
 



 

 

 

 

 إهداء

وضنَت ، اىت ِمن اـفهم اخلاصئ حلقوؾها يف اإلسالم.. ط إغ ؿل امرأة

 .أَىه ضلمها واىحاز ـلرجل.

أططى ـنفسه ِمن احلقوق ماـوس هلا، وؾََّص يف  .. إغ ؿل رجل

 واجباته، وأساء ـزوجته باسم اـػع..
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زوج وطمؼقق اًمزوضمي ِمـ ُيعتؼم احلديٌ قمـ طمؼقؼي اًمعالىمي سملم اًمزوضملم أو طمؼقق اًم      

 مـ اًمرروملم متعبٌى نجـًف  ومنَمو أْن ضهمؿ اَل و أَن يمُ شوئؽي: ٕكـو كجد أطمقوكً إمقر اًم

واًمتفؿي ضموهزة ًمؾؿرأة سمونجفؾ سملمقر اًمديـ وقمدم  - طمؼقق اًمزوضمي ويـحوز ًمؾزوج

 -ؼقق اعمرأةسموؾمؿ مـظامت طم -و إمو أن كجد ومريًؼو يـحوز ًمؾزوضمي   -معرومي ىمدر اًمرضمؾ

 اًمزوج. اًمذي يمػؾف هلو اًمنمع قمغم طمًوبيعرقفو أيمثر ِمـ طمؼفو  وحيوول أن

ًمـجد أَن يمؾ   ضموكى اًمرضمؾ أو كدور ذم طمؾؼي مػرهمي مـ اًمتعبى نجوكى اعمرأة  ظؾوك

قمغم حتؼقؼ أوممؾ اعمؽوؾمى اعمؿؽـي ًمـػًف ويملكـو ذم معريمي ـموطمـي شمدور  طمريٌص  ـمرٍف 

 .حلقوة سمقـفام قمغم احلى واًمتقاومؼ واًمًالمرطموهو سملم ؿمخبلم مـ اعمػؽمض أن شمؼقم ا

ًمقضمدكو أؾموؾًمو متقـًو شُمٌـل قمؾقف ملسو هيلع هللا ىلص وًمق قمدكو إمم يمتوب اهلل قمز وضمؾ وؾمـي كٌقـو حمؿد 

وًمعؾؿـو أهنو قمالىمي شمؽومؾ واطمؽمام متٌودل  قمالىمي ذايمي سملم   اًمعالىمي سملم اًمزوضملم

شمؾؽ قق ووإن اظمتؾػً هذه احلؼ -ذيؽلم يمؾ مـفام ًمف طمؼقق وقمؾقف واضمٌوت 
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. واضمٌوت وًمف طمؼقق يمػؾفو اًمنمع ًمف ًمؽـ إصؾ أَن يمال مـفام قمؾقف -اًمقاضمٌوت 

 طمقل ؿمٌفوٍت  يردد -اًمديـ هذا أطمؽوم سمعظؿي نجفؾف –ًمألؾمػ كجد أن اًمٌعض و

 اًمنمع سمف ضموء مو سمعض ويرومض اإلؾمالم  ذم اًمزوضمي سمحؼقق مؼوركي اًمزوج طمؼقق

 .اإلكبوف قمدم سمدقمقى

 ؾي:وهـو كًلل سمعض إؾمئ

 هؾ ـموقمي اًمزوج اكتؼوص مـ يمرامي اًمزوضمي ؟

 ومو هل طمدود ـموقمي اًمزوضمي ًمزوضمفو ؟

 اًمؼقامي ؟ وؾمؿهؾ مـ طمؼ اًمزوج اًمتحؽؿ ذم طمقوة زوضمتف سم

 اًمزوج؟ ًمبوًمحاًمزوضمي  اإلؾمالم وهؾ فمؾؿ
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هذه إؾمئؾي وهمػمهو ىمد شمدور ذم ذهـ يمثػم مـ اًمزوضموت  وهلذا كريد أن كتحدث قمـ    

ـموقمي اًمزوضمي ًمزوضمفو مـ و ؾؼقاميًم اعمعـك احلؼقؼلو  ًمزوضمقي ذم آؾمالمطمؼقؼي احلقوة ا

ٌ دون أن يػفؿقا  مـظقر اًمنمع: َٕن يمثػًما مـ اًمـوس يرددون سمعض أيوت وإطمودي

 معـوهو ومتبٌح يموًمًقػ اعمًؾط قمغم رىموب اًمزوضموت .
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 اإلشالو ال ٍظلُه ًال حيابُ أحًدا

 

ـّ أقمظؿفو هق كعؿي اإلؾمالم  أكعؿ اهلل قمؾ      وموإلؾمالم هق اًمديـ قمـد قـو سمـعؿ يمثػمة ًمؽ

ـَ  إِنَ   ﴿: ؾمٌحوكف رب اًمعزة: يؼقل اهلل قمز وضمؾ : وويؼقل أيًم   1﴾ اإْلِؾْماَلمُ  اهللَِ قِمـْدَ  اًمِدي

ـْ  ﴿ ـْ  دِيـًو اإْلِؾْماَلمِ  هَمػْمَ  َيٌْتَغِ  َوَم َظِمَرةِ  ذِم  َوُهقَ  ِمـْفُ  ُيْؼٌََؾ  وَمَؾ ْٔ ـَ  ـَ مِ  ا ي  .2﴾اْْلَوِهِ

 

ومال يـٌغل أن كؼٍم اإلؾمالم قمغم   ملسو هيلع هللا ىلصضموء سمف حمؿد واإلؾمالم هق اْلمقع واًمؼٌقل سمام      

ف  وٓ يـٌغل أن كلظمذ مـ اإلؾمالم مو يقاومؼ هقاكو وكؽمك مـف مو خيوًمػ  ضمزء دون ضمزء

ْؾِؿ يَموومَ  ﴿يؼقل شمعومم :  ًِ ـَ آَمـُقا اْدظُمُؾقا ذِم اًم و اًَمِذي َ َٓ شَمتٌَُِعقا ظُمُرَقاِت اًمَشقَْروِن إَِكُف َيو َأضهه ًي َو

 .3﴾ًَمُؽْؿ قَمُدّو ُمٌلِمٌ 

وىمد حتدث اهلل قمـ اًمذيـ يلظمذون مـ اإلؾمالم مو يقاومؼ هقاهؿ ويؽميمقن مـف مو       

 اًْمؽِتَوِب  سمٌَِْعضِ  َأوَمتُْمِمـُقنَ  ﴿  ومققمدهؿ سموْلزي ذم اًمدكقو واًمعذاب يقم اًمؼقومي فخيوًمػ

ـْ  ضَمَزاءُ  وَماَم  سمٌَِْعضٍ  ونَ َوشَمْؽُػرُ  َٓ  ِمـُْؽؿْ  َذًمَِؽ  َيْػَعُؾ  َم ْكقَو احْلَقَوةِ  ذِم  ظِمْزٌي  إِ  اًْمِؼقَوَميِ  َوَيْقمَ  اًمده

 .4﴾ شَمْعَؿُؾقنَ  قَماَم  سمَِغوومِؾٍ  اهللَُ َوَمو اًْمَعَذاِب  َأؿَمدِ  إمَِم  ُيَردهونَ 

يع ؿمومؾ ًمؽؾ جموٓت شمنمو مـفٍ متؽومؾ  فأكتف معـك ؿمؿقًمقوهق ديـ ؿمومؾ و      

 وقموـمػي  أظمالق احلقوة  ومفق إيامن وقمؿؾ  قمؼقدة وذيعي  قمٌودة ومعومؾي  ومؽر
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ـظؿ اًمتل شمـظؿ طمقوة اًمػرد وإهة واعمجتؿع اًمؼقاكلم واًمو يمع اًمؼقاقمد  وقمؿران

وهذا ممو يؿقز اإلؾمالم قمـ اًمديوكوت اًمًوسمؼي: وهلذا ومفق اًمديـ اْلوشمؿ اًمذي  وإمي 

ٌُ إمَِم ىَمْقِمِف  ": ملسو هيلع هللا ىلصن ومؽون إمم ىمقوم اًمًوقمي  يؼقل يبؾح ًمؽؾ زمو َويَموَن اًمـٌَِله ُيٌَْع

ًُ إمَِم اًمـَوِس يَمووَميً   .5" ظَموَصًي َوسُمِعثْ

 

وسمام أكف مـفٍ رسموين ومفق وؾمط قمدل  ومٌودئف ٓ شمعرف اًمؽقؾ سمؿؽقوًملم  َذُع اْلوًمؼ       

وًمذًمؽ  :روف اًمٌنم ومو وُمرروا قمؾقفديـ واىمعل يراقمل فم اًمعومل سمام ُيبؾح قمٌوده  وهق

 ذم طموًمي اًمًػر واعمرض وهمػممهو مـ إقمذار.  - وهل ختػقػ اًمعٌودات -ذع اًمرظمص

 

إن مؼوركًي ظموـمػًي سملم اإلؾمالم وسمعض إديون اًمروطموكقي شمٌلم ًمـو اًمػرق اًمقاوح          

ًً ـوس  سم  وهتؿؾ احلقوة وشمزهدهو ذم أقملم اًمقمغم اًمروح شمريمزومتؾؽ أديون   وؾ شمعتؼمهو رضم

أمو اإلؾمالم ومفق ديـ ؿمومؾ ًمؽؾ ضمقاكى احلقوة جيى اًمتخؾص مـفو سملي ـمريؼ ممؽـ  

:  - ريض اهلل قمـف - ومفو هق أطمُد اًمـبورى يتعَجى ىموئاًل ًمًؾامن اًمػوردسمتػوصقؾفو: 

ًُ ِمـ كٌقِؽؿ هذا! ُيعِؾؿؽؿ يمَؾ رء طمتك اْلراءة يمام   -أي آداب ىمموء احلوضمي  - قمجٌ

 ؿؽؿ أيي مـ اًمؼرآن.يعؾِ 

ٍء ﴾يؼقل اهلل شمعومم:  ـْ َرْ   .6﴿ َمو وَمَرـْمـَو ذِم اًْمؽِتَوِب ِم
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سمدأ اإلؾمالم مـ سمدايي شمؽقيـ إهة  –اًمذي هق كروق طمديثـو  -وذم جمول إهة       

ِمـ  رح اعمًؾؿ سمزواضمف  وسملَم يمقػ يػاظمتقور اًمزوج ًمزوضمتف واًمزوضمي ًمزوضمفوؾمَس ٌلَم أُ وم

ُم   وطمتك ٓ َيظؾِؿ اًمرضمُؾ زوضمتَف  وٓ شُمؼٍِم اعمرأُة دموه زوضمفو  سملَم اإلؾمالمٌوح هلقٍ 

 .طمؼقَق يمٍؾ مـفام دموه أظمر

 

أطمؽوم اإلؾمالم مـفو مو يًترقع اًمعؼؾ أن يتؾؿس ضمقاكى احلؽؿي ومقف  وسمعمفو مو و     

: مقاىمػ اًمـوسٓ يًترقع اًمعؼؾ أن يدرك اًمن ذم شمنميعف  وأموم هذه إطمؽوم ختتؾػ 

ومؿـفؿ مـ يذقمـ ويؼقل ؾمؿعـو وأـمعـو  ومـفؿ مـ يؼػ طموئًرا أو معؽمًوو قمغم احلؽؿ 

 يثػم اًمشٌفوت ذم كػًف  ويثقر اًمشؽ ذم صدره.

 

 

واعمممـ اًمبودق يعؾؿ ويقىمـ أكف مـ همػم اعمؿؽـ أن يظؾؿ اهلل أطمًدا مـ قمٌوده  أو أن      

يعؾؿ أن احلؽؿ قمودل وإكام اعمشؽؾي ذم يؽقن ذم طمؽؿف حموسمقًو ٕطمد قمغم طمًوب أطمد  

ومفؿـو ًمؾحؽؿي مـ احلؽؿ  طموًمف يمحول أيب سمؽر اًمبديؼ قمـدمو طموول اعمنميمقن أن 

: إن يمون ًمف: إن صوطمٌؽ يزقمؿ أكف ُأهي سمف  ومؼول ومؼوًمقاملسو هيلع هللا ىلصيزقمزقمقا إيامكف سمرؾمقل اهلل 

   هؽذا سمؽؾ سمًوـمي وسمؽؾ يؼلم.ىمول ومؼد صدق
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 يف اإلشالو حقَقْ العالقْ بني السًجني

 

ُؽـُقا إًَِمقَْفو َوضَمَعَؾ  ﴿اهلل شمعومم: يؼقل         ًْ ـْ َأْكُػًُؽْؿ َأْزَواضًمو ًمِتَ ـْ آَيوشمف َأْن ظَمَؾَؼ ًَمُؽْؿ ِم َوِم

َيوت ًمَِؼْقٍم َيتََػَؽُرونَ  َٔ ي إَِن ذِم َذًمَِؽ   7﴾ سَمقْـُؽْؿ َمَقَدة َوَرْْحَ

 ؽر ذم هذه أيي اًمعظقؿي:ًمـؿتثؾ ٕمر اهلل شمعومم ًمـو سمتدسمر اًمؼرآن وكتػ

وموًمرضمؾ ذم اإلؾمالم ًمقس قمدًوا ًمؾؿرأة  واعمرأة ًمقًً قمدًوا ًمؾرضمؾ  وإكام   من أىفسكم:

ـْ سَمْعٍض﴾ مهو مـ كػٍس واطمدة  يمام ىمول اهلل شمعومم:   8﴿سَمْعُمُؽْؿ ِم

و ًمؾؿرأة وٓ ظمباًم هلو ومقًعك يمؾ مـفام أن يتػقق  ًً وهلذا مل جيعؾ اإلؾمالم اًمرضمؾ مـووم

أظمر  وإكام هق مـفو وهل مـف  يؽؿالن سمعمفام اًمٌعض  سمؾ ٓ يًترقع اًمرضمؾ أن قمغم 

 .شمًترقع اعمرأة أن شمعقش سمدون رضمؾ يعقش سمدون امرأة  وٓ
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أي شملًمػقهو ومتقؾقا هلو وشمرؿئـقا إًمقفو  ومعَؾي اًمزواج أن يًؽـ اًمزوضمون : ـتسكنوا إـوها

يمؾ ـمرٍف ومقف كؼٌص  رقٌي سمقـفام.اًمعنمة واًمعالىمي اًم أطمدمهو ًممظمر ويؽقن ذًمؽ سمحًـ

ؾمؽـ " واومتؼوٌر وطموضمٌي إمم اًمررف أظمر  ومنذا اًمتؼقو يمون آكًجوم ويموكً اًمًؽـك.

   ؾمؽـ إًمقف أي ارشموح إًمقف. "ؾمؽـ ومقف"وهمػم  "ؾمؽـ قمـده"همػم  "إًمقف

 ؾمؼط: ومنذا واًمػرش قائطاحلل ه   ومنن اًمزوضميقمؿقد اًمٌقً زوج هقذا يمون اًمإو      

  .ؽـوٓ ؾم ؾمؽماًمٌقً  وًمق يمون سمدون طمقائط وومرش ومال  هنورااًمعؿقد 

 

إًذا احلقوة اًمزوضمقي قمالىمي حمٌي ومقدة وشمؽومؾ ٓ شممود وشمعوكد  ًمقًً معريمي  اهلدف         

بقل يمؾ ـمرف احلحمووًمي ًمقًً ؾمقررشمف قمغم أظمر  و اًمزوضملم مـفو أن يػرض يمؾ مـ

طمقل مـ اًمذي  س وحتدٍ وٓ شمـووم  قمغم أيمثر احلؼقق وإضمحوف طمؼ اًمررف أظمر

  .ؾمتؽقن يمؾؿتف اعمًؿققمي

ىمد حتدث مقاىمػ سمًقري سملم اًمزوضملم ورهمؿ ذًمؽ شمبٌح يمٌػمة: َٕن اًمزوج يريد أن      

مـ ىمٌؾ -يثًٌ رضمقًمتف أموم زوضمتف  واًمزوضمي شمريد أن شمثًٌ ؿمخبقتفو وشمثلر ًمؽرامتفو 
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قؿ: ًمذًمؽ جيى أن يدرك واًمـتقجي احلتؿقي أَن طمقوهتام شمتحقل إمم ضمح -أن مُتس يمرامتفو

وًمـ شمتحؼؼ طملم شمؽقن اًمزوضمي  "د اًمًقد"اًمزوضمون أَن اًمًعودة ًمـ شمتحؼؼ سمـؿقذج 

ٍم قمغم أن شُمـََػذ يمؾ ـمؾٌوهتو َٕن اًمـتقجي احلتؿقي طمقـذاك أن يػؼد اًمٌقً معـك متًؾري شمُ 

 اعمحٌي واعمقدة واًمًؽـ.

 

ٌحو ؿمخًبو واطمًدا ذم ضمًديـ مو أص -سمعد اًمزواج  -وكًترقع اًمؼقل أن اًمزوضملم         

مل يًع أطمدمهو إليالم أظمر  ومو دام يمؾ مـفام يًعك إلؾمعود أظمر  وطملم يؽقن يمؾ 

مـفام طمريًبو قمغم راطمي ذيؽف يمام حيرص قمغم راطمي ذاشمف  وطملم ٓ جيد يمالمهو هممووي 

مـ اًمتـوزل أطمقوكو ًمؾقصقل إمم طمؾ وؾمط طملم حتدث سمقـفام سمعض اعمشؽالت أو سمعض 

 ٓظمتالوموت. ا
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 ٌل عن فشل احلَاّ السًجَْ؟ئمن املص

 

سمقاضمٌوشمف ىمٌؾ أن  احلقوة اًمزوضمقي هلو ـمرومون  وًمؽل شمـجح ٓسمد أن يؼقم يمؾ ـمرٍف       

يروًمى سمحؼقىمف  وٓ يـٌغل أن كـحوز ًمررف قمغم طمًوب أظمر  وإكام ٓسمد أن يؽقن 

ي احلقوة سمقـفام سمرريؼي هـوك شمقازن  وًمـ شمـجح اًمعالىمي إٓ إذا ومفؿ يمؾ مـفام طمؼقؼ

صحقحي  وقمؾؿ أن اعمقدة واحلى واًمتمحقي وحمووًمي إؾمعود اًمررف أظمر أؾموس 

ؾمـي  عوأوامر اًمنمع واشمٌ سمترٌقؼ أن اًمراطمي إَكام شمؽقن وصمؼ يمؾ مـفامواًمعالىمي سمقـفام  

 . ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌل

رأة  وًمق ومؾق شَمَػَفؿ اًمرضمؾ أن اًمؼقامي شمؽؾقػ وًمقًً شمنميػ ومل يًتغؾفو ذم ىمفر اعم     

و مـ ىمدرهو وٓ اكتؼوًصو مـفو  تفو ًمزوضمفو وحتؼقؼ رهمٌوشمف ًمقس طمرَ اعمرأة أن ـموقم شمػفؿً

 ًمًودت اًمًعودة سمقـفام .. إًذا هق دور متٌودل .

