:مموضولمتعوديم اظَِّذؼ

ـُمَوُػِؿم ٔإمَيوَغُفِؿمِبُظْؾٕؿمُأوَظِؽَؽمَظُفُؿماْظَلِع

مُعِفَؿُدوَن
(2)

م.

ؼومععشرماظشؾوبمعـم)م :--وؼؼقلماظـؾك

ادؿطوعمعـؽؿماظؾوءةمصؾقؿزوج،موعـمٕمؼلؿطعم

م(صعؾقفمبوظصقممصنغفمظفموجوءم
(3)

مم.

:ممضولم--وضدمروىماظؾكورىمأنماظـؾكم

غعؿؿونمعغؾقنمصقفؿومطـريمعـماظـوس،ماظصقيم)

م(واظػراغم
(4)

م.

أالمإنمصكماىلدمعضغيمم)م--وؼؼقلماظـؾك

إذامصؾقًمصؾحماىلدمطؾفم،موإذامصلدتم

م(صلدماىلدمطؾف،مأالموػكماظؼؾىم
(5)

.مم

ٔإٖنماظؾََّفمَظومُؼَغقُِّرمَعومِبَؼِقٕممم:موضولمآمتعوديمم

م.(6) مَحٖؿكمُؼَغقُِّروامَعومِبَلِغُػِلٔفِؿ

                                           
1
م.28ماآلؼيم–دقرةماظرسدمم(م

2
م.82ماآلؼيم–دقرةماألغعوممم(م

3
دارم-م66ص-2مج–اظرتشقىمواظرتػقىمظؾؿـذرىم:مرواهماظؾكورىموعلؾؿموأبقمدوادمواظرتعذىم،مراجعمم(م

معـمادؿطوعمعـؽؿماظؾوءةم--ضقلماظـؾكم:مبوبم-مطؿوبماظـؽوح-ممأخرجفماظؾكورىمصكمصقققفم–ايدؼٌم

ادؿقؾوبماظـؽوحم:مبوبم-مطؿوبماظـؽوحم-مموأخرجفمعلؾؿمصكمصقققف–م5065ح-م341-3/340صؾقؿزوجم

 .2/1018ٌـمتوضًمغػلفمإظقفمووجدمعمتيمواذؿغولمعـمسفزمسـماٌمعـمبوظصقمم

4
عومجوءمصكماظصقيمواظػراغموالمسقشمإالمسقشماآلخرةم:مبوب-مطؿوبماظرضوق-مأخرجفماظؾكورىمصكمصققفم(م

م.6412حم4/177

5
م.52مح1/55صصؾمعـمادؿربأمظدؼـفم:مبوبم-مطؿوبماإلميونم-مرواهماظؾكورىم،معـمحدؼٌماظـعؿونمبـمبشريم(م

6
م.12عـماآلؼيم-مدقرةماظرسدمم(م
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:محؼماظشؾوبمصكمايصقلمسؾكمععؾقعوتموخدعوتماظصقيماإلنوبقيمم(22م)م) :محؼماظشؾوبمصكمايصقلمسؾكمععؾقعوتموخدعوتماظصقيماإلنوبقيمم(

م

تؿؿقزمعرحؾيماظشؾوبمبوظـؿقماظؾدغكم (1)

واظـػلكمواظذػـكماظلرؼعم،مواظشؾوبم

ػؿمأطـرمذرائحماجملؿؿعمتلثرام

بوظظقاػرماإلجيوبقيمأوماظلؾؾقيماٌـؿشرةم

صكماجملؿؿعم،موعـمحؼفؿمايصقلم

سؾكماٌعؾقعوتماظؿكمتفقهمهلؿماالغؿؼولم

اظلؾقؿماآلعـمإديماٌرحؾيماظؿوظقيمصكم

 .اظـؿقم

م

ماظٖزاِدمَخِقَرمَصٔنٖنمَوَتَزٖوُدوا..:مضولمآمتعوديمم

....ماظٖؿْؼَقى
 (1) 
ـِمَخَؾَؼُؽِؿماظَِّذيماظؾَُّف):موضولمتعوديم مَضِعٍػمِع

ـِمَجَعَؾمُثٖؿ ـِمَجَعَؾمُثٖؿمُضٖقًةمَضِعٍػمَبِعِدمِع مَبِعِدمِع

(.....َوَذِقَؾًيمَضِعًػومُضٖقٍة
(2)م

م

م

جيىمسؾكمأوديماألعرموعمدلوتم (2)

اجملؿؿعماالسرتافمحبؼماألصرادمصكم

اٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيم ايصقلمسؾك

بوظصقيماإلنوبقيمواىـلقيماظؼوئؿيمسؾكم

اٌصودرماظصقققيموايدؼـيماظؿكم

 .تؽقنمعالئؿيمظؾؿرحؾيماظعؿرؼي

م

 

م

ماْظِؾرِّمَسَؾكمَوَتَعوَوُغقا...:مضولمآممتعوديم

ماْظٔنِثٔؿمَسَؾكمَتَعوَوُغقامَوَظومَواظٖؿْؼَقى

)م ...َواْظُعــــــــــــِدَوأن
3)
م

(طؾؽؿمرإعموعلؽقلمسـمرسقؿف)-:م-ضولم
(4)م

م

(4)
م

                                           
1
.مم197عـماآلؼيم-مدقرةماظؾؼرةمم(م

2
.م54عـماآلؼيم-مدقرةماظرومم(م

3
.م2عـماآلؼيم-مدقرةماٌوئدةم(م

4
اظعؾدمراعمصكمعولمدقدهموالمؼعؿؾمإالمبنذغف،م:مبوب-مطؿوبماالدؿؼراض-أخرجفماظؾكورىمصكمصقققفمم(م

.ممبلـدهمسـمسؾدمآمبـمسؿر2409حم2/94
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عـماظؼضوؼوماظؿكمجيىماالػؿؿوممبفوم (3)

ضضوؼوماٌراػؼنيمواظشؾوبماٌؿعؾؼيم

بصقؿفؿماىـلقيموحؼفؿمصكمايصقلم

سؾكماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبوظؿغرياتماظؿكم

هدثمسؾكمأجلوعفؿمخاللمصرتةم

اٌراػؼيمألنماإلخاللمبذظؽمؼمدىم

إديمإػدارمػذهماظػؽيموتعرؼضفومظؾضقوعم

 .مممومميـؾمخلورةمطؾريةمظؾقرـم

م

طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـم)-:م-ضولم

(ؼعـقل
(1)م

.م

عـممتومماطؿلوبماظصقيموايؼققم (4)

اإلنوبقيمظؾؿراػؼنيمواظشؾوبممتلػقؾفؿم

ظؾققوةماألدرؼيماٌلؿؼؾؾيماظؿكمدقفم

ؼؽقغقنمعلؽقظنيمسـفومعلؽقظقيمطوعؾيمٌوم

ؼرتتىمسؾكمذظؽمعـماٌـػعيماظعوعيم

اجملؿؿعقيم،موذظؽمعـمخاللمإحلونم

 .اخؿقورمذرؼؽموذرؼؽيمايقوة

م

يلؾفو،م:متـؽحماٌرأةمألربعم)-:م-ضولم

صوزػرمبذاتماظدؼـم..موعوهلو،موذيوهلو،مودؼـفوم

إذامجوءطؿمعـم:م)م،موضولمأؼضوم(تربًمؼداك

ترضقنمدؼـفموخؾؼفمصزوجقهمإالممتػعؾقامتؽـم

(صؿـيمصكماألرضموصلودمطؾري
(2)م

.م

عـمععوٕماطؿلوبماظصقيموايؼققم (5)

اإلنوبقيمتعرؼػماظشؾوبمجبقػرماظعالضيم

اإلغلوغقيماظؿكمجيىمأنمتؽقنمبنيم

اظزوجنيمحقٌمجيىمأنمتؽقنمضوئؿيم

ـٖ...:موضولمتعودي ) ..مِبوْظَؿِعُروِفمَوَسوِذُروُػ
3)
م

ـِ:مضولمتعوديم ـِمَظُؽِؿمَخَؾَؼمَأِنمآَؼوِتِفمَوِع مِع

 مَبِقـَُؽِؿمَوَجَعَؾمٔإَظِقَفومِظَؿِلُؽـُقامَأِزَواّجومَأِغُػِلُؽِؿ

 

                                           
1
مطمدارماظؽؿىماظعؾؿقيم،م599محم273مص2ج"معلـدمسؾدمآمبـمسؿرو"أخرجفمايؿقدىمصكمعلـدهم،مم(م

.مبريوت،مظؾـون

2
.ممسـمأبكمػرؼرة5090محم3/346األطػوءمصكماظدؼـم:ممبوب-مطؿوبماظـؽوحم-مأخرجفماظؾكورىمصكمصقققفمم(م

3
.م19عـماآلؼيم-مدقرةماظـلوءم(م
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مِظَؼِقٕممَظكَؼوٍتمَذِظَؽمِصلمٔإٖنمَوَرِحَؿًيمَعَقٖدًة.مسؾكماظلؽـمواٌقدةمواظرريي

مم(21)مَؼَؿَػؽَُّروَن
 (1)

م

إنمأطؿؾماٌمعـنيمإميوغوم)-:م-ضولم

(أحلـفؿمخؾؼوموأظطػفؿمبلػؾف
(2)م

.م

م

جيىمسؾكماظشؾوبمأنمؼؽقغقامسؾكموسكم (6)

طوعؾمبوألسؾوءماٌؾؼوةمسؾكمسوتؼفؿمبعدم

إنوبماألبـوءماظذؼـمػؿمأعوغيمصكم

أسـوضفؿم،محقٌمجيىمأنمؼمدوامػذهم

األعوغيمخريمأداءمعـمخاللمإسدادػؿم

إسدادامحلـومرقؾومبدغقوموععرصقوم

.مودؾقطقو

مُتَمٗدوامَأِنمَؼْلُعُرُطِؿماظؾََّفممٔإٖن:مضولمتعوديم

ـَمَحَؽِؿُؿِؿمَؤإَذامَأِػِؾَفومٔإَظكماْظَلَعوَغوِت ماظـٖؤسمَبِق

)م ...ِبوْظَعِدٔلممَتِقُؽُؿقامَأِن
3)
م

ـَمَأٗؼَفومَؼوم:موضولمتعودي مَتُكقُغقامَظومآَعـُقاماظَِّذؼ

مَوَأِغُؿِؿمَأَعوَغوِتُؽِؿمَوَتُكقُغقامَواظٖرُدقَلماظؾََّف

)م (27)مَتِعَؾُؿقَن
4)
م

إنمآمدوئؾمطؾمراعمسؿوم)-:م-ضولم

ادرتسوهمحػظمأممضقعمحؿكمؼلللماظرجؾم

) (سـمأػؾمبقؿـــــف
5)
م

م

م

م

                                           
1
م.مم21اآلؼيم-مدقرةماظرومم(م

2
.م4682حم4/419اظدظقؾمسؾكمزؼودةماإلميونموغؼصوغفم:مبوبم-مطؿوبماألدبم-مأخرجفمأبقمداودمصكمدــفم(م

3
.م58عـماآلؼيم-مدقرةماظـلوءم(م

4
.م27اآلؼيم-مدقرةماألغػولمم(م

5
مطم،معمدليماظردوظيمبؿقؼقؼم4493حم10/345صكماًالصيمواإلعورةم:ممبوب-مأخرجفمابـمحؾونمصكمصقققفمم(م

مم.دقىماألغموط
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اظؾوبماظـوغكمماظؾوبماظـوغكمم

أوظقؼوتمضضوؼوماظصقيماإلنوبقيمظؾؿراػؼنيمواظشؾوبمأوظقؼوتمضضوؼوماظصقيماإلنوبقيمظؾؿراػؼنيمواظشؾوبم

ردوئؾماظػصؾماألولمردوئؾماظػصؾماألولم

تردقخمثؼوصيماظؿعوعؾماآلعـمععمروظىماًدعيماظصققيمتردقخمثؼوصيماظؿعوعؾماآلعـمععمروظىماًدعيماظصققيم

م

:اظؿعوعؾماآلعـمععمودوئؾماالتصوالتمايدؼـيم(11م)م) مم:اظؿعوعؾماآلعـمععمودوئؾماالتصوالتمايدؼـيم(

م

عـماإلجيوبقوتمظقدوئؾماالتصولم (1)

ايدؼـيمأغفومدفؾًماظؿقاصؾمععماظؾشر،م

وضربًماٌعؾقعوتماظضرورؼيموشريػوممموم

حيؿوجفماإلغلون،مواإلدالممؼطوظؾـوم

بوظعؿؾمبؽؾمودقؾيمهؼؼماٌـػعيم

 .اظدؼـقيمواظدغققؼيم

م

(احرصمسؾكمعومؼـػعؽ)-:م-ضولممم
(1)م

م

وعـمإجيوبقوتمودوئؾماالتصولمايدؼـيم (2)

أغفومتعنيمسؾكماظؿزودمبوٌعؾقعوتمعـم

 .أضربمررؼؼموصكمأضصرموضً

م

إنمآمحيىمإذامسؿؾمأحدطؿم)-:م-مضولم

(سؿالمأنمؼؿؼـف
(2)م

م

وعـمػذهماإلجيوبقوتمأنمػذهماظقدوئؾم (3)

تعنيماظدسوةمأؼضومسؾكماظردماظعؾؿكم

مِجَفوِدِهمَحٖؼماظؾَِّفمِصلمَوَجوِػُدوا :مضولمتعوديم

)م ..اِجَؿَؾوُطِؿممُػَق
1)
م

                                           
1
صكماألعرمبوظؼقةموتركماظعفزمواالدؿعوغيمبوٓموتػقؼضم:مبوبم-مطؿوبماظؼدر-أخرجفمعلؾؿمصكمصقققفمم(م

.ممسـمأبكمػرؼرة2664محم4/2052اٌؼودؼرمظفم

2
مسـمسوئشيمطمدارم3512حم4/334اًوعسمواظـالثقن،م:مبوب-مأخرجفماإلعومماظؾقفؼكمصكمذعىماإلميونم(م

.مػـمهؼقؼمربؿدماظلعقد1410ماظطؾعيماألوديم–مبريوتم–اظؽؿىماظعؾؿقيم
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سؾكماظشؾفوتماظؿكمؼـريػوماٌغرضقنم

ضدماإلدالم،موػؿمبذظؽمؼؽقغقنمعـم

اجملوػدؼـمصكمدؾقؾمآمتعوديم

 .بعؾؿفؿم

م

م

اظؿعوعؾماآلعـمععمودوئؾماالتصولم (4)

ايدؼـيمؼقجىمسدممادؿعؿوهلومصكم

إضوعيمسالضوتمشريمدقؼيمواالسؿداءمسؾكم

 .ايرعوتموإضوسيماظقضًم

م

ـَم:ضولمتعودي ـٔمُػِؿممَواظَِّذؼ ماظؾَِّغٔقمَس

 (3)مُعِعٔرُضـــــقَن
 (2)

م

م

وعـماظؿعوعؾماآلعـمععماظقدوئؾم (5)

اظصقتقيماظؾعدمسـمادؿكداعفومصكم

األعوطـماٌػؿقحيموصكماظؿؽؾؿمصكم

عقضقسوتمصقفومطشػمظألدرارماظؿكم

تؿعؾؼمبلسراضماظـوسموأخؾورػؿم

اًوصي،مألنمذلنماٌلؾؿمأنمؼؽقنم

 .رضقؾومسؾكمظلوغفم

 

 

 

 

 

 

م

ـِمَؼْؾِػُظمَعو:مضولمتعوديم مَرِضقْىمَظَدِؼِفمٔإظَّومَضِقٕلمِع

 (3) (18)مَسِؿقْد
م

م

                                                                                                           
1
م.م78اآلؼيم-مدقرةمايٍم(م

2
م.م3اآلؼيم-مدقرةماٌمعـقنم(م

3
م.م18اآلؼيم-مدقرةمقمم(م
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وعـماظؿعوعؾماآلعـماحملؿقدمايذرمعـم (6)

ادؿكدامماهلوتػماىقالمصكماظؿصقؼرم

اظعشقائك،مألنمػذامؼعدماغؿفوطوميرعوتم

اظـوسموارالسومسؾكمخصقصقوتفؿمبدونم

إذنمعـفؿم،موػقمؼعدمغقسومعـماظؿفلسم

اظذىمجوءماظـفكمسـفمصكماظؼرآنم

.ماظؽرؼؿ

 ..َتَفٖلُلقامَوَظو م..:مضولمتعوديم
 (1)

م

م

                                           
1
مم.م12عـماآلؼيم-مدقرةمايفراتم(م



 296 

:مثؼوصيماظؿعوعؾمععمروظىماًدعيماظصققيم(22)) :مثؼوصيماظؿعوعؾمععمروظىماًدعيماظصققيم(

عـماظؿعوعؾماظطقىمععمروظىماًدعيم (1)

اظصققيماحرتامماظطؾقىمظؽراعيم

اٌرؼضمإذامطونمظفمرأىمزبوظػمظرأؼف،م

ألنمايػوزمسؾكمطراعيماٌرؼضمحؼم

عـمايؼققماظضرورؼيمظإلغلونماظؿكم

م.طػؾفومظفماإلدالمم

طؾماٌلؾؿمسؾكماٌلؾؿم)-:م-ضولممم

(حرام،مدعفموعوظفموسرضف
(1)م

م

عـمثؼوصيماظؿعوعؾمععماٌرؼضمأنم (2)

حيوصظمماظطؾقىمسؾكمأدرارمعرؼضفم

اظذىمؼرتددمسؾقف،مألغفمأعوغيمصكمؼده،م

وإذامأصضكمظفمبلدرارهمصؿـماألعوغيمأنم

تؾؼكمربػقزيمظدىماظطؾقىموحده،م

 .واإلدالممؼدسقمإديماظلرتموؼـقىمسؾقفم

م

عـمدرتمعلؾؿومدرتهمآمصكم)-:م-مضولم

(اظدغقومواآلخرة
م(2)م

مُتَمٗدوامَأِنمَؼْلُعُرُطِؿماظؾََّفممٔإٖن:مضولمتعوديم

 ....َأِػِؾَفومٔإَظكماْظَلَعوَغوِت
 (3)

م

وعـمػذهماظـؼوصيمضرورةماظؿعوعؾم (3)

اظـػلكمععماٌرؼضمعـمخاللمرصعم

ععـقؼوتفموإدخولمأعؾماظشػوءمعـمعرضفم

.ممصكمغػلف

إذامدخؾؿؿمسؾكمماٌرؼضم)-:م-ضولم

صـػلقامظفمصكمأجؾف،مصننمذظؽمالمؼردمذقؽوم

(وؼطقىمغػلف
(4)م

م

                                           
1
م–م1927محم4/325عومجوءمصكمذػؼيماٌلؾؿمسؾكماٌلؾؿم:ممبوب-مطؿوبماظربم-أخرجفماظرتعذىمصكمدــفمم(م

.مسـمأبكمػرؼرةموحلـي

2
مسـمأبكم2699محم4/2074االجؿؿوعمسؾكمتالوةماظؼرآنم:ممبوب-مطؿوبماظذطر-أخرجفمعلؾؿمصكمصقققفمم(م

.مػرؼرة

3
م.م58دقرةماظـلوء،معـماآلؼيمم(م

4
سـمأبكمدعقدمم2087محم4/412مبدونمترذييمظؾؾوبم35رضؿم:مبوب-مطؿوبماظطى-أخرجفماظرتعذىمصكمدــفم(م

اًدرىم
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وعـمثؼوصيماظؿعوعؾمععماٌرؼضماظؼقومم (4)

بزؼورتفموعقادوتفمعـمأجؾماظؿكػقػمسـفم

وإذعورهمبلغفمعقضعمحىمصكماظؼؾقبم

.ماظؿكمترجقمظفماظشػوء

حؼماٌلؾؿمسؾكماٌلؾؿم)-:م-ضولم

ردماظلالمم،موسقودةماٌرؼض،مواتؾوعم:مزيس

اىـوئز،موتشؿقًماظعورس،موإجوبيم

(اظدســــقة
(1)م

م

م

وعـمثؼوصيماظؿعوعؾمععماٌرؼضماظدسوءم (5)

ظفمبوظشػوء،مألنمذظؽمممومجيعؾفمأطـرم

أعالمصكمزوالماٌرض،مثؼيمصكموسدمآم

 .تعوديماظذىموسدمبفمسؾودهماظداسنيمظف

م

مَصٔنغِّلمَسِـّلمِسَؾوِديمَدَلَظَؽمَؤإَذا  :مضولمتعوديم

)  ..مَدَسؤنمٔإَذاماظٖدأعمَدِسَقَةمُأِجقُىمَضٔرؼْى
2)
م

م

وعـمثؼوصيماظؿعوعؾمععماٌرؼضمأنمؼؾصرم (6)

اظطؾقىمعرؼضفمحبوظؿفماٌرضقيمحؿكم

ؼؽقنمسؾكمبقـيمعـمأعره،مومؼـػذمأدؾقبم

اظعالجماٌـودى،مواظؿؾصريمؼعدمغقسومعـم

.ماظـصققيماظقاجؾيمبنيماٌلؾؿمواٌلؾؿ

اظدؼـماظـصققي،مضؾـومٌـمؼوم)-:م-ضولم

ٓموظردقظفموظؽؿوبفموألئؿيم:مردقلمآم؟مضول

(اٌلؾؿنيموسوعؿفؿ
(3)م

م

ممم

                                           
1
.م1240محم333-1/332األعرمتؾوعماىـوئزم:مبوب-مطؿوبماىـوئزم-أخرجفماظؾكورىمصكمصقققفمم(م

2
مم.م186عـماآلؼيم-مدقرةماظؾؼرةمم(م

3
.ممسـممتقؿماظدارى55حم1/74بقونمأنماظدؼـماظـصققيم:مبوب-مطؿوبماإلميون-أخرجفمعلؾؿمصكمصقققفمم(م
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ردوئؾماظػصؾماظـوغكممردوئؾماظػصؾماظـوغكمم

اظؼضوؼوماالجؿؿوسقيمواألدرؼيماظؼضوؼوماالجؿؿوسقيمواألدرؼيم

  

:مصقصمراشؾكماظزواجمم(11م)م) :مصقصمراشؾكماظزواجمم(

اإلدالممؼدسقمإديماظعـوؼيمبوظؾدنمم (1)

واظعؼؾمصكمذيقعمعراحؾمايقوةموسدمم

 .تعرؼضفؿومألىمدؾىمعـمأدؾوبماهلالك

م

َوَظومُتْؾُؼقامِبَلِؼِدؼُؽِؿمإديمماظٖؿِفُؾَؽِيمم:مضولمتعوديم

مَوَأِحِلـُقامٔإٖنماظؾََّفمُؼِقٗىماْظُؿِقِلـِنَي
(1)

.م

ـَمَأٗؼَفوممَؼو :موضولمتعودي مُخُذوامآَعـُقاماظَِّذؼ

)ممم ...ِحِذَرُطِؿ
2)
م

م

 

اإلدالممؼدسقمإديماظصقيماإلنوبقيمسـدم (2)

اظزواجمسـمررؼؼماالخؿقورمايلـم

م.ووـىماالخؿقورماظلقه

دبريوامظـطػؽؿمصننمم)-م:م-وؼؼقلماظـؾكم

(اظعرقمددوسم
 .مم(3)

إؼوطؿموخضراءمم)-م:م-وؼؼقلماظـؾكمم

وعومخضراءماظدعـمؼومردقلم:ماظدعـ،مضوظقا

اٌرأةمايلـوءمصكماٌـؾًم:مآم؟م،ممضولم

(اظلقء
(4)

مم.

م

ععماظؿؼدمماظعؾؿكمأصؾحمعـماظضرورىم (3)

ظؾؿؼؾؾنيمسؾكماظزواجمأنمؼؼقعقامبنجراءم

اظػقصماظطؾكممبومؼرتتىمسؾقفمعـم

مُتَمٗدوامَأِنمَؼْلُعُرُطِؿماظؾََّفممٔإٖن:مضولمتعوديم

) م ..َأِػِؾَفوممٔإَظكماْظَلَعوَغوِت
5)
م

                                           
1
 .195اآلؼفم-مدقرةماظؾؼرةممم(

2
.م71عـماآلؼيم-مدقرةماظـلوءم(م

3
:مم،مطمسقلكمايؾؾكم،مهؼقؼم1968حم1/633األطػوءم:مبوبم-مطؿوبماظـؽوحم-مأخرجفمابـمعوجيمصكمدــفممم(

 .ربؿدمصمادمسؾدماظؾوضك

4
م.طم،معمدليماظردوظيم-مم957ح2/96إؼوطؿموخضراءماظدعـم،م:مبوبم-مأخرجفماظؼضوسكمصكمعلـدماظشفوبمم(

5
ممم.م58دقرةماظـلوء،ماآلؼيمم(م
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حػظماظـػقسموصقيماظـلؾ،موؼعدمذظؽم

عـمبوبماألعوغوتماظؿكمأعرغومآمتعوديم

 .بلدائفوم

م

م

ماظزواجمعرحؾيمعفؿيمعـمعراحؾمؼشؽؾ (4)

ايقوةماظؿكمالبدمعـماإلسدادماظؽوصكم

هلو،موذظؽمعـمخاللماظػقصماظطؾكم

ظؾؿؼدعنيمسؾكماظزواجموـؾومظألعراضم

اظؿكمتؼػمحوئالمدونمهؼقؼماألػدافم

 .اٌرجقةمعـموراءماظزواجم

م

مٔإَظكمِبَلِؼِدؼُؽِؿمُتْؾُؼقامَوَظو..م :مضولمتعوديم

ماْظُؿِقِلـِنَيمُؼِقٗىماظؾََّفمٔإٖنمَوَأِحِلـُقاماظٖؿِفُؾَؽِي

)مم (195)
1)
م

م

م

عـمأػدافمصقصمراشؾكماظزواجم (5)

اظؿقذؼرمعـمزواجماألضوربمألنمزواجم

األضوربمؼزؼدمعـماحؿؿولمإنوبم

 .أرػولمعصوبنيمبلعراضموراثقي

م

اشرتبقام):مجوءمصكماألثرمسـمسؿرمبـماًطوبم

(المتضقوا
(2)م

م

المتؿزوجقاماظؼرابيماظؼرؼؾيمحؿكمالم):موضول

.أىمضعقػوم(خيؾؼماظقظدمضووؼو
(3)
م

م

اطؿشوفماألعراضمضؾؾماظزواجمؼلوسدم (6)

سؾكمسالجفوموؼمدىمإديماألخذمبلدؾوبم

اظقضوؼيمعـماغؿؼوهلومإديماظطرفماآلخرمأوم

 .اىـني

م

ـَمَأٗؼَفومَؼوم:مضولمتعوديم مُخُذوامآَعـُقاماظَِّذؼ

) مم ..ِحِذَرُطِؿم
4)
م

م

                                           
1
م.مم195عـماآلؼيم-مدقرةماظؾؼرةم(م

2
.م2004ػـم1425مطمحفرم،ماظطؾعيماألوديم7/500أوردهمابـماٌؾؼـمصكماظؾدرماٌـري،ممم(م

3
.ممايدؼٌماًوعس–م7/499اغظرماظؿكرؼٍماظلوبؼمم(م

4
م.مم71عـماآلؼيم-مدقرةماظـلوءم(م
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:متـظقؿماألدـرةم(22م)م) :متـظقؿماألدـرةم(

مم

اظؿـودؾمعطؾىمإغلوغكموشوؼيمذرسقيم (1)

عؼصقدةمعـماظزواج،موهلذامذرسفمآم

تعوديم،طؿوممتـوهماألغؾقوءمواٌردؾقنم

عـمربفؿمبوظدسوءم،موضدمحؽكماظؼرآنم

اظؽرؼؿمذظؽمسـمأغؾقوءمآمإبراػقؿم

وزطرؼومسؾقفؿوماظلالم،موسـمسؾودم

م.اظرريـمذيقعو

 

 

ـَمم-:مدؾقوغفموتعودي-وضولم َربِّمَػِىمِظلمِع

ماظٖصوِظِقنَيم
(1)

 م،م

ـِمَظُدِغَؽمم:موضولمدؾقوغفم َربِّمَػِىمِظلمِع

مُذرِّٖؼًيمَرقَِّؾًيمٔإٖغَؽمَدِؿقُعماظٗدَسوِءم
(2)

 م،م

ـَمَؼُؼقُظقَنمَرٖبـَومَػِىمَظـَومممم:مضولمتعوديمو َواظَِّذؼ

ـٕمَواِجَعْؾـَوم ـِمَأِزَواِجـَومَوُذرِّٖؼوِتـَومُضٖرَةمَأِسُق ِع

مامــــِظْؾُؿٖؿِؼنَيمٔإَعوّم
(3)

م.

م

اظذرؼيماظؼقؼيماظصوييمػكماظؿكمؼرجكم (2)

خريػوموؼمعـمذرػوموؼؽقنموجقدػوم

عصدرمخريموضقةمظألدرةموظألعيمذيعوءم

وهلذامأرذدماإلدالممإديمأنمؼؽقنم

اظـلؾمضقؼوموضودرامسؾكماظؼقومممبـفٍم

آ،مواًالصيمسـفمصكماألرضمبوظؾـوءم

واظؿعؿريم،موظؿؽقنماظؽـرةمعـفمخريام

 .ظألعيموالمتؽقنموبوالمسؾقفو

 

األعؿمؼقذؽمأنمتؿداسكمسؾقؽؿمم)-:م-ضول

:مطؿومتؿداسكماألطؾيمإديمضصعؿفو،مضولمضوئؾم

ال،م:مأومعـمضؾيمسبـمؼقعؽذمؼومردقلمآمـمضول

بؾمأغؿؿمؼقعؽذمطـريموظؽـؽؿمشـوءمطغـوءم

اظلقؾ،موظقـزسـمآمعـمصدورمسدوطؿم

وظقؼذصـمصكمضؾقبؽؿماظقػـ،م،ماٌفوبيمعـؽؿم

حىم:موعوماظقػـمؼومردقلمآ؟مضولم:مضوظقا

(اظدغقوموطراػقيماٌقت
(4)

مم.

أغفم-مرضكمآمسـفؿوم-موروىمسـمابـمسؿرم

اظؾفؿمإغكم):م--دؽؾمسـمدسوءماظـؾكم

م:أسقذمبؽمعـمَجِفدماظؾالءم،مصؼــــولم

                                           
1
مم.100عـماآلؼيممم-ماظصوصوتمدقرةمم(م

2
م.38اآلؼيممم-مآلمسؿراندقرةمم(م

3
م.74اآلؼيم-مصرضونمدقرةمالم(م

4
مم.4297ح4/108صكمتداسكماألعؿمسؾكماإلدالمم:مبوب-طؿوبماٌالحؿ-أخرجفمأبقمداودمصكمدــفمم(م
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(جفدماظؾالءمطـرةماظعقولموضؾيماٌول
(1)

م.

م

تـظقؿماألدرةمؼعـكمتؾوسدماظقالدات،موظفم (3)

آثورهماظصققيماٌػقدةمظألممواىـني،م

ألنماألممإذامخرجًمعـمريؾمدوبؼم

وػكمعـفؽيمثؿمريؾًمعرةمأخرىم

بلرسيمصؼدمؼؿلؾىمذظؽمصكمإجفوضم

تؾؼوئك،مأومصكموالدةمرػؾمعقًمأومرػؾم

غوضصماظقزن،مأومؼؽقنمأطـرمسرضيم

ظألعراض،مممومؼعدمزبوظػومظطؾىماظذرؼيم

 .اظصوييماظؿكمدسوغومإظقفوماظؼرآنماظؽرؼؿ

م

ـَم:مضولمتعوديم مَظـَومَػِىمَرٖبـَومَؼُؼقُظقَنمَواظَِّذؼ

ـِ ـٕممُضٖرَةمَوُذرِّٖؼوِتـَومَأِزَواِجـَومِع مم ..َأِسُق
 (2)

م

م

تـظقؿماألدرةمعؾوحمسؾكماظـققممم(4)

اٌؼصقدمعـفمذرسو،مموٕمؼؼؾمأحدمعـم

أػؾماظعؾؿمإغفمربظقرمأومممـقعمإذام

وجدتمعربراتفم،مودسًمايوجيمإظقفم،م

تالصقومظؾؼصقرمصكماظرتبقي،مودصعومظعـًم

اآلبوءموإرػوضفؿمصكماظؼقوممحبوجوتم

م.أبـوئفؿمبدغقوموسؼؾقوموغػلقوموروحقوم

مأنمالم:مصلرماإلعومماظشوصعكمضقظفمتعوديم

َصٔنِنمم:مصكمضقلمآمدؾقوغفموتعوديمم(تعقظقام

ًِم ِخْػُؿِؿمَأظَّومَتِعِدُظقامَصَقاِحَدًةمَأِومَعومَعَؾَؽ

:ممضولم(3) ىمَأظَّومَتُعقُظقامـــــَأِؼَؿوُغُؽِؿمَذِظَؽمَأِدَن

أنمالمتػؿؼروام،معـماظعقؾيمأىماظػؼرموايوجي،م

َؤإِنمِخْػُؿِؿمَسِقَؾًيمَصَلِقَفمم:موعـفمضقظفمتعودي

ـِم :ممموصكمايدؼٌم(4) َصِضِؾِف ُؼِغـِقُؽُؿماظؾَُّفمِع

                                           
1
م.402ص/1طشػماًػوءمج:ماغظرمم(م

2
ممم.م74عـماآلؼيم-مدقرةماظػرضونم(م

3
(مذظؽمأدغكمأالمتعقظــــــــــــقام:م)دقرةماظـلوءم،مضقظفمتعودي:صكمتػلريماظؼرآنماظعظقؿم-مأخرجفمابـمأبكمحومتم(م

م.هؼقؼمأدعدمربؿدماظطقى-مطمعؽيماٌؽرعيماظرؼوضم-م4764حم3/860

4
م.28معـماآلؼيم–دقرةماظؿقبيمم(م
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(عوسولمعـماضؿصد)م
(1)

م،مأىمعوماصؿؼرماظذىم

ؼؼؿصدم،موػقمإمنومؼرؼدماظؽـوؼيمألنمطـرةم

اظعقولمؼؿلؾىمسـفوماظػؼرمعـمذدةمايوجيم

ظؾؿولماظذىمؼغطكمحقائٍموغػؼوتمتؾؽم

اظؽـرة
(2)

عـمم(أنمالمتعقؾقامم)،موؼمؼدهمضراءةم

م.أسولماظرجؾمإذامطـرمسقوظف

م

عـمصقائدمتـظقؿماألدرةمأغفمميؽـماألمم (5)

عـمإرضوعمرػؾفومرضوسيمرؾقعقيمألرقلم

صرتةمممؽـي،موذظؽمؼؼؾؾمعـماٌشؽالتم

اظصققيماٌرتتؾيمسؾكماظػطومماٌؾؽرم

بلؾىمريؾمآخرمدرؼعمدونمادؿعدادم

ظرسوؼؿفمممومؼمدىمإديمتعرضماظطػؾم

 .ظألعراضمأومظقصوتفم

م

ـَمَواْظَقاِظَداُتم:مضولمتعوديم ـٖمُؼِرِضِع مَأِوَظوَدُػ

ـٔ ـٔمَحِقَظِق ـِمَطوِعَؾِق مُؼِؿٖؿمَأِنمَأَراَدمِظَؿ

م ..اظٖرَضوَســــــــَيم
 (3)

م

م

تـظقؿماألدرةمؼعطكماألرػولمصرصيم (6)

أصضؾمصكمايصقلمسؾكماظغذاءم

اٌـودىمهلؿمصكمصرتةماظؿؽقؼـماألودي،م

طؿومؼعطقفؿماظػرصيماٌـودؾيمظؿعؾقؿم

أصضؾمععمتقصريماظرسوؼيماظصققيم

اظرجؾمراعمصكمبقؿفموعلؽقلم)-:ممم-ضولم

سـمرسقؿف،مواٌرأةمراسقيمصكمبقًمزوجفوم

(وعلؽقظيمسـمرسقؿفو
(4)م

م

                                           
1
م.طمدارماظػؽر1/447أخرجفمأريدمصكمعلـده،ممم(م

2
م.173ص/3تػلريماظؾقرماحملقط،ممجم(م

3
م.مم233عـماآلؼيم-مدقرةماظؾؼرةم(م

4
(مأرقعقامآموأرقعقاماظردقل:م)ضقظفمتعودي:مبوبم-ممطؿوبماألحؽوم-مأخرجفماظؾكورىمصكمصقققفم(م

.م7138حم4/353



 303 

واالجؿؿوسقيمواالدؿؼرارماظـػلكمهلؿمعـم

خاللمرسوؼيمماألبقؼـمرسوؼيمطوعؾيمبعقدةم

سـماإلرػوقمواٌعوغوة،موذظؽماغطالضوم

 .عـماٌلؽقظقيماٌؾؼوةمسؾقفؿو

م

معـماٌلوئؾماٌؿصؾيمبؿـظقؿماألدرةم (7)

هدؼدماظلـماٌـودىمظزواجماظػؿوةممبوم

مسوعو،مألنمػذهماظلـم18المؼؼؾمسـم

متـؾممتومماظـضٍماىلدىمواظعؼؾكم

اظذىمؼعنيمسؾكمبـوءمأدرةمضقؼيموضؿوغوم

ظعدممتعرضماظػؿوةمظؾؿكوررماظؿكمضدم

هدثمأثـوءمايؿؾمواظقالدةمإضوصيم

إديمأنمتربقيماألبـوءمهؿوجمإديمسؼؾم

.ممراجحموضقةمبدغقيمسـدماظزوجي

مٔإظَّومَغْػّلـــــــوماظؾَُّفمُؼَؽؾخملُػممَظو:مضولمتعوديم

 (1) ..ُوِدــــَعَفوم
م

سؾقؽؿمعـماألسؿولمعوم)-:مم-وؼؼقلماظـؾكم

(تطقؼقن
(2)م

م

                                           
1
م.مم286عـماآلؼيم-مدقرةماظؾؼرةم(م

2
صضقؾيماظعؿؾماظدائؿمعـمضقومماظؾقؾموشريه،مم:مبوبم-مطؿوبمصالةماٌلوصرؼـ-أخرجفمعلؾؿمصكمصقققفمم(م

.م(رضكمآمسـفو)مسـمسوئشيم–م782محم1/540
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:ماظعـػماٌؾـكمسؾكماظـقعمعـماٌـظقرماظطؾكمواظشرسكمم(33)) :ماظعـػماٌؾـكمسؾكماظـقعمعـماٌـظقرماظطؾكمواظشرسكمم(

م

أضرتماظشرؼعيماإلدالعقيمحؼماٌرأةمصكم (1

اٌلوواةمععماظرجؾمصكمحػظمايقوةم

واظؽراعيماإلغلوغقيم،موأػؾقيماظؿصرف،م

واظؼقوممبوٌشورطيمععماظرجؾمصكمإدارةم

اظشؽقنمايقوتقيماظعوعيم،مأعرامبوٌعروفم

وغفقومسـماٌـؽرم،مومبومالمجيعؾمظؾرجؾم

زؼودةمسؾقفومصكمتؾؽمايؼققممتؽـفمعـم

 .ممورديماظعـػمسؾقفو

 

م

ـِممم:مضولمتعــودي َؼومَأٗؼَفوماظـٖوُسمٔإٖغومَخَؾْؼـَوُطِؿمِع

َذَطٕرمَوُأِغـَكمَوَجَعْؾـَوُطِؿمُذُعقّبومَوَضَؾوِئَؾمِظَؿَعوَرُصقام

ـَِدماظؾَِّفمَأِتَؼوُطِؿمٔإٖنماظؾََّفمَسِؾقْؿم ٔإٖنمَأْطَرَعُؽِؿمِس

 .(1)مم(13)َخِؾرْيم

َؼومَأٗؼَفوماظـٖوُسماٖتُؼقامَرٖبُؽُؿمم:موضولممتعودي

ـَِفوم ـِمَغْػٕسمَواِحَدٍةمَوَخَؾَؼمِع اظَِّذيمَخَؾَؼُؽِؿمِع

ـُِفَؿومٔرَجوًظومَطـِرّيامَوِغَلوّءمَواٖتُؼقام ٌٖمِع َزِوَجَفومَوَب

اظؾََّفماظَِّذيمَتَلوَءُظقَنمِبِفمَواْظَلِرَحوَممٔإٖنماظؾََّفمَطوَنم

م.م(2)م (1)َسَؾِقُؽِؿمَرِضقّؾوم

َواْظُؿِمِعـُقَنمَواْظُؿِمِعـَوُتمَبِعُضُفِؿمم:موضولمتعودي

ـٔم ـَِفِقَنمَس َأِوِظَقوُءمَبِعٕضمَؼْلُعُروَنمِبوْظَؿِعُروِفمَوَؼ

ـَِؽٔرمَوُؼِؼقُؿقَنماظٖصَؾوَةمَوُؼِمُتقَنماظٖزَطوَةم اْظُؿ

َوُؼِطقُعقَنماظؾََّفمَوَرُدقَظُفمُأوَظِؽَؽمَدَقِرَحُؿُفُؿماظؾَُّفم

َوَسَدماظؾَُّفماْظُؿِمِعـِنَيمم(71)ٔإٖنماظؾََّفمَسٔزؼْزمَحِؽقْؿم

ـِمَتِقِؿَفوماْظَلِغَفوُرم َواْظُؿِمِعـَوِتمَجـٖوٍتمَتِفٔريمِع

ـَمَرقَِّؾًيمِصلمَجـٖوِتمَسِدٕنم ـَمِصقَفومَوَعَلوِط َخوِظِدؼ

ـَماظؾَِّفمَأْطَؾُرمَذِظَؽمُػَقماْظَػِقُزم َؤرِضَقاْنمِع

.ممم(م3)مممم(72)ؼُؿمـــاْظَعِظ

                                           
1
م.13اآلؼيم-مايفراتمدقرةمم(

2
م.1اآلؼيم-ماظـلوءمدقرةمم(

3
م.72،م71اآلؼؿونم-مدقرةماظؿقبيممم(
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ِظؾرَِّجؤلمَغِصقْىمِعٖؿوماْطَؿَلُؾقامم :موضولمتعوظـك

ـَ ممَوِظؾَِّلوِءمَغِصقْىمِعٖؿوماْطَؿَلِؾ
(1)

.م

م

ضقاعيماظرجؾمسؾكماٌرأةمظقلًمتلؾطوم (2

ؼؾقحمظفماظعـػمصكماظؿعوعؾمععفوم،موظؽـفوم

غقعمعـماظرؼوديماظؾقؿقيماٌرػقغيم

بوظعؿؾمسؾكمصوحلماٌرأةمورسوؼيم

حؼقضفوم،موايـقمسؾقفوم،موهؿؾمأسؾوءم

ايقوةماٌوظقيماظؿكمتؾزعفو،موالمتؿعؾؼم

اظؼقاعيمبرأؼفوموممورادوتفومأومصؽرػومأوم

سؾؿفومأومسؼقدتفو،مأومصكمذبولمايقوةم

 .اظعوعي

 

اظرَِّجوُلمَضٖقاُعقَنمَسَؾكماظَِّلوِءممم:مضولمتعودي

ِبَؿومَصٖضَؾماظؾَُّفمَبِعَضُفِؿمَسَؾكمَبِعٕضمَوِبَؿومَأِغَػُؼقام

ـِمَأِعَقاِظٔفِؿم  .(2) ِع

م(اظـلوءمذؼوئؼماظرجول):مم--ضولم
(3)

مم.م

ـٖم:موضولمآمتعودي ـُِؾماظَِّذيمَسَؾِقٔف ـٖمِع مَوَظُف

مموظؾرجولمسؾقفـمدرجيِبوْظَؿِعُروِف
(م4)

مم.

اظؿعؾقؿمحؼمعـمحؼققماإلغلونم (3

األدودقيموظذظؽمؼعدمحرعونماٌرأةمعـم

اظؿعؾقؿمإػدارامهلذامايؼم،مطؿومؼعدم

حنيم--زبوظػيمٌومأعرمبفماظردقلم

جعؾمرؾىماظعؾؿمصرؼضيمسؾكمطؾمعلؾؿم

 .وعلؾؿي

م

رؾىماظعؾؿمصرؼضيم)-:م-ضولمردقلمآم

.(سؾكمطؾمعلؾؿمأومعلؾؿي
(5)

م

                                           
1
م.32اآلؼيم-مدقرةماظـلوءمم(

(2
 .34اآلؼيمم-ممدقرةماظـلوء

3
-1/189صقؿـمؼلؿقؼظمومؼرىمبؾالموٕمؼذطرماحؿالعوم:مبوب-مطؿوبماظطفورة-أخرجفماظرتعذىمصكمدــفممم(

 .113ح190

4
 .228معـماآلؼيم–دقرةماظؾؼرةمممم(

5
م.مسـمسؾدمآمبـمعلعقد10439محم10/240أخرجيماظطرباغكمصكماٌعفؿ،ممم(م
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حرعونماٌرأةمعـماٌشورطيمصكمايقوةم (4

اظعوعيموصكمصـعماظؼرارمؼعدماسؿداءمسؾكم

حؼفومصكماألعرمبوٌعروفموصكماظـفكم

سـماٌـؽرماظذىمدسومإظقفماظؼرآنم

 .اظؽرؼؿمصكمطـريمعـماآلؼوت

م

َواْظُؿِمِعـُقَنمَواْظُؿِمِعـَوُتمم:مضــــولمتعـودي

ـَِفِقَنم َبِعُضُفِؿمَأِوِظَقوُءمَبِعٕضمَؼْلُعُروَنمِبوْظَؿِعُروِفمَوَؼ

ـَِؽٔرمَوُؼِؼقُؿقَنماظٖصَؾوَةمَوُؼِمُتقَنماظٖزَطوَةم ـٔماْظُؿ َس

َوُؼِطقُعقَنماظؾََّفمَوَرُدقَظُفمُأوَظِؽَؽمَدَقِرَحُؿُفُؿماظؾَُّفم

ٔإٖنماظؾََّفمَسٔزؼْزمَحِؽقْؿ
ممم(م1)م

م

إؼذاءماٌرأةمواظؿعرضمهلومصكماظطرضوتم (5

وصكمأعوطـماظعؿؾمسـمررؼؼماألظػوزم

اًورجيمؼعدماسؿداءمسؾكمأعـفوم

ودالعؿفوماظشكصقيمصضالمسـمطقغفم

زبوظػومٌومأعرمبفماإلدالممعـمايقوءم

 .موشضماظؾصر

م

ـِم :مضولمآمتعودي مُضؾمظخملْؾُؿِمِعـِنَيمَؼُغٗضقامِع

َوَؼِقَػُظقامُصُروَجُفِؿمَذِظَؽمَأِزَطكم َأِبَصؤرِػِؿ

َظُفــــِؿم
(2)م

.م

ـَمِبوظٗلقِءماْظَفِفَرماظؾَُّفمُؼِقٗىممَظو:موضولمتعودي مِع

)م ...اْظَؼِقٔل
3)
م

م

أثؾًماإلدالممظؾؿرأةمايؼمصكم (6

اٌؾؽقي،موضررمهلومأػؾقيماظؿصرفمطوعؾيم

صكمأعقاهلومسـمررؼؼماهلؾيمواظقصقيم

واظؾقعمواإلجورةموطوصيمأغقاعماظؿصرصوتم

 .دونموصوؼيمسؾقفومعـمأحد

م

م

ِظؾرَِّجؤلمَغِصقْىمِعٖؿوماْطَؿَلُؾقامم :ضولمتعوظـك

ـَ مممَوِظؾَِّلوِءمَغِصقْىمِعٖؿوماْطَؿَلِؾ
(4)

م،

ـِ:مضولمتعودياًطوبماظؼرآغكماٌـظؿمظؾؿؽوظقػم (7 ـِمَصوِظّقومَسِؿَؾمَع مَأِومَذَطٕرمِع

                                           
1
م.72،م71اآلؼؿونم-مدقرةماظؿقبيممم(

 (2
 .30عـماآلؼيمرضؿم-ممدقرةماظـقرم

3
.م148عـمماآلؼيم-مدقرةماظـلوءم(م

4
م.32اآلؼيم-مدقرةماظـلوءمم(
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ـْمَوُػَقمُأِغـَكم.اظشرسقيمؼشؿؾماظرجؾمواٌرأة ـُٖفمُعِمِع ـُِقِقَق مَرقَِّؾًيمَحَقوًةمَصَؾ

ـُٖفِؿ ـٔمَأِجَرُػِؿمَوَظـَِفٔزَؼ مَؼِعَؿُؾقَنمَطوُغقامَعومِبَلِحَل

(97) م(
1)
م

مَظومَأغِّلمَرٗبُفِؿمَظُفِؿممَصوِدَؿَفوَب:موضولمتعودي

ـُِؽِؿمَسوِعٕؾمَسَؿَؾمُأِضقُع ـِمِع مُأِغـَكمَأِومَذَطٕرمِع

ـِمَبِعُضُؽِؿ )م ...َبِعٕضمِع
2)
م

م

أوجىماإلدالممسؾكماألزواجمحلـم (8

ععوعؾيماظزوجوتموسدمماإلدوءةمإظقفـم

م.بوظقدوئؾمايلقيمأوماٌعـقؼي

ـٖمِبوْظَؿِعُروِفمَصٔننم:مضولمتعودي مَوَسوِذُروُػ

ـٖمَصَعَلكمَأنمَتْؽَرُػقامَذِقؽًو َوَؼِفَعَؾم َطٔرِػُؿُؿقُػ

اظؾَُّفمِصقِفمَخِقرًامَطـِريًام
(3)

مم

وادؿقصقامبوظـلوءمم)م-م-وضولماظـؾكم

خريًا،صنغفـمسقانمسـدطؿ،مأخذمتقػـمبلعوغيم

(آ،موادؿقؾؾؿؿمصروجفـمبؽؾؿيمآ
(4)

.م

م

حرمماإلدالممعـعماٌرأةمعـماٌرياثم (9

م.بلىمصقرةمعـمصقرماٌـع

مظخملؾرَِّجؤلمَغصِقْىمعِّٖؿومَتَرَكم:مضولمتعودي

اْظَقاِظَدأنمَواأَلْضَرُبقَنمَوِظؾَِّلوءمَغِصقْىمعِّٖؿومَتَرَكم

ـُِفمَأِومَطـَُرمَغِصقؾًوم اْظَقاِظَدأنمَواأَلْضَرُبقَنمِعٖؿومَضٖؾمِع

ٖعْػُروضًوم
(5)

.م

م

                                           
1
.م97اآلؼيم-مدقرةماظـقؾم(م

2
.م195عـماآلؼيم-مدقرةمآلمسؿرانم(م

(3
م.19عـماآلؼيم-مممدقرةماظـلوء

(4
 .4/429،م-م–حفيماظـؾكم:مبوبم-مطؿوبمايٍ-ممرواهمعلؾؿم

(5
 .7اآلؼيم-ممدقرةماظـلوءم
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عـمأظقانماظعـػمضدماٌرأةماظزواجم (10)

اٌؾؽرمحقٌمؼعرضفومٌضوسػوتمصكم

عرحؾيمايؿؾمواظقالدةمغظرامظعدمم

اظـضٍماظؽوعؾمظؾففوزماظؿـودؾك،مطؿوم

ؼعرضفومظالضطرابوتماظـػلقيمظؿقؿؾفوم

علؽقظقيماظؾقًمواظزوجمصكمدـمعؾؽرة،م

ععمسدممادؿؿؿوسفومبويقوةمبوظطرؼؼيم

اٌـودؾيمهلو،موػقمعظفرمخولمعـم

 .اظررييماظؿكمأعرماظشرعمبفو

م

ارريقامعـمصكماألرضم)-:مم-ضولمم

(ؼرريؽؿمعـمصكماظلؿوء
(1)م

م

عـمأغقاعماظعـػمضدماٌرأةماظزواجم (11)

اظؼلرىماظذىمؼعدمزبوظًػومٌومؼلعرمبفم

اظشرعمعـمضرورةمأخذمرأىماظػؿوةمععم

اٌقاصؼيماظصرحييمسؾكماظزواج،موضدم

اسؿربماظشرعمذظؽمذررومعـمذروطم

 .صقيماظزواج

م

المتـؽحماألؼؿمحؿكمتلؿلعر،موالم)-:ممم-ضولم

(اظؾؽرمحؿكمتلؿلذن،موإذغفومصؿوتفو
(2)م

م

وعـمأذؽولمػذاماظعـػمدقءمععوعؾيم (12)

اظزوجيمعـمضؾؾماظزوج،موػقمأعرمزبوظػم

ٌومؼلعرمبفماظشرعمعـمحلـماٌعوعؾيم

ـٖم..م:مضولمتعودي ) م ..ِبوْظَؿِعُروِفممَوَسوِذُروُػ
3)
م

ادؿقصقامبوظـلوءم)-:مم-وؼؼقلماظـؾكم

(خــريا
(1)م

م

                                           
1
وضولم-م1924محم324م–م4/323صكمررييماٌلؾؿنيم:ممبوب–طؿوبماظربم-مأخرجفماظرتعذىمصكمدــفمم(م

.محدؼٌمحلـمصققح

2
م3/358المؼـؽحماألبموشريهماظؾؽرمواظـقىمإالمبرضوػوم:ممبوب–طؿوبماظـؽوحم-أخرجفماظؾكورىمصكمصقققفمم(م

.م(رضكمآمسـف)ػـمسـمأبكمػرؼرةم136حم

3
.مم19عـماآلؼيم-مدقرةماظـلوءم(م
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وحلـماظعشرة،مععمعومصكماٌعوعؾيم

اظلقؽيمعـمإػدارمطراعؿفومواظؿعدىمسؾكم

حؼفوماإلغلوغكمصكمحقوةمطرمييمدعقدةم

.ماظؼقوممبقاجؾوتفومسبقمأدرتفوتعقـفومسؾكمحلـم

م

وعـمأغقاعماظعـػمضدماٌرأةماظؿػرضيم (13)

بنيماظذطرمواألغـكمصكماٌعوعؾيم

اإلغلوغقي،موصكمحؼماظؿعؾؿموصكمحؼم

اٌرياث،موصكماظـػؼيموصكماظؼقوممبلدوارم

هلومضقؿؿفومصكماألغشطيماالجؿؿوسقيموصكم

تقديماٌـوصىمإديمشريمذظؽمعـمأعقرم

دبوظػمعومأعرمبفماظشرعمايـقػمعـم

.مهؼقؼماظعدلمبنيماظذطقرممواإلغوث

عـمطوغًمظفمأغـكمصؾؿمؼؽدػوم)-:ممم-ضولم

وٕمؼفـفوموٕمؼػضؾمأوالدهماظذطقرمسؾقفوم

(أدخؾفمآماىـي
(2)م

م

م

اتؼقامآمواسدظقامبنيمم)-:مم-وضولم

(أوالدطؿ
م(3)م

ـٖ م...:مضولمتعوديم ـُِؾمَوَظُف ـٖماظَِّذيمِع مَسَؾِقٔف

ـٖمَوِظؾرَِّجؤلمِبوْظَؿِعُروِف )م ..َدَرَجٌيمَسَؾِقٔف
4)
م

م

وعـمأذؽولماظعـػمضدماٌرأةمعوم (14)

تؿعرضمظفمعـماظعـػماظؾدغكمسـمررؼؼم

اظضربمأوماٌضوؼؼوتمصكماٌقاصالتم

اظعوعيمأوماالشؿصوبمإديمشريمذظؽمعـم

.مأعقرمغفكمسـفوماظشرعمايؽقؿم

اتؼقامآمصكماظـلوءمصنغفـمسقانم)-:م-ضولم

مم(سـدطؿ

عومأطرعفـمإالمطرؼؿموعومأػوغفـمإالم):مموضول

(ظؽقؿ
(5)م

م

                                                                                                           
1
مبلـدهمسـم62م،محدؼٌمرضؿم2/1091اظقصقيمبوظـلوءم:ممبوب-ممطؿوبماظرضوع-أخرجفمعلؾؿمصكمصقققفمم(م

.م(رضكمآمسـف)أبكمػرؼرةم

2
.م5146حم440-4/439صضؾمعـمسولمؼؿقؿوم:مبوب-مطؿوبماألدب-أخرجفمأبقمداودمصكمدــفمم(م

3
.م2587محم3/143اإلذفودمصكماهلؾيم:ممبوب-ممطؿوبماهلؾي-مأخرجفماظؾكورىمصكمصقققفم(م

4
.ممم228عـماآلؼيم-مدقرةماظؾؼرةم(م

5
.م1163محم3/548عومجوءمصكمحؼماٌرأةمسؾكمزوجفوم:ممبوب-ممطؿوبماظرضوع-أخرجفماظرتعذىمصكمدــفمم(م
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م

وعـمأبرزمعظوػرماظعـػمضدماألغـكم (15)

اظؾفقءمإديمسودةماًؿونماظؿكمضدم

تلؾىمتشقػوتمطـريةموقرمسؾكمحؼم

اٌرأةمصكماالدؿؿؿوعمحبقوتفوماظزوجقيم

صضالمسـمسدمموجقدمعومؼػقدمأغفم

عطؾقبمسؾكمدؾقؾماظػرضمواظقجقب،م

وعـمػـومطونماسؿداءمسؾكمخصقصقيم

األغـكموسصؿيمبدغفوماظذىمحٓرممآم

 .طؾمعلوسمضوٕرمأومعِمٍذمظف

م

مُؼِقٗىمَظوماظؾََّفمٔإٖنمَتِعَؿُدوامَوَظو م.. :مضولمتعوديم

ـَ )م (190)ماْظُؿِعَؿِدؼ
1)
م

م

                                           
1
مم.مم190عـماآلؼيم-مدقرةماظؾؼرةم(م
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:معـمصقرماظزواجماٌعوصرةمعـماٌـظقرماظشرسكمم(44)) :معـمصقرماظزواجماٌعوصرةمعـماٌـظقرماظشرسكمم(

م

عـمصقرماظزواجماٌعوصرةمعومؼعرفم (1)

بوظزواجماظعرصكماظذىمالمتؿقاصرمصقفم

ذروطمسؼدماظزواجموػذهماظصقرةم

 .ربرعيمذرسًو

م

أميوماعرأةمغؽقًمبغريمإذنم)م -:-ضولمم

(وظقفومصـؽوحفومبورؾ
(1)م

.م

المغؽوحمإالمبقديموذوػدىم)م -:-وضولم

(سدل
(2)م

م

م

وعـمصقرماظزواجماٌعوصرةمعومؼعرفم (2)

بوظزواجماٌـؾكماظذىمتؽقنماظعالضيمصقفم

بنيمرجؾمورجؾ،ممأومبنيماعرأةمواعرأة،م

وضدمحرمماإلدالمماظؾقاطماظذىمميـؾم

اظعالضيمبنيماظرجؾمواظرجؾمجـلقو،مطؿوم

حرمماظعالضيماظؿكمتؽقنمبنيماٌرأةم

واٌرأةمجـلقوممبومؼعرفمبوظلقوق،مم

وذرعمايدودماظزاجرةماظؿكمتقضعمسؾكم

أصقوبمػذهماظعالضي،موحذرمعـماظـظرم

إديماظعقراتمبعقدامسـماظزواجم

.ماٌشروع

ـَ:مضولمتعوديم مِظُػُروِجٔفِؿمُػِؿمَواظَِّذؼ

ًِمَعومَأِومَأِزَواِجٔفِؿمَسَؾكمٔإظَّوم(5)مَحوِصُظقَن مَعَؾَؽ

ـٔم(6)مَعُؾقِعنَيمَشِقُرمَصٔنٖغُفِؿمَأِؼَؿوُغُفِؿ ماِبَؿَغكمَصَؿ

) م (7)ماْظَعوُدوَنمُػُؿمَصُلوَظِؽَؽمَذِظَؽمَوَراَء
م(3

وضدمذَممآمضقممظقطموأػؾؽفؿمبلؾىم

ماظٗذْطَراَنمَأَتْلُتقَن:ماظؾقاطمصؼولمصكمطؿوبف

ـَ مَظُؽِؿمَخَؾَؼمَعومَوَتَذُروَنم(165)ماْظَعوَظِؿنَيمِع

ـِمَرٗبُؽِؿ مَسوُدوَنمَضِقْممَأِغُؿِؿمَبِؾمَأِزَواِجُؽِؿمِع

(166)  (4)
م

                                           
1
رضكم)مسـمسوئشيم2083حم236-2/235صكماظقديم:مبوب-مطؿوبماظـؽوح-أخرجفمأبقمداودمصكمدــفمم(م

.م(اظؾفعـفو

2
م(رضكمآمسـفو)مسـمسوئشيم4075محم9/386اظقديم:مبوب-مطؿوبماظـؽوح-أخرجفمابـمحؾونمصكمصقققفمم(م

.مطمعمدليماظردوظي

3
.م(م7-5)ماآلؼوتم-مدقرةماٌمعـقنم(م

4
.م166،م165اآلؼؿونم-مدقرةماظشعراءمم(م
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:ممضضوؼوماألخالقمواظلؾقكماظلقٓىممظؾؿراػؼنيمواظشؾوبم(55)) :ممضضوؼوماألخالقمواظلؾقكماظلقٓىممظؾؿراػؼنيمواظشؾوبم(

:ماألعراضماٌـؼقظيمجـلقومعـماٌـظقرماإلدالعكمم(أ)

 

أوجؾًماظشرؼعيماإلدالعقيمسؾكماٌلؾؿم (1)

أنمؼؾؿزممررؼؼماياللمصكماظؿعوعؾمععم

األسراض،موتقسدتماالسبرافمسـمتؾؽم

اظغوؼيمبوظعؼوبماألظقؿمصكماآلخرةم،مودقءم

ايولمصكماظدغقوم،محقٌمؼمدىم

االسبرافمسـفومإديمدوائرماإلصوبيم

بوألعراضماًطريةماظؿكمتفددمحقوتفم

وتلؿذلمغػلفم،مووعؾفمعقضعماذػوقم

وحذرمممـمؼؿعوعؾقنمععفمأومخيؿؾطقنم

بفم،موعرضماإلؼدزمضدمؼؽقنمغؿقفيم

ظالسبرافماألخالضك،موجيقكءمضؿـمعوم

تقسدمبفماإلدالممأوظؽؽماظذؼـمؼضؾقنم

م.سـماظصراطماظلقىمصكمتؾؽماظعالضي

م

َوَظومُتْؾُؼقامِبَلِؼِدؼُؽِؿمٔإَظكمم-م:متعودي-مضولمآ

ممم.(1) اظٖؿِفُؾَؽِي

َوَظومَتْؼَرُبقامم-م:مدؾقوغفموتعودي-وضولمآم

اظزَِّغومٔإٖغُفمَطوَنمَصوِحَشًيمَوَدوَءمَدِؾقًؾوم
(2)

.مم

مأغفمعوصشوماظزغومصكمضقمم--وبنيماظردقلم

إالمزفرتمصقفؿماألعراضماظؿكمٕمتؽـمصكم

م.ممأدالصفؿ

ـَمُهــَواٖلمم-م:متعودي–ومضولمآم ِممـــِذؼ

ٔإظَّومَسَؾكمَأِزَواِجٔفِؿمَأِومم(5)ُروِجٔفِؿمَحوِصُظقَنمـُِظػ

ًِمَأِؼَؿوُغُفِؿمَصٔنٖغُفِؿمَشِقُرمَعُؾقِعنَيم ـٔمم(6)َعومَعَؾَؽ َصَؿ

اِبَؿَغكمَوَراَءمَذِظَؽمَصُلوَظِؽَؽمُػُؿم

ــَاْظع م.م(3)(7)اُدوَنمــــــــــــــ

                                           
1
م.195اآلؼيمم-مدقرةماظؾؼرةم(م

2
م.32اآلؼيم-مدقرةماالدراءم(م

3
م.(7-5)ماآلؼوتم-ممدقرةماٌمعـقنمم(م
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اإلدالممؼدسقمإديماظقضوؼيموايػوزمسؾكم (2)

اظصقيمعـمخاللماظـظوصيماظؿكمػكم

سؾودةمموضربي،موجيعؾمعـمذروطمصقيم

م.اظصالةمغظوصيماظـقبمواظؾدنمواٌؽونم

ـَمَأٗؼَفومَؼو :ممضولمتعوديم مُضِؿُؿِؿمٔإَذامآَعـُقاماظَِّذؼ

مٔإَظكمَوَأِؼِدَؼُؽِؿمُوُجقَػُؽِؿمَصوْشِلُؾقاماظٖصَؾوِةمٔإَظك

مٔإَظكمَوَأِرُجَؾُؽِؿمِبُرُءوِدُؽِؿمَواِعَلُققاماْظَؿَراِصٔؼ

ـٔ ـُِؿِؿمَؤإِنماْظَؽِعَؾِق ـُِؿِؿمَؤإِنمَصورَّٖفُروامُجـُّؾومُط مُط

ـُِؽِؿمَأَحْدمَجوَءمَأِومَدَػٕرمَسَؾكمَأِومَعِرَضك ـَمِع مِع

مَعوّءمَتِفُدوامَصَؾِؿماظَِّلوَءمَظوَعِلُؿُؿمَأِوماْظَغوِئِط

مِبُقُجقِػُؽِؿمَصوِعَلُققامَرقِّّؾومَصِعقّدامَصَؿَقٖؿُؿقا

ـُِفمَوَأِؼِدؼُؽِؿ ـِمَسَؾِقُؽِؿمِظَقِفَعَؾماظؾَُّفمُؼٔرؼُدمَعومِع مِع

ـِمَحَرٕج مَسَؾِقُؽِؿمِغِعَؿَؿُفمَوِظُقِؿٖؿمِظُقَطفَِّرُطِؿمُؼٔرؼُدمَوَظِؽ

 (1) (6)مَتِشُؽُروَنمَظَعؾَُّؽِؿ
م

ؼدسقماإلدالممإديماظعـوؼيمبصقيم (3)

األجلوم،موعـمأجؾمذظؽمحرمم

اٌلؽراتمواٌكدراتموذددمسؾكم

ذظؽ،موضررمسؾكمعـمتـووهلومسؼقبوتم

 .ذرسقي

م

ـَمَأٗؼَفومَؼو :مضولمتعوديم ماْظَكِؿُرمٔإٖغَؿومآَعـُقاماظَِّذؼ

ـِمٔرِجْسمَواْظَلِزَظوُممَواْظَلِغَصوُبمَواْظَؿِقِلُر مَسَؿٔؾمِع

 (90)مُتْػِؾُققَنمَظَعؾَُّؽِؿمَصوِجَؿـُِؾقُهماظٖشِقَطؤن
 (2)

م

م

حذرماإلدالممعـماظعدوى،موأعرمبوظقضوؼيم (4)

واظعزلماظصقكمسـدمزفقرماألوبؽيم

اظعوعي،موودعمدائرةماظقضوؼيمحؿكممشؾًم

.ممايققانماألسفؿ

المؼقردنمممرضم):مجوءمصكمايدؼٌماظشرؼػ

(سؾكمعصح
(3)م

م

طّؾؿماجملذومموبقـؽموبقـفمضدرم-:م-ضولم

(رعحمأومرربني
(4)م

.م

                                           
1
م.م6اآلؼيم-مدقرةماٌوئدةم(م

2
م.م90اآلؼيم-مدقرةماٌوئدةم(م

3
.ممسـمأبكمػرؼرة5771حم4/33الػوعيم:مبوبم-ممطؿوبماظطى-أخرجفماظؾكورىمصكمصقققفمم(م

4
.م6380محم2/165أوردهماظلققركمصكماىوععماظصغريمصكمأحودؼٌماظؾشريماظـذؼر،مم(م
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اإلدالممؼدسقمإديماظؿداوىمعـم (5)

األعراضموإديماالدؿعوغيمبوٌكؿصنيم

صكماظعالجمحؿكمالمؼػؼدماٌرؼضماألعؾم

 .صكماظشػوءمعـماألعراضماٌلؿعصقي

م

إنمآمٕمؼـزلمداءمإالمأغزلمظفم)-:مم-ضولم

(ذػوءمسؾؿفمعـمسؾؿفموجفؾفمعـمجفؾف
(1)م

م

أعرتماظشرؼعيماإلدالعقيماظغٓراءماظشؾوبم (6)

بوظزواج،موحرعًماظزغو،مألغفمؼؽقنمدؾؾوم

صكماغؿؼولماألعراضماىـلقي،موصكم

.معؼدعؿفومعرضماإلؼدز

مَصوِحَشًيمَطوَنمٔإٖغُفماظزَِّغومَتْؼَرُبقاممَوَظو:مضولمتعوديم

 (2) (32)مَدِؾقًؾومَوَدوَء
م

عـمادؿطوعم..مؼومععشرماظشؾوبم)-:م-ضولم

عـؽؿماظؾوءةمصؾقؿزوجمصنغفمأشضمظؾؾصرم

وأحصـمظؾػرج،موعـمٕمؼلؿطعمصعؾقفمبوظصقم،م

(صننماظصقممظفموٓجوء
(3)م

م

م

دسوماإلدالممإديماظؾعدمسـماألدؾوبم (7)

اظؿكمتمدىمإديمارتؽوبماظعالضوتم

اىـلقيمشريماٌشروسي،موذظؽمسـم

ررؼؼماظؿكؾؼمخبؾؼمايقوءماظذىمعـم

مسوتفمشضماظؾصرمسـماظـظرمإديمعومحرمم

 .آمتعوديماظـظرمإظقف

م

م

ـِمَؼُغٗضقامِظْؾُؿِمِعـِنَيممُضِؾ:مضولمتعوديم مِع

مَظُفِؿمَأِزَطكمَذِظَؽمُصُروَجُفِؿمَوَؼِقَػُظقامَأِبَصؤرِػِؿ

 (4) (30)مَؼِصـَُعقَنمِبَؿومَخِؾرْيماظؾََّفمٔإٖن
م

                                           
1
.ممسـمسؾدمآمبـمعلعقدمطمعمدليماظربون4236محم7/271أخرجفمأريدمصكمعلـده،مم(م

2
م.م32اآلؼيم-مدقرةماإلدراءمم(م

3
معـمادؿطوعم–مصؾكمآمسؾقفمودؾؿم–ضقلماظـؾكم:مبوب-مطؿوبماظـؽوح-أخرجفماظؾكورىمصكمصقققفمم(م

.م3/341عـؽؿماظؾوءةمصؾقؿزوجم

4
م.م30اآلؼيم-مدقرةماظـقرم(م
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:مزبوررماإلدعونمواظؿدخنيمعـماٌـظقرماظطؾكمواظشرسكم(ب)م :مزبوررماإلدعونمواظؿدخنيمعـماٌـظقرماظطؾكمواظشرسكم(ب)م

م

اظؿدخنيمواإلدعونمؼمدؼونمإديمآثورم (1)

دؾؾقيمعدعرةمبوظـلؾيمظؾؿؿعوركموٌـم

ؼؽقنمضرؼؾومعـفم،موعـمػـومطونماظقاجىم

سؾكماىؿقعمعؼووعؿفومسـمررؼؼمعـعم

األدؾوبماٌمدؼيمإديماغؿشورػوم،موػذهم

اآلصيمظقسمصقفومذهمؼـػعماإلغلونمصكم

حقوتف،موآمتعوديمؼلعرغومأنمغلطؾم

 .وغشربمعـماياللماظطقىمصؼط

م

مِصلمِعٖؿومُطُؾقاماظـٖوُسمَأٗؼَفوممَؼو:ممضولمتعوديم

ماظٖشِقَطؤنمُخُطَقاِتمَتٖؿِؾُعقامَوَظومَرقِّّؾومَحَؾوًظوماْظَلِرٔض

)م (168)مُعِؾنْيمَسُدوٌّمَظُؽِؿمٔإٖغُف
1)
م

م

إديمجوغىماألضرارماظصققيمظؾؿدخنيم (2)

واإلدعونمصننمصقفومإدراصوموتؾذؼرام

وتضققعومظؾؿولماظذىمػقمسصىمايقوة،م

واإلدالممؼـفكمسـماظؿؾذؼرمواإلدرافم

واظؿضققع،موؼعدمعـمؼصـعمذظؽمعـم

 .مإخقانماظشقورنيم

م

مٔإٖنم(26)مَتِؾِذؼّرامُتَؾذِِّرمَوَظوم..م:مضولمتعوديم

ـَ مَوَطوَنماظٖشَقوِرنٔيمٔإِخَقاَنمَطوُغقاماْظُؿَؾذِّٔرؼ

 (2) (27)مَطُػقّرامِظَربِِّفماظٖشِقَطوُن
م

إنمآمطرهمطؿمضقؾموضول،م)-:م-وؼؼقلم

وطـرةماظلمال،موإضوسيماٌول،موعـعم

(وػــــوت
(3)م

م

م

تؾنيماإلحصوءاتمأنماظذؼـمميقتقنم (3)

بلؾىماظؿدخنيمواإلدعونمأطـرمعـم

ذيقعماظقصقوتمبلؾىماألعراضماظقبوئقيم

مٔإَظكمِبَلِؼِدؼُؽِؿمُتْؾُؼقامَوَظوم..م:مضولمتعوديم

مُؼِقٗىماظؾََّفمٔإٖنمَوَأِحِلـُقاماظٖؿِفُؾَؽِي

 (4) (195)ماْظُؿِقِلـــــــــِنَي
م

                                           
1
م.م168اآلؼيم-مدقرةماظؾؼرةم(م

2
م.م27،م26عـماآلؼيم-ممدقرةماإلدراءم(م

3
.م2408حم2/94عومؼـفكمسـمإضوسيم:مبوب-مطؿوبماالدؿعراض-أخرجفماظؾكورىمصكمصقققفم(م

4
م.م195عـماآلؼيم-مدقرةماظؾؼرةم(م
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ذبؿؿعيمممومؼمطدمأنمػذهماآلصيممبوبم

عـمأبقابمإظؼوءماظـػسمإديماظؿفؾؽي،م

 .وػذامعومغفوغومسـفماظؼرآنماظؽرؼؿ

م

م

إدعونماٌكدراتمؼمدىمإديمتغققىم (4)

اظعؼؾ،مممومؼمدىمإديمسدممضدرةم

اإلغلونمسؾكماظؼقوممبردوظؿفمصكممايقوةم

خريمضقوم،مواإلدالممؼدسقممإديمحػظم

اظعؼؾ،مألغفمأعوغيمعـماألعوغوتماظؿكمأعرم

 .آمتعوديمبرسوؼؿفومواحملوصظيمسؾقفوم

م

ـَ :ضولمتعوديم مَوَسِفِدِػِؿمِظَلَعوَغوِتٔفِؿمُػِؿمَواظَِّذؼ

)م (8)مَراُسقَن
1)
م

م

عـماظضرورىماظؿلطقدمسؾكمدورماظقازعم (5)

اظدؼـكماظذىمؼعدمعـمأبرزماظقدوئؾم

اظؿكمتؼضكمسؾكماظؿدخنيمواإلدعون،م

ألنماظقازعماظدؼـكمجيعؾماالعؿـوعمسـفوم

وجفومعـموجقهماظؿؼربمإديمربم

اظعوٌني،موجيعؾماظقضقعمصقفومإٔومعـم

اآلثومماظؿكمتمدىمإديمشضؾفمدؾقوغفم

 .وتعودي

م

مَواِدَؿُعقاماِدَؿَطِعُؿِؿمَعوماظؾََّفمَصوٖتُؼقا:مضولمتعوديم

 (2) ..ِظَلِغُػِلُؽِؿممَخِقّرامَوَأِغِػُؼقامَوَأِرقُعقا
م

م

سؾكمسؾؿوءماإلدالممواظدسوةمأنم (6)

جيؿفدوامصكمشرسماظقازعماظدؼـكمصكم

اظـػقسمعـمخاللماٌلفد،موعـمخاللم

مَتَضٗرّسومَغْػِلَؽمِصلمَرٖبَؽمَواِذُطِر :مضولمتعوديم

ـَماْظَفِفٔرمَوُدوَنمَوِخقَػًي مِبوْظُغُدوِّماْظَؼِقٔلمِع

ـِمَوَظومَواْظكَصؤل ـَمَتُؽ )م (205)ماْظَغوِصِؾنَيمِع
م(1

                                           
1
م.م8اآلؼيم-مدقرةماٌمعـقنم(م

2
م.م16عـماآلؼيم-مدقرةماظؿغوبـم(م
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ودوئؾماإلسالمماٌلؿقسيمواٌؼروءةم

واٌرئقي،موآمتعوديمؼـفوغومسـماظغػؾيم

.مواإلسراضمسـمذطرهموعراضؾؿف

ـَِػُعماظذِّْطَرىمَصٔنٖنمَوَذطخملِر:موضولمتعوديم مَت

)م (55)ماْظُؿِمِعـِنَي
2)
م

م

م

 

                                                                                                           
1
م.م205اآلؼيم-مدقرةماألسرافم(م

2
.م55اآلؼيم-مدقرةماظذارؼوتم(م
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