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ًَل اإلْظإ َٔ طني، ثِ دعً٘ يف أحظٔ تكِٜٛ، ٚأػٗذ إٔ ال إي٘ إال اهلل  اسبُذ هلل سب ايعاملني، َخ

ذ٣ ٚحذٙ ال ػشٜو ي٘، ٚأػٗذ إٔ ضبُذّا عبذٙ ٚسطٛي٘، ؿ٢ً اهلل ٚطًِ عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚؿخب٘، َٚٔ اٖت

 : بٗذٜ٘ إىل ّٜٛ ايذٜٔ. أَا بعذ

شٚطني قبٌ صفافُٗا، طا٥اّل اهلل إٔ ٜباسى هلُا، فٗزٙ بعض ايٛؿاٜا ٚايٓـا٥ذ، أصفٗا إىل نٌ ع

 . ٚفُٝٗا، ٚإٔ جيُع بُٝٓٗا ع٢ً خري

ْتكاٍ إىل َشح١ً إٕ ايعشٚطني قبٌ صفافُٗا، ٜتٗٝإٓ يبٓا٤ بٝت ايضٚد١ٝ، ٜٚظتعذإ يال

 : ادتُاع١ٝ دذٜذ٠

ُٚٔيذت فٝ٘، ْٚؼأت ٚتشعشعت بني  أحلاْ٘، فايعشٚغ تظتعذ يرتى بٝت أبٝٗا، ٚاشبشٚج َٔ بٝت 

يتٓتكٌ إىل بٝت دذٜذ، ٜهٕٛ ٖٛ ممًهتٗا، تذٜش ػ٦ْٛ٘، ٚتذبش أَٛسٙ، ٚتظع٢ َع صٚدٗا إىل إٔ ٜهٕٛ بٝتّا 

ِٓ احملب١ مجٝع أسناَْ٘جايّٝا، تشفشف ايظعاد٠ بني د  .ٓبات٘، ٚتع

ٜظتعذ إىل َجٌ ٖزا االْتكاٍ عٔ بٝت أبٝ٘، بعذ إٔ عاؾ يف نٓف٘ صَّٓا يٝع  ٙٚايعشٜع ٖٛ بذٚس

ٛ َٔ ايؼباب. يٝٓتكٌ بعذ ريو إىل بٝت ٜكّٛ ٖ ّافٛي١، ٚايـبا، ٚدض٤ـفٝ٘ َشاحٌ ايطل٢ ـري، قبايٝظ

 . بإْؼا٥٘ ٚتهٜٛٓ٘، ٚتـشٜف أَٛسٙ

فايعشٚطإ ػشٜهإ يف إقا١َ بٝت ايضٚد١ٝ، ٚتؼٝـٝذ أسناْ٘. ٚعًُٝٗا تتٛقف طعاد٠ ٖزا ايبٝت 

 ٚاطتكشاسٙ، أٚ فؼً٘ ٚاكطشاب٘. 

ُٜشفشف ايتفاِٖ بني أفشادٙ، ٚال سٜب إٔ ناّل َٔ ايعش ٚطني حيًِ بايظعاد٠ َع قشٜٓ٘، ٚببٝت 

ُٜؼاسنُٗ ُٜخِٝ االطتكشاس مجٝع َدٓبات٘. ٚ  . ا يف ٖزا األٌَ، األٌٖ ٚاألقشبا٤ٚ

ٌُ ٖزا اسُب ِ حكٝك١ ٚٚاقعّا، ٜفتكش إىل تعإٚ َؼرتى بني ايعشٚطني، ٚضباٚي١ داد٠ َٔ ًَُٚدِع

 .   اٚص ايظًبٝات، ٚعذّ ايٛقٛف عٓذٖات اآلخش ٚاطتجُاسٖا، ٚدبنٌ َُٓٗا إىل االطتفاد٠ َٔ إجيابٝا

َٚٔ ٖٓا تٓبجل اسباد١ إىل إطذا٤ بعض ايٓـا٥ذ، ٚتكذِٜ بعض ايٛؿاٜا يهال ايعشٚطني، إر إٔ 

يًعشٚطني  ناّل َُٓٗا َكبٌ ع٢ً َشح١ً دذٜذ٠. قذ جيٌٗ ايتعاٌَ املٓاطب فٝٗا. ٚأطأٍ اهلل 

ُٜٓـري ايتٛفٝل يف حٝاتُٗا. نُا أطأي ٘ ايظذاد فُٝا ططشت٘ يف ٖزٙ ايٓـا٥ذ ٚايٛؿاٜا. ٚإٔ تهٕٛ َؼعاّل 

 . د١ٝ، ٚطببّا يف طعادتُٗا األطش١ٜهلُا طشٜل اسبٝا٠ ايضٚ

 .املٛفل ٚاهلادٟ إىل طٛا٤ ايظبٌٝ ٚاهلل
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 .أوالً: احلكمة من انزواج
 :افع َتعذد٠، َٚـاحل ػت٢. فُٔ ريوػشع ايضٚاج ملٓ إٕ اهلل 

املكاؿــذ ايــء دــا٤  : ايــذٜٔ، ٚايــٓفع، ٚايٓظــٌ، ٚايعــش.، ٚاملــاٍ. ٖٚــٞ   املكاؿــذ اشبُظــ١حفــ    -1 

 .اإلطالّ حبفظٗا

َـٔ دٗـ١ إٔ اإلْظـإ إٕ ت ٜتذـ٘ يكلـا٤ ػـٗٛت٘ ٚ شٜضتـ٘ َـٔ خـالٍ ايٓهـا             .حف  ايذٜٔ . أ

اسبالٍ املؼشٚع، فإْ٘ طًٝذأ إىل ريو عٔ طشٜـل ايضْـا احملـشّ املُٓـٛع، ٚيف اي ايـب إٔ دبـٓش       

 .  ع َتعذد٠ َٔ االعبشافات ٚازبشا٥ِٖزٙ املعـ١ٝ إىل أْٛا

يــء ٜهــٕٛ طــببٗا َــٔ دٗــ١ حفــ  ايـــخ١ َـٔ بعــض األَــشا. اشبطــري٠، ا  .حفـ  ايــٓفع  . ب

 ايضْا، نُش. فكذ املٓاع١ ) اإلٜذص (. 

بٓـا٤ بٝـت ايضٚدٝـ١، ٚإظبـاب     َٔ د١ٗ إٔ ايٓاغ يٛ تشنٛا ايضٚاج، ٚس بٛا عـٔ   .حف  ايٓظٌ . ت

 .إىل إْكاق ايٓظٌ، أٚ ايكلا٤ عًٝ٘ألد٣ ريو ; ايزس١ٜ

. َــٔ دٗــ١ حفــ  األْظــاب، إر باْتؼــاس ايضْــا ٜظٗــش أٚالد ال ُتعــشف أْظــابِٗ،  حفــ  ائعــِش. . خ

 .فكذ ٜٓهذ األخ أخت٘، ٚاألب ابٓت٘ٚيف ٖزا االختالط َفاطذ ػت٢، 

. َــٔ دٗــ١ إٔ ايشدــٌ ٜبــزٍ ؿــذام املــشأ٠ ايــء ٜتضٚدٗــا َــش٠ ٚاحــذ٠. ٚقــذ ٜهــٕٛ  حفــ  املــاٍ . ج

اسبٝـا٠. أَـا ايـزٟ ٜظـع٢ يكلـا٤       ٜظريّا. ٚقذ تهٕٛ ايضٚدـ١  ٓٝـ١ فـتعني صٚدٗـا عًـ٢ أعبـا٤      

ُٜعاػش فٝٗا اَشأ٠ باسبشاّػٗٛت٘ بايضْا، فإْ٘ يف اي ايب ٜبزٍ َااّل يف ن  .  ٌ َش٠ 

ُٜكـشسٙ عًُـا٤ ايـٓفع.        ٚاالط٦ُٓـإ ايكًـ    االطتكشاس ايٓفظٞ، -2 َُـِذَسى بـايفطش٠، ٚ . ٖٚـٛ أَـش 

گ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  کچ ٚقذ دا٤ت اإلػاس٠ إيٝ٘ يف قٛي٘ تعـاىل:  

 .د21رطٛس٠ ايشّٚ: چ گ  گ  گ  ڳ

ِٓ أطـباب ايرتابـط بـني األطـش، ٚايتكـاسب بـني        ايتعاسف ٚايرتابط االدتُاعٞ -3 . فايضٚاج َٔ أٖـ

َٛثِّل ايعالقات بٝٓٗاازبُاعات، فب٘ ٜٓتؼش ايشحِ بني ايكبا٥ٌ املختًف١، مما ٜضٜذ يف  ُٜ  .  قشبٗا، ٚ

ايــخ١ ازبظـذ١ٜ ٚايٓفظـ١ٝ، باطـتفشا      . ٚيف ريـو حفـ    إحـإ ايفشج بايطشٜل املؼـشٚع  -4

ا٤ ايـزٟ  َكاؿذ ايٓها  ثالثـ١: حفـ  ايٓظـٌ، ٚإخـشاج املـ     "قاٍ األطبا٤:  ايفلالت، ٚقلا٤ ايؼ٠ٛٗ.

 .   "ٜلش احتباط٘، ٌْٚٝ ايًز٠
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 . : انقصد من انزواجثانياً 
ال سٜب إٔ يف ايضٚاج قلـا٤ ػـ٠ٛٗ بذْٝـ١، ٚتًبٝـ١  شٜـض٠ فطشٜـ١، ٚذبكٝـل حادـ١ دظـ١ُٝ ْٚفظـ١ٝ.           

َُِكذّ ع٢ً ٖزا ايضٚاج، إٔ ٜهٕٛ قـذٙ َٔ ٖزا ايضٚاج أَٛسّا عذ٠، يٝهـٕٛ صٚادـ٘ عُـاّل     فٝٓب ٞ يًُظًِ ٖٚٛ 

إْــٞ ألحتظــب ْــَٛء نُــا  »: ، ٚعبــاد٠ دًًٝــ١ ٜــيدش عًٝٗــا، ٜكــٍٛ َعــار  ؿــاسبّا ٜتكــشب بــ٘ إىل اهلل 

أٟ: أْ٘ ٜشدٛ األدش َٔ اهلل ع٢ً َْٛ٘، َع أْ٘  شٜض٠ ٔفِطش١ٜ، ٚحاد١ بذ١ْٝ، نُـا ٜشدـٛ    «أحتظب قَٛء 

 .  ّٓٛ ايتكٟٛ ع٢ً ايكٝاّ طاع١ يشب٘األدش ع٢ً قٝاَ٘ ٚؿالت٘ يشب٘. ٚإمنا ٜهٕٛ ريو، إرا قـذ بٗزا اي

 :ٛس ايء ٜٓب ٞ إٔ ٜكـذٖا ايضٚدإفُٔ ٖزٙ األَ

. فايؼ٠ٛٗ ازبٓظ١ٝ،  شٜض٠ فطش١ٜ ٜظع٢ اإلْظإ إىل تًبٝتٗـا، إَـا   باحلاللإعفاف أنفسهما  -1

باسبالٍ أٚ اسبشاّ. فايعشٚطإ ٜٓب ـٞ إٔ ٜهـٕٛ قــذُٖا َـٔ ٖـزا ايـضٚاج، قلـا٤ ٖـزٙ ايؼـ٠ٛٗ،          

قايٛا: ٜا سطٍٛ اهلل، أٜأتٞ أحـذْا   «ٚيف ُبِلع أحذنِ ؿذق١  »: يهٔ عٔ طشٜل اسبالٍ. قاٍ 

أ سأٜتِ يٛ ٚكـعٗا يف حـشاّ أنـإ عًٝـ٘ ٚص؟ْس ؟ فهـزيو إرا       »ٜٚهٕٛ يٓا فٝٗا أدش ؟ قاٍ: ػٗٛت٘، 

 .سٚاٙ َظًِ «ٚكعٗا يف حالٍ نإ ي٘ أدش 

ةة -2
 
. ٚحيفـ  حــذٚدٙ ٚأٚاَـشٙ. ٚيف َجـٌ ٖــزٙ ايٓٝـ١ حيتظــب     دهإقامةةة بيةةثب يعهللةةد ا  ويى 

أٚ ٜكَٛــإ بــ٘ يف إقاَــ١   ، يف نــٌ ْفكــ١، أٚ عُــٌ ٜبزالْــ٘، ايعشٚطــإ األدــش ٚاملجٛبــ١ َــٔ اهلل  

 .ٝت ايضٚد١ٝب

3-  
 
. ال إٔ ٜكــذا َـٔ   . ٜٚهٕٛ فٝٗـا تهـجري طـٛاد أَـ١ ضبُـذ      دهإجناب ذرية جعهللد ا  وجى 

ريــو صبــشد ربًٝــذ األوــا٤، أٚ تًبٝــ١ اي شٜــض٠ ايفطشٜــ١ يف حــب األٚالد ...، ٚقــذ س  ــب عًٝــ٘        

ٛ    »ايـال٠ ٚايظالّ يف ٖـزا املكــذ ٚحـٓح عًٝـ٘، فكـاٍ:       دٚد ايٛيـٛد، فـإْٞ َهـاثش بهـِ     تضٚدـٛا ايـ

عًــ٢ َــا  -إٕ ػــا٤ اهلل-دــإ إٕ قـــذا ريــو، ناْــا َــأدٛسٜٔ     فايضٚ «األَــِ ٜــّٛ ايكٝاَــ١   

ُٜكاطٝإ َٔ أع  .   با٤ َٚظ٦ٛيٝات نجري٠ َع أبٓا٥ُٗآٜفكإ، ٜٚبزالٕ، ٚ
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 : قهللم انزواج.ثانثاً 

 اقرتاُْٗـا، ُُٜجٌ عكذ ػشان١ يف إقا١َ بٝت ايضٚد١ٝ. ٚيزا فٝٓب ٞ يًعشٚطني قبٌ  ايضٚاجعكذ  إٕ

ٔ؟ اختٝاس ػشٜه٘. ٚال سٜب إٔ ع٢ً األٌٖ  نـبري٠ يف ريـو،    َظـ٦ٛي١ٝ إٔ حيشق نٌ ٚاحذ َُٓٗا ع٢ً ُحِظ

. ٚممـا ٜٓب ـٞ إٔ ٜهـٕٛ ضبـٌ     ايٓهـا  نإ اػرتاط ايٛيٞ يـخ١ عكـذ   :ٚخباؿ١ ع٢ً ٚيٞ أَش ايفتا٠. ٚيزا

 :ٖتُاّ َا ًٜٞالا

شٖــا يف نــٌ َــٔ ايــضٚدني. ٚيــزا نــإ  أٖــِ ايؼــشٚط ايــء ٜٓب ــٞ َشاعاتٗــا ٚتٛف   ٖٚــٛ. ايــذٜٔ (1

 َــٔ دــا٤نِ إرا »: ريــو قٛيــ٘  ٚعبــٛ ،«بــزات ايــذٜٔ تشبــت ٜــذاى  فــارفش »: قــٍٛ ايــٓ  

ٚٓدٛٙ ٚخًك٘ دٜٓ٘ تشكٕٛ ٍٓ   ٖزا ففٞ. « فض  َٔ ايٛؿ١ٝ ٚايتأنٝذ ع٢ً ؿاحب ايذٜٔ، َـا ٜـذ

ٕٓ ُٜفـٓشط يف ٖـزا ايؼـشط،        يٓفظـ٘، ََٔ أساد ايظعاد٠، بـٌ ايٓــذ    ع٢ً أ ٚألبٓا٥ـ٘ ٚبٓاتـ٘، فإْـ٘ ال 

ــ٘. ٚيظــتُ   ٌ  َــٔ        حادــ١يف  ٚال ٜتٓــاصٍ عٓ ٝٓٔ أُٖٝــ١ ريــو يف نــ ــ ــ١ إٔ أب يف َجــٌ ٖــزٙ ايُعذاي

ٜٓ   شتأٓثإر َٔ املعًّٛ  ;ايضٚدني ٌ  َٔ ايضٚدني بـاحب٘، فإٕ نإ أحذُٖا  ـري َتـذ ٔ، فٗـٛ  ن

ِٖ إفظـاد دْٝـاٙ ٚآخشتـ٘. ٚفُٝـا ٜتعً ـل باسبٝـا٠           إفظـاد اآلخش يف  خطش عظِٝ ع٢ً دٜٓـ٘، َٚـٔ َثـ

ُٝشاقب اهلل يف َعاًَتــ٘ ٚعؼــشت٘         ايــضٚجايضٚدٝــ١ فــإٕ   ٔ  حكــّا ٚؿــذقّا، فإْــ٘ طــ إٕ نــإ را دٜــ

إٕ أحٓبٗا أنشَٗا، ٚإٕ نشٖٗا ت ٜظًُٗـا. ٚايضٚدـ١ أَٝٓـ١ عًـ٢ فـشاؾ صٚدٗـا        فٗٛيضٚدت٘. 

ٜٓ ف ريَٚاي٘.  ََٔ َـٔ اشبٝاْـ١    ١ٓاملتذ  » :ٚؿـف املـشأ٠ ايــاسب١    يف ففـٞ اسبـذٜح قـاٍ     ،ال ُتـِي

   . « َٚاي٘ ْفظٗا يف حفظت٘  اب، ٚإٕ

ــ١ األخـــالم (2 ــا إٕ. ايهشميـ ــٞ ممـ ــٕٛ إٔ ٜٓب ـ ٌٓ ٜهـ ــ ــاس ايٓظـــش ضبـ ــذ ٚاالعتبـ ــاس عٓـ ــضٚدني اختٝـ  ايـ

ٔ  َـــع- نًُٝٗــا  ٘  ايهـــالّ طــبل  ايـــزٟ ايتــذٜ ٔ  ٜهْٛـــا إٔ-عًٝــ  َؼـــٗٛس٠ نشميــ١،  ٠أطـــش َــ

 بــز٤ٟ األخـالم،  طــ٧ٝ ائطبـاع،  حــآد ايـضٚج  ٜهــٕٛ فكـذ . ايٓبًٝــ١ ٚايــفات  ايفاكــ١ً، بـاألخالم 

ٕ  ٚإٕ- ٖـزا  فُجــٌ. يًٓظـا٤  كـٓشاباّ  ايًظـإ،  . بــ٘ ُٜ تـبط  ٚال عًٝـ٘،  ُٜخــشق ال-َتـذٜٓاّ  نـا

َٓا ٘  ايفشاسبـ  فايٓذا٠ ايذِّٜٔ، يف كعفّا ريو َع مجع إٕ أ ٍ  فٗـزا . َٓـ  بعـض  ٜعٝـب   اهلل سطـٛ

ٍٓ. يًٓظــا٤ كــٓشاب بأْــ٘ قــٝع بٓــت يفاطُــ١ تكــٓذّ َــٔ  مبذــشد ُٜهتفــ٢ ال أْــ٘ عًــ٢ ريــو فــذ

ٍٓ َــا ٖٚــزا. ايٓبًٝــ١ ٚايـــفات ايهشميــ١، األخــالم َــٔ بــذ ال بــٌ ٜٔ،ايــذِّ  إرا » : قٛيــ٘ عًٝــ٘ د

ٚٓدٛٙ ٚخًك٘ دٜٓ٘ تشكٕٛ َٔ دا٤نِ  .  أٜلّا ايضٚد١ يف ُٜكاٍ ريو َٚجٌ. « فض

ٌٓ ٜهٕٛ إٔ ٜٓب ٞ مما إٕ. ٢َٓائ  (3 ٕ  إٔ ايفتا٠، يٛيٞ ٚخباؿ١ ،أٜلّا اعتباس ضب .  ٓٝـاّ  ايـضٚج  ٜهـٛ

 ٚإمنــا. ايلــخ١ُ ايجــشٚات أؿــخاب َــٔ أٚ نــبريّا، َٛرفــّا ٜهــٕٛ إٔ ٖٓــا بــاي ٢ٓ املــشاد ٚيــٝع
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 َعٗـا  ٜتٓاطـب  مبـا : أٟ. باملعشٚف عًٝٗا ايٓفك١ ع٢ً قادسّا ٜٚهٕٛ اسباد١، عٔ ُٜ ٓٝٗا إٔ املشاد

. ٚفكـشاّ   ٓـ٢ّ  ايٓـاغ  بـاختالف  نـبرياّ  اختالفـاّ  خيتًـف  ٖٚـزا . االدتُاعٞ ٚأطشتٗا ٚكعٗا يف

ٞ  ٖٚٓا. ي٘ َاٍ ال ؿعًٛى ٚأْ٘. فكشٙ بظبب اشُبط اب بعض  ايٓ  عاب ٚيزا ٍ  إٔ ٜٓب ـ : ُٜكـا

 بــإٔ ْفظــٗا ُت ــي ألٕ َظــتطٝع١ املــشأ٠ ٚناْــت ٚأخــالم، دٜــٔ را نــإ إرا ايفكــري ايــضٚج بــإٔ

َٓ. َاٍ را ناْت ٘  تتهظب عٌُب اإ ِ  ناْـت  أٚ. ريـو   ـري  أٚ ،َٓـ ًَـ ٔ  َتِع  عًـ٢  املكـذس٠  ْفظـٗا  َـ

 ُٖـا  بٌ. يًٓها  األخش٣ ٚاملـاحل املكاؿذ َٔ نجريّا بزيو ُتخكل فإْٗا. فكشٙ ع٢ً ايـرب

پ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ :   اهلل َـــــٔ بـــــاي ٢ٓ َٛعـــــٛدإ

ٌ  ايٛؿ١ٝ َٚتِخُظٔ د.32رطٛس٠ ايٓٛس: چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ّ  ٖـزٙ  يف ريـو  مبجـ  ايـء  األٜـا

ًَّت ايٛرا٥ف، فٝٗا َػٖخت  .املشتبات فٝٗا َٚق

 ٜٓظــش إٔ فٝخظــٔ. ٔخطبتٗــا بعــذ أٚ فتــا٠، خطبــ١ عًــ٢ ايؼــاب عــضّ إرا. املخطٛبــ١ إىل ايٓظــش (4

ٕ  إرا ٚخباؿ١ إيٝٗا، ٔ  ٜعشفٗـا  ال نـا ٌ  َـ ٘  ايٓظـش  أٜلـاّ  هلـا  ٜٚتخكـل . قبـ . األثٓـا٤  ٖـزٙ  يف إيٝـ

 حيــٌ ال َــا إرٗــاس أٚ اشبًــ٠ٛ، عــذّ: َٚٓٗــا ايالصَــ١، ػــشٚط٘ ايٓظــش ٖــزا يف ُٜشاعــ٢ إٔ ٜٚٓب ــٞ

 ٙ ٍ  عًٝــ٘، ٚحـضٓ  ايٓظـش  ٖـزا  إىل  دعـا  ٚقـذ . إرٗـاس فـاْظش إيٝٗـا، فإْــ٘    ارٖـب  » :شباطـبٕ  فكـا

َّ بٝٓهُا  ُِٜيَد  .  ٚاأُليف١ ١احملٓب بٝٓهُا تهٕٛ: أٟ «.أحش٣ إٔ 

 ريــو  تٝظــري إىل ٜظــع٢ ٚإٔ ايــضٚاج، تهــايٝف يف ايؼــاب  ُٜشٖــل ال إٔ ايــٛيٞ عًــ٢ ايٛادــب ٕإ

ٌ  ٜؼـرتط  ٚال ايــذام،  يف ٜ ايٞ فال. عًٝ٘ ِ  بٝـت  دٗـاص  أٚ ف،َهً ـ  صفـاف  حفـ ٌ . فخـ  ٜشكـ٢  بـ

 ْهـا   تٝظري اشبري، ع٢ً ٚايتعإٚ ٚايربن١، ايتٛفٝل َٔ إٔ ٚيٝعًِ. بايكًٌٝ ٜٚكٓع بايٝظري،

ٕ  فًٛ. ايٝذ رات َٔ ١قً  ع٢ً حٝاتِٗ أٍٚ يف ايؼباب أنجش بإٔ أٜلّا ٚيٝعًِ. ابٓت٘ ٞ  أعـا  ايـٛي

ٌٓ ٜهــٕٛ اي ايــب يف ٖٚــٛ. ابٓتــ٘ صٚاج تٝظــري َــٔ فٗــزا. عًٝــ٘ ٜٓظــش أٚ ايــضٚج،  ايــضٚج تكــذٜش ضبــ

ُٝهشّ ايهشِٜ،  َظـاٖش  نٌ حملاسب١ ٜظع٢ إٔ يًُذتُع ٜٚٓب ٞ. ٜهشٙ َا فٝٗا ُٜشٜ٘ ٚال ابٓت٘، ف

 .    ايضٚاج أَٛس تٝظري يٝتخكل ;... ٚاسبفالت املٗٛس، يف: امل اال٠
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 .(1) آداب انزفاف: رابعاً 

 إرا ُصفَّت ايعشٚغ إىل صٚدٗا، فٗٓاى آداب حيظٔ َشاعاتٗا، ٚايكٝاّ بٗا. فُٔ ريو :

طــٛا٤ نــإ ريــو ٜــّٛ    -را ُصفَّــت إيٝــ٘ عشٚطــ٘ ألٍٚ َــش٠    . حيظــٔ بــايضٚج إ َالطفــ١ ايعــشٚغ  -1

ف َعٗــا يف اسبــذٜح، ٜٚٓبظــط َعٗــا يف إٔ ٜتًط ــ -ايضفــاف، أٚ نــإ ريــو عٓــذ عكــذ ايكــشإ 

يٝهظش عٓٗا حادض اشبذٌ، ايزٟ ٜ ًب ع٢ً نجري َٔ ايفتٝات. ٚيٛ َقٓذّ هلا ػ٦ّٝا ممـا  ايهالّ، 

ْـ          ًُٜبع، أٚ ٜينٌ نـإ حظـّٓا. فـإٕ ايـٓ       ا٤ ملـا صفـت إيٝـ٘ عا٥ؼـ١ سكـٞ اهلل عٓٗـا ُٚقـذِّّ يـ٘ إ

ٜٓاٙ  .فٝ٘ يدي، ػشب ثِ ْاٚهلا إ

٘     ٚكع ايٝذ عًـ٢ ايـشأغ ٚايـذعا٤    -2 عشٚطـ٘ إٔ ٜلـع ٜـذٙ عًـ٢      . ٜظـتخب يًـضٚج أٜلـّا إرا ُصفَّـت إيٝـ

ًَِتٗـا عًٝـ٘، ٚأعـٛر          َكذ١َ سأطٗا، ٜٚكٍٛ: بظِ اهلل. ايًِٗ إْٞ أطـأيو َـٔ خريٖـا، ٚخـري َـا َدَب

 .  و َٔ ػشِّٖا، ٚػش َا دبًتٗا عًٝ٘ب

ُٜـًٞ بٗـا سنعـتني، ثـِ    ؿال٠ ايضٚدني َعّا -3 ُٜظتخب يًضٚج إرا دخٌ َع عشٚط٘ إىل بٝتُٗا إٔ   .

ــ٘: اي    ــا َــا         ٜــذعٛ ٚممــا ٜكــٍٛ يف دعا٥ ًــِٗ بــاسى يــٞ يف أًٖــٞ، ٚبــاسى هلــِ يٖف، ايًــِٗ امجــع بٝٓٓ

 مجعت خبري، ٚفٓشم بٝٓٓا إرا فشقت إىل خري.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
.ل   ال أعين بالزفاف ىنا، العادة السيئة، الوافدة علينا، من زفاف العروس للنساء ليلة عرسها، فهذه عادة وافدة، بل تقليد أعمى ألمم الضال (1)

كانت سبباً يف كثري من املشاكل االجتماعية واألسررةة، فمرم تسرببت يف  رالف برح األ ورا ، وكرم أوفعرت مرن فرقربفرة وورال، برح األزوا ، وكرم 
قلت العواتق بالنفقات  فألجل زفاف العرروس للنسراء تفرا ر النراس يف ةفامرة ا فرالت، وتملفروا لرذلط مبرالو واحلرة  وأًربصت مرتعراً   رباً أث

الة األفراح، وِفربفة العزف، ومأدبة الطعا ، وعردد الضريوف     برل س ةسرلم املردعووت مرن تبعرات ىر ذه للمفا رة والتباىي: يف ثوب الزفاف، ًو
ت وثثا ىا السيئة، ة  أًبصت تشمل عبئاً مالياً على كثري من األزوا ، اما أًب  فيها من تباه  يف ثياب السهرة  فمرم تسرببت يف ةفسراد ا فال

نب البيوت، وواالت الطال،  فضالً عما ةموت فيها من منمرات، ومشاهبة ألىل الفجو  يف أنواع املالبس  نسأ.ل اهلل السالمة والعافية، وأت يق 
 ملسلمح موافع الزلل  ا
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 .: آداب اجلماعخامساً 
ــا           ــٔ بٝاْٗـ ــّا حيظـ ــ٘ آدابـ ــ١، إال إٔ يـ ــض٠ فطشٜـ ــ١  شٜـ ــ١، ٚتًبٝـ ًغٝـ ــ٠ٛٗ ٔدٔب ــا٤ ػـ ــإ قلـ ــاع ٚإٕ نـ ازبُـ

ُٜظتخ٢ٝ َٓ٘، إال أْ٘ ال حٝا٤ يف ايذٜٔ، ملعشف١ األحهـاّ ايؼـشع١ٝ، ٚاآلداب    يًعشٚطني. ٖٚٞ ٚإٕ ناْت مما 

 :يف ٖزٙ ايعالق١ ايضٚد١ٝ. فُٔ ريواملشع١ٝ 

ٝٓ . املدٛاص ْظش نٌ َٔ ايـضٚدني يخخـش   .1 َٓـا         تعـ ٔ عًـ٢ نـٌ َظـًِ إٔ حيفـ  عٛستـ٘ عـٔ األداْـب. أ

ٌ  َُٓٗا ايٓظش إىل عٛس٠ اآلخش. قـاٍ تعـاىل:    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ ايضٚدإ فٝذٛص يه

ــٕٛد.  چڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ــا:  رامليَٓـــ ــٓٔ ٚ ريٖـــ  »ٚيف ايظـــ

      .َٔ إْا٤ٕ ٚاحذعا٥ؼ١ َٔ ازبٓاب١، ٜ تظٌ َع  . ٚنإ «احف  عٛستو إال َٔ صٚدتو 

. إٕ َٔ ْاف١ً ايكٍٛ اإلػاس٠ إىل َا ٜٓب ٞ إٔ ٜهٕٛ بني ايعشٚطني َـٔ َالعبـ١،   املياْظ١ قبٌ ازبُاع .2

َُهغٔ ناّل َُٓٗا َٔ قلـا٤ ػـٗٛت٘. ٚقـذ قـاٍ       تضٜذ يف َياْظتُٗا، ٚتشفع ايٛحؼ١ بُٝٓٗا، بٌ ُٚت

ٝٓ زبابش  َُٜكبٌِّ عا٥ؼ١ ٖٚـٛ   ٚقذ نإ  «ا داس١ٜ تالعبٗا ٚتالعبو ًٖ  »بّا ملا أخربٙ بأْ٘ ْهذ ث

ؿا٥ِ. ٜٚزنش ايفكٗا٤ ػ٦ّٝا َٔ ٖزٙ اآلداب يف باب عؼش٠ ايٓظـا٤. ففـٞ نؼـاف ايكٓـاع: ) ٚ ٜظـٔ      

٠ ازبُـاع َجـٌ َـا ٜٓايـ٘ (. ٚدـا٤ يف حكـٛم       إٔ ٜالعبٗا قبٌ ازبُاع، يتٓٗض ػٗٛتٗا، فتٓـاٍ َـٔ يـزٓ   

ٗــا يف املذاعبــ١ ازبٓظــ١ٝ، عًٝــ٘ حــل ايضٚدــ١ يف املبٝــت ٚازبُــاع، حك املــشأ٠ ايضٚدٝــ١: ) ٚممــا ٜؼــتٌُ 

ٓٝ  .و، ٚإٔ ال ٜٓـضع عٓٗا حت٢ تفش  (ٔ ايضٚج أٚقات حادتٗا إىل ريٚإٔ ٜتخ

يٛ إٔ أحـذنِ   ». ُتظتخب ايتظ١ُٝ عٓذ ازبُاع. ففٞ اسبذٜح املتفل عًٝ٘: ايتظ١ُٝ عٓذ ازبُاع .3

ُٛٔيذ بُٝٓٗا ٚيـذ، ت  إرا أت٢ أًٖ٘ قاٍ: بظِ اهلل ايًِٗ دٓبٓا اي ؼٝطإ، ٚدٓب ايؼٝطإ َا سصقتٓا. ف

 .«ٜلشٙ ايؼٝطإ 

إيٝــ٘ يف  . املــشاد بازبُــاع ايــٛط٤، ٖٚــٛ َــٔ أٖــِ َكاؿــذ ايٓهــا ، ٚقــذ أػــاس اهلل     نٝفٝــ١ ازبُــاع .4

رطــــــــٛس٠  چ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ : طــــــــبخاْ٘ ٚتعــــــــاىل نتابــــــــ٘ ايعضٜــــــــض فكــــــــاٍ

ـُبٌ املـشأ٠ (  ٜهٕٛ ايٛط٤ يف َٛكع اسبشخ. ٖٚـٛ ايفـشج ) قُـ   َٚع٢ٓ ريو: إٔ ايٛادب إٔ د. 223ايبكش٠:

 .   دٕٚ ذبذٜذ ٚكع خاق

. حيــشّ عًــ٢ ايــضٚج إٔ ٜطــأ يف ايــٗذُبش. ٚإٔ جيــاَع أثٓــا٤ اسبــٝض، أٚ ايٓفــاغ. قــاٍ       ازبُــاع املُٓــٛع  .5

ٜٚظــأيْٛو عــٔ احملــٝض قــٌ ٖــٛ أر٣ّ فــاعتضيٛا ايٓظــا٤ يف احملــٝض ٚال تكشبــٖٛٔ حتــ٢          تعــاىل 

ََـٔ أتـ٢ حا٥لـّا، أٚ اَـشأ٠ يف دبشٖـا، أٚ نآٖـّا فــٓذق٘ مبـا ٜكـٍٛ،           »، ٚيف ايظٓٔ ٚ ريٖا: ٜطٗشٕ 
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ال ٜٓظــش اهلل إىل سدــٌ   »: أػــاس األيبــاْٞ إىل ؿــخت٘. ٚقــاٍ   «فكــذ نفــش مبــا أْــضٍ عًــ٢ ضبُــذ   

. يهــٔ يًــضٚدني إٔ ٜظــتُتعا ببعلــُٗا صَــٔ اسبــٝض، أٚ ايٓفــاغ َــع        (2) «ٜــأتٞ اَشأتــ٘ يف دبشٖــا   

ٜـأَش إحـذاْا إرا ناْـت     نإ سطـٍٛ اهلل   »يٛط٤ يف ايفشج. تكٍٛ عا٥ؼ١ سكٞ اهلل عٓٗا: دبٓب ا

 .«حا٥لّا إٔ تـتضس، ثِ ٜلادعٗا 

6.     ٌ .  ــري خـإف عًــ٢ ايعشٚطـني إٔ ايطٗـاس٠ َــٔ ازبُـاع ) اسبــذخ     َعـاٚد٠ ازبُـاع، أٚ ايٓــّٛ قبـٌ اي ظـ

  ُٜ ظـتخب ايٛكـ٤ٛ بعـذ ازبُـاع، عٓـذ      األنرب ( ٜهٕٛ بايُ ِظٌ. ٚريو بتعُِٝ ازبظذ باملـا٤. إال أْـ٘ 

 .ش٣، أٚ إساد٠ ايّٓٛ. ٚاي ظٌ أفل٠ٌ أخإساد٠ َعاٚد٠ ازبُاع َٓش

. َٔ َكاؿـذ ايٓهـا  إظبـاب ايزسٜـ١ ايــاسب١ ايـء تعبـذ اهلل ٚتٛحـذٙ. ُٚحـب          اطتعُاٍ َاْع اسبٌُ .7

األٚالد َع ريو  شٜض٠ فطش١ٜ. فٝخـشّ عًـ٢ ايـضٚدني اطـتعُاٍ َـاْع يًخُـٌ بكــذ عـذّ ايش بـ١          

يف اإلظباب، فإٕ ريو طبايف ملكاؿذ ايٓها ، ٚاسبه١ُ َٓ٘. ٚحيشّ إٔ ٜهـٕٛ املٓـع خٛفـّا َـٔ عـذّ      

ٙ   ٕ اهلل ايكـذس٠ عًــ٢ ايٓفكـ١، فــإ   ڇ    ڇچ  چ   چ  چ  ڇچ  ، قــاٍ تعــاىل: ٖـٛ ايــشٖصام يعبـاد

ــشا٤د  چڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ     ڈ    ڍڇ  ڍ ــٛس٠ اإلطــ ــ رطــ َٓــ ــاْع   أ ــتعُاٍ َــ ــإ اطــ ا إرا نــ

نٓـا ْعـضٍ    »: اسبٌُ ي ري ريـو، بـٌ نـإ ملــاحل أخـش٣، فـال حـشج يف ريـو، فكـذ قـاٍ دـابش            

 .      «ٚايكشإٓ ٜٓـضٍ 

ٕٓايــضٚدني ايتخــذخ مبــا ٜهــٕٛ بــني  .8 َــا ٜهــٕٛ بــني ايعشٚطــني َــٔ املعاػــش٠ ٚازبُــاع، حيــشّ ْؼــشٙ     . إ

َٔ ٜفعـٌ ريـو بأْـ٘ َجـٌ ايؼـٝطإ يكـٞ ػـٝطا١ْ يف طشٜـل، ف ؼـٝٗا           ٚايتخذخ ب٘. ٚقذ ٚؿف 

ُٜفلـٞ إىل    »ٚايٓاغ ٜٓظشٕٚ. ٚيف اسبذٜح:  إٕ َٔ أػٓش ايٓاغ عٓذ اهلل َٓضي١ ّٜٛ ايكٝا١َ: ايشدـٌ 

 .«ٜٓؼش طٖشٖا  اَشأت٘، ٚتفلٞ إيٝ٘، ثِ
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 . : واجهللات انزوجةسادساً 
            ِ إٕ عكذ ايٓها  أػب٘ بعكذ ػـشن١ بـني طـشفني. فُـٔ ايٛادـب عًـ٢ ايعشٚطـني إٔ ٜهْٛـا عًـ٢ عًـ

ٌ  َُٓٗا. فُٔ ٚادبات   :ايضٚد١، ٖٚٞ َٔ حكٛم صٚدٗا عًٝٗامبا ٜكتلٝ٘ ٖزا ايعكذ، َٚا ٖٞ حكٛم ن

. فٝذب ع٢ً املشأ٠ طاع١ صٚدٗـا فُٝـا ٜأَشٖـا بـ٘، أٚ ٜٓٗاٖـا عٓـ٘، َـا ت ٜهـٔ يف         ايطاع١ يف املعشٚف -1

ريو أَشّا مبعـ١ٝ، أٚ ّْٗٝا عٔ ٚادب. إر ال طاع١ ملخًٛم يف َعـ١ٝ اشبايل. ٚجيب عًـ٢ ايضٚدـ١   

بطاعــ١ صٚدٗــا، إر إٔ طاعتــ٘ َــٔ طاعــ١ اهلل، ألْٗــا بــأَش َــٔ اهلل      إٔ ُتــِذسى أْٗــا تتكــشب إىل اهلل  

  ٘ٚسطٛي  :ٚقـاٍ  «َٔ أطاع سطٛيٞ فكذ أطاعي، َٚٔ أطـاعي فكـذ أطـاع اهلل     »ٚيف اسبذٜح .

 :«   يــٛ نٓــت آَــشّا أحــذّا إٔ ٜظــذذ ألحــذ، ألَــشت املــشأ٠ إٔ تظــذذ يضٚدٗــا، ئعَظــِ حكــ٘ عًٝٗــا» 

أٟ: إٕ أٓدت  «إمنــا ٖــٛ دٓتــو ْٚــاسى  » قــاٍ األيبــاْٞ: إطــٓادٙ ؿــخٝذ عًــ٢ ػــشط َظــًِ. ٚقــاٍ 

٠ حل صٚدٗا نإ طببّا يف دخٛهلا ازب١ٓ، ٚإٕ أخً ت بزيو نإ طببّا يف دخٛهلا ايٓـاس.  ٚقـاٍ   املشأ

 :«  إطٓادٙ دٝذ. ٚعٔ أّ طـ١ًُ قايـت: قـاٍ     «املشأ٠ ال تيدٟ حل اهلل عًٝٗا، حت٢ تيدٟ حل صٚدٗا

 .«أميا اَشأ٠ َاتت، ٚصٚدٗا عٓٗا سا.  دخًت ازب١ٓ  »:  سطٍٛ اهلل 

. إٕ مما جيـب عًـ٢ املـشأ٠، إٔ ال ربـشج َـٔ بٝتٗـا إال بـإرٕ صٚدٗـا، فـزيو َـٔ           رْ٘عذّ اشبشٚج إال بإ -2

ــ٦ٛيٝت٘ يف       ــاّ مبظـ ــ٢ ايكٝـ ــٌ ٖـــٛ َكتلـ ــا، بـ ــذّا سبشٜتٗـ ــا. ٚيـــٝع يف ريـــو تكٝٝـ ــ٘ عًٝٗـ ِٓ حكٛقـ ــ أٖـ

احملافظ١ ع٢ً بٝت٘. ٚحيظٔ باملشأ٠ عذّ اشبشٚج َٔ بٝتٗا إال سباد١، أٚ َــًخ١ سادخـ١. فـزيو    

 . ا، ٚايعٓا١ٜ ببـٝتٗاا بضٚدٗأدع٢ الٖتُاَٗ

. جيــب عًــ٢ املــشأ٠ إٔ ال ُتــذخٌ يف بٝــت صٚدٗــا َــٔ ال ٜش ــب يف  عــذّ اإلرٕ مبــٔ ال ٜش ــب ايــضٚج فٝــ٘ -3

ــ٘. ٚيف       دخٛيـــ٘. طـــٛا٤ نـــإ َـــٔ األداْـــب، أّ األقـــاسب. إر قـــذ ٜـــش٣ ايـــضٚج إٔ يف ريـــو ؿـــال  بٝتـ

ٕٖ  »اسبذٜح:  ُٜٛٔط٦ٔ فشػهِ َٔ تهشٖٕٛ، ٚال ٜـأَر يف بٝـٛتهِ ملـٔ تهشٖـٕٛ     حكهِ ع٢ً ْظا٥هِ إٔ ال 

».      

ٜٓٔ يًــضٚج -4 . ٜٓب ــٞ يًضٚدــ١ ايعٓاٜــ١ حبظــٔ َظٗشٖــا، ٚطٝــب سا٥ختٗــا عٓــذ صٚدٗــا. ٚإٔ تًخــ    ايتــض

أٚقات دخٛي٘، فتهٕٛ َت١٦ٝٗ الطتكباي٘، بأمجٌ َظٗش، ٚأحظٔ سٜذ. فإٕ ريو َـٔ حظـٔ ايتبعـٌ    

ُٜـذِٜ حظـٔ ايعؼـش٠ بُٝٓٗـا.        يضٚدٗا، ٖٚٞ َأَٛس٠ ب٘. نُا أْ٘ مما حيف  َهاْتٗا عٓـذ صٚدٗـا، ٚ

   ٚ دتــ٘، بظــبب إُٖــاٍ َظٗشٖــا، ٚعــذّ ايعٓاٜــ١ بٓظافتٗــا. ٚإٕ َــٔ اْتهــاغ       فهــِ َــٔ صٚج فــٓش َــٔ ص

املعاٜـري، ٚاْكالب املٛاصٜٔ عٓذ بعض ايٓظا٤: إٔ تهٕٛ يف بٝتٗا ٚعٓذ صٚدٗا بجٝـاب سثـ١، أٚ َتظـخ١،    

ٚسا٥خــ١ نشٜٗــ١، ٚػــعش ثــا٥ش، ٚٚدــ٘ ناػــش ..، نأبؼــع َــا أْــت سا٤ٕ. ٚإرا أسادت اشبــشٚج يضٜــاس٠، أٚ       
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دظــُٗا، ٚطٝبــت سحيٗــا، ٚاعتٓــت مبٓظشٖــا، ٚأنًُــت ريــو بًــبع أمجــٌ      حلــٛس حفًــ١ ْظفــت  

 .  ، نأحظٔ َا أْت سا٤.أفخش حًٝٗا ..ثٝابٗا، ٚصٜٓت٘ ب

. ٜٓـب ٞ يًُشأ٠ إٔ دبُع إىل ايتذٌُ يف املظٗش، ٚطٝـب ايشا٥خـ١، ايـتًف  بأحظـٔ     د يف ايهالّايتٛٓد -5

ُٜضٜـٌ   ايهًُات، ٚايتًطف بأمجٌ ايعباسات. فإٕ ايهالّ ازبٌُٝ، ٜأطش ا يكًب، ٜٚظتٌُٝ ايعٛاطـف، ٚ

ايلـ ا٥ٔ ... ٚحيظـٔ بٗــا إٔ تهـٕٛ: َضٚحـّا، يعٛبــّا، كـخٛنّا. فــإٕ َجـٌ ريـو ٜــضسع األيفـ١، ٜٚضٜــٌ         

ُٜخكل املطًٛب، ٚميٓـع املهـشٚب. فهـِ تهٓـت ايضٚدـ١ حُبظـٔ دالهلـا، ُٚيطـف ابتظـاَتٗا،           ايٛحؼ١، ٚ

ّا ؿـــعب املٓـــاٍ. ٚنـــِ تهٓـــت  ٚمجٝـــٌ عباستٗـــا إٔ تــــٌ ملشادٖـــا بـــٓفع ساكـــ١ٝ. ٚيـــٛ نـــإ عضٜـــض  

 .  تضٌٜ َا يف ايكًب َٔ عتاب ْٚفش٠ بًباقتٗا، ٚحظٔ اعتزاسٖا إٔ

. إٕ َــٔ ٚادبــات ايضٚدــ١، َٚظــ٦ٛيٝاتٗا، سعاٜـ١ ػــ٦ٕٛ بٝتٗــا، فتعُــٌ داٖــذ٠ يف حظــٔ  سعاٜـ١ ايبٝــت  -6

تـــذبريٙ، ٚايكٝـــاّ بـــأَٛسٙ. ٚال سٜـــب إٔ ػـــ٦ٕٛ ايبٝـــت َتؼـــعب١ َتعـــذد٠، َـــٔ إعـــذاد ايطعـــاّ، ٚ ظـــٌ   

بع، ٚتٓظٝف ايبٝت ..، ٖٚٞ أعبا٤ نجري٠، َٚؼـا ٌ َتعـذد٠، تأخـز َـٔ املـشأ٠ دٗـذّا ٚٚقتـّا، إرا        املال

أسادت ايعٓاٜــ١ بــزيو. ٜٚٓب ــٞ إٔ ال ٜٓظــٝٗا ريــو، ايعٓاٜــ١ مبظٗشٖــا، إرا َــا اْتٗــت َــٔ ايكٝــاّ          

خبذ١َ بٝتٗا. ٚيـتعًِ نـٌ فتـا٠ إٔ األؿـٌ إٔ تكـّٛ ٖـٞ بايعُـٌ داخـٌ بٝتٗـا، ٖٚـٛ ػـشف َٚفخـش٠             

إٔ  ا. ٜٚكّٛ ايشدٌ بايعُـٌ خـاسج ايبٝـت. ٚقـذ دـا٤ت فاطُـ١ سكـٞ اهلل عٓٗـا تظـأٍ سطـٍٛ اهلل           هل

ٜعطٝٗا خادَـّا. ٚريـو ملـا َػـٖل عًٝٗـا َـا تكـّٛ بـ٘ َـٔ أعُـاٍ ايبٝـت. َٚـع ٖـزا األؿـٌ، فـإٕ سبـاٍ                 

٠ ايــضٚدني أثــشّا يف تكشٜــش اسبادــ١ إىل خادَــ١، أٚ عــذَٗا. فــإرا نــإ يف ايبٝــت خادَــ١، يهــٕٛ املــشأ       

.، فإٕ ريو ال .تٛاؿٌ تعًُٝٗا، أٚ تعٌُ خاسج ايبٝت سباد١ َٚـًخ١  ايب١، أٚ نإ ايضٚج  ّٓٝا.

مبضٜـذ ايعٓاٜـ١   ُٜعفٝٗا عٔ ايكٝاّ بٛادبٗا، يف اإلػشاف ع٢ً بٝتٗا ٚسعاٜـ١ ػـ٦ْٛ٘. بـٌ ٖـٞ َطايبـ١      

 .          بضٚدٗا ٚايتضٜٔ ي٘

َ ايعٓاٜـــ١ بـــاألٚالد -7 ظـــ٦ٛيٝاتٗا األطـــش١ٜ، فـــإٕ دٚس األّ ال ٜٓتٗـــٞ  . ٖـــزا أٖـــِ ٚادبـــات املـــشأ٠، ٚأعظـــِ 

مبذشد اسبٌُ ٚايٛالد٠، بٌ ٜضداد ٚادبٗا، ٜٚعظِ دٚسٖا نًُا نرب أٚالدٖـا. فٗـٞ تشعـ٢ ػـ٦ِْٛٗ،     

ٚتطــبط طعــاَِٗ، ٚتعــتي بٓظــافتِٗ، ٚتٗــتِ بـــختِٗ. بــٌ تظــع٢ يف حظــٔ تــشبٝتِٗ، ٚايعٓاٜــ١           

   َ ِٗ، ٚتــأَشِٖ هــاسّ األخــالم يف طبــاع حبظــٔ تٓؼــ٦تِٗ، فت ــشغ بــزٚس اإلميــإ يف قًــٛبِٗ، ٚتــضسع 

ِٗ عًـ٢ ايتُظـو بؼـعا٥ش اإلطـالّ، ٚايتـضاّ أخـالم       احملافظ١ عًٝٗـا، ٚذبلٓـ  ب بايـال٠ ٚتتعاٖذِٖ

.، فٗـٞ  .سِٖ َـٔ َٓهـشات األخـالم ٚايعـادات .    أٌٖ اإلميإ، ٚصباْب١ أٌٖ ايفظٛم ٚايعـٝإ، ٚذبـزٓ 
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حبل املذسط١ األٚىل ألبٓا٥ٗا. ٚهلل دْس ايـخاب١ٝ ازب١ًًٝ ايء طًكٗـا صٚدٗـا، ٚنـإ هلـا َٓـ٘ أٚالد،      

ٞٓ داعٛا  »فكايت:   . «إٕ كُُتِٗ إيٝ٘ كاعٛا، ٚإٕ كُُتِٗ إي

 :دْس ايكا٥ٌهلل ٚ

 أعذدت ػعبّا طٝب األعشام               األّ َذسط١ إرا أعذدتٗا

خــشٚج املــشأ٠ َــٔ بٝتٗــا، يتؼــاسى ايشدــٌ يف عًُــ٘، إمنــا ٖــٞ دعــ٠ٛ        َٚــٔ ٖٓــا ْعًــِ إٔ ايــذع٠ٛ إىل   

     ٓٝ ١. بــٌ إْٗــا َهٝــذ٠ ػــٝطا١ْٝ، تشٜــذ ؿــشف املــشأ٠ عــٔ        باطًــ١، تٓــاقض ايفطــش٠ ايظــ١ٜٛ، ٚاألحهــاّ ايؼــشع

ٓٓ ٢ ألعذا٤ اإلطـالّ إٔ ٜٓؼـشٚا اإلسبـاد ٚايشرًٜـ١ بـني األطفـاٍ ٚايٓاػـ١٦ يف        سطايتٗا يف بٝتٗا ٚأبٓا٥ٗا، يٝتظ

ٚقــات. اإلطــال١َٝ. ٚريــو عــرب ٚطــا٥ٌ اإلعــالّ ايــء  ــضت ايبٝــٛت، ٚقاَــت بؼــ ٌ نــجري َــٔ األ  اجملتُعــات

 . فخظبٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ

١ٖٝ، إْٔو قذ فاسقـٔت ازبـٛ ايـزٟ َٓـ٘      َٓـ ٖٚزٙ ٚؿ١ٝ أٍّّ حه١ُٝ البٓتٗا قبٌ صفافٗا تكٍٛ فٝٗا: ) أٟ ُب

َِٚنش  ت  تعشفٝ٘، ٚقشٜٔ ت تأيفٝ٘، ٚيٛ إٔ اَـشأ٠ اطـت ٓت عـٔ    خشدت، َٚخَّفٔت ايُعٖؽ ايزٟ فٝ٘ دسدت، إىل 

ًٔكــٔ، ٚهلــٔ    ايــضٚج ي ٓــ٢ أبٜٛٗــا، ٚػــذ٠ حادتُٗــا إيٝٗــا، نٓــٔت أ ٓــ٢ ايٓــاغ عٓــ٘، ٚيهــٔ ايٓظــا٤ يًشدــاٍ ُخ

١ََّ ٜهٔ يو عبذّا. ٚاحفظ ًٔل ايشداٍ، فهْٛٞ ي٘ َأ  :ٞ ي٘ خـااّل عؼشّا، تهٔ يو رخشّاُخ

  بايكٓاع١، ٚحظٔ ايظُع ٚايطاع١ي٘ أَا األٚىل ٚايجا١ْٝ: فاشبلٛع . 

       ِٚايجايجــ١ ٚايشابعــ١: فايتفكــذ ملٛاكــع عٝٓــ٘ ٚأْفــ٘، فــال تكــع عٝٓــ٘ َٓــو عًــ٢ قبــٝذ، ٚال ٜؼــ

 .َٓو إال أطٝب سٜذ

 َٗـَب١، ٚتٓ ـٝف ايٓـّٛ    ٚاشباَظ١ ٚايظادط١: فايتفكذ يٛقت َٓاَ٘ ٚطعاَ٘، فإٕ تٛاتش ازبٛع ًِ ََ

 .َ لب١

    ــالى األَــش يف       ٚأَــا ايظــابع١ ٚايجآَــ١: فــاالحرتاغ َٔ مبايــ٘، ٚاإلسعــا٤ عًــ٢ حؼــُ٘ ٚعٝايــ٘. ٚ

 .يتكذٜش، ٚيف ايعٝاٍ: حظٔ ايتذبرياملاٍ: حظٔ ا

           ،ٙٚأَــا ايتاطــع١ ٚايعاػــش٠: فــال تعـــني يــ٘ أَــشّا، ٚال ُتفؼــني يــ٘ طــشّا. فإْــٔو إٕ خايفــت أَــش

 .  ٚإٕ أفؼٝت طٖشٙ، ت تأَي  ذسٙ أٚ شت ؿذسٙ.

  ٕتُّا، ٚايهآب١ بني ٜذٜ٘ إٕ نإ فشحّا (.ثِ إٜأى ٚايفش  بني ٜذٜ٘ إٕ نا َ 
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 .ًا:  قىق انزوجةسابع
 :ٚادبات ايضٚج يضٚدت٘، فأَٛس َٓٗاأَا حكٛم ايضٚد١ ع٢ً صٚدٗا، ٖٚٞ َٔ 

. فٝذـب عًـ٢ ايـضٚج إٔ ٜٓفـل عًـ٢ صٚدتـ٘ ايٓفكـ١ املٓاطـب١ سبايـ٘: يف املأنـٌ،           ايٓفك١ بـاملعشٚف  -1

ٚاملًبع، ٚاملظهٔ ..، فإٕ نإ  ّٓٝا، فٝٓب ٞ إٔ ال ٜهٕٛ خبٝاّل، ٚيٝعًِ بأْ٘ َأدٛس ع٢ً ْفتكـ٘  

املظــًِ إرا أْفــل ْفـــك١ عًــ٢ أًٖــ٘ ٖٚــٛ حيتظــبٗا   »:  عًــ٢ أًٖــ٘. ففــٞ ؿــخٝذ ايبخــاسٟ قــاٍ  

دٜٓاس أعطٝت٘ َظهّٝٓا، ٚدٜٓاس أعطٝتـ٘ يف سقبـ١، ٚدٜٓـاس أعطٝتـ٘      » :. ٚقاٍ «ُنتبت ي٘ ؿذق١ 

 «يف طبٌٝ اهلل، ٚدٜٓاس أْفكت٘ ع٢ً أًٖو. قاٍ: ايذٜٓاس ايزٟ أْفكتـ٘ عًـ٢ أًٖـو أعظـِ أدـشّا      

سٚاٙ َظــًِ. ٚإٕ نــإ ايــضٚج فكــريّا، فٝٓب ــٞ يًُــشأ٠ إٔ ال تهً فــ٘ فــٛم طاقتــ٘. ٚإٔ تـــرب عًــ٢      

  ٗ ــ ــ٘، ٚجيــب عًٝٗــا إٔ ال تٓظــش إىل َــا ٜفعًــ٘، أٚ ٜٓفكــ٘ األ ٓٝــا٤، ٚأٖــٌ        حاهلــا، َٚــا ابتً ا اهلل ب

ڌ  ڎ  ڎ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ ايٝظــاس. قـــاٍ تعـــاىل:  

١ عـــٔ ايـــذخٍٛ يف تفــــٌٝ ٚقـــذ أ ٓـــت ٖـــزٙ اآلٜــ١ ايهشميـــ  د7رطــٛس٠ ايطـــالم: چ  ڈ   ڈ      ژ  ژ

 .  تًو ايٓفك١

األصٚاج حبظٔ ايعؼش٠، ٖٚٛ ٚإٕ نإ حكـّا َؼـرتنّا، ٚأَـشّا     ٢ اهلل ـأٚؿ . يكذؼش٠ـظٔ ايعـُح -2

ُٜخظٔ عؼشت٘ َع اآلخـش، إال إٔ اي ايـب يف    َتباداّل بني ايضٚدني، فهٌ ٚاحذ َُٓٗا َطايب بإٔ 

...، إٔ تهــٕٛ َــٔ األصٚاج. فهــإ تٛدٝــ٘  ؼش٠ ـٚايتظــًط، ٚطــ٤ٛ ايعــ اإلطــا٠٤، ٚاألنجــش يف ايظًــِ،  

ــاٍ   ــِٝٗ قــ ــا٤:  چۉ  ۉچ طــــبخاْ٘: اشبطــــاب إيــ ــٛس٠ ايٓظــ ــاٍ د، 19رطــ چ  : ٚقــ

ٜٚٓب ٞ يًضٚج إٔ ال ٜٓظ٢ تًو ايظـاع١   د، 229رطٛس٠ ايبكش٠: چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ

ُٜش ـب يف ايُكـشب        ُٜـشٓد عًـ٢ عكبـ٘، ٚال  ُٜشفض طًبـ٘، ٚ ايء دا٤ فٝٗا خاطبّا، ٚنإ باإلَهإ إٔ 

ٚايرتحـاب، فــأنشََٛى بإعطا٥ــو  َٓـ٘. يهــٔ األَـش نــإ عًـ٢ َــا ُتخـب، فكــذ قـابًَٛى بايبؼــش      

.، .مثش٠ فيادِٖ، ٚفًز٠ نبذِٖ ...، ٚيكذ ناْت يف بٝـت أًٖـٗا َشف ٗـ١ َهشَـ١، َذيًـ١ َٓعُـ١ .      

إٕ َكتلــ٢  إلنــشاّ بــازبخٛد ٚايٓهــشإ ؟   فٗــٌ حيظــٔ بــو إٔ ُتكابــٌ اإلحظــإ باإلطــا٠٤، ٚا    

املــش٠٤ٚ، ٚاشبًــل ايهــشِٜ. بــٌ إٕ ايٛادــب ايؼــشعٞ ٜــذعٛى ألٕ ُتخظــٔ عؼــش٠ اَشأتــو، نُــا          

أَشى سبو. ٚإٔ تشد مجٌٝ ٚايذٖا عًٝو، بإنشاّ ابٓت٘، ٚإٔ ال ُتشٜ٘، أٚ ُتظُع٘ فٝٗا َا ٜهـشٙ.  

ٚاطتُع هلزٙ ايٛؿ١ٝ ايء نتبٗا عتب١ بٔ أبٞ طفٝإ البٔ أخٝ٘ حُٝٓـا تكـذّ خيطـب ابٓتـ٘:     

َِٗــا،   ) أقــشب قشٜــب، خطــب أحــب حبٝــب، ال أطــتطٝع يــ٘ سدّا، ٚال أدــذ َــٔ إطــعاف٘ بــذّا...، فأنش؟
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ِٓٗا، فٝـ ُش عٓذٟ قِذُسى، ٚقذ قٓشبتو َع ُقشبو، فـال ُتبعـذ    ٗ؟ ٜعزُب ع٢ً يظاْٞ ٔرِنُشَى، ٚال ُتـ

 .قً  َٔ قًبو (

د٠ َــٔ  ْــٛاع َتعــذٓ  ٚايعؼــش٠ بــاملعشٚف تتٓــاٍٚ مجٝــع َــا ٜهــٕٛ بــني ايــضٚدني. فٝــذخٌ يف ريــو أ         

 :عالقات، َٓٗاايتـشفات ٚاي

 »ٚال ُتكــبِّذ  «:قـاٍ   . فـال ٜهــٕٛ ايـضٚج فظـّا يف أيفارـ٘، بــز٦ّٜا يف عباساتـ٘.     حظـٔ اشبطـاب   . أ

ٍ  فاحؼـّا ٚال َتفخؼـّا.    ت ٜهـٔ   » :ٚيف اسبذٜح إٕ َـٔ خٝـاسنِ أحاطـٓهِ     :ٚنـإ ٜكـٛ

٘   «أخالقــّا   قــذ٠ٚ ٚأطــ٠ٛ، ْرتطــِ ٖذٜــ٘ يف عؼــش٠ صٚداتٓــا. ٚال        ٚحظــبٓا بــ٘    ،َتفــل عًٝــ

ُٜـذسى َـٔ           خيف٢ َا هلزا ازباْب َـٔ أثـش يف حظـٔ ايعؼـش٠، أٚ طـ٥ٛٗا. ٚال سٜـب إٔ اإلْظـإ 

ْفظــ٘ اخــتالف أطــًٛب اشبطــاب حبظــب َــٔ ٜــتهًِ َعــ٘، ٚريــو يف ْــرب٠ ايـــٛت، ٚاختٝــاس  

َـع اشبـذّ ٚعبـِٖٛ.    األيفار. فايهالّ َع أؿـخاب ايؼـإٔ، َٚـٔ يـ٘ َهاْـ١، يـٝع نـايهالّ        

ــإ      فٝٓب ـــٞ يًـــضٚج إٔ ٜـــتعًِ يباقـــ١ ايهـــالّ. ٚحظـــٔ االعتـــزاس، إرا اقتلـــ٢ األَـــش. فهـــِ نـ

يًهًُــات ازبًُٝــ١، ٚايعبــاسات ايشقٝكــ١ َــٔ أثــش يف ذبكٝــل املطًــٛب، ٚايٛؿــٍٛ يًُكـــٛد.      

ٚنــِ نــإ يًهًُــات اسباْٝــ١، ٚايعبــاسات ايذاف٦ــ١ َــٔ أثــش يف إصايــ١ األكــ إ، ٚايعفــٛ عــٔ        

ٚنِ نإ سبظٔ اشبطاب َٔ أثش يف احملافظ١ ع٢ً ايبٝـٛت َظـتكش٠، طـامل١ َـٔ      اهلفٛات.

ُٜذسى ايضٚج أ١ُٖٝ ٖزا األَشايذَاس ٚاشبشاب.   ؟  فٌٗ 

ــُح  . ب ــشِظـ ــذٕ،     ٔ املظٗـ ــ١ٝ يف ايبـ ــ١ ايؼخــ ــاّ بايٓظافـ ــ٘ بعـــض األصٚاج، االٖتُـ ــا ًُٜٗـ . إٕ ممـ

ـٗـ     ُِْفــش٠ بعــض ايٓظــا٤ َــٔ أصٚاد ٔ. ٚقــذ دبــذ املــشأ٠  ٚاملًــبع. ٚقــذ ٜتظــبب ٖــزا اإلُٖــاٍ يف 

ُٜــيثش عًــ٢ عالقتٗــا بضٚدٗــا،   ؿــعٛب١ ٚحشدــّا ػــذٜذّا يف َـــاسح١ صٚدٗــا بٗــزا األَــش. يهٓــ٘ 

ُْفشتٗا َٓ٘، أٚ تـٓٓع األَٛس يًُبِعـذ عٓـ٘. ٚقـذ تــذس َٓٗـا: أفعـاٍ، أٚ أقـٛاٍ،         فٝهٕٛ طببّا يف 

ٜٓ إْٞ أحٓب » :أٚ تـشفات  ري محٝذ٠ َٓٗا دباٖ٘. قاٍ ابٔ عباغ  يًُشأ٠، نُـا  ٔ إٔ أتض

 ٜٓ ـــض ــب إٔ تتـ ــشأ٠ أحـ ــٞ املـ ــٍٛ:   ;ٔ يـ ــاىل ٜكـ ــٛس٠ ر چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ ألٕ اهلل تعـ طـ

ِٓ « د228ايبكش٠: ايـضٚج بٓظافتـ٘، ٚطٝـب سا٥ختـ٘، ٚحظـٔ َظٗـشٙ        فُٔ ُحِظٔ ايعؼش٠، إٔ ٜٗت

 . ّٗا أٚدب، نُا تكٓذٝت٘. ٖٚٛ يف حك يف ب

. إٕ املشأ٠ ن ريٖـا َـٔ ايٓـاغ يٝظـت َعــ١َٛ َـٔ اشبطـأ، أٚ ايتكــري.         ايعفٛ عٔ ايضالت  . ت

بٌ إٕ َا ٜعرتٜٗـا َـٔ أعـشا. ٚت ـريات: نخُـٌ، ٚدٚس٠ ػـٗش١ٜ، ٚأَـشا. أخـش٣، أٚ رـشٚف          

ٝٓتٗا، ٚاْفعاالتٗــا ايعاطفٝــ١.  .ادتُاعٝــ١ طبتًفــ١  ..، يف اي ايــب إٔ ٜهــٕٛ يــ٘ أثــش عًــ٢ ْفظــ
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ُٜخـــتِ عًــ٢   ٜٚظٗــش ريــو َــٔ خــالٍ أيفارٗــا، ٚتـــشفاتٗا    يف بٝتٗــا، َٚــع صٚدٗــا. ٚريــو 

ايــضٚج، إرا أساد اطــتكشاس بٝتــ٘، ٚحٝاتــ٘ ايضٚدٝــ١، إٔ ٜهــٕٛ َــذسنّا هلــزٙ األَــٛس، َتظــاضبّا       

اطتٛؿــٛا بايٓظــا٤ خــريّا،   »: قــاٍ  فُٝــا قــذ حيـــٌ َٓٗــا َــٔ تكـــري، أٚ ٖفــٛات طاس٥ــ١.  

ًَع، ٚإٕ أعــٛج ػــ٤ٞ يف ايلــًع أعــالٙ، فــإٕ رٖبــت   ًٔكــٔ َــٔ ٔكــ تكُٝــ٘ نظــشت٘، ٚإٕ  فــإْٗٔ ُخ

 .  َتفل عًٝ٘ «تشنـت٘ ت ٜضٍ أعٛج، فاطتٛؿٛا بايٓظا٤ خريّا 

فُـا نـإ ايشفـل يف ػـ٤ٞ      «إٕ اهلل حيب ايشِِّفل يف األَـش نًـ٘    »: . قاٍ ايًني يف املعا١ًَ  . خ

ُْـضع َـٔ ػـ٤ٞ إال ػـاْ٘. فٝٓب ـٞ يًـضٚج إٔ ٜهـٕٛ يطٝفـّا يف تعاًَـ٘ َـع صٚدتـ٘،              إال صاْ٘، َٚـا 

ٚإرا نـإ   «تبظُو يف ٚد٘ أخٝـو، يـو ؿـذق١     »: ٢ يف أَشٙ ْٚٗٝ٘. قاٍ َبتظُّا حت

ٕٖ َٔ املعـشٚف   »: املظًِ َطايبّا بايبؼاػ١ ٚطالق١ ايٛد٘ َع إخٛاْ٘، نُا قاٍ  ال َتِخٔكَش

سٚاٙ َظـًِ. فـإٕ ٖـزٙ ايبؼاػـ١، ٚطالقـ١ ايٛدـ٘..،        «ػ٦ّٝا، ٚيٛ إٔ تًكـ٢ أخـاى بٛدـ٘ طًٝـل     

ــذ   ــا٤ آنـ ــ١ ٚاألبٓـ ــع ايضٚدـ ــ٘، أٚ     َـ ــٌ بٝتـ ــٌ أٖـ ــ١ إٔ ٜـــذاعب ايشدـ ــشج أٚ  لاكـ ٚأٚىل. ٚال حـ

ُٜضٜـٌ ايٛحؼـ١، ٜٚـضسع األيفـ١ ٚاحملبـ١. فكـذ طـابل          ُُٜاصحِٗ بني حني  ٚآخش. فإٕ َجٌ ريـو 

          ُٜـَشخِِّ اوٗـا عٓـذ ايٓـذا٤ فٝكـٍٛ: ٜـا َُٜكبًِّٗا ٖٚـٛ ؿـا٥ِ، ٚ عا٥ؼ١ أنجش َٔ َش٠. ٚنإ 

يـٔ ُتٓفـل ْفكـ١ إال ُأدـشت، حتـ٢ ايًكُـ١        -إٕ ػـا٤ اهلل -إْـو   »..، ٚيف اسبـذٜح:  . عا٥ؽ

: إٔ ٜعتكـذ بعـض األصٚاج أْـ٘ ٜٓــب ٞ عًٝـ٘، يـٝخف        َٚـٔ اشبطـأ  . «تشفعٗا إىل يف اَشأتو 

 ٓٝ ت٘ بـني أًٖـ٘، ٚيتبكـ٢ يـ٘ ٖٝــبت٘ يف بٝـــت٘، ٚعٓـذ اَشأتـ٘: إٔ ٜـذخٌ بٝتـ٘ ٖٚـٛ عــابع           ػخــ

االبتظــا١َ إىل ث ــشٙ طشٜكــّا،  ب ازبــبني، ال جيــذ ائبِؼــش إىل ٚدٗــ٘ طــبٝاّل، ٚال  ايٛدــ٘، َكط ــ

ِٗـش. ٚال ٜعـشف َـٔ ايهًُـات، إال     دا٥ِ ايظٓب ٚايؼتِ، ال ٜتهً  َْ ُٜذٝب إال بٓـضس ٚ ِ إال بأَش، ٚال 

ُٜذسى إٔ ٖزٙ األخالم يٝظت بأخالم ايهشاّ َطًكـّا،  .. ن١ًُ ) ال ( .، ال سٜب إٔ نٌ عاقٌ 

الٕ. ٚأٜـٔ َجـٌ ٖـزا ايشدـٌ َـٔ      اد. ْعٛر بـاهلل َـٔ اشبـز   بٌ ٖٞ أػب٘ بأخالم ايظٓذإ ٚازبً 

ٔٓ »: قٛي٘   »إر قـاٍ:   ؟ ٚأٜـٔ ٖـٛ َـٔ ٚؿـ١ٝ ايـٓ        «اي٦ًِٝ  َٜ ًدي نٌ نشِٜ ، ٜٚ ًبٗ

ٓٔ عٓذنِ َعٛإ، يٝع تًهٕٛ َـٓٗٔ ػـ٦ّٝا  ـري ريـو، إال      اطتٛؿٛا بايٓظا٤ خريّا، فإمنا ٖ

ٓٝ َُ  ١ٓ. فإٕ فعًٔ: فاٖذشٖٚٔ يف امللادع، ٚاكشبٖٛٔ إٔ ٜأتني بفاحؼ١ َب  . شِّبَـ كـشبّا  ـري 

ّا. فــإٕ أطعــٓهِ، فــال تب ــٛا عًــٝٗٔ طــبٝال. إٕ يهــِ َــٔ ْظــا٥هِ حكــّا، ٚيٓظــا٥هِ عًــٝهِ حك ــ  

ٕٖ يف بٝٛتهِ ملـٔ تهشٖـٕٛ.    َٓا حكهِ ع٢ً ْظا٥هِ، فال ٜٛط٦ٔ فشػهِ َٔ تهشٖٕٛ، ٚال ٜأر فأ

 .«ٗٔ عًٝهِ إٔ ذبظٓٛا إيٝٗٔ يف نظٛتٗٔ ٚطعاَٗٔ أال ٚحك 
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 .انطالقثامنًا: 
ٔٓقــذ  ْٓــ ٜظــ ٘ يــٝع َــٔ املٓاطــب اسبــذٜح عــٔ ايطــالم ٚايفــشام يف ٖــزا األٚإ، إر ايٓفــٛغ  ايــبعض أ

ٛ؟َفـام دا٥ـِ بـني ايعشٚطـني         ..، ٚإال ملـا أقـذّ نـٌ ٚاحـذ َُٓٗـا عًـ٢ ٖـزا        .َت١٦ٝٗ سبٝـا٠ طـعٝذ٠، َٚتطًعـ١ ي

عًـِ تـاّ،   عًـ٢  -ٚخباؿـ١ ايـضٚج  -إٔ َٔ ايٛادب إٔ ٜهـٕٛ ايضٚدـإ    ايضٚاج. ٖٚزا ٚإٕ نإ ؿخٝخّا، إال

ٌٓ ايضٚدـ١، نُـا نـإ بهًُـ١، فـإٕ ذبـشِٜ ايضٚدـ١،           مبا ٜكطع ٖزٙ ايعالق١ ايضٚد١ٝ، فإٕ عكذ ايٓهـا ، ٚٔحـ

ــّا. بـــٌ إٕ عكـــذ ايٓهـــا  ال ٜهـــٕٛ إال َـــٔ طـــشفني،       ٚٚقـــٛع ايطـــالم، ٚقطـــع ٖـــزٙ ايعالقـــ١، تهـــٕٛ بهًُـــ١ أٜلـ

      ٘ ْٓـ     باإلجياب ٚايكبٍٛ. أَا ايطالم فإْ٘ ٜكع َـٔ طـشف ٚاحـذ، ٚقـذ ال ٜعًـِ بـ ٘ ٜكـع يف  ايطـشف ايجـاْٞ. بـٌ إ

 .ك١ بايطالمف١ بعض األحهاّ املتعً حايء: ازبذ، ٚاهلضٍ. يزا جيب ع٢ً نٌ صٚج َعش

 

 . كم انطالق
ــّا، ٚقــذ ٜهــٕٛ            ايطــالم تعرتٜــ٘ األحهــاّ ايتهًٝفٝــ١ اشبُظــ١، ػــأْ٘ ػــإٔ ايٓهــا ، فكــذ ٜهــٕٛ ٚادب

 :ّا، حبظب َا ٜهٕٛ َٔ حاٍ ايضٚدنيحشاَ

 ُُٛيٞ بعذ ايرتبف، إرا أب٢ اي. فٝهٕٛ ٚادابّا  .ف١٦ٝ، ٚطالم اسبهُني يف ايؼِّكامٖٚٛ طالم اِي

  ّٜٚهــٕٛ ضبشَــا     ٜ تني عٓــذ . ٖٚــٛ ايطــالم َــٔ  ــري حادــ١، ٚايطــالم ايبــذعٞ عًــ٢ إحــذ٣ ايــشٚا

 .أمحذ، ٚاألخش٣ أْ٘ َهشٚٙ

 ٕٛايطالم عٓذ اسباد١َباحّا ٜٚه ٖٛٚ .  . 

 ش٠ بـــني ايـــضٚدني. ٚقٝـــٌ: إرا فٓشطـــت املـــشأ٠ يف . إرا اطـــتُٓش ايؼِّـــكام ٚطـــ٤ٛ ايعؼـــٜٚهـــٕٛ َٓـــذٚبّا

 .   سباٍحكٛم اهلل ايٛادب١ عًٝٗا، أٚ ت تهٔ عفٝف١. ٚقٌٝ: بٛدٛب ايطالم يف َجٌ ٖزٙ ا

 األؿٌ يف ايطـالم، إرا اْتفـِت األطـباب املٛدبـ١ ٚاحملٓشَـ١، ٚت تهـٔ ٖٓـاى         .ٜٚهٕٛ َهشّٖٚا ٖٛٚ

حاد١ يًطالم; ملا فٝ٘ قطع األٚاؿش ٚايعالق١ اسبظ١ٓ بني األطـش، َٚـا قـذ ٜظـبب٘ َـٔ ايعـذا٠ٚ       

 ا أَش اهلل ب٘ َٔ ايٓها . ملع ِطٚايب لا٤ بِٝٓٗ، َٚحِظُب٘ إٔ َق

 :احلكمة من مشروعية انطالق
اإلػاس٠ إىل اسبه١ُ َٔ َؼشٚع١ٝ ايٓها ، ٚبٝـإ بعـض َـا فٝـ٘ َـٔ ٔحَهـِ َٚــاحل، َٚـا         قذ َلت 

، إال إٔ ايعؼـش٠  .: االطـتكشاس ايٓفظـٞ، ٚاالط٦ُٓـإ ايكًـ ..    ٘ َٔ َكاؿذ ػشع١ٝ طا١َٝ، َٚـٔ ريـو  ُٜخكك

ــاع، ٚطــ٤ٛ امل  بــني ايــضٚدني قــذ تظــ٤ٛ، يتٓــافش اي   ..، فــٝعظِ .، ٚفظارــ١ األخــالم  ١عاًَــٓفــٛغ، ٚتبــأٜ ايطغَب
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ــت         ــ١ً، فهاْـ ــزٙ ايــ ــع ٖـ ــاط، ٚقطـ ــزا ايشبـ ٌٓ ٖـ ــ ــ١ إىل حـ ًٖٔخـ َُ ــ١  ــٕٛ اسبادـ ــاقِ اشبـــالف، فتهـ ــكام، ٜٚتفـ ايؼـ

ٌٓ َؼشٚع١ٝ ايطال  . َٔ ايضٚدني م، َـًخ١ سادخ١ يه

ًُٜذأ إيٝ٘ إال بعذ اطتعُاٍ األطباب املتعٓذ د٠، ٚاألطايٝب املختًفـ١ إلبكـا٤ ايٓهـا ،    ٖٚزا ايعالج  ال 

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ يف قٛيــ٘:  نُـا أسػــذ إىل ريــو   ٚعـذّ قطــع ُعــشاٙ. 

ڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڦ     ڦ

ک    ک  گ           گ    کڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک

 رطٛس٠ ايٓظا٤د. چگ    گ  

حــٛي٘، ٜٚٓـذس ٚدـٛدٙ.     األَٛس، ٚيف نـٌ األحـٛاٍ، أَـش ٜــعضٓ    ٚيٝعًِ ايضٚدإ إٔ ايتٛافل يف مجٝع 

ُٜخظٔ املـش٤   ٚإٔ ايهُاٍ يف نٌ ػ٤ٞ، إٕ ت ٜهٔ َظتخٝاّل، فٗٛ أَش عظري املٓاٍ. يهٔ اسبه١ُ تكتلٞ إٔ 

ُٓ ٝٗا، ٜٚظتجُشٖا فُٝا ٜعٛد عًُٝٗا بـاشبري  ايتعاٌَ َع ػشٜو حٝات٘، فٝعشف ايـفات اسبظ١ٓ فٝ٘، فٝٓ

ٓٓ٘ تـٓٓبٚايفا٥ذ٠، ٚإٔ ٜ بٗا، ٚعذّ اطتـجاستٗا. ٚقذ ٜهٕٛ َٔ ايـبعض حبظـٔ   يـفات٘ ايظًب١ٝ، فٝظع٢ إىل دب

 ٓٛ ٍ ايـــفات ايظــًب١ٝ إىل إجيابٝــ١. ٚعًــ٢ ايــضٚج بـــف١ خاؿــ١ إٔ ٜهــٕٛ حهُٝــّا يف      عكًــ٘ ٚحهُتــ٘، إٔ حيــ

               ٞ ٤، َعازب١ َا قـذ ٜطـشأ عًـ٢ ايضٚدـ١ َـٔ تكــري، أٚ خًـٌ. ٚيـٝعًِ أْـ٘ يـٔ جيـذ اَـشأ٠ ناًَـ١ يف نـٌ ػـ

ًٔكـت َـٔ     اطتٛؿـٛا بايٓظـا٤ خـرياّ    »بكٛيـ٘:   فتًو َٔ فطـش٠ املـشأ٠، نُـا ْــٓب٘ عًـ٢ ريـو        ، فـإٕ املـشأ٠ ُخ

ًَع، ٚإٕ أعــٛج َــا يف ايلــًع أعــالٙ، فــإٕ رٖبــت تكُٝــ٘ نظــشت٘، ٚإٕ تشنتــ٘، ت ٜــضٍ أعــٛج، فاطتٛؿــٛا        ٔكــ

 َتفل عًٝ٘. «بايٓظا٤ 

، اطــت الٍ ٚقــت اي لــب. َٚــا    ايــضٚدنيأعظــِ َــذاخٌ ايؼــٝطإ يف إفظــاد ايعالقــ١ بــني     ٚإٕ َــٔ 

ٌٓ َا قـذ ٜطـشأ عًـ٢ عالقتُٗـا، قبـٌ تفـاقِ        أمجٌ إٔ ٜبذأ ايضٚدإ حٝاتُٗا، بتخـٝف ٚقت يًتفاِٖ، ٚح

 األَش ٚاطتفخاي٘. 

ُٜٓــري يًعشٚطـني طشٜـل     ٖزٙ بعض ايٛؿاٜا، ادتٗذت يف مجعٗا، ٚذبشٜشٖا، سادّٝا إٔ تهٕٛ ْرباطّا 

ـــٌٝ طــعادتُٗا األبذٜــ١، يف رــٌ إميــإ بــاهلل، ٚذبهــِٝ يؼــشع٘، يف طــا٥ش      حٝاتُٗــا ايضٚدٝــ١، ٚطــببّا يف ذب 

 . ايـشاط، ٖٚٛ حظبٓا، ْٚعِ ايٛنٌٝ األَٛس ٚاألحٛاٍ. ٚاهلل املٛفل ٚاهلادٟ إىل طٛا٤

 
 
 