 

أطمقوًكو يؽقن اْلرل واوًحو مـ أطمد اًمرروملم ومع ذًمؽ ومنن رد اًمػعؾ مـ اًمررف      

ًمزوضمقي  ويؽمك سمظالًمف ًمػؽمة ـمقيؾي قمغم هذه ػوىمؿ مـ آصمور اْلرل قمغم احلقوة اأظمر ىمد يُ 
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احلقوة  وذم اعمؼوسمؾ ىمد يؽقن ًمرد اًمػعؾ أيمؼم إصمر ذم اطمتقاء اعمقىمػ ًمقؽقن ؾمحوسمي قموسمرة 

 شمـؼشع ًمقعقد ًمؾحقوة صػوؤهو. هقمون مو

 

ويعتؼم ؾمقء آظمتقور مـ أهؿ أؾمٌوب ومشؾ اًمعالىمي سملم اًمزوضملم: ومنذا مل يؽـ        

ـَ اعمرء إٓ كػًف  ومنن صوطَمٌَ آظمتقور مٌـقًو قم ف اعمول أو انجامل أو غم أؾموس اًمديـ ومال يؾقم

اعمـبى يمون ظمػًما  ًمؽـ اًمتـوزل قمـ اًمديـ مؼوسمؾ هذه إمقر ىمد يؽقن إكذاًرا مٌؽًرا 

ٌَ اإلؾمالم قمغم ـمؾى اًمبالح واقمتٌور اْلؾؼ واًمديـ ذم  سمػشؾ اًمعالىمي اًمزوضمقي: ومؼد طم

وضموء اًمققمقد سمحبقل اًمػتـي  ر قمغم ظمالومف.كؽوؿمّدد ذم اإلأمر اًمـؽوح ورهّمى ذم ذًمؽ  و

  :واًمػًود قمـد خموًمػي ذًمؽ واًمـظر إمم متوع احلقوة اًمدكقو مـ اعمول وانجوه واحلًى واًمـًى

 " :أكف ىمولملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمـٌل  -ريض اهلل قمـف  -ومؼد روى اًمٌخوري ومًؾؿ قمـ أيب هريرة 

ٌِفو  ًَ ًْ َيداكَ شُمـَؽُح اعمرأُة ٕرسَمٍع : عموهِلو وحلَ ـِ شَمِرسَم  "وََجوهِلو وًمديـفو  وموفمَػْر سمذاِت اًمِدي

أظمؼم سمام يػعؾف ملسو هيلع هللا ىلص اًمبحقح ذم معـك هذا احلديٌ: أن اًمـٌل " : ىمول اًمـقوي رْحف اهلل

اًمـوس ذم اًمعودة: ومنهنؿ يؼبدون هذه اْلبول إرسمع  وآظمرهو قمـدهؿ ذات اًمديـ  

 . " وموفمػر أكً أضهو اعمًؽمؿمد سمذات اًمديـ
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل قمـف ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِ وروى اًمؽم إَِذا "ملسو هيلع هللا ىلص : مذي واسمـ موضمي قَم

َٓ شَمْػَعؾُ  ـْ شَمْرَوْقَن دِيـَُف َوظُمُؾَؼُف وَمَزِوضُمقُه  إِ ـْ ومِتْـٌَي ذِم إَْرضِ ظَمَرَى إًَِمقُْؽْؿ َم وٌد قا شَمُؽ ًَ   َووَم

 . "قَمِريٌض 

ـْ َيتَِؼل اهللََسمـتل َجوقمي ومؿـ ُأَزِوضُمَفو؟ ىمد ظمرى ا "وىمول رضمؾ ًمؾحًـ:      َ   وَمنِْن ىَموَل: مِم

  " َأطَمٌََفو أيمرمفو  وإن أسمغمفو مل يظؾؿفو

 

وىمد يؽقن مـ أؾمٌوب ومشؾ اًمعالىمي اًمزوضمقي  أيمو قمدم اًمتؽوومم سملم اًمزوضملم رهمؿ      

ريض  -وزيـى سمـً ضمحش  - ريض اهلل قمـف -وضمقد اًمديـ  ومو زواج زيد سمـ طمورصمي 

ومال ؿمؽ أن شمؽوومم اًمزوضملم ذم اعمًتقى اًمتعؾقؿل واًمثؼوذم   إٓ مثول قمغم ذًمؽ -اهلل قمـفو 

واعمودي وذم احلوًمي آضمتامقمقي ًمف دور يمٌػم ذم ظمؾؼ ضمق مـ اًمتػوهؿ سملم اًمزوضملم  وىمقوم 

يمؾ مـفام سمقاضمٌف دموه أظمر  إمر اًمذي يدقمق إمم شمؼقيي اًمراسمري اًمزوضمقي واؾمتؿراريي 

 ًمعالىمي  وهذا أمر مفؿ حيٌ قمؾقف اًمشورع  ويدقمق إمم يمؾ مو يـؿقف.شمؾؽ ا

ؼد ٓ ختؾق احلقوة مـ اعمشويمؾ  وىمد يؽقن يمٌؾ مـ ومإذا شمؿ آظمتقور اعمـوؾمى و        

ًٓ قمـ ومشؾ اًمعالىمي سمقـفام سمرريؼي أو سملظمرى   .اًمزوضملم مًئق
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قط اًمـػًقي ومتػؾً يػؼد أطمد اًمزوضملم ؾمقررشمف قمغم كػًف سمًٌى اًمغمى أو اًممغأطمقوًكو 

  وٓ يًترقع أن يؽتؿفو ومتؽقن يموْلـجر -أو طمتك مؼبقدة  -مـف يمؾامت همػم مؼبقدة 

ىمد يثلر اًمررف أظمر ًمؽرامتف   ومام هل ردة ومعؾ اًمررف أظمر ذم مثؾ هذا اعمقىمػ؟

شعؾ و  ويُ ويرد هق أظمر سمؽؾامت أىمًك وشمترقر إمقر سمًٌى أمر ىمد يؽقن شموومفً 

ملسو هيلع هللا ىلص: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  - ريض اهلل قمـف -ؾ إمم مٌتغوه: ومعـ ضموسمراًمشقرون إمر ًمقب

ٌُ هايوُه وملدكوهؿ مـُف مـزًمًي أقمظُؿفؿ ومتـًي جيلُء » إَن إسمؾقَس يَمُع قمرؿَمف قمغم اعموءِ صمَؿ يٌع

ًَ ؿمقئًو ًُ يمذا َويمذا  ومقؼقُل مو صـع ىمول صمَؿ جيلُء أطمُدهؿ ومقؼقُل: مو   أطمُدهؿ ومقؼقُل ومعؾ

ًُ سمقـَف وسملَم امرأشمِف شمَريمتُف طمتَك ًَ   ومَرىم ًمؽـ شملمؾ موذا يؽقن  .9شومقدكقِف مـُف ويؼقُل: كِعَؿ أك

احلول ًمق امتُص هذا اًمغمى سمبؿً أو يمؾؿي رىمقؼي طمتك ضهدأ اًمغووى وسمعدهو ُيعوشمى 

 !ح إمر ؟وُيقَو 
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ىمد شمػشؾ اًمعالىمي أيًمو سمًٌى قمدم اًمؼدرة قمغم اؾمتقعوب اظمتالف اًمشخبقوت        

و ًمؾؿقاىمػ  ومؼد يؽقن إمر سمًقًرو سموًمـًٌي ًمؽ ًمؽـ ؿمخبقي أظمر وـمٌقعي وكظرهت

شمػؽػمه دمعؾ هذا إمر سموًمـًٌي ًمف أمًرا قمظقاًم  سمؾ ىمد يؽقن مـ اْلرقط احلؿراء اًمتل 

يؽمشمى قمغم خترقفو اكػجور ٓ يممـ قمقاىمٌف  وإصمورة هذا إمر موهق إٓ مـ سموب ؾمؽى 

ؿ يمؾ ـمرف ـمٌقعي ؿمخبقي ذيؽ فَ ك  أمو إذا شمػَ اًمٌـزيـ قمغم اًمـور دون وموئدة شمرضم

طمقوشمف  ودمـى هذه اًمـؼوط ووصؾ إمم مٌتغوه سمرريؼي همػم مٌوذة مٌتعًدا قمـ كؼوط 

 مـ اعمشويمؾ وًمـجحً يمثػم مـ اًمزجيوت. آؿمتعول ٓظمتػً يمثػمٌ 

 

ـمٌقعي سموإلووومي إمم اظمتالف اًمشخبقوت ومفـوك آظمتالف سملم ـمٌقعي اًمرضمؾ و        

  ومعوكدة هذه اًمرٌقعي وقمدم اؾمتقعوهبو ًمف دور يمٌػم ذم قمدم آؾمتؼرار اًمـػز اعمرأة

ًمقس وطمًشو قمؾقفو  - اًمتل ىمد شممويؼ اًمزوضمي -ًمألهة: وموًمرضمؾ رهمؿ صالسمتف وأومعوًمف 

  وسمنمؽون اًمزوضمي سمؽؾامت رىمقؼي أكثقيي جمومؾي أن يمف: وإكام يشٌف اًمرػؾ ذم مشوقمرهشمرو

اًمرضمؾ حيى أن يشعر أكف اعمًقرر  وأن مو يػعؾف إن  :ؾفشُمريض هذا انجزء اًمؽومـ سمداظم

مفام يمون سمًقًرو حمؾ إـمراء وإقمجوب مـ زوضمتف  وأكف إوممؾ وٓ مثقؾ ًمف ذم كظرهو  
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حف اًمؽثػم مـ حيتوج حلـون امرأة شمػفؿف وختوف قمؾقف  شمتػفؿ اطمتقوضموشمف ومروًمٌف  متـ

ىمً يظؾ هق اًمؼوئد ورضمؾ وذم كػس اًمق    واًمؽثػم مـ اًمتشجقعاًمعوـمػي و آهتامم

 اًمٌقً .

شمعرف يمقػ ٓ دموسمف اًمرضمؾ سمشؽؾ مٌوذ  وهذا يمؾف يترؾى امرأة ذيمقي دسمؾقموؾمقي 

مو  ": شمًتثؿر كؼوط وعػف  ومتؾؽ ه ىمؾٌف وشمًؾى ًمٌف .. ومػل احلديٌ اًمـٌقي اًمنميػ 

ـَ  ـٍ أذهَى ًمُؾِى اًمَرضمِؾ احلوزِم ِمـ إطمدايم ًُ كوىمِبوِت قَمؼٍؾ ودي اًمشعقر إن  ذًمؽ  10"رأي

وٓ يرى  وضمفو ؾمقجعؾف طمريًبو قمغم ؾمعودهتوز ذم ىمؾىكجحً اًمزوضمي ذم همرؾمف 

 همػمهو.

سموإلووومي إمم ذًمؽ ومنن اًمرضمؾ قمؿقًمو واًمزوج ظمبقًصو ٓ يؼٌؾ أن شمؼقل ًمف امرأة أكً  

خمرئ  ومال جيى قمـدمو خيرئ زوضمؽ أن شمزضمريف ومتًػزي رضمقًمتف  يمقين ذيمقي وٓ شمؼؾكم 

 . يدرك أن هذا يمويؼؽ سملؾمؾقب ًمرقػمـف سمؾ اضمعؾقف ومؼط 
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حتتوج إمم -سموًمؼقارير ملسو هيلع هللا ىلص وصػف رؾمقل اهلل  -وذم اعمؼوسمؾ ومنن اًمزوضمي يموئـ رىمقؼ       

ؾ اًمزضموج   حتتوج إمم طمًـ اًمعنمة اًمؽؾؿي اًمرقٌي واًمؾؿًوت احلوكقي ذم اًمتعومؾ يمام شُمعومِ 

ب اعمؾؽلم  حتتوج واًمتغوومؾ قمـ اًمزٓت ٓ حموؾمٌتفو قمغم يمؾ يمٌػمة وصغػمة ويملكف طمًو

أن شمشعر سموٕمون مع زوضمفو ٓ اْلقف مـف  أن شمػرح قمـدمو يررق اًمٌوب ٓ أن شمبوب 

 .وًمرْحي  طمتك يرْحؽ اهللسم سموًمرقمى وشمدقمق أن يؿر اًمققم سمًالم  حتتوج إمم اًمتعومؾ معفو

اًمرْحي ذم  - قمؾقف أوممؾ اًمبالة وأشمؿ اًمتًؾقؿ -وًمؼد ؾمرر ًمـو إمومـو وىمدوشمـو كٌقـو حمؿد 

أروع صقرهو سمؿختؾػ أؿمؽوهلو وأًمقاهنو  ومـفو موورد ذم إدب اعمػرد ًمؾٌخوري  أكف 

ريض اهلل قمـفام  - ذم يقم يمون ضموًمًًو ذم مًجده وؾمط أصحوسمف ومنذا سموحلًـ سمـ قمكمملسو هيلع هللا ىلص 

يؿر مـ أمومف ومتحريمً قموـمػي إسمقة سملم ضمـٌقف اًمروهريـ ورق ىمؾٌف اًمعظقؿ ًمف  -

ـ طموسمس اًمتؿقؿل : شُمَؼٌِؾقَن اًمِبٌقوَن ؟ ومام ُكَؼٌُِؾفؿ  ومؼول وملمًؽ سمف وىمٌَؾف ومؼول إىمرع سم

  ."أَو أمؾُِؽ ًمؽ أن كَزَع اهللُ مـ ىمؾٌِؽ اًمرْحَي  "ملسو هيلع هللا ىلص : اًمـٌله 

نن أمرهو أـموقمتف  وإن كظر إًمقفو هشمف  وم وهبذا يًترقع اًمزوج أن يؿؾؽ ىمؾى زوضمتف  

 . كػًفو وموًمف وإن أىمًؿ قمؾقفو أسمرشمف  وإن هموب قمـفو كبحتف و طمػظتف ذم
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وذم سمعض إطمقون ىمد يؽقن اًمتـوزل أمًرا طمتؿقًو همػم ىموسمؾ ٓؾمتػتوء اًمؽرامي أو همػمهو      

 ومغػم مؼٌقل أن شمؼقم احلقوة اًمزوضمقي قمغم مٌدأ ًمؼد شمـوزًمً مرة وطمون دورك ًمتتـوزل  أو

  يمرامتل متـعـل أن أشمـوزل وأسمدأ سموحلديٌ. 

ُجَر َأظَموُه وَمْقَق صَماَلِث ًَمقَوٍل  َيْؾتَِؼقَوِن  ٓ"ملسو هيلع هللا ىلص : ًمروعمو شمرسمقـو قمغم ىمقًمف  ؾٍِؿ َأْن ضَهْ ًْ ُ
حَيِؾه عمِ

الِم  ًَ و اًَمِذي َيٌَْدُأ سمِوًم مُهَ ومام سموًمؽ ًمق يمون هذا   11"وَمقُْعِرُض َهَذا َوُيْعِرُض َهَذا   َوظَمػْمُ

 طمػوفًمو قمغم اؾمتؼرار أهة يمومؾي  سموإلووومي إمم آؾمتؼرار اًمـػز؟

ًمعالىمي سملم اًمزوضملم مـ اًمػشؾ اًمؼوئؿ قمغم قمـود اًمرروملم حتتوج إمم مـ يؽن إن اكتشول ا

 .طمؾؼي اًمعـود سمقـفام ًمقٌدأ ذم رأب اًمبدع ومل اًمشؿؾ

 

ذم سمعض إطمقون ظموًمًبو مـ أطمد اًمزوضملم ومؽثػًما مو يؽقن اْلرل  اْلرل وإذا يمون      

  همػم مدرك أكف قمـدمو خرئفى إٓ ظمرل أظمر وٓ يعؽمف سم مـفام ٓيرًمؽـ يماَل   مشؽميًمو

 .هق سملصٌع آهتوم ومنن هـوك صمالصمي أصوسمع شمشػم إًمقف ًممظمريشػم 
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رأيل صقاب حيتؿؾ اْلرل  ورأي همػمي ظمرل حيتؿؾ  :وىمد يمون اإلموم اًمشوومعل يؼقل

 !! اًمبقاب

ومـ أيمؼم أؾمٌوب ومشؾ احلقوة اًمزوضمقي قمدم اًمػبؾ سملم قمالىمي اًمزوضملم وطمؼقق يمؾ        

وهذا ىمد حيدث   اًمقاًمديـ وطمؼقىمفام اًمقاضمٌي قمغم أسمـوئفام معظمر  واًمعالىمي مـفام قمغم آ

 . سمليمثر مـ ـمريؼي

وملكً أضهو اًمزوج قمـدمو ىمررت سمـوء أهة واظمؽمت ذيؽي ًمؽ سمدرضمي زوضمي قمؾقؽ أن 

وٓ يقضمد ذم اًمنمع مو يًقغ ًمؽ  -ًمقاًمديؽ طمؼقىًمو أَن يمام  -هلو طمؼقىًمو قمؾقؽ  شمدرك أنَ 

 . أطمدمهو ًمبوًمح أظمر أن دمقر قمغم طمؼ

 

 ٓ  وهذا اًمؼمسمرك سمقاًمديؽ اًمذي أوضمٌف قمؾقؽ اًمنمع أوضمٌف قمؾقؽ ٓ قمغم زوضمتؽ         

أن يؽقن ؾمًٌٌو ذم إهوكي يمرامي زوضمتؽ فمؾاًم وقمدواًكو وحتؽاًم ذم طمقوهتو سمام مل يلذن سمف  قزجي

وًمتؼدير عمجفقدهو ًمقاًمديؽ دون طمتك إؿمعورهو سم اًمنمع  أو شمؽؾقًػو هلو سمام ٓ شمرقؼ ظمدميً 

 .وشمعٌفو

ًمقس ذم اًمنمع مو يدل قمغم إًمزام اًمزوضمي أن شمًوقمد أم ": ىمول قمؾامء اًمؾجـي اًمدائؿي
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اًمزوج  إٓ ذم طمدود اعمعروف  وىمدر اًمروىمي إطمًوكًو ًمعنمة زوضمفو  وسمّرًا سمام جيى قمؾقف 

 ." سمره

 اًمزوضمي ؟هؾ ٕم اًمزوج طمؼ قمغم  - رْحف اهلل -وؾمئؾ اًمشقخ حمؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿلم 

ٓ  أم اًمزوج ًمقس هلو طمؼ واضمى قمغم اًمزوضمي سموًمـًٌي ًمؾخدمي  ًمؽـ هلو طمؼ : وملضموب

واإلطمًون  وهذا ممو جيؾى مقدة اًمزوج ًمزوضمتف أن شمراقمل أمف ذم   ِمـ اعمعروف

مبوحلفو  وختدمفو ذم إمر اًمقًػم  وأن شمزورهو مـ طملم ٔظمر  وأن شمًتشػمهو ذم 

: ٕن اعمعوذة سموعمعروف شمؽقن سملم اًمزوج ومال دمى وأمو وضمقب اْلدميسمعض إمقر  

 . واًمزوضمي

ؾى مـ اًمزوضمي مو ٓ يؾزمفو   وٓ يرزوج أن يؼػ قمـد هذا احلؽؿ اًمنمقملومقجى قمغم اًم

: ٕن أمره ذاك قفو ًمق أكف أمر زوضمتف سمخدمي أهؾف  وقمؾقف أن يعؾؿ أكف ٓ ـموقمي ًمف قمؾذقموً 

  . ًمقس مـ ذع اهلل شمعومم
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 وطمًـ اًمعنمة يمذًمؽ  أن شمشعر  ودوام اعمعروف ؿ أؾمٌوب اؾمتؼومي احلقوةإن مـ أه      

 .وًمقًً أمي قمـد ؾمقد - يمام أكؽ زوج - زوضمتؽ أهنو ذيؽي ًمؽ  أهنو زوضمي

َْهكِم  ﴿ملسو هيلع هللا ىلص : أظمػما  شمذيمر  ىمقل اًمـٌل  ِٕ يُمْؿ  َْهؾِِف َوَأَكو ظَمػْمُ ِٕ يُمْؿ  يُمْؿ ظَمػْمُ  .12﴾ ظَمػْمُ

 

أة ًمزوضمفو إقموكتف قمغم سمر واًمديف وصؾي رْحف  ومنن مـ وإذا يمون مـ طمًـ قمنمة اعمر     

مـ طمؼ و  طمًـ قمنمة اًمزوج ًمزوضمتف أن يقومر هلو طمقوة مًتؼؾي ٓ يؼع قمؾقفو رضر ومقفو 

اًمزوضمي قمغم زوضمفو أن يًؽـفو ذم مًؽـ مًتؼؾ  وٓ طمؼ ًمف ذم إضمٌورهو قمغم مًويمـي 

ر ـموىمي اًمزوج سمحقٌ وشمقومػم اعمًؽـ يؽقن قمغم ىمد   أطمد مـ أهؾف إٓ أن شمرى سمذًمؽ

 .يؾقؼ قُمرومو سمحول اًمزوضمي ومًتقاهو آضمتامقمل

أن يتدظمؾقا ذم  - يموإلظمقة وإظمقات -وٓ حيؼ ذقًمو ًمألم وٓ ًمألب أو همػممهو        

وٓ يؾزم اًمزوضمي أن شمًتلذن أطمدًا مـفؿ ًمزيورة   طمقوة اًمزوضملم إٓ سمـبقحي أو مشقرة

واًمقاضمى قمؾقفو هق اؾمتئذان  -ذًمؽ مـ طمؼفؿ  وًمقس -أهؾفو أو ٓختوذ ىمرار ذم طمقوهتو 

 زوضمفو ومؼط .
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وًمقس هلؿ احلؼ ذم معرومي شمػوصقؾ طمقوة اًمزوضملم: ومؾؾزوضملم ظمبقصقوت ًمقس       

مفام يموكً درضمي ىمراسمتف ًمؾزوج أو أو يتدظمؾ ومقفو أو يَرؾع قمؾقفو  ٕطمد أن يتعداهو

حتؽؿ أو شمًؾط واًمدي  ومنذا قمؾؿـو ذًمؽ يمون ٓسمد مـ ووع اًممقاسمط اًمتل متـع اًمزوضمي.

 اًمزوضملم قمغم طمقوة أسمـوئفام مع مراقموة سمرمهو وشمـٌقففام سملؾمؾقب ًملم.

وخيرئ اًمزوج سمؾ يؽقن فموعمًو إذا ىمٍم ذم كػؼي زوضمتف وأوٓده سمدقمقى أن أهؾف أومم        

ومؾقس مـ اًمعؼؾ وٓ مـ اًمديـ أن حيرم اًمزوج   -رهمؿ همـوهؿ وقمدم طموضمتفؿ  -سمامًمف 

 شمف إهمـقوء ًمقحبؾقا قمغم احلقوة ًمقـػؼ قمغم واًمديف أو إظمق ـ رضوريوتزوضمتف وأسمـوءه م

يمثػًما مو كجد مـ إمفوت مـ شمعتؼد أهنو وأوٓدهو ومنكـو وًمألؾمػ  . مزيد مـ اًمؽامًمقوت

 .أطمؼ سموًمتؿتع سمامل أظمقفؿ مـ زوضمتف وأوٓده

ًمـػؼي يًور إن كػؼي اًمقاًمديـ اًمػؼػميـ واضمٌي قمغم اسمـفام  ًمؽـ يشؽمط ًمقضمقب ا        

اعمـػؼ  وإقمًور اعمـػؼ قمؾقف واطمتقوضمف إمم اًمـػؼي  ومؾقس مـ اًمؼم أن أطمرم زوضمتل وأسمـوئل 

  قمغم طمًويب يمـ اًمعالج أو اعمرعؿ واعمؾٌس اعمـوؾمى ٕن أهكم يريدون اًمًػر ًمؾـزه

ومو سمؼل يعرقكف زم  ونوًمقس مـ اًمنمع أن أقمرل موزم ٕهكم يتٍمومقن ومقف يمقػ يشوء
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ه اًمـظرة اًمغػم صحقحي ًمؾحؼقق اعموًمقي يموكً ؾمًٌٌو ذم ظمراب يمثػم مـ وًمزوضمتل  ومفذ

 اًمٌققت.

إن اًمزوج مؾزم سموًمـػؼي قمغم زوضمتف   ومروًمى سموإلكػوق قمغم أسمـوئف وآسموئف إذا يموكقا       

ومؼراء ٓ مول هلؿ وٓ يمًى يًتغـقن سمف قمـ همػمهؿ  ومنن اؾمتروع أن يـػؼ قمؾقفؿ َجقعًو 

 ترع ذًمؽ ًمؼؾي موًمف ووعػ دظمؾف اًمشفري   ومنن اًمقاضمى وضمى قمؾقف ذًمؽ  وإن مل يً

 . قمؾقف أن ُيؼِدم كػؼي زوضمتف وأوٓده قمغم همػمهؿ مـ أىمورسمف

   وإكام اظمتؾػقا ذم اًمزوضمي ؿ اًمزوضمي قمغم اًمقاًمديـ ذم اًمـػؼيومؾؿ خيتؾػ اًمعؾامء ذم شمؼدي

 واًمقًمد أضهام يؼدم؟

صمؿ سموًمزوضمي  صمؿ سموًمقًمد  صمؿ   وموًمبقاب أكف يٌدأ سمـػًف "ثقؿلم: ىمول اًمشقخ اسمـ قم

 ." سموًمقاًمديـ  صمؿ سمؼقي إىمورب

َبَدىُمقا  وَمَؼوَل َرضُمٌؾ : َيو شم ": ملسو هيلع هللا ىلص ىَموَل : ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِ  - ريض اهلل قمـف -ومعـ أيب هريرة 

َؽ  ىَموَل : قِمـِْدي آظَمر  ىَمو ًِ َل : شَمَبَدْق َرؾُمقَل اهللَِ قِمـِْدي دِيـَوٌر  وَمَؼوَل : شَمَبَدْق سمِِف قَمغَم َكْػ
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سمِِف قَمغَم َزْوضَمتَِؽ  ىَموَل : قِمـِْدي آظَمُر  ىَموَل : شَمَبَدْق سمِِف قَمغَم َوًَمِدَك  ىَموَل : قِمـِْدي آظَمُر  ىَموَل : 

ًَ َأسْمٍَمُ  شَمَبَدْق سمِِف قَمغَم ظَمودِِمَؽ  ىَموَل : قِمـِْدي آظَمُر   .13"ىَموَل: َأْك

مـ اًمبدىمي واإلكػوق قمغم واًمديف  زوضمفو طمؼ ذم مـع يزوضمؾًمقس ًمذم اعمؼوسمؾ و      

ن يموكً ومعالً حتٌف   سمؾ يـٌغل أن شمشجعف قمغم ذًمؽ  وأن شمعقـف قمؾقف إسموعمعروف شمفقوأظم

 .  ومنن ذم إطمًوكف هلؿ صالطمًو ًمف ذم ديـف ودكقوهوحتى ًمف اْلػم

مـ ضموكى آظمر ىمد يؽقن ؾمٌى ومشؾ احلقوة اًمزوضمقي كؼؾ مويدور سملم اًمزوضملم       

اًمزوضمون ومتخؼم اًمزوضمي أمفو وخيؼم اًمزوج أمف  ويتبورم اًمزوضمون  يتشوضمر :ًمؾقاًمديـ

 .وشمٌؼك كػقس إمفوت ٓ شمـًك مو طمدث

مشويمؾ اًمزوضملم مـ أهار اًمٌقً اًمتل جيى احلػوظ قمؾقفو سملم اًمزوضملم سمعقًدا قمـ     

ومنذا وصؾً ًمألهؾ ىمد يبعى طمؾفو وىمد يبعى  -سمؾ سمعقًدا قمـ إسمـوء أيًمو  -إهؾ 

 .رهو مـ اًمـػقسإزاًمي آصمو
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وًمقًً ـمريؼي معومؾي إب وإم ًمٌعمفام اًمٌعض هل اعمؼقوس ذم أؾمؾقب اًمتعومؾ       

ومؾقس مـ اعمؼمر ًمًقء   سملم اًمزوضملم وإكام اعمؼقوس احلؼقؼل واعمًتؼقؿ هق مؼقوس اًمنمع

أن واًمدك يمون يؼقم سمذًمؽ وواًمدشمؽ صوسمرة  -مـ إهوكي أو همؾظي –معومؾي اًمزوضمي 

. ام حتؿؾً واًمدشمؽ  هذا مؼقوس سموـمؾقمغم زوضمتؽ أن شمتحؿؾ يمتوزم ومنن وسموًمحمتًٌي 

ومنذا يموكً واًمدشمؽ شمعوين مـ سمعض اًمؼبقر ذم طمقوهتو مع واًمدك أيتفو  :واًمعؽس يمذًمؽ

 اًمزوضمي ومؾقس ذًمؽ مؼمر ًمتؽقين مثؾفو.

ًمَِؽ َمو َأْرؾَمْؾـَو ِمـ ىَمٌْؾَِؽ ذِم ىَمْرَيٍي ِمـ َكذِ يؼقل اهلل شمعومم :  وُمقَهو إَِكو ﴿ َويَمَذٰ َٓ ىَموَل ُمؽْمَ يٍر إِ

ْؼتَُدوَن    َوضَمدشمهؿْ  مِمَو سمَِلْهَدٰى  ضِمئْتُُؽؿ َأَوًَمقْ  ىَموَل  ۞َوضَمْدَكو آسَموَءَكو قَمغَمٰ ُأَمٍي َوإَِكو قَمغَمٰ آصَموِرِهؿ مه

 قَموىمٌَِيُ  يَمونَ  يَمقَْػ  وَموكُظرْ ۖ ُفْؿ ىَموًُمقا إَِكو سمِاَم ُأْرؾِمْؾتُؿ سمِِف يَموومُِروَن وَموكتََؼْؿـَو ِمـْ ۖ آسَموَءيُمؿْ  قَمَؾقْفِ 

 .14﴾  اعمَُْؽِذسملِمَ 

 

  وأكف أظمذهو مـ سمقً أهؾفو اًمتل وطمؼقىمً  زوضمتفًمذم اًمـفويي ٓسمد أن يعؾؿ اًمزوج أَن       

كشلت ومقف ًمتَـشل أهة ضمديدة قمغم أؾموس مـ احلى واًمعدل  وأهنو ًمقًً ضموريي ضموء هبو 
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قمومؾ اًمزوج زوضمتف يمام حيى أن شُمعومؾ أظمتف ذم سمقً  ومؾق .وًمتخدمف وأهؾف ًمتؾٌقي ـمؾٌوشمف

ؾ اسمـتفو  وًمق قمومؾً اًمزوضمي ْحوهتو يمام زوضمفو  وًمق قمومؾتفو أم اًمزوج يمام حُتى أن شُمعومَ 

 .عمو طمدصمً يمثػم مـ اعمشويمؾ ومو هدمً يمثػم مـ اًمٌققت  شمعومؾ أمفو

          

يمام حتٌلم أن يتعومؾ زوضمؽ مع وذم اعمؼوسمؾ أوضمف يمؾؿي ًمؾزوضمي  قمومكم أهؾ زوضمؽ        

مـ ٓظمػم ًمف  أن أهؾؽ  وؿمجعل زوضمؽ قمغم سمر أهؾف ومفؿ ؾمـده وؾمـد أسمـوئؽ  وشمذيمري

 .ال شمـتظري مـف ظمػًماومذم أهؾف 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 شبوْ أن اإلشالو ٌٍصُ السًجْ بسًجوا ًمل ٍوته حبقٌقوا

 

 

ؿ سمحؼقق اًمزوضمي  وهذا يعتؼد اًمٌعض أَن اإلؾمالم يقيص اًمزوضمي سموًمزوج سمقـام مل ضهت        

ومفؿ ظموـمئ ًمؾديـ كتقجي قمودات وصمؼووموت ذىمقي ظموـمئي شمرؾمخً ذم اعمجتؿع قمغم أهنو 

ضمزء مـ اًمديـ  ويمثػم مـ اًمرضمول يتعومؾقن مع اعمرأة سمـظوم )ٓ شمؼرسمقا اًمبالة ( دون أن 

يؽؿؾقا أيي  أو )ويؾ ًمؾؿبؾلم( دون أن يؽؿؾقا مو سمعدهو  ومقروًمٌقن اًمزوضمي أن 

 طمؼقىمفؿ ويـًقن أو يتـوؾمقن أهنو أيمو هلو اًمعديد مـ احلؼقق! شمعرقفؿ

ـَ َدَرضَمٌي﴾يؼقل اهلل شمعومم:  ـَ سمِوعمَْْعُروِف   َوًمِؾِرضَموِل قَمَؾقِْف ـَ ِمثُْؾ اًَمِذي قَمَؾقِْف ُ ﴿َوهَل
إًذا . 15

اًمؼوقمدة اًمعومي أن اًمرضمؾ يتًووى مع اعمرأة ذم احلؼقق إٓ ذم أمر واطمد ومؼط وهق 

 اًمؼقامي.

قمؾقف أن يعومؾفو سموعمعروف وهل قمؾقفو أن    هق يمرامتف مبوكي وهل يمرامتفو مبوكي

هق ًمف طمؼقق موًمقي    هق يليت سموحلًـي ومقلظمذ أضمرهو وهل  كػس إمر  شمعومؾف سموعمعروف
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ًمف طمؼ اعمعوذة سموعمعروف   ًمف طمؼ آطمؽمام وهلو سموعمثؾ   وهل هلو طمؼقق موًمقي مًتؼؾي

 وهؽذا . ؼدير وهلو سموعمثؾ..ًمف طمؼ اًمت  وهلو سموعمثؾ

 إذا ما هي حقوقة اـدرجة اـتي تفرق بونهام؟

أي  اًمػرق ذم اًمؼقامي ومؼط   واًمؼقامي هل اًمؼقوم قمغم اًمٌمء رقمويي وْحويي وإصالطًمو:     

ًِ متؾؽلم مـ اعمول اعماليلم موزال هق اعمًئقل قمـ أن زوضمؽ مًئقل قمـِؽ    إن يمـ

قمـ اًمدوموع قمـؽ  ًمؽ مفر هق مؾؽ ًمؽ مًئقل   وقمـ ْحويتؽمًئقل   وكػؼتؽ

ًمقـػؼ قمؾقؽ شمظؾلم معززة مؽرمي ذم سمقتؽ وهق قمؾقف أن خيرج ًمقعؿؾ ويتعى   وطمدك 

 إًذا اًمؼقامي شمؽؾقػ ًمف وشمنميػ ورومع مـ ىمدرك أكً . :ويقومر ًمؽ مو حتتوضمقـف

  وهق أن شمرقعقف شمؼديًرا ب مـؽ رء واطمد ومؼط يزيد قمـؽ ومقفومؼوسمؾ ذًمؽ مرؾق      

مـ أضمؾؽ  وىمد أمره اهلل ؾمٌحوكف سمنيمرامؽ واإلطمًون إًمقؽ  ىمول شمعومم :  ًمتعٌف

ـَ سمِوعمَْْعُروِف  وُه  .16﴾ ﴿َوقَموِذُ

ـُفؿ ظُمؾًؼو وظمقوُريمؿ ظمقوُريمؿ ًمـًوئِفؿ "ملسو هيلع هللا ىلص: وىمول  ًَ  17  "أيمؿُؾ اعمممـلَم إيامًكو أطم
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 18 "  اؾمتقصقا سموًمـًِوِء ظمػًما  ": ملسو هيلع هللا ىلص ويؼقل 

يُمؿْ  ": ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  يُمْؿ ظَمػْمَ يُمْؿ ٕهكِم  ظَمػْمُ  وهمػمهو يمثػم . 19 "ٕهؾِِف وأكو ظَمػْمُ

َٓ   ىمول شمعومممؾؽ سموعمعروف  وٓ يؼقم سمام ييكقمؾقف أن يعو َوضمىسمؾ إذا يمرهؽ  : ﴿ َو

اًرا ًِمتَْعتَُدوا  ـَ رِضَ ُؽقُه ًِ
ْ فُ  فَمَؾؿَ  وَمَؼدْ  َذًٰمَِؽ  َيْػَعْؾ  َوَمـ ۚمُت ًَ قلمر اهلل شمعومم  اًمرضمول وم، 20 ﴾ َكْػ

   سمؾ يتققمد مـ ومعؾ ذًمؽ.ًوك سموًمزوضمي سمؼبد اًميرآم سمعدم

ك َأْن شَمْؽَرُهقا ؿَمقْئًو  ﴿ويؼقل اهلل شمعومم :  ًَ ـَ وَمَع ـَ سمِوعمَْْعُروِف وَمنِْن يَمِرْهتُُؿقُه وُه َوقَموِذُ

ا يَمثػًِما ﴾  21 َوجَيَْعَؾ اهللَُ ومِقِف ظَمػْمً

وضمتؽ جيى قمؾقؽ أن ٓ يقضمد إطمًوس أيمؼم مـ اًمؽره ومع ذًمؽ إذا يمرهً ز           

وأيي اًمتل شمؾقفو ذم طموًمي إذا أراد   شمعوذهو سموعمعروف ًمعؾ اهلل أن جيعؾ ًمؽ ومقفو ظمػًما

ومنن اهلل يلمره أن يعرقفو  -أي اظمتور أن يرؾؼفو  -اًمزوج أن يًتٌدل زوضمي سمزوضمي أظمرى 
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تَوًكو َوإصِْماًم ﴿ َأشَمْلظُمُذوَكُف هُبْ  طمؼفو يمومال  وأكؽر قمؾقف أن يـؼص مـ طمؼفو ؿمقئًو سمؾػظ ىمقي

ٌِقـًو ﴾  .  وهذا اهتوم واوح سمؾػظ ىمرآين وشمققمد ًمؾرضمؾ اًمذي يظؾؿ زوضمتف 22 مه

 

وهذا رء سمًقط ضمًدا مـ طمؼقق اًمزوضمي اًمتل يمػؾفو اًمنمع هلو ذم اإلؾمالم   وًمق         

شمتٌعـو طمؼقق اعمرأة ذم اًمؼرآن واًمًـي ؾمـتعجى مـ يمؿ آهتامم واًمعـويي سموعمرأة ذم 

ػمة ٓ شُمرٌؼ قمغم أرض ثؾمقاء يموكً زوضمي أواسمـي أوأظمتًو  ويمػؾ هلو طمؼقىًمو يم اإلؾمالم

ومشؽؾي يمثػم مـ اًمـًوء أهنـ ٓ يعرومـ طمؼقىمفـ وسموًمتوزم   -إٓ مـ رطمؿ ريب -اًمقاىمع 

 ومرـمـ ومقفو .

أن يتزيـ هلو زوضمفو يمام هؾ يعرف اعمًؾؿقن قمغم ؾمٌقؾ اعمثول أَن مـ طمؼ اًمزوضمي      

إين ٕشمزيـ ٓمرأيت يمام شمتزيـ زم ومو أطمى أن أؾمترػ يمؾ "  اسمـ قمٌوس:ىمول   !؟شمتزيـ ًمف

وهلـ مثؾ "ٕن اهلل شمعومم يؼقل:  :طمؼل اًمذي زم قمؾقفو ومتًتقضمى طمؼفو اًمذي هلو قمكمَ 

  "اًمذي قمؾقفـ سموعمعروف
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 الفوه اخلاطئ ملفوٌو القٌامْ ًطاعْ السًج

ي وـموقمي اًمزوج سمشؽؾ ظموـمئ  ًمألؾمػ يػفؿ يمثػم مـ اًمرضمول واًمـًوء معـك اًمؼقام      

ويظـقن أن اًمؼقامي شمعرل اًمزوج طمؼ اًمًقررة قمغم زوضمتف سمال وقاسمط واحلؼقؼي همػم 

  وج ؾمقررشمف قمغم زوضمتف مـ همػم رىمقىذًمؽ: وموًمؼقامي ًمقس معـوهو أن يػرض اًمز

. ف  وجيعؾفو أؾمػمة ًمرهمٌوشمف وراطمتفويظؾؿفو ويؽًٌ طمريتفو وحيرمفو مـ يمؾ مو حتٌ

وهو إًمغوء ؿمخبقي اعمرأة ذم اًمٌقً وٓ ذم اعمجتؿع اإلكًوين  وٓ إًمغوء اًمؼقامي ًمقس معـ

هو سملي ؿمؽؾ مـ أؿمؽول ءكتفو وٓ احلط مـ ىمدرهو وٓ إيذاووعفو اعمدين  وٓ إهو

اإليذاء اعمودي أو اعمعـقي  وإكام هل وفمقػي داظمؾ يمقون إهة إلدارة هذه اعممؾمًي 

 اْلرػمة  وصقوكتفو وْحويتفو.

 

ؿ ذم ممؾمًي مو ٓ يؾغل وضمقد ؿمخبقي أظمرى أو إًمغوء طمؼقق اًمنميموء ضمقد اًمؼقِ وو       

ومقفو  ومؼد طمدد اإلؾمالم ذم مقاوع أظمرى صػي ىمقامي اًمرضمؾ ومو يبوطمٌفو مـ قمرػ 

 وشمؽوًمقػ ذم كػًف وموًمف  وآداب ذم ؾمؾقيمف مع زوضمتف وقمقوًمف .  ورقمويي وصقوكي وْحويي
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 ف وراقمك مبوحلَف.ٌَمء يؼقم ىمقوًمو: أي طموومظ قمؾقًمِمـ ىموم قمغم اواًمؼقامي ذم اًمؾغي:      

 .وٓيي يػّقض سمِؿقضمٌفو اًمَزوج شمدسمػم ؿمئقن زوضمتِف واًمؼقوم سمِام يبؾحفو و ذم آصرالح:

ئقهِنو ويـظر ذم مبوحلفو إًذا اًمؼقامي ذم طمؼقؼي معـوهو أن شمؽقن اعمرأة حتً ىمقِؿ يؼقم قمغم ؿُم 

 . ًمًعودهتو وـمؿلكقـتِفوويداومع قمـفو  ويٌذل إؾمٌوب اعمحّؼؼي 

 

 وـكن داذا ؿاىت اـقوامة ـلرجل وـوست ـلمرأة ؟

إَن مـ ؾمـي اهلل ؾمٌحوكف ذم ظمؾؼف أكف مو مـ جمؿققمي مـ اًمـوس سمؾ ومـ ؾموئر إطمقوء        

 إٓ وهلو ىموئد يدير ؿمئقهنو ويتدسمر أمقرهو  ويمذًمؽ يمؾ اعممؾمًوت واًمتـظقامت حتتوج إمم

ؾ مـ ذًمؽ ومفل حتتوج إمم ىموئد  واًمرضمؾ هق إصؾح هلذه ىموئد  وًمقًً إهة سملىم

 اعمفؿي ًمًٌٌلم: 

ًمؾرضمؾ مـ ىمدرة قمغم ذًمؽ  ومو وممؾف سمف مـ ىمقة  فُ هق مو وهٌف اهلل ؾمٌحوكف وهقئ األول:

انجًد وإقمبوب واؿمتداد اًمٌلس واًمعزيؿي  وحتؽقؿ اًمعؼؾ قمغم اًمعوـمػي  وهمػمهو مـ 

 . أؾمٌوب اًمتػمقؾ

 . أومم سموًمؼقامي عمو أوضمٌف اهلل شمعومم قمؾقف مـ اإلكػوق قمغم أهشمف هق أن اًمرضمؾ اـثاين:
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وِء سمِاَم وَمَمَؾ اهللَُ  ﴿وإمم هذيـ اًمًٌٌلم شمشػم أيي اًمؽريؿي   ًَ اًمِرضَموُل ىَمَقاُمقَن قَمغَم اًمـِ

ْؿ ﴾ ـْ َأْمَقاهِلِ  23 سَمْعَمُفْؿ قَمغَمٰ سَمْعٍض َوسمِاَم َأكَػُؼقا ِم

ر قمغم إكثك أمر ومرري همريزي  وًمؽـ ىمقامي اًمرضمؾ قمغم اعمرأة صمؿ إن ىمقامي اًمذيم        

إَِن   ﴿ ًمقس معـوهو اًمتػمقؾ اعمرؾؼ: وملصؾ اًمتػمقؾ ذم اإلؾمالم يؼقم قمغم اًمتؼقى

 24 ﴾ َأيْمَرَمُؽْؿ قِمـَْد اهللَِ َأشْمَؼويُمؿْ 

وقاسمط ذقمقي ًمؼقامي اًمرضمؾ قمغم اعمرأة  ووعسمؾ   ومل يؽمك اإلؾمالم اًمؼقامي سمال وقاسمط

 سمحقٌ ٓ خيرج اًمرضمؾ قمـ إـمورهو :

 اـَضابط األول: أداء اـَزوج ـواجباته:

 :ومـ اًمقاضمٌوت اًمنَمقمقَي اًَمتل جيى قمغم اًمَرضُمؾ أداُؤهو

ـَ كِْحَؾيً  ﴿ىمول شمعومم: اعمفر:  وَء َصُدىَموهِتِ ًَ  25 ﴾ َوآشُمقا اًمـِ
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ـ اًمَزوج مـ آ: واًمؽًقة اًمـَػؼي ؾمتِْؿتوع سموًمَزوضمي  يؾزم اًمَزوج سمؿجَرد متوم اًمَزواج ومتؽه

َوقَمغَم اعمَْْقًُمقدِ ًَمُف  ﴿اإلكػوق قمغم زوضمتِف  وشمقومػم مو حتتوضمف مـ مًؽـ ومؾٌس: ىمول شمعومم: 

ـَ سمِوعمَْْعُروِف  َقهُتُ ًْ
ـَ َويمِ  26. ﴾ ِرْزىُمُف

هو سموعمعروف: ىمول شمعواعمُعوذة سموعمعروف:  مم: إَن مـ طمِؼ اعمرأة قمغم زْوضِمفو أن ُيعوِذَ

ـقا أومعوًمؽؿ "  ىمول اسمـ يمثػم:  "وقموذوهـ سموعمعروف" ًِ ـَ وطم أي: ـمقٌِقا أىمقاًَمؽؿ هل

 وهقئوشمؽؿ سمحًى ىُمدرشمؽؿ  يمام حتى ذًمؽ مـفو وموومعؾ أكً هبو مثؾف.

ـَ سمِوعمَْْعُروِف  ﴿يمام ىمول شمعومم:  ـَ ِمثُْؾ اًَمِذي قَمَؾقِْف ُ  ﴾ َوهَل

 ."يمؿ ٕهكم ف وأكو ظمػمٌ ظمػُميمؿ ظمػُميمؿ ٕهؾِ " :   ملسو هيلع هللا ىلصوىمول رؾمقل اهلل 

ومل يؽًفو  ومنن   شمعومم هبو ومؾؿ يـػؼ قمغم امرأشمفوإذا ختغم اًمرضمؾ قمـ مقزشمف اًمتل مقزه اهلل     

ذًمؽ يًؾٌف طمؼ اًمؼقامي قمؾقفو  ويعرقفو هل احلؼ ذم اًمؼقوم سمػًخ اًمـؽوح سموًمقؾموئؾ 

  .اعمنموقمي
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 :اـضابط اـثاين: اـعدل واإلىصاف يف استخدام هذه اـوضوفة

إَن ىمقامي اًمَرضُمؾ إَكام هل وفمقػي ذقمقي ضمعؾفو اًمشورع ًمؾرضمؾ  ومـ صمَؿ ومنَن قمؾقف     

ًٓ ذم شمعوُمؾف  مـبًػو  :مراقموة اًمـبقص اًمنَمقمقَي قمـد مٌوذة شمؾؽ اًمقفمقػي سملن يؽقن قمود

 . ؼقىمفو وواضمٌوهتوحلذم معومؾتف ًمزوضمتِف  مراقمقًو 

 

ٓ يؿؽـ إكؽور أَن سمعض اًمرضمول ىمد ضمعؾقا مـ هذا هق اعمعـك احلؼقؼل ًمؾؼقامي و       

اًمؼقامي ؾمقًػو مًؾًرو قمغم رىموب اًمـًوء   ومال حيػظقن مـ اًمؼرآن واًمًـي إٓ مو يتحدث 

ويـًقن اعمعـك احلؼقؼل ًمؾؼقامي ومو أوضمٌف اهلل ًمؾـًوء   قمـ طمؼقق اًمزوج وآيي اًمؼقامي

ويـًك طمرمي   -و اًمزوضميؾمقاء يموكً زوضمي أو أمو أو اسمـي وظمبقًص  - مـ طمؼقق

       .آقمتداء قمغم اًمـًوء ؾمقاء أيمون ذًمؽ آقمتداء موِدًيو أم معـقًيو
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آيوت شمتحدث قمـ اعمًوواة سملم  أيًمو كجد ومقفو ذم ؾمقرة اًمـًوء يمرت آيوت اًمؼقاميويمام ذُ  

ـَ سمِوعمَْْعُروِف   َوًمِؾ :اًمرضمؾ واعمرأة   ىمول اهلل  ـَ ِمثُْؾ اًَمِذي قَمَؾقِْف ُ ـَ َدَرضَمٌي   ﴿ َوهَل ِرضَموِل قَمَؾقِْف

 27 َواهللُّ قَمِزيٌز طَمُؽقٌؿ ﴾

رم ؾمقرة اًمـًوء ضموء  "ضموء ذم اعمقؾمققمي اًمشومؾي قمـ مقىمع وزارة إوىموف اعمٍميي :        

  وشمقزيع ؾمقوق احلديٌ قمـ ؿمئقن إهة ًمؾرضمول قمغم اًمـًوء ذم لاًمٌقون هلذه اًمدرضمي اًمت

ىمومً سمف إهة اًمرضمؾ واعمرأة ومنذا سمآيي  ياًمغؾقظ اًمذ اًمعؿؾ وإكبٌي سملم ـمررم اعمقثوق

شمتحدث قمـ شمقزيع إكبٌي واحلظقظ واحلؼقق سملم  لشموًمقي ًمميوت اًمت اًمؼقامي شمليت

  وإكام وومؼ انجفد ًوواة  أو متققز خيؾ سمؿٌدأ اعمـًوء وسملم اًمرضمول دوكام همٌـ ًمررفاًم

َٓ شَمتََؿـَْقا َمو وَمَمَؾ اهللَُ سمِِف  ﴿ حيِبؾ سمف يمؾ ـمرف مو يًتحؼ مـ صمؿرات  يواًمؽًى اًمذ َو

ٌُقا مِمَو َكِبقٌى  ًِمؾِرضَمولِ ۚ سَمْعَمُؽْؿ قَمغَمٰ سَمْعٍض  ًَ وءِ  ۖ ايْمتَ ًَ ـَ  مِمَو َكِبقٌى  َوًمِؾـِ ٌْ ًَ  اهللََ َواؾْمَلًُمقاۚ  ايْمتَ

ءٍ  سمُِؽِؾ  يَمونَ  اهللََ إِنَ ۗ  وَمْمؾِفِ  ِمـ ْؾـَو َمَقازِمَ مِمَو شَمَرَك اًْمَقاًمَِداِن ضَمعَ  َوًمُِؽٍؾ ( 32) قَمؾِقاًم  َرْ

ىَْمَرسُمقَن  ْٕ ـَ ۚ َوا ءٍ  يُمِؾ  قَمغَمٰ  يَمونَ  اهللََ إِنَ ۚ  َكِبقٌَُفؿْ  وَمآشُمقُهؿْ  َأْياَمُكُؽؿْ  قَمَؼَدْت  َواًَمِذي  ؿَمِفقًدا َرْ
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وِء سمِاَم وَمَمَؾ اهللَُ سَمْعَمُفْؿ قَمغَمٰ 33) ًَ ْؿ ( ًمِرضَموُل ىَمَقاُمقَن قَمغَم اًمـِ ـْ َأْمَقاهِلِ ۚ سَمْعٍض َوسمِاَم َأكَػُؼقا ِم

ـَ ۚ وَموًمَبوحِلَوُت ىَموكِتَوٌت طَموومَِظوٌت ًِمْؾَغقِْى سمِاَم طَمِػَظ اهللَُ  ـَ وَمِعُظقُه ووُمقَن ُكُشقَزُه َواًماَليِت خَتَ

ـَ  سُمقُه ـَ ذِم اعمََْموضِمِع َوارْضِ ـَ ؾَمٌِقاًل وَمنِْن َأـَمْعـَُؽْؿ وَماَل شَمٌُْغقا قمَ ۖ َواْهُجُروُه إَِن اهللََ يَموَن  َۗؾقِْف

 28 ( ﴾34قَمؾِقًو يَمٌػًِما )

ومفك مًئقًمقي وشمؽوًمقػ ًمؾرضمؾ  مبوطمٌي  :هؽذا ومفؿ اعمًؾؿقن معـك اًمؼقامي        

إهنو شمػرض قمغم اعمرأة ؿمقئًو وقمغم  "عمًوواة اًمـًوء سموًمرضمول وسمعٌورة اإلموم حمؿد قمٌده: 

 ." اًمرضمؾ أؿمقوء
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 أِ ؟هل للسًجْ ر

و يعتؼم سمعض إزواج أَن اعمرأة جمرد ىمرعي أصموث ذم اًمٌقً ًمقس هلو أي رأي  وأطمقوكً       

يمون يلظمد ملسو هيلع هللا ىلص   رهمؿ أن اًمرؾمقل وصمف ٕن رأضهو جمرد حتبقؾ طموصؾشُمػوضمل سموٕمر سمعد طمد

 :  رأي زوضموشمف ذم أمقر قمظقؿي   وهذه سمعض إمثؾي

  ومػل اًمًـي اًمًودؾمي ًمؾفجرة يٌقيي زوضمتف أم ؾمؾؿي ذم صؾح احلدسمرأملسو هيلع هللا ىلص أظمذ اًمرؾمقل 

هبو   ويمون هلو مشقرة ًمرؾمقل اهلل أكجً ديٌقيذم همزوة احلملسو هيلع هللا ىلص صحًٌ أم ؾمؾؿي اًمـٌل 

   وذًمؽ طملم أقمروقا قمـ امتثول أمره.أصحوسمف مـ هممى اًمؾـف ورؾمقًمـف

ذم  - ريض اهلل قمـف -ومػل انجومع اًمبحقح ًمإلموم اًمٌخوري مـ طمديٌ اعمًقر سمـ خمرمي 

ٕصحوسمف:  ملسو هيلع هللا ىلصىمول ومؾام ومرغ مـ ىممقي اًمؽتوب ىمول رؾمقل اهلل  "وومقفو: ىمبي احلديٌقي 

ىمقمقا وموكحروا صمؿ اطمؾؼقا  ىمول ومقاهلل مو ىموم مـفؿ رضمؾ طمتك ىمول ذًمؽ صمالث مرات. ومؾام 

 ومذيمر هلو مو ًمؼل مـ اًمـوس   -ريض اهلل قمـفو  -مل يؼؿ مـفؿ أطمد  دظمؾ قمغم أم ؾمؾؿي 

اظمرج ٓ شمؽؾؿ أطمدًا مـفؿ يمؾؿي طمتك شمـَحَر  ومؼوًمً أم ؾمؾؿي: يو كٌل اهلل أحتى ذًمؽ؟

سُمْدَكؽ وشمدقمق طموًمَِؼؽ ومقحؾَِؼؽ  ومخرج ومؾؿ يؽؾؿ أطمدًا مـفؿ طمتك ومعؾ ذًمؽ: كحر سمدكف 
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ودقمو طموًمؼف ومحؾؼف  ومؾام رأوا ذًمؽ ىمومقا ومـحروا  وضمعؾ سمعمفؿ حيؾؼ سمعمًو  طمتك يمود 

مـ     ذه اًمقاىمعيوىمد أووح احلًـ اًمٌٍمي مو يمظمذ مـ ه. "سمعمفؿ يؼتؾ سمعمًو هماًم 

وًمؽـف     يمون رؾمقل اهلل ًمػل همـك قمـ مشقرة أم ؾمؾؿي إن"  : ومؼول    ي اؾمتشورة اًمـًوءذقمق

 . "وأن ٓ يشعر اًمرضمؾ سملي معّرة ذم مشوورة اًمـًوء    أطمّى أن يؼتدي اًمـوس ذم ذًمؽ

ـْ ضَمَر صَمْقسَمُف ظُمقَاَلَء   مل يـُظِر اهللُ إًمقف يق "  : ملسو هيلع هللا ىلصوعمو ىمول        ىموًمً زوضمتف أم   "َم اًمؼقومِي َم

إذا شمـؽشػ  :ىموًمً "قـف ؿمؼًما رظِم يُ  "ؾمؾؿي : ومامذا يبـع اًمـًوء سمذيقهلـ ؟ ىمول : 

 .ىمدامفـأ

ومػمظمقـَف  " أظمذ سمف وىمول : - وهق رؾمقل اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص إًذا هـو وىمػً وىموًمً رأضهو واًمرؾمقل 

 29.  " ذراقًمو ٓ يزدَن قمؾقفِ 

  .قمدم ومفؿ اًمنمع وشمرٌقؼف سمشؽؾ صحقح  وإكام ذم ن اعمشؽؾي ًمقًً ذم اًمنمعإ
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 هل طاعْ السًج إهدار لللرامْ ؟

ٕن ًمؽؾ مـفام ـمريؼي ذم اًمتػؽػم ورأي  :ًمق يمون ًمؾًػقـي أيمثر مـ ىموئد ًمغرىمً       

يمدي إمم ىمرارات متمودة  وٓ يقضمد مـ ًمف يمؾؿي قمؾقو وىمً ىمد وظمؼمات خمتؾػي ممو 

 عبػ هبو إمقاج .اْلالف ممو جيعؾ اًمًػقـي ذم مفى اًمريح شم

 

هؾ و عموذا هـوك شمدرج وفمقػل ذم أي ذيمي وًمقس مـ اعمًؿقح أن شمتخرك مديرك ؟      

 ذم ذًمؽ إهدار ًمؽرامي اعمقفمػ؟!

مـ اعمـزل   قمـدمو شمرقعلم واًمدك أو واًمدشمؽ أو قمـدمو شمًتلذكلم واًمدك ىمٌؾ ظمروضمؽ

ًِ خترضملم دون ىمقد أو ذط ٕكؽ طم ؟هؾ هذا إهدار ًمؽرامتؽ رة وًمقس ًمقاًمديؽ أم يمـ

 ؾمؾري قمؾقؽ ؟

 قمـدمو يرقعؽ أسمـوؤك هؾ ذم ذًمؽ إهدار ًمؽرامتفؿ ؟

 عموذا يمؾ ذًمؽ ًمقس ومقف إهدار ًمؾؽرامي سمقـام  شمعتؼميـ ـموقمتؽ ًمزوضمؽ إهدار ًمؾؽرامي ؟

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

إكام ـموقمي اًمزوج  ِوعً ًمتخـؼ اًمزوضمي إن ـموقمي اًمزوج ًمقًً جمرد جمؿققمي أوامر وُ      

شمًػم ؾمػقـي احلقوة اًمزوضمقي : ًمؽل ف اًمزوضمي قمـ ـمقى كػسأمر إهلل ٓسمد أن شمًتجقى ًم

 .سملمون

  سمعؽس ؿمعقر اعمرأة اًمتل يتحّؼؼ سمف ؿمعقر اعمرأة سملكقصمتفو ـموقمي اعمرأة ًمزوضمفوأن يمام      

ي يمون ىمدرهو مع رضمؾ ومؽؿ مـ زوضم  واًمـفل قمـد زوج مغؾقب قمغم أمرهيؽقن هلو إمر 

 ً أن إمر مل يؽـ يمذًمؽ !!  ًمقس ًمف ؿملن وٓ أمر ومتؿـّوعقػ اًمشخبقي

 

موذا يمون ؾمقحدث ًمق يموكً احلقوة اًمزوضمقي مٌـقي قمغم احلقار احلؼقؼل  ُيررح اعمقوقع      

ًمؾـؼوش ويؼقل يمؾ مـ اًمزوضملم وضمفي كظره واًمرأي إصقب ُيـػذ سمدون مشويمؾ  وًمق 

وًمق سمدأ مل حيدث اشمػوق ومػل هذه احلوًمي يمؾؿي اًمزوج هل اًمتل شُمـػذ وسمدون مشويمؾ أيًمو  

 اًمبوئى وٓ سمد أن يـػذ ومال داقمل يمؾ ـمرف اًمـؼوش وهق يمع ذم ذهـف أن رأيف هق

 ومنن اًمـؼوش ذم هذه احلوًمي هق جمرد طمرب وٓ يؼقم قمغم اعمبؾحي. :ًمؾـؼوش

  هق يؼقل اًمقوع مقر سمًقري يمتغقػم كظوم همرومي مثالسمعض احلقارات شمؽقن طمقل أ        

ؾؽ إؾمٌوب  ويتؿ ؼقل سمؾ اًمقوع اًمثوين أوممؾ ًمتاًمػالين أوممؾ هلذه إؾمٌوب وهل شم
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  ويؽقن قمـد يمٍؾ مـفام اؾمتعداد أن يتؼٌؾ أظمر وًمق اظمتؾػقا ومنن أمومفؿ اًمتـوىمش هبدوء

أو يـػذ   صي ووىمتًو ًمقتـوىمشقا طمتك آشمػوق  أو يتـوزل ـمرف سمرقى ظموـمر ًممظمرومر

 اًمرأيلم سموًمتـووب .

يؽقن اًمؼرار ومقرًيو  ومنذا مل حيدث اشمػوق ذم  ًمؽـ أطمقوكو هـوك ىمرارات مبػميي وٓسمد أن

وىمد يؽقن ىمرار اًمزوج ظموـمئًو هذه اعمرة   اًمؽؾؿي وىمتفو ًمؾزوج ا كػعؾ ؟اًمرأي ومامذ

 ومقعؽمف سمخرئف.

سموظمتبور مو أريد اًمقصقل إًمقف هق أن اًمـؼوش سملم اًمزوضملم ًمقس معريمي يًعك يمؾ        

 ٕصؾحظمتقور آاًمؼدر مـ اًمرروملم  مـفام أن يـتٍم ومقفو  وإكام هل رهمٌي طمؼقؼي سمـػس

ـ ـمقى ظموـمر أن ؿ سمعدهو هذا اًمرأي اًمبوئى هق عمـوٓ ضه   وأن يؽقن هـوك اشمػوق قم

 اعمرضمعقي قمـد اْلالف ًمرأي اًمزوج.

 

ًمق يموكً احلقوة مٌـقي قمغم احلى ؾمتجد اًمزوضمي كػًفو شمؾؼوئقو شمؼقم سمام حيٌف زوضمفو وًمق       

  وهق طمريص قمغم اًمؼقوم سمام يروقفو طمتك ًمق يمون ود و هلوٌَ تعِ مُ   –ذًمؽ إمر –يمون 

ؽؾ ـمرف ٓ يػؽر وم اعمروًمٌي سموحلؼقق ومؼط يموكً اًمعالىمي سمقـفام ىموئؿي قمغم  رهمٌتف  أمو إذا
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  ىمد شمًتؿر احلقوة وًمؽـ سمدون واضمٌوشمف ومؾـ شمؽقن طمقوهتام ؾمعقدة ٓ ذم طمؼقىمف ويـًكإ

 ؾمعودة وؾمؽـ .
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 هل طاعْ السًج مطلقْ ؟

﴿ اًمِرضَموُل ٓ ؿمؽ أن ـموقمي اًمزوضمي ًمزوضمفو مـ أقمظؿ اًمقاضمٌوت  ىمول شمعومم:       

ْؿ  ـْ َأْمَقاهِلِ وِء سمِاَم وَمَمَؾ اهللَُ سَمْعَمُفْؿ قَمغَمٰ سَمْعٍض َوسمِاَم َأكَػُؼقا ِم ًَ  30 ﴾ۚ ىَمَقاُمقَن قَمغَم اًمـِ

ٌوب دظمقهلو وأوضمى اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم قمغم اعمرأة ـموقمي زوضمفو  وضمعؾف مـ أقمظؿ أؾم

فو   و  إذا صَؾً ": ملسو هيلع هللا ىلصومؼد ضموء قمـ أيب هريرة ىمول : ىمول اًمـٌل  إمم انجـي  ًَ اعمرأُة ََخْ

ًْ ومرضَمفو   وأـموقَمً زوضَمفو   ىمقَؾ هلو : ادظُمكم انجـََي ِمـ أِي  صوَمً ؿمفَرهو   و طمَبـَ

 ًِ  .31 "أسمقاِب انجـَِي ؿِمئ

 ة أمقر :ًمؽـفو ًمقًً ـموقمي مرؾؼي  وإكام هل ـموقمي مؼقدة سمعد 

سمؿحرم ومال جيقز ًمؾزوج أن يلمر زوضمتف  :اـقود األول : أن ال تكون يف ما خياـف اـػع  -

  وٓ جيقز ًمؾزوضمي أن شمرقع زوضمفو ذم ذًمؽ  وًمق آذاهو ذم وٓ أن يـفوهو قمـ ومعؾ واضمى
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كػًفو ومؾفو أن شمبؼم وحتتًى ودمتفد ذم كبحف ودقمقشمف أو شمرومع أمره إمم أصحوب 

 و أهؾف ومنن مل يؽـ وموًمؼويض .اًمشلن مـ أهؾفو أ

 

وهـو مًلًمي: ومنن اظمتؾػ اًمزوضمون ذم مًلًمي ظمالومقّي سملم أهؾ اًمعؾؿ ومفؾ شمرقع       

 اًمزوضمي زوضمفو أو شمٌؼك قمغم رأضهو اًمذي اظمتورشمف؟!

 ومنن هذا خيتؾػ سموظمتالف اعمًلًمي كػًفو :

 ويمون اًمؽقػقي  أو احلؽؿ طمقٌ مـ - اعمًتحٌي أو اًمقاضمٌي –. ومنن يموكً شمتعؾؼ سمعٌودهتو 1

أن  قمؾقفو جيى ومال: ًمف إؾموءة ذم ومعؾفو يؽـ ومل طمؼقىمف  شممققع ذم اًمزوج قمغم يمصِمر ٓ ذًمؽ

  ومنن ن شمػعؾف  ومثول ذًمؽ : زيموة اًمذهىشمػعؾ مو ًمقًً مؼتـعي سمف إن أمرهو زوضمفو أ

  ومنكف ًمقس مـ طمؼ اًمزوج أن شمرقعف ذم وضمقب زيموة اًمذهى وًمق اختذ ًمؾزيـييموكً شمعتؼد 

 ظمراج زيموة ذهٌفو ـ مـ موهلو ـ إن يمون يرى هق أكف ٓ زيموة واضمٌي قمغم ذهى اًمزيـي .قمدم إ

  وموًمذي قمؾقفو قمؾقفو شمٌعوت ىمد شمّيهو أو شممذضهوومنن يموكً معبقي اًمزوج شمغمٌف أو جيّر 

 .أن شُمداريف ذم ذًمؽ ىمدر اعمًتروع
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ومال جيقز هلو  :ر قمغم طمؼقىمف. وإن يموكً اعمًلًمي شمتعؾؼ سمعٌودة أو ـموقمي مـ اًمـقاومؾ شممصم2

  ويمام ًمق ظمرضمً ق احلول ذم صقوم اًمترقع دون إذكف  يمام هومعؾفو  سمؾ ىمد هنقً قمـ ذًمؽ

ن ذم أومعوهلو شمؾؽ شممققعًو حلؼقىمف  وهل : ٕرة مٌوطمي دون إذكفمـ سمقتفو ًمبؾي رطمؿ أو زيو

 قمروء زوضمفو طمؼف سمؽميمفو مـ أضمؾف .  سمؾ شممضمر قمغم ـموقمي رهبو ذم إهمػم آصمؿي سمؽميمفو

 

  ؾزمفو سمؼقًمف إن يمون يراه طمراموً : ومنن ًمف أن يؿـعفو مـف  أو يُ رء مٌوح هلو . ويمؾ3

   وشمعريمف ًمإلهوكي أو اًمتـؼص.ة ًمزوضمفوويتحتؿ ذًمؽ قمؾقفو إن يمون ذم ومعؾفو إؾموء

ضمد مـ يؼقل سمحرمي شمغرقتفو يق   وٓومثوًمف: شمغرقي وضمففو  ومفل مًلًمي ظمالومقي

ًمف أن يؿـعفو مـ إفمفوره  : ومننفونن يموكً شمرى أكف يًعفو يمشػ وضمف  ومًمقضمففو

 ًمػتف  وًمقس هلو خموًمألضموكى  وًمف أن يؾزمفو سمؼقًمف وشمرضمقحف  وهق وضمقب ؾمؽم وضمففو

   وومعؾ مو هق أؾمؽم .إن اطمتًًٌ ـموقمي رهبو سمروقمي زوضمفووهل ملضمقرة قمغم ومعؾفو ذًمؽ 
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احلرام   أو ومعؾ . ويمؾ مو شمراه اعمرأة طمرامًو أو سمدقمي: ومال ـموقمي ًمؾزوج سمؽمك اًمقاضمى4

وأن دمتفد ذم   ذيّمره مؼومف سملم يدي اهلل قمز وضمؾوقمؾقفو إن أمرهو سموحلرام أن شم .واًمٌدقمي

 .كبحف ومنن أضمؼمهو ومعؾقف اعمالمي وىمد ظمرضمً هل مـ دائرة اًمؾقم 

 

قمغم وضمف اًمتعـًّ واإلذٓل ومنن يمون إمر مٌوطمًو قمـده وقمـدهو ًمؽـ يمون أمره هلو سمف . 5

  وقمؾقفو أن شمذيّمره اهلل قمز وضمؾ  يمام ٓجيقز هلو معبقتف  ًمؽواًمؼفر  ومال جيقز ًمف ومعؾ ذ

 وأن شمبؼم وحتتًى .

 

﴿ ٓ : ًمؼقًمف شمعومم :اـقود اـثاين:  أن ال تكون ؽوام يرض بادرأة أو حيّملها ؽوق صاؾتها -

َٓ ُوؾْمَعَفو ﴾ و إِ ًً ـْ طَمَرٍج ﴾﴿ َوَمو ضَمَعَؾ قَمَؾقُْؽْؿ ذِم اًمدِ وىمقًمف شمعومم:   32 ُيَؽِؾُػ اهللَُ َكْػ ـِ ِم  ي

 .  35 "ٓ رَضَر وٓ رِضاَر  ":  ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف   34 ﴾ إَِكاَم اًمَروقَمُي ذِم اعمَْْعُروِف  ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص  وًمؼقًمف 33

                                                 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

وهذا اًمؼقد اظمتؾػ  :اـقود اـثاـث: أن ال تكون واجبة إال يف أمور اـنكاح وما يتعلق به -

ر سمف مومل يلمر سمؿعبقي ومقف اًمعؾامء ومؿـفؿ مـ يرى أن ـموقمي اًمزوج واضمٌي ذم يمؾ مو يلم

 .ومومل يؽـ ومقف رضر قمغم اًمزوضمي

ىمول اًمؼوؾمؿل ذم مققمظي اعمممـلم: قمغم اًمزوضمي ـموقمي اًمزوج ذم يمؾ مو ـمؾى مـفو ممو ٓ  

 معبقي ومقف  وىمد ورد ذم شمعظقؿ طمؼ اًمزوج قمؾقفو أظمٌور يمثػمة.

و إذا مل وذم اًمػتووى اعمٍميي ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي: أن اًمقاضمى قمؾقفو ـموقمي زوضمف

 يلمرهو سمؿعبقي  وـموقمتف أطمؼ مـ ـموقمي واًمدضهو.

 

 :ٓ شمؽقن واضمٌي إٓ ذم أمقر اًمـؽوح ومو يتعؾؼ سمفـموقمي اًمزوج  ومـ اًمعؾامء مـ يرى أن    

َٓ جَيُِى قمؾقفو ـَموقَمُي اًمَزْوِج ذم يمؾ مو َيْلُمُر سمِِف إَكاَم ذًمؽ   ََن اعمَْْرَأَة  ِٕ ىمول اسمـ كجقؿ احلـػل: 

اٌر هبو. اهـومِقاَم   َيْرضِمُع إمَم اًمـَِؽوِح َوشَمَقاسمِِعِف ظُمُبقًصو إَذا يمون ذم َأْمِرِه إرْضَ

وقمؾقف ومال طمؼ ًمؾزوج ذم مـع امرأشمف مـ ومعؾ مٌوح ٓ يمقع طمًؼو مـ طمؼقىمف  ومؾقس         

ًمف مـعفو مـ أيمؾ مو شمريد مـ احلالل  إٓ إذا يمون يؿـعف مـ آؾمتؿتوع هبو  يمليمؾ مو ًمف 

 .يمرضهي  مع أن ذم هذا احلؽؿ قمـد أهؾ اًمعؾؿ ظمالومورائحي 
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  عؿؾوًمقس ًمف مـعفو مـ ًمٌس مو يٌوح هلو ذم همقٌتف  وًمقس ًمف أن جيؼمهو قمغم اْلروج ًمؾ

أو همػمه  وًمق عؿؾ وًمق ذط قمؾقفو ذًمؽ ذم اًمعؼد: ًمؽـ مـ طمؼف مـعفو مـ اْلروج ًمؾ

 خيؾ سمحؼ اًمزوج  يمون ظمروضمفو ًمعؿؾ أو همرض مٌوح وًمقس ومقف مو خيوًمػ اًمنمع  أو 

وذًمؽ أن مـ طمؼ اًمزوج قمغم زوضمتف أن شمؾزم سمقتف وٓ خترج مـف إٓ سمنذكف  إٓ إذا يموكً 

ىمد اؿمؽمـمً قمؾقف ذم اًمعؼد أن يلذن هلو ذم اْلروج ًمؾعؿؾ ومل يؽـ ذم ظمروضمفو خموًمػي 

 .  ومال طمّؼ ًمف طمقـئذ ذم مـعفو :ذقمقي
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 السًج للفراششبوْ لعنْ املالئلْ للسًجْ إذا رفضت دعٌّ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِ           إَِذا َدقَمو اًمَرضُمُؾ ":  ملسو هيلع هللا ىلصورد ذم صحقح مًؾؿ قَم

ِف وَمٌَوَت هَمْمٌَوَن قَمَؾقَْفو ًَمَعـَتَْفو اعمَْاَلئَِؽُي طَمتَك شُمْبٌَِح 
ومامذا   "اْمَرَأشَمُف إمَِم ومَِراؿِمِف وَمَؾْؿ شَمْلشمِ

 ًمقدقمً اعمرأُة اًمرضمَؾ ًمؾػراش وملسمك هؾ شمؾعـف اعمالئؽُي طمتك يبٌح ؟!

ـَ  ﴿  يدًمؾ قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمعومم : كعؿ شمؾعـف اعمالئؽُي طمتك يبٌح ـَ ِمثُْؾ اًَمِذي قَمَؾقِْف ُ وهَل

وُء ؿَمَؼوئُِؼ  ":  ملسو هيلع هللا ىلص. وذم ؾمــ اًمؽممذي وؾمــ أيب داود كجد ىمقًمف 36﴾ سمِوعمَْْعُروِف  ًَ إَِكاَم اًمـِ

إٓ مو دل  ِل ومذًمؽ احلؽؿ يشؿؾ اًمـًوء أيًمواًمرضمو ومؾق أشمك طمؽٌؿ ذقمل قمغم ."ضَمولِ اًمرِ 

ٌِ فمؾؿ ًمؾؿرأةِ يمام اقمؽمض اعمعؽموقن.دًمقؾ قمغم ختبقبف  : ومؾقس ذم احلدي

 

وهـوك ؾممال يػرض كػًف: هؾ إذا دقمو اًمرضمُؾ امرأشَمف ًمؾػراِش وملسمً ًمقضمقدِ قمذٍر          

 شمبٌح ؟ قمـدهو هؾ شمؾعـفو اعمالئؽُي طمتك

 . 37 ﴿ َٓ ُيَؽِؾُػ اهللُّ َكْػًًو إَِٓ ُوؾْمَعَفو ﴾ٕن اهللَ يؼقل :  :انجقاب: ٓ
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ـْ َأيِب َذٍر اًْمِغَػوِرِي ىَموَل :ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِ  ـِ موضمَي قَم ـِ اسم ـْ  " : ملسو هيلع هللا ىلصوذم ؾمـ وَوَز قَم إَِن اهللََ دَمَ

قَوَن َوَمو اؾْمتُْؽِرهُ  ًْ وقمؾقف إذا يموكً اعمرأُة مريمي  أو جمفدة  ."قا قَمَؾقِْف ُأَمتِل اْْلََرَل َواًمـِ

 كػًقًو  أو ضمًدًيو  أو شممدي ومريمي قمؾقفو ٓ حيؼ ًمؾزوج أن يدقمقهو ًمؾػراش .

عبقي مـفو شمتحؼؼ اعم "ومٌوت هممٌون قمؾقفو  "ىمول اًمشقيموينه ذم كقِؾ إوـموِر: ىمقًُمف      

إمو   ومال شمؽقن اعمعبقي متحؼؼيمـ ذًمؽ    سمخالِف مو إذا مل يغمى سمًٌى اًمغمى مـف

   وإمو ٕكف شمرك طمؼف مـ ذًمؽ.أهـٕكف قمذرهو

 

  ومل خيوـمى اًمرضمَؾ ؟! وذًمؽ مـ ىمقًمِف : اعمرأَة هبذا إمر ملسو هيلع هللا ىلصوًمؽـ عموذا ظموـمى اًمـٌله        

 ؟"إَِذا َدقَمو اًمَرضُمُؾ اْمَرَأشَمُف إمَِم ومَِراؿِمِف..  "  ملسو هيلع هللا ىلص

 إن انجقاب قمغم ذًمؽ يتمُح مـ قمدة أوضمف:

ذم دكقو اًمـوس أن اًمرضمَؾ هق اًمذي يرؾى اعمرأَة  أن ذًمؽ مـ سموب اًمغوًمى اًمشوئع -1

 يمون اْلروب ًمؾرضمول.ًمذا   ًمؾػراشِ 
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أن اًمرضمَؾ يشؼك ذم قمؿؾِف ومػمضمع إمم سمقتِف جمفًدا ضمًدًيو   وأطمقوكو كػًقًو سمًٌِى  -2

  اًمرضمَؾ ًمؾػراشِ عمرأُة ومؿـ اًمظؾِؿ أن شمدقمق ا -وذًمؽ ذم أوىموٍت يمثػمةٍ -مشويمؾ ذم اًمعؿِؾ 

 وهق قمغم شمؾؽ احلوًمي.

  واًمرضمؾ يذهى إمم قمؿؾف قن ذم سمقتِفو ٓ خترج إٓ ًميورةأن إصؾ ًمؾؿرأةِ أن شمؽ -3

ـًو ذم اًمررىموت مـ اًمـًوء  ويمذًمؽ ذم قمؿؾف ومػل أصمـوِء ذهوسمف إمم قمؿؾف ىمد يرى أطمقوًكو ومت

   ومػمضمع إمم سمقتف ًمزوضمتف سمدًٓ مـ أن يؼَع ذم احلراِم .أيًمو
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 هل للسًج حق يف مرتب زًجتى؟

ًمزوضمي اعمًؾؿي هلو ؿمخبقتفو اعمدكقي وهلو ذمتفو اعموًمقي اىمرر َجفقر اًمػؼفوء أن ىمد       

  ومؾؾزوضمي أهؾقتفو رم اًمتعوىمد وطمؼفو رم اًمتؿؾقؽ اعمًتؼؾي قمـ ؿمخبقي زوضمفو وذمتف 

ًمعؼقد حمتػظي وهلو مرؾؼ احلؼ ويمومؾ إهؾقي رم حتؿؾ اإلًمتزاموت وإضمراء خمتؾػ ا

 سمحؼفو رم اًمتؿؾقؽ مًتؼؾي قمـ زوضمفو .

 

ويمثػًما مو شُممصِمر اعمشؽالُت اعموِدَيُي قمغم اعمحٌَي سملم اًمـوس  وكجد أن سمعَض اًمشٌوب       

ُيَػِمؾ اعمرأَة اًمعوِمَؾَي: ـَمَؿًعو ذم رء ِمـ موهلو  وفمـًو مـف سملكف ؾمقـتػع سمذًمؽ  ويتؼَدم 

: ! وهـو ىمد شمـشل اًمؽثػُم ِمـ اعمشؽالت اعموِدَيي طمقل راشمى اعمرأةْلرٌتفو قمغم هذا إؾموس

 ومـجد مـ إزواج مـ يتًؾط قمغم مرشمى زوضمتف ومقلظمذه يموماًل سمغػم طمؼ وٓ يعرقفو إٓ 

اًمػتوت  ويرى أن مرشمٌفو طمؼ ًمف وًمؾٌقً  وهذا ًمقس مـ اًمنمع ذم رء  ومام شمتؼوووه 

َؾط قمغم اعمرأة مـ راشمى وَجقع مو متؾؽ هق مؾؽ ظمو ًَ ص هلو  وًمقس مـ طمؼ اًمزوج أن َيتَ

و  ﴿رء مـف إٓ سمرقى كػس مـفو: ًمؼقًمف اهلل قمز وضمؾ:  ًً ءٍ ِمـُْف َكْػ ـْ َرْ ـَ ًَمُؽْؿ قَم وَمنِْن ـمٌِْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

قًمقي اعموًمقي ئواًمزوضمي ٓ شمتحؿؾ ذقمًو ؿمقئًو مـ اًمـػؼوت  سمؾ اعمً. 38  وَمُؽُؾقُه َهـِقئًو َمِريئًو ﴾

ًمقوت اًمزوج وطمده  مفام يمون همـك ئقؾمؽـك ... إمم آظمره مـ مًيمؾفو مـ كػؼٍي ويمًقةٍ و

 زوضمتف ويمثرة موهلو.

ظموصي إذا يمون همػم  - قمـ ـمقى كػس مـ اًمزوضميومع ذًمؽ ومال ؿمؽ أن مًوقمدة اًمزوج 

واًمتعوون سملم اًمزوضملم مـ أهؿ مو يقصِمؼ قُمَرى إًمػي واعمحٌي واؾمتؿرار  - مقًقر احلول

 يمؾ.احلقوة اًمزوضمقي سمقـفام دون مشو

أمو إذا يمون قمؿؾفو ظمورج اًمٌقً يمصمر قمغم ىمقومفو سمحؼقىمف اًمقاضمٌي قمؾقفو  ومؾف أن        

يروًمٌفو مـ راشمٌفو سمام يؽوومئ شمؾؽ احلؼقق: ٕن ظمروضمفو ًمؾعؿؾ صور ظمباًم قمغم مو جيى 

 قمؾقفو كحقه  واًمغرم سموًمغـؿ.

كًون أن يـػؼ قمغم ى قمغم اإلجي " : - اهلل رْحف –ىمول اًمشقخ حمؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿلم      

أهؾف  قمغم زوضمتف ووًمده سموعمعروف  طمتك ًمق يموكً اًمزوضمي همـقي  ومنكف جيى قمغم اًمزوج 

ط قمغم اًمزوج متؽقـُفو مـ   وىمد ُذ ـ ذًمؽ مو إذا يموكً اًمزوضمي شمدِرس  ومأن يـػؼ
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  أىمؾ  اًمراشمى هلو   وٓف ٓ طمَؼ ًمف ومقام شملظمذه مـ راشمى  ٓ كبػ  وٓ أيمثر  ومنكشمدريًفو

قس ًمف احلؼ م ىمد ُذط قمؾقف قمـد اًمعؼد أكف ٓ يؿـعفو مـ اًمتدريس ومريض سمذًمؽ  ومؾمودا

ًمقس ًمف احلؼ أن يلظمذ مـ مؽووملهتو  أي : مـ راشمٌفو ؿمقئًو  هق   وأن يؿـعفو مـ اًمتدريس

 .هلو

ـو هلام أن أمو إذا مل ُيشؽمط قمؾقف أن يؿِؽـفو مـ اًمتدريس  صمؿ عمو شمزوج ىمول: ٓ شمدِرد ومف

دريس سمنمط أن يؽقن مثالً ًمف أن يؼقل : أمِؽـؽ مـ اًمت غم مو يشوءان  يعـليبرؾحو قم

زم كبػ اًمراشمى أو صمؾثوه  أو صمالصمي أرسموقمف  أو رسمعف  ومو أؿمٌف ذًمؽ  قمغم مو يتػؼون قمؾقف  

  وًمقس ًمف احلؼ أن يلظمذ وىمٌَِؾ ومؾقس ًمف احلؼ أن يؿـعفو  وأمو إذا ُذط قمؾقف أن شمدِرس

 .39"مـ راشمٌفو ؿمقئًو 
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 ضرب املرأّ

أن مو يبدر مـ اًمزوج ًمزوضمتف مـ اقمتداء قمؾقفو  -يمذسمو وزوًرا -يظـ اًمٌعض         

هق أمر ضموئز وومًؼو ٕطمؽوم اًمنميعي اإلؾمالمقي  - ويمذًمؽ إوٓد -وهتديدهو وشمرويعفو 

اًمِرضَموُل ىَمَقاُمقَن  ﴿: شمعومم ؾمٌحوكف اهلل  طمقٌ يؼقل  ٕن رضب اعمرأة ىمد ورد ذم اًمنمع

ْؿ وَموًمَبوحِلَوُت ىَموكِتَوٌت قمَ  ـْ َأْمَقاهِلِ وء سمِاَم وَمَمَؾ اهللُّ سَمْعَمُفْؿ قَمغَم سَمْعٍض َوسمِاَم َأكَػُؼقْا ِم ًَ غَم اًمـِ

ـَ ذِم  ـَ َواْهُجُروُه ـَ وَمِعُظقُه ووُمقَن ُكُشقَزُه طَموومَِظوٌت ًِمْؾَغقِْى سمِاَم طَمِػَظ اهللُّ َواًمالَيِت خَتَ

ـَ ؾَمٌِقالً إَِن اهللَّ يَموَن قَمؾِقًّو يَمٌػِماً اعمََْموضِمِع َوارْضِ  ـَ وَمنِْن َأـَمْعـَُؽْؿ وَمالَ شَمٌُْغقْا قَمَؾقِْف   40  ﴾ سُمقُه

ـ وٓسمد ًمـو مـ وىمػي مع هذه أيي اًمؽريؿي: إن أيي اًمؽريؿ شمتحدث قمـ صـػلم م

 : اًمـًوء

 .اًمبـػ إول: مممـوت صوحلوت ىَموكتوت طَموومظوت ًمِؾغقى سمِام طَمِػظ اهللَُ

اًمبـػ اًمثوين: كوؿمز ٓ شمرقع زوضمفو  واًمـشقز: خموًمػي اضمتامقمقي وأظمالىمقي متتـع ومقف و

اعمرأة قمـ أداء واضمٌوهتو  وشمؾؽ اًمقاضمٌوت هل طمؼقق اًمزوج  وذم شمؾؽ اعمخوًمػي 
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آضمتامقمقي وإظمالىمقي أرؿمد اهلل اًمرضمول ًمعدة سمدائؾ ذم شمؼقيؿ كًوئفؿ طمًى مو شمؼتمقف 

ي  وـمًٌؼو ًمؾعرف اًمًوئد واًمثؼوومي اًمٌقئقي اًمتل شمرسمً قمؾقفو اعمرأة ـمٌقعي يمؾ زوضمي مـ ضمف

هذه اًمٌدائؾ اًمققمظ وهق ًملم أول   وأن شمؽقن أيمثر شملصمػًما ذم إصالطمفوواًمتل مـ ؿملهنو 

اهلجر ذم اًمػراش ذم حمووًمي ًمؾمغط صمؿ اًمؽالم وشمذيمػمهو سموهلل وطمؼف اًمذي ـمؾٌف اهلل مـفو  

ؾؿ هلو وٓ شمعٍد قمؾقفو  ومنذا مل يػؾح اًمققمظ واهلجر ذم قمؾقفو ًمؾؼقوم سمقاضمٌوهتو مـ همػم فم

إصالح اًمزوضمي ىمد يؾجل اًمزوج ًمؾٌديؾ إظمػم وهق اًميب  وظمقور اًميب اعمذيمقر ذم 

ىمد أَجع اًمػؼفوء قمغم أكف ٓ يؼبد سمف هـو إيذاء اًمزوضمي وٓ إهوكتفو  وإكام ضموءت  أيي

ؽ إلفمفور قمدم روو اًمزوج وهممٌف إسموطمتف ذم سمعض إطمقال قمغم همػم ضمفي اإلًمزام  وذًم

سمنسارهو قمغم شمرك واضمٌوهتو: وذًمؽ سملن ييهبو رضسمي ظمػقػي ٓ شمؽمك أصمًرا  ويؽقن ذًمؽ 

 سموًمًقاك وومرؿمي إؾمـون وهمػممهو ممو ًمقس أداة ومعؾقي ًمؾيب.

مو اًميب همػم "ج اسمـ ضمرير قمـ قمروء ىمول: ىمؾً ٓسمـ قمٌوس ريض اهلل قمـفام: ظمرّ 

ح؟ ىمول: سموًمً  ."قاك وكحقهاعمؼَُمِ
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 ": مو طمؼ امرأة أطمدكو قمؾقف؟ ىمول  ملسو هيلع هللا ىلصوعمو ؾملل معوويي اًمؼشػمي ريض اهلل قمـف اًمـٌل      

َٓ ذم  ًَ وٓ شميِب اًمقضمَف وٓ شمؼٌِح وٓ هتُجر إ ًَ وشمؽًقهو إذا ايمتًق شمرِعُؿفو إذا ـمِعْؿ

 ًِ   41 "اًمٌق

 ذوط:إذا وموًميب اعمٌوح إن اطمتوج إًمقف اًمزوج ًمتؼقيؿ اًمزوضمي اًمـوؿمز ًمف 

ـ أن ٓ يؽقن اًميب مؼمطمو  أي ؿمديدًا سمؾ يؽقن قمغم وضمف اًمتلديى واًمتلكقى رضسموً همػم 

 ذي إذايي ؿمديدة.

 أن ٓ ييهبو قمغم وضمففو. -

 أن ٓ يشتؿفو أصمـوء اًميب. -

ـ أن يًتبحى أصمـوء هذا  أن اًمؼبد طمبقل اعمؼبقد مـ صالح اًمزوضمي وـموقمتفو 

 كتؼوم.زوضمفو  ٓ أن يؽقن ىمبده اًمثلر وآ

 أن يؽػ قمـ هذه اعمعومؾي قمـد طمبقل اعمؼبقد. -
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روى اسمـ وإذا يمون اًميب مٌوطًمو إذا اطمتوج إًمقف اًمزوج ومؼد كدب اًمنمع ًمؾؽمك: ومؼد       

اؾمتمذن ذم رضب اًمـًوء؟ ومؼول: ":  ملسو هيلع هللا ىلصكوومع قمـ موًمؽ قمـ حيقك سمـ ؾمعقد أن رؾمقل اهلل 

وج مـ أيب سمـً ىمقس أٓ شمتزوموـمؿي   ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌل وكبح    ."ارضسمقا. وًمـ ييب ظمقوريمؿ

ًِ ىَمقٍْس َأَن َأسَمو قَمْؿِرو سمـ طَمْػٍص ـَمَؾَؼَفو اًْمٌَتََي وهق ومضمفؿ ٕكف ييب اًمـًوء   عـ وَموـمَِؿَي سمِـْ

ٍء وَمَجوَءْت  ِخَرتُْف ومؼول واهلل مو ًَمِؽ قَمَؾقْـَو مـ َرْ ًَ هَموئٌِى وَمَلْرؾَمَؾ إًَِمقَْفو َويمِقُؾُف سمَِشِعػٍم وَم

ًِ ُأِم  ":  وَمَذيَمَرْت ذًمؽ ًمف ومؼول ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمقَل اهللَِ
ًمقس ًَمِؽ قمؾقف َكَػَؼٌي وَمَلَمَرَهو َأْن شَمْعتََد ذم سَمقْ

يٍؽ صُمَؿ ىمول شمِْؾِؽ اْمَرَأٌة َيْغَشوَهو َأْصَحويِب اقمتدى قِمـَْد سمـ ُأِم َمْؽتُقٍم ومنكف َرضُمٌؾ َأقْمَؿك  َذِ

ًِ ومآذكقـك ًُ َذيَمْرُت ًمف َأَن ُمَعوِوَيَي سمـ أيب  :ىموًمً   "شَمَمِعلَم صمِقَوسَمِؽ ومنذا طَمَؾْؾ  ومؾام طَمَؾْؾ

َمو أسمق ضَمْفٍؿ ومال َيَمُع قَمَبوُه قمـ قَموشمِِؼِف أَ  ": ملسو هيلع هللا ىلصؾُمْػقَوَن َوَأسَمو ضَمْفٍؿ ظَمَرٌَويِن ومؼول رؾمقل اهللَِ 

َٓ َموَل ًمف أكؽحل ُأؾَموَمَي سمـ َزْيٍد وَمَؽِرْهتُُف صُمَؿ ىمول اْكؽِِحل ُأؾَموَمَي  َوَأَمو ُمَعوِوَيُي وَمُبْعُؾقٌك 

 ًُ ا َواهْمتٌََْر   42" وَمـََؽْحتُُف وَمَجَعَؾ اهلل ومقف ظَمػْمً
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جيى أن يؽقن  - مع يمقكف رىمقًؼو همػم مؼمح -وىمد كص اًمػؼفوء قمغم أن هذا اًميب       

آظمر مو يؿؽـ أن يؾجل إًمقف اًمزوج  وأكف ٓ جيقز اهلجر وٓ اًميب سمؿجّرد شمقىّمع اًمـشقز 

وحيرم هذا اًميب همػم اعمؼمح إذا قمؾؿ أكف ىمد يبؾحفو همػُمه  سمؾ  ىمٌؾ طمبقًمف اشّمػوىًمو 

كبقا قمغم حتريؿف أيًمو إذا قمؾؿ أكف ٓ يػقد ذم إصالطمفو  أو أكف يؿؽـ أن يمذضهو أو يؽمك 

وإذا همؾى قمغم فمـف أن "ومقفو أصمًرا  ىمول اإلموم احلروب اعموًمؽل ذم مقاهى انجؾقؾ : 

 . "اًميب ٓ يػقد مل جيز ًمف رضهبو

أن اًمعالىمي سملم اًمرضمؾ واعمرأة شمؼقم قمغم اعمقدة واًمرْحي  وهذا يتـورم   ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌل ىمد سملم و    

ملسو هيلع هللا ىلص: ا  ومقؼقل ا ؿمديدً ذًمؽ اؾمتـؽورً  -ملسو هيلع هللا ىلص-مع اًميب واإليذاء: وًمذًمؽ يًتـؽر اًمـٌل 

وِمُعَفو ذِم آظِمِر اًْمقَْقم ﴿ ُب اًْمَعٌَْد  صُمَؿ جُيَ ُب َأطَمُديُمؿ اْمَرَأشَمُف يَماَم َيْيِ  .43 ؟!﴾َأَيْيِ

 

ريض اهلل -أطمًدا مـ زوضموشمف أسمًدا  ومعـ أم اعمممـلم قموئشي   ملسو هيلع هللا ىلصومل ييب اًمـٌل        

َب َرؾُمقُل اهللِ  " ىموًمً: -قمـفو َٓ َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَمو رَضَ َٓ ظَمودًِمو  إِ َٓ اْمَرَأًة  َو ؿَمقْئًو ىَمطه سمِقَِدِه  َو
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ٌء ىَمطه  وِهَد ذِم ؾَمٌِقِؾ اهللِ  َوَمو كِقَؾ ِمـُْف َرْ ـْ جُيَ ٌء ِم َٓ َأْن ُيـْتََفَؽ َرْ ـْ َصوطِمٌِِف  إِ   وَمقَـْتَِؼَؿ ِم

 .44 "حَمَوِرِم اهللِ  وَمقَـْتَِؼَؿ هللَِِ قَمَز َوضَمَؾ 

 

سمؾ كجد أن اإلؾمالم وىمػ مقىمػو ؿمديًدا مـ إهوكي اًمزوضمي وإيذائفو سموًمًى أو اًمؽالم       

ذكقب  ضموء ذم يمتوب اًمزواضمر قمـ انجورح  ومًى اعمًؾؿ وإهوكتف طمرام سمؾ هق مـ يمٌوئر اًم

اىمؽماف اًمؽٌوئر: اًمؽٌػمة اًمتوؾمعي واًمثامكقن واًمتًعقن واحلوديي واًمتًعقن سمعد اعموئتلم: 

وشمًٌى اإلكًون ذم ًمعـ أو ؿمتؿ واًمديف وإن مل   ؾمى اعمًؾؿ وآؾمتروًمي ذم قمروف 

 .وًمعـف مًؾاًم   يًٌفام

 ": ملسو هيلع هللا ىلصٌفو ًمؼقل رؾمقل اهلل وؾمى اعمًؾؿ مـ اْلبول اًمتل شمقضمى اًمػًؼ ًمبوطم        

  ويزداد اإلصمؿ إذا وىمع اًمًى ًمؾزوضمي عمو هلو مـ 45  "ؾِمٌوُب اعمًؾِِؿ وُمًقٌق   وىمتوًُمُف يُمػٌر 

طمؼ قمغم اًمزوج زائد قمـ احلؼقق اًمقاضمٌي ًمعؿقم اعمًؾؿلم  وعمو ضموء ذم اًمؼرآن واًمًـي مـ 

 إمر سمؿعوذهتو سموعمعروف.

                                                 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

ومؼول : يو رؾمقَل اهللِ !  ملسو هيلع هللا ىلصعد سملم يدِي رؾمقِل اهللِ واطمذر مـ اًمؼبوص! ضموء رضمٌؾ ومؼ       

 ومؽقػ أكو مـفؿ ؟  قكـل ويعبقكـل  وأؿمتُؿفؿ وأرضهبؿإَن زم ممؾقيملم يؽذسمقكـل وخيقك

وكقك وقمبقك ويمذسمقك  حيًى مو ظم  اًمؼقومي إذا يمون يقمُ  ": ملسو هيلع هللا ىلصومؼول رؾمقُل اهللِ 

ووًمو ٓ ًمؽ وٓ قمؾقؽ  وإن يمون يمػ  ومنن يمون قمؼوسُمؽ إيوهؿ سمؼدِر ذكقهبؿ  وقمؼوسمؽ إيوهؿ

  إن يمون قمؼوسُمؽ إيوهؿ ومقَق ذكقهبؿيمون قمؼوسُمؽ إيوهؿ دون ذكٌفؿ  يمون ومماًل ًمؽ  و

: أمو ملسو هيلع هللا ىلصاىمتَص هلؿ مـؽ اًمػمُؾ  ومتـَحك اًمرضمُؾ وضمعؾ ضهتػ ويٌؽل  ومؼول ًمف رؾمقُل اهللِ 

َط ًمِقَْقِم اًْمِؼقَ  ﴿: شمعوممشمؼرأ ىمقَل اهللِ  ًْ ـَ اًْمِؼ وَمِي وَماَل شُمْظَؾُؿ َكْػٌس ؿَمقْئًو َوإِْن يَموَن َوَكَمُع اعمََْقاِزي

و َويَمَػك سمِـَو طَموؾِمٌلَِم  ـْ ظَمْرَدٍل َأشَمقْـَو هِبَ   ومؼول اًمرضمُؾ : يو رؾمقَل اهللِ ! مو أضمد ﴾ِمثَْؼوَل طَمٌٍَي ِم

 .46"أؿمفدك أهنؿ يمَؾفؿ أطمرارٌ   زم وهلمٓء ؿمقئًو ظمػًما مـ مػورىمتفؿ

ؿؾقك إذا أؾموء أيمثر ممو يًتحؼ  يعوىمٌف اهلل سمؼدر زيودشمف ذم ومنذا يمون مـ يعوىمى اًمعٌد اعم 

 اًمعؼوب ويؼتص ًمف  ومؽقػ سمغػمه وظمبقًصو اًمزوضمي؟

                                                 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

ْقِط  - ريض اهلل قمـف -وىمول أسمق مًعقد اًمٌدري       ًَ ُب هُمالَمًو زِم سمِوًم ًُ َأرْضِ : يُمـْ

ـْ ظَمْؾِػل  ًُ َصْقشمًو ِم ِؿْع ًَ ُعقدٍ  "وَم ًْ ـَ اًْمَغَمِى  ىمول: وَمَؾاَم   وَمَؾْؿ أَ "اقْمَؾْؿ َأسَمو َم وْمَفِؿ اًمَبْقَت ِم

ُعقدٍ  ": وَمنَِذا ُهَق َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَدَكو ِمـِل إَِذا ُهَق َرؾُمقُل اهللِ  ًْ ُعقدٍ  اقْمَؾْؿ َأسَمو َم ًْ . ىمول: "اقْمَؾْؿ َأسَمو َم

ـْ َيِدي وَمَؼوَل:  ْقَط ِم ًَ ًُ اًم ُعقدٍ َأَن اهللَ َأىْمَدرُ  "وَمَلًْمَؼقْ ًْ قَمَؾقَْؽ ِمـَْؽ قَمغَم َهَذا  اقْمَؾْؿ َأسَمو َم

ًُ َٓ َأرْضِ "اًْمُغالَمِ  : َيو َرؾُمقَل اهللَِ ُهَق طُمّر  .ُب مَمُْؾقيمًو سَمْعَدُه َأسَمداً . ىَموَل وَمُؼْؾ ًُ وذم روايي وَمُؼْؾ

تَْؽ اًمـَورُ  ": ًمَِقضْمِف اهللِ. وَمَؼوَل  ًَ  . 47 "َأَمو ًَمْق مَلْ شَمْػَعْؾ ًَمَؾَػَحتَْؽ اًمـَوُر َأْو عمََ

 

وًمقعؾؿ اًمزوج أن اإلؾمالم مو ضموء إٓ سمنقمزاز اعمرأة وإيمرامفو  وأن ومؼفوء اإلؾمالم      

وقمؾامءه ىمد ضمعؾقا مو يبدر مـ اًمرضمؾ مـ أذى ًمزوضمتف جيقز هلو ـمؾى اًمرالق وًمق 

طمدث مرة واطمدة مل يتؽرر سمعدهو  سمؾ ًمقس هذا ومحًى سمؾ أوضمٌقا مع اًمرالق اًمتعزير 

ًى زوضمتف وضهقـفو  ىمول ظمؾقؾ: وهلو اًمترؾقؼ سموًمير اًمٌلم اًمٌؾقغ اًمذي يردع هذا اًمذي ي

 وًمق مل شمشفد اًمٌقـي سمتؽرره.
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وىمول اًمدردير ذم اًمنمح اًمؽٌػم  ومؼول: وهلو أي ًمؾزوضمي اًمترؾقؼ سموًمير  وهق مو ٓ جيقز 

ذقمو  يمفجرهو سمال مقضمى ذقمل  ورضهبو يمذًمؽ وؾمٌفو وؾمى أسمقفو  كحق: يو سمـً 

ويمدب قمغم سمـً اعمؾعقن  يمام يؼع يمثػما مـ رقموع اًمـوس   اًمؽؾى  يو سمـً اًمؽوومر  يو

 يمام هق فموهر. ذًمؽ زيودة قمغم اًمترؾقؼ
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 تعدد السًجات

مـ إمقر اًمشوئؽي اًمتل شمثػم طمػقظي اًمـًوء شمعدد اًمزوضموت  وإذا كظركو كظرة         

ؾًؼو سمال أيي مقوققمقي ًمقضمدكو أن اًمتعدد يمون معروومو قمـد َجقع إمؿ اًمًوسمؼي  ويمون مر

طمدود أو وقاسمط أو ىمققد  ومجوء اإلؾمالم وىمــ هذا اًمتعدد وضمعؾ ًمف ىمقاقمد وذوـًمو 

ًٓ   وقموًمٍ هذه إوووع  مو ومقق إرسمع زوضموت وأهمؾؼ سمذًمؽ اًمٌوب اعمػتقح ومحرم أو

روى اًمؽممذي واسمـ موضمف وأسمق داود :  :ؾموسمؼو مـ همػم حتديد ويمون ذًمؽ إصالطمف إول

 مـفؿ اظمؽَم  ":  ملسو هيلع هللا ىلصًمثؼػل أؾمؾؿ وحتتف قمنم كًقة   ومؼول ًمف اًمـٌل أن همقالن سمـ ؾمؾؿي ا

 ."ـ رهُ وئِ أرسمعًو وومورق ؾَم 

وضمعؾ   أمو إصالطمف اًمثوين ومؼد اؿمؽمط ومقف قمغم اًمزوج اًمعداًمي سملم اًمزوضموت ذم احلؼقق

 ًمؾزوضمي ذم ذًمؽ طمؼ مراضمعي اًمؼموء قمـد قمدم اًمعدل ـمؾٌو ًمؾعداًمي أو ومًًخو ًمؾزواج.

ّٓ يؽقن سمرى ااًمغوًمى ذم اهمػم أن  وًمذًمؽ يمون هلو احلؼ قمـد قمؼد   ًمزوضمي إوممًمتعدد أ

اًمزواج أن شمشؽمط ًمـػًفو طمؼ اًمرالق ذم طموًمي إىمدام زوضمفو قمغم اًمتعدد سمدون مقاومؼتفو 

 وهذا هق اإلصالح اًمثوًمٌ ذم مقوقع شمعدد اًمزوضموت ذم آؾمالم.
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 و ٓ جيقز سمدوهنو :سمؾ ضمعؾ ًمؾتعدد ذوـمً 

 . 48   ً﴾  َإِْن ظِمْػتُْؿ َأَٓ شَمْعِدًُمقْا وَمَقاطِمَدة ﴿ًمؼقًمف شمعومم: اًمعدل  اـػط األول :

ومؿـ ٓ يؼدر قمغم اًمعدل سملم اًمزوضموت  أو يغؾى قمغم فمـف قمدم ىمدرشمف قمغم ذًمؽ ومنكف 

 حيرم قمؾقف إىمدام قمغم اًمتعدد.

 يؽقن اًمعدل ؟ ويمقػ يتحؼؼ؟ وًمؽـ ومقام

 اًمـػؼي واًمؼًؿ واعمٌقً يعدل ذم مو هق حتً ىمدرشمف مـ اعمًوواة سملم اًمزوضموت ذم

  وأمو إقمامل مـ إمقر اًمظوهرةواًمؽًقة وآسمتًومي واًمؽؾؿي اًمرقٌي وكحق ذًمؽ 

اًمؼؾٌقي واعمشوقمر اًمـػًقي ومفل ًمقًً ذم مؼدور اإلكًون وًمذًمؽ ٓ يؽؾػ اإلكًون اًمعدل 

اًمؾفؿ هذا  ": أكف يمون يؼقل - ؾقف اًمبالة واًمًالمقم -  وهلذا روي قمـ اًمـٌل احلىذم 

 "ىمًؿل ومقام أمؾؽ ومال شمؾؿـل ومقام متؾؽ وٓ أمؾؽ 

وِء َوًَمْق   ﴿: ذم ؾمقرة اًمـًوء وذم ذًمؽ كزل ىمقًمف شمعومم ًَ تَرِقُعقا َأْن شَمْعِدًُمقا سَملْمَ اًمـِ ًْ ـْ شَم َوًَم

 .﴾طَمَرْصتُْؿ وَمال مَتِقُؾقا يُمَؾ اعمَْقِْؾ وَمتََذُروَهو يَموعمَُْعَؾَؼِي 
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ًْ ًَمُف اْمَرَأشَموِن  َيِؿقُؾ  ": ملسو هيلع هللا ىلصومؼول  دل سمقـفـمـ ٓ يتحرى اًمع ملسو هيلع هللا ىلصوىمد طمذر اًمـٌل  ـْ يَموَك َم

ُظْمَرى  ضَموَء َيْقَم اًْمِؼقَوَمِي َوَأطَمُد ؿِمَؼقِْف ؾَموىمٌِط  ْٕ و قَمغَم ا 49 "َمَع إِطْمَدامُهَ
 

 

ومنكف ٓ جيقز ًمغػم اًمؼودر قمغم اًمـػؼي أن يعدد ٕن ذم  :اًمؼدرة قمغم اًمـػؼي اـػط اـثاين :

 قمؾقف ومقحبؾ سمذًمؽ اًمير قمغم إومم وانجديدة. ذًمؽ شممققًعو ًمؾقاضمى

 

 أن ٓ يزيد قمغم أرسمع جيؿع سمقـفـ. اـػط اـثاـث :

 

ومال جيقز ًمؾرضمؾ : أن شمؽقن هذه اًمزوضموت ممـ جيقز ًمف انجؿع سمقـفـ اـػط اـرابع:

َؿُعقْا سَملْمَ إُظْمتلَْمِ َإَٓ َمو ىَمْد ؾَم  ﴿انجؿع سملم إظمتلم سمـص اًمؼرآن :   . 50  َؾَػ﴾َوَأن دَمْ

وٓ جيقز انجؿع سملم اعمرأة وقمؿتفو أو ظموًمتفو ًمؾحديٌ اعمتػؼ قمغم صحتف : وهق ىمقًمف قمغم   

 ."ٓ جُيَؿُع سملَم اعمرأةِ وقمَؿتِفو   وٓ سملَم اعمرأةِ وظموًمتِفو"اًمبالة واًمًالم : 
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 احلكمة من إباحة تعدد اـزوجات

تف عمشويمؾ احلقوة اإلكًوكقي قمغم إن اإلؾمالم كظوم ؿمومؾ ًمؾحقوة يعتؿد ذم معونج        

اًمقاىمعقي مع إظمذ ذم آقمتٌور اعمحوومظي قمغم كظوومي اعمجتؿع وـمفورشمف وىمقة متوؾمؽف  

هق مـ  - مع ىمقد اًمعدل ذم اعمعومؾي واًمـػؼي واعمعوذة -وإسموطمي اًمتعدد إمم أرسمع زوضموت 

 رفورة ًمؾؿجتؿع.ومفق يؿثؾ طمؾقًٓ ًمؾؿشويمؾ اًمٌنميي وحموومظي قمغم اًمعػي واًم :هذا اًمؼٌقؾ

إن هـوك طمؽاًم قمظقؿي عمًلًمي اًمتعدد ٓ يعؾؿفو يمثػم مـ اًمـوس  وموعمقمم ضمؾ وقمال هق 

ـْ ظَمَؾَؼ اًمذي ظمؾؼ هذه اًمـػس اًمٌنميي وهق إقمؾؿ سمام يبؾحفو ىمول شمعومم:  َٓ َيْعَؾُؿ َم ﴿ َأ

 .51  َوُهَق اًمَؾرِقُػ اْلٌَػِم ﴾

  ومؿعـك إسموطمي اًمتعدد أكف ضموئز وًمقس يمام جيى أن كػرق سملم أًمػوظ إطمؽوم اًمنمقمقي

 واضمًٌو قمغم يمؾ زوج.
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 أما احلكمة من إباحة اـػع ـتعدد اـزوجات ؽوظهر بعضها من خالل ما يظ:

( أن اًمدول وإمؿ يمثػمًا مو شمتعرض ًمألظمرور مـ يمقارث وطمروب ومقـتٍ قمـ ذًمؽ 1

 امؾ إٓ سمتزوجيفـ.يمثرة إرامؾ وومؼدان قمدد يمٌػم مـ أسمـوئفو  وٓ ؾمٌقؾ ًمرقمويي إر

 

( إن اًمغوًمى ذم يمثػم مـ اًمدول وإمؿ أن قمدد اًمـًوء يزيد قمغم قمدد اًمرضمول  واحلد 2

(  وأموم مشؽؾي هذه اًمزيودة 1-4إقمغم هلذه اًمزيودة مل يعرف قمـفو أهنو دمووزت كًٌي )

 ذم أقمداد اًمـًوء ًمقس أموم اًمـوس ؾمقى ظمقورت صمالصمي:

 دون اعمتٌؼقوت اًمـًوء مـ أيمثر أو واطمدة شمٌؼك صمؿ ومؼط  واطمدة امرأة اًمرضمؾ يتزوج أن - أ

ـمقال طمقوهتو ٓ شمعرف اًمرضمول  وهذا إمر أو اْلقور مبودم ًمؾػررة وومقق  زواج

 اًمروىمي.

يؼع ذم احلرام مع اًمٌؼقي   صمؿ كظقػوً  ذقمقوً  زواضموً  ومؼط واطمدة امرأة اًمرضمؾ يتزوج أن - ب

مي اعمرأة اإلكًوكقي اًمتل ؾمتبٌح هبذا وهذا اْلقور مبودم ٕطمؽوم اإلؾمالم وود يمرا

 اْلقور حمالً إلومراغ اًمـزوات.
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 اًمذي اًمرضمؾ إظمرى اعمرأة هذه ومتعرف واطمدة  مـ أيمثر اًمرضمول سمعض يتزوج أن - ج

 اًمظالم ذم زاكقي وٓ ظمديـي ٓ اًمعرض مبوكي ـموهرة قمػقػي ذيػي زوضمي وهل هبو يتزوج

 وشمشقع اعمجتؿع حترؿ ومقى دون إًمقف وًمدهو ويـتًى حيؿقفو رضمالً ومتجد واحلرام 

 ـًقي  وهذا اْلقور هق مو يتػؼ مع روح اإلؾمالم ومٌودئف.انج وإمراض آكحالل

 

 ( قمؼؿ اًمزوضمي وقمدم اإلكجوب: وأموم هذه اعمشؽؾي يؽقن اًمزوج سملم ظمقوريـ:3

 وضمتف ذم اًمـًؾ.وطم رهمٌتف شمؾٌل أظمرى زوضمي هبو ويًتٌدل يرؾؼفو أن إمو - أ

 .إومم اًمزوضمي مع قمنمشمف قمغم ويٌؼك سموًمثوكقي يتزوج نأ وإمو - ب

وملضهام أكػع أضهو اًمعؼالء: أن شمدوم اًمعنمة وشمٌؼك اًمراسمري اًمزوضمقي أم أن شمـػؽ قمراهو  

 وشمرؾؼ اًمزوضمي إومم سمغػم ذكى اىمؽمومتف يداهو.

 

 ( ىمد ٓ شمؼقم اًمزوضمي سمقاضمٌوهتو وٓجيد اًمزوج ذم زوضمتف اًمًؽـ واعمقدة واًمراطمي اًمتل4

حيتوج إًمقفو  واؾمتـػذ معفو يمؾ وؾموئؾ اإلصالح  ومل يعد أمومف إٓ ـمالىمفو واًمزواج مـ 
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يتزوج سملظمرى ًمقجد معفو  اًمٌديؾ أظمر أنهمػمهو وىمد يتير إسمـوء مـ ذًمؽ  أو

 ي ًمف ًمقعقش إسمـوء طمقوة مًتؼرة.اًمًؽـ واعمقدة ويؽمك إومم زوضم

 

 داذا ال تتزوج ادرأة أربعة رجال؟

 – سمدقمقى اعمًوواة سملم اًمرضمؾ واعمرأة - يثػم اًمٌعض ؿمٌفوت ود اًمػررة اًمًقيي       

ا ٓشمتزوج اعمرأة سمليمثر مـ إذا أسموح اًمنمع زواج اًمرضمؾ سمليمثر مـ امرأة ومؾامذ :ومقؼقًمقن

 رضمؾ؟!

 وهـو كررح سمعض إؾمئؾي :

هو إذا شمزوضمً اعمرأة سمليمثر مـ رضمؾ ومؿـ شمرقعف مـفؿ؟ وموذا ًمق أمرهو هذا سملمر وأمر

أظمر سمخالومف؟ وموذا ًمق ـمؾى مـفو أطمدهؿ أن شمبحٌف ذم ؾمػره أو شمًوومر ًمتؼقؿ معف ذم 

مؽون سمعقد وـمؾى مـفو أظمر ظمالف ذًمؽ؟ وىمٌؾ هذا يمؾف هؾ يرى أطمد مًتؼقؿ 

 اًمػررة ؾمقي اًمـػس أن شمتؽشػ امرأشمف قمغم رضمؾ آظمر ؟
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ـُمِؾؼً وهل طمومؾ سموإلووومي إمم مـع اظمتالط إكًوب وطمػظ يمقون إمي  طمتك ًمق      

وطمؽؿي هذه  :وإذا موت اًمرضمؾ قمـ اعمرأة ومعؾقفو اًمعدة  ومتظؾ ذم قمدة طمتك شممع ْحؾفو

اًمعدة هل طمتك يرفر رْحفو مـ موء زوضمفو اًمذي شُمقذم قمـفو أو اًمذي ـمؾؼفو  وهذا ُيثًٌ 

و ًمق  ـمفورة إكًوب وطمػظفو سمؼدرة اهلل قمز وضمؾ  وقمظؿتفو اًمنميعي اإلؾمالمقي 

ومؾؿـ ُيـًى هذا اًمقًمد؟ وٓ جيقز أن كؼقل حتؾقؾ  وْحؾً سمليمثر مـ رضمؾ شمزوضمً اعمرأة

دي إن إيف أو همػمه  ٕن اعمًلًمي شمتعؾؼ أيًمو سمرفورة اًمـًى واًمنمف واًمعػي  سمؾ وأصوًمي 

 إكًوب.
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 ملاذا الطالق بَد السًج؟

ؾؼفو متك يدقمل اًمٌعض أن اإلؾمالم فمؾؿ اعمرأة طملم ضمعؾ اًمرالق سمقد اًمرضمؾ ومؼط ير       

 ؿموء  وذم اعمؼوسمؾ إذا ـمؾًٌ اًمرالق سمغػم ؾمٌى ومحرام قمؾقفو رائحي انجـي!

 

ىمد شمبؾ احلقوة اًمزوضمقي إمم ـمريؼ مًدود  ويبٌح اًمرالق أمًرا ٓ مػر مـف  وىمد         

دة اًمزوج واًمزوضمي همػم يتػؼ اًمزوضمون قمغم اًمرالق وهذا ٓ إؿمؽول ومقف  وىمد يتؿ سمنرا

ل طموًمي رهمٌي اًمزوج ذم اًمرالق ومؼد ىمه اًمشورع سمنمقمقي هذا ومػ. أو اًمعؽس راهمٌي ومقف

اًمرالق وكػوذه قمغم أن يبػم اعمفر يمؾف ًمؾزوضمي  وٓ يعقد مـف إمم اًمزوج اعمرؾؼ رء  

ًمؾزوضمي يؼرر مؼدارهو اًمؼويض  وقمغم أن يًتؿر اًمزوج  "متعي"وقمغم أن شمموف إمم ذًمؽ 

 ذم اإلكػوق قمغم زوضمتف إمم أن شمـتفل مدة قمدهتو.

 

ن قمغم ومن -وإذا يموكً اًمرهمٌي ذم اًمرالق سمنرادة مـػردة مـ اًمزوضمي دون اًمزوج       

  ومنن يمون ـمؾٌفو سمًٌى فمؾؿ أوكشقز مـ اًمزوج  وشمعذر اًمؼويض أن يـظر ذم أؾمٌوهبو

ومنن قمغم اًمؼويض أن حيؼؼ رهمٌتفو ذم اًمرالق  دون أن ختن  :اإلصالح سموًمقؾموئؾ اعمؿؽـي
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وأمو إن يمون اعمقضمى ًمرهمٌتفو ذم اًمرالق أمًرا  .اعمنموقميو مـ مفرهو ويمومؾ طمؼقىمفو ؿمقئً 

 أي ٓ يد ًمؾزوج ومقف - مزاضمقًو أو يمراهقي كػًقي ـمورئي  أو كشقء قمالىمي قموـمػقي أظمرى

ومؾؾؼويض أن يًتجقى ًمرهمٌتفو سمعد أن   - وًمقس كودمو قمـ شمؼبػم مـف ذم رء مـ طمؼقىمفو

عقد ضمزءا مـ اعمفر اًمذي أقمروه يؼـع اًمزوج سمذًمؽ  وًمؽـ ًمؾزوج ذم هذه احلوًمي أن يًت

 ."اْلؾع"هلو  أو أن يًتعقده يمومال إن ؿموء  وهذا مو يًؿك سمـ 

 أما ؿون اـطالق بود اـزوج ؽإىه هو اـعدل ألسباب طدة منها :

ٕن اًمزوج هق اًمذي سمقده قمؼدة اًمـؽوح وهق اًمذي شمؽػؾ سموٕقمٌوء اعموًمقي يموعمفر  واًمـػؼي  -

 طمؾ هذه اًمعؼدة .  ومقجى أن يؽقن هق اًمذي سمقده 

أن شمقىمعف قمغم كػًفو ىمٌؾ أن يؿًفو اًمزوج   -ًمق يمون اًمرالق سمقد اًمزوضمي  -ومـ انجوئز 

ومتػقت قمؾقف طمؼ آؾمتؿتوع هبو  سمقـام حتبؾ مـف قمغم طمؼفو يمومال سمؿجرد اًمعؼد قمؾقفو  

ومقؽقن هلو اعمفر يمؾف إن دظمؾ هبو أو كبػف إن مل يدظمؾ هبو  وذم ذًمؽ أيمؾ ٕمقال اًمـوس 

 ٌوـمؾ.سموًم
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وِء سمِاَم وَمَمَؾ اهللَُ   يمام ىمول شمعومم : وٕن اًمزوج ىموئؿ قمغم اعمرأة- ًَ ﴿اًمِرضَموُل ىَمَقاُمقَن قَمغَم اًمـِ

 .52  سَمْعَمُفْؿ قَمغَم سَمْعٍض﴾

اًمرالق إٓ   ومال دمده يؼدم قمغم ن اًمزوج يؿقؾ إمم اًمتػؽػم اًمعؼكم  وهق أسمعد كظراً وٕ -

ف قمـ اعمرأة أهنو متقؾ إمم اًمعوـمػي  ومؼد شمتنع ذم   ًمؽـ معروطمقٌ رأى أكف ٓسمد مـف

 احلقوة شمدل قمغم أن صمؼوومي اعمرأةـمؾى اًمرالق قمـد أشمػف إؾمٌوب سمًٌى قموـمػتفو  وؿمقاهد 

وطمظفو اًمؽٌػم مـ اًمعؾؿ ٓ يغػمان هذه اًمػررة إصؾقي اًمتل يموف إًمقفو مو يعؽمي اعمرأة 

مـ قمدم شمقازن  -روع اًمرؿٌ طموٓت احلقض واحلؿؾ واًمقٓدة واًمرووع واكؼ ذم –

هرمقين يبقٌفو سمٌمء مـ آكحراف اعمزاضمل  جيعؾفو أىمرب مو شمؽقن إمم آؾمتجوسمي 

 ًمدواومع اًمشعقر اًمقىمتل.

وىمدرة قمغم وٌط  يمذًمؽ  سمؾ إن مـ اًمـًوء ذوات قمؼؾ وهذا ٓ يعـل أن يمؾ اًمـًوء

ا وأهع مـ اًمرضمول  يمام أن مـ اًمرضمول مـ هق أؿمد شملصمرً  أيمثر اًمـػس طملم اًمغمى
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ًٓ مـ سمعض اًمـًوء  وًمؽـ إصؾ أن اًمتنميع إكام يٌـل قمغم إقمؿ إهمؾى  ٓ قمغم  اكػعو

 اًمـودر أو اًمشوذ.

 مثؾ : يمام أن إيؼوع اًمرالق يؽمشمى قمؾقف شمٌعوت موًمقي يؾزم هبو اًمزوج دون اًمزوضمي -

 ممظمر اعمفر واًمـػؼي مدة اًمعدة.

 

ؾ ضموكى اعمرأة ذم إيؼوع اًمرالق: ومؿـحتفو ومع ذًمؽ ومنن اًمنميعي اإلؾمالمقي مل هتؿ      

وذًمؽ  -قمغم اًمرهمؿ مـ يمامل أهؾقي اًمرضمؾ ٕن يؽقن اًمرالق سمقده  -احلؼ ذم اًمرالق 

 سمليمثر مـ ـمريؼي :

 اـلجوء إغ اـقضاء: -1

ًٓ ًمرالىمفو إن مل جيٌفو  مـ زوضمفو شمرومع أمرهو ًمؾؼويض وموعمرأة طملم متؾؽ مؼمًرا ىمقًيو مؼٌق

 -وظمتقوره  ومنذا مو صمًٌ ًمدى اًمؼويض أن معويشتفو ًمزوضمفو ىمد أدت اًمزوج إمم اًمرالق سم

إمم رضر ٓيًتروع معف اؾمتؿرار احلقوة سملم أمثوهلام ومنكف  - أو مـ ؿملهنو أن شممدي طمتاًم 

 حيؽؿ سموًمتػريؼ.
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ومـ إؾمٌوب اًمتل دمعؾ اًمزوضمي شمرؾى اًمرالق مـ زوضمفو أو مـ اًمؼويض: إذا مل يؼدر 

و شمػقت معف أهمراض اًمزواج  ويمذًمؽ إذا ؽ ًمق وضمدت سمف قمقًٌ قمغم اإلكػوق قمؾقفو  ويمذًم

 أؾموء اًمزوج قمنمهتو وآذاهو سمام ٓ يؾقؼ سملمثوهلو  أو إذا هموب قمـفو همقٌي ـمقيؾي.

 اخللع: -2

 ."اْلؾع"ضمعؾ اإلؾمالم مؼوسمؾ اًمرالق ًمؾؿرأة أن شمػتدي كػًفو سمام يًؿك 

قفو  ومعؾقفو أن شممدي ًمزوضمفو ومنذا أرادت اعمرأة اًمػؽوك مـ طمقوة زوضمقي ٓ شمرقؼ اًمعقش وم

 مٌؾغو مـ اعمول قمقًوو ًمف قمام يبقٌف مـ ظمًورة موًمقي قمؼى ومراق زوضمتف  أو أن شمتـوزل ًمف 

  هلو ذم ذمتف مـ مفر ممضمؾ أو همػم ذًمؽ مـ احلؼقق اعموًمقي.قماَم 

ًِ اًمـٌَل ىمول -ريض اهلل قمـفام  -قمـ اسمـ قمٌوس  ـِ ىمقٍس أشم ًِ سم :  ملسو هيلع هللا ىلص: أَن امرأَة صموسم ًْ ومؼوًم

ـُ ىمقسٍ ي ًُ سم ـٍ   َمو أقمْ و رؾمقَل اهللِ  صموسم ـِل أيمَرُه اًمؽْػَر ذم   وًمؽتُِى قمؾقِف ذِم ظُمُؾٍؼ وٓ دي

ـَ قمؾقفِ طَم ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ   ومؼوَل رؾمقُل اإلؾمالمِ  ًْ : كعؿْ : ) َأشَمُرِدي   ىموَل رؾمقُل اهللِ ِديَؼتَُف ( . ىموًم

 . 53 : ) اىْمٌَِؾ احلديؼَي وـمِؾْؼَفو شَمْرؾِقَؼًي (ملسو هيلع هللا ىلص
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و ذم ـمؾى اًمتػريؼ سمقـفو وسملم زوضمفو ذم هذا يتمح أن اإلؾمالم أقمرك ًمؾؿرأة طمؼً  مـ        

طموٓت ظموصي يثًٌ ومقفو اًمير واإلمًوك سمغػم اعمعروف  ومل جيعؾ اًمرالق وىمػو قمغم 

 اًمرضمؾ وطمده.
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 هل حيرو طالق الرجل المرأتى من غري شبب 

 طلب املرأّ الطالق من غري شبب ؟ كنا حيرو

ـَ اعمـوومِؼوُت  ": مرومققمو - ريض اهلل قمـف  -قمؼٌي سمـ قمومر قمـ         54"إَن اعمُختؾِعوِت ُه

وَمحراٌم قمؾقفو  وضَمفو اًمَرالَق ذم همػِم مو سملسٍ أيهام امرأةٍ ؾملًَمً ز ": ىمول ملسو هيلع هللا ىلصوروي أن اًمـٌل 

ومفؾ هـوك ومرق سملم اًمزوج واًمزوضمي ذم احلؽؿ؟ ويمقػ كقومؼ سمقـفام وسملم   55"رائحُي انجـَِي 

 اًمرالق مـ همػم قمذر؟    ملسو هيلع هللا ىلصديٌ زوضمي صموسمً اًمتل أسموح هلو رؾمقل اهلل طم

ومرالق اًمرضمؾ زوضمتف مـ همػم طموضمي    ًمق شمتٌعـو احلؽؿ ًمقضمدكوه واطمًدا ًمؾرضمؾ واعمرأة

 ذم –ىمول اسمـ ىمدامي ذم اعمغـل  :يرى سمعض اًمعؾامء أكف مؽروه وسمعمفؿ يرى أكف طمرام

  وىمول اًمؼويض ومقف روايتون إًمقف طموضمي همػم مـ اًمرالق وهق  مؽروه:  - اًمرالق أىمًوم

إطمدامهو : أكف حمرم ٕكف رضر سمـػًف وزوضمتف وإقمدام ًمؾؿبؾحي احلوصؾي هلام مـ همػم 

 . "ار ر وٓ رِض ٓ رَض  ": ملسو هيلع هللا ىلصطموضمي إًمقف ومؽون طمرامو يمنشمالف اعمول: وًمؼقل اًمـٌل 
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مم أكف ومؼد ذهى سمعض اًمعؾامء إ سعمرأة ًمؾرالق أو اْلؾع مـ همػم سملويمذًمؽ ـمؾى ا     

: إذا ظموًمعتف ًمغػم سمغض وظمشقي مـ أن ٓ ىمول اسمـ ىمدامي :مؽروه وسمعمفؿ إمم أكف طمرام

شمؼقؿ طمدود اهلل ..... ومنكف يؽره هلو ذًمؽ ومنن ومعؾً صح اْلؾع ذم ىمقل أيمثر أهؾ اًمعؾؿ 

 أْحد حتريؿف. مـفؿ أسمق طمـقػف واًمثقري وموًمؽ وإوزاقمل واًمشوومعل وحيتؿؾ يمالم

ذم همػم طموًمي    أيسمزيودة )مو( ًمؾتليمقد  واًمٌلس اًمشدة " مو سملس مـ همػم"ىمول اعمـووي : 

  يملن ختوف أن ٓ شُمؼقؿ طمدود اهلل ومقام جيى قمؾقفو مـ ىميؿِمّدة شمدقمقهو وشمؾجئفو إمم اعمػور

   أو سملن يمورهو ًمتـخؾع مـف . اهـ .بحٌي وَجقؾ اًمعنمة  ًمؽراهتفو ًمفطمًـ اًم

ومػل هذا احلديٌ أهنو  -ريض اهلل قمـف وقمـفو - وقمغم هذا حُيَؿؾ ومِعؾ امرأة صموسمً سمـ ىمقس

 لًمتف اًمرالق : ٕهنو مل حُتٌّف .ؾم

  ىمول اسمـ طمجر رْحف اهلل :

ًُ قمـده أن أىمع ومقام يؼتيض ىمقهلو : وًمؽـل أيمره اًمؽػر ذم اإلؾمالم : أي أيْمره إن أىَمؿْ 

ِؿؾفو قمغم اًمؽػر  أقْمتى قمؾقف ذم اًمؽػر ويلمرهو سمف كِػوىًمو سمؼقهلو: ٓ  واكتػك أهنو أرادت أن حَيْ

   ومتعلّم احلؿؾ قمغم مو ىمؾـوه .دِيـ
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 وىمول اًمشقخ اسمـ ضمؼميـ طمػظف اهلل ذم سمقون مو يًّقغ ـمؾى اْلؾع :    

 : ًٓ ة وهقمي اًمتلصمر ويمثرة دَ ة واحلِ إذا يمرهً اعمرأة أظمالق زوضمفو يموشمبوومف سموًمشدَ  "أو

 اًمغمى وآكتؼود ٕدكك ومعؾ واًمعتوب قمغم أدكك كؼص ومؾفو اْلؾع.

 صموكقًو : إذا يمرهً ظِمؾؼتف يمعقى أو دمومي أو كؼص ذم طمقاؾمف ومؾفو اْلؾع .

سمؽمك اًمبالة أو اًمتفوون سمونجامقمي أو اًمػرر ذم رممون سمدون  :صموًمثًو : إذا يمون كوىمص اًمديـ

أو طممقر اعمحرموت يموًمزكو واًمًؽر واًمًامع ًمألهموين واعمالهل وكحقهو ومؾفو   قمذر

 ـمؾى اْلؾع.

ؼفو مـ اًمـػؼي أو اًمؽًقة أو احلوضموت اًميوريي وهق ىمودر قمغم ذًمؽ راسمعًو : إذا مـعفو طم

 ومؾفو ـمؾى اْلؾع .

و  أو صدود إمم   أو زهد ومقفمـ اعمعوذة اعمعتودة سمام يعػفو ظمومًًو : إذا مل يعرفو طمؼفو

   أو مل يعدل ذم اعمٌقً ومؾفو ـمؾى اْلؾع.همػمهو
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 ما هُ ًاجبات األزًاج جتاي زًجاتوه ؟

 ؾمالم قمغم اًمزوج ًمزوضمتفو واضمٌوت ٓسمد مـ أدائفو وهل:أوضمى اإل    

 : اـنفقة واإلحسان يف اـكسوة واـطعام وادسكن -1

وملوضمى اإلؾمالم قمغم اًمرضمؾ أن يـػؼ قمغم زوضمتف مـ موًمف وإن يموكً مقًقرة احلول  

 ومققومر هلو اًمرعوم واًمنماب واعمًؽـ واعمؾٌس اعمـوؾمى سمال شمؼبػم وٓ إهاف  ىمول شمعومم:

َٓ ُيَؽِؾُػ اهللَُ َكػْ ًمِقُ  ﴿ ـْ ىُمِدَر قَمَؾقِْف ِرْزىُمُف وَمْؾقُـِْػْؼ مِمَو َآشَموُه اهللَُ  ـْ ؾَمَعتِِف َوَم َٓ ـِْػْؼ ُذو ؾَمَعٍي ِم و إِ ًً

 56﴾َمو َآشَموَهو 

ـْ اًمـٌَِِل  ـِ طَمقَْدةَ قَم ـْ ُمَعوِوَيَي سم اًمَزْوِج ؟ ىَموَل: َمو طَمؼه اعمَْْرَأةِ قَمغَم ": ؾَمَلًَمُف َرضُمٌؾ  :ىَموَل ملسو هيلع هللا ىلص وقَم

قًْ " ًَ قَهو إَِذا ايْمتَ ًُ ًَ  َوشَمْؽ  57 "شُمْرِعُؿَفو إَِذا ـَمِعْؿ

ـْ صَمْقسَموَن ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِ  َأوْمَمُؾ دِيـَوٍر  ": ملسو هيلع هللا ىلص وروى اإلموم مًؾؿ ذم صحقحف قَم

  "...ُيـِْػُؼُف اًمَرضُمُؾ دِيـَوٌر ُيـِْػُؼُف قَمغَم قِمقَوًمِفِ 

ـْ اًمـٌَِِل وذم روايي أْحد قمـ  ديـَوٌر َأْكَػْؼتَُف ذِم ؾَمٌِقِؾ اهللَِ قَمَز َوضَمَؾ   " :ىَموَل ملسو هيلع هللا ىلص  أيِب ُهَرْيَرَة قَم
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ويملِِم  َودِيـَوٌر ذِم َرىَمٌٍَي  َودِيـَوٌر ذِم َأْهؾَِؽ  َأقْمَظُؿَفو َأضْمًرا اًمِديـَوُر اًَمِذي شُمـِْػؼُ  ًَ ُف دِيـَوٌر ذِم اعمَْ

 ."  قَمغَم َأْهؾَِؽ 

واؾمتروقمً اًمقصقل إًمقفو دون قمؾؿف ومؾفو أظمذ مؼدار كػؼتفو  امتـع قمـ كػؼتفوًمق و    

أهنو  -ريض اهلل قمـفو  -سموعمعروف: عمو روى اًمٌخوري ومًؾؿ وهمػممهو مـ طمديٌ قموئشي 

  ومؼوًمً: إن أسمو ؾمػقون ملسو هيلع هللا ىلص دظمؾً هـد سمـً قمتٌي امرأة أيب ؾمػقون قمغم رؾمقل اهلل : ىموًمً

يؽػقـل ويؽػل سمـل  إٓ مو أظمذت مـ موًمف سمغػم  رضمؾ ؿمحقح  ٓ يعرقـل مـ اًمـػؼي مو

ظمذي مـ موًمف سموعمعروف مو "ملسو هيلع هللا ىلص: قمؾؿف  ومفؾ قمكم ذم ذًمؽ مـ ضمـوح؟ ومؼول رؾمقل 

إن أسمو ؾمػقون رضمؾ ؿمحقح  ومفؾ قمكَم ضمـوح أن ". وذم روايي هلو: "يؽػقؽ ويؽػل سمـقؽ

 ."آظمذ مـ موًمف ًها؟

 

 : حسن ادعاملة واـعػة  -2

يمؾ  ومؼط ون اًمـػؼي واًمرعوم واعمؾٌس واعمًؽـ ويعتؼمون أن هذايمثػم مـ إزواج يقومر

  يؼقل ؾقفؿ ومـفو طمًـ اعمعومؾي واًمعنمةوكًقا أن هـوك واضمٌوت أظمرى قم  واضمٌوهتؿ
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ك َأْن شَمْؽَرُهقا ؿَمقْئًو اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم  ًَ ـَ وَمَع ـَ سمِوعمَْْعُروِف وَمنِْن يَمِرْهتُُؿقُه وُه : ﴿ َوقَموِذُ

ا يَمثػًِما﴾َوجَيَْعَؾ اهللَُ  . ومِقِف ظَمػْمً

َطْمَقِص َأَكُف ؿَمِفَد طَمَجَي اًْمَقَداِع َمَع َرؾُم  ْٕ ـِ ا وَمَحِؿَد اهللََ َوَأصْمـَك ملسو هيلع هللا ىلص  قِل اهللَِ وقمـ قَمْؿِرو سْم

ـَ قَمَقانٌ  ": وَمَؼوَل  َوَوقَمظَ  قَمَؾقِْف َوَذيَمرَ  ا وَمنَِكاَم ُه وِء ظَمػْمً ًَ َٓ َواؾْمتَْقُصقا سمِوًمـِ يُمْؿ ًَمقَْس قِمـْدَ  58َأ

ـَ ذِم  ـَ وَموْهُجُروُه َٓ َأْن َيْلشملَِم سمَِػوطِمَشٍي ُمٌَقِـٍَي  وَمنِْن وَمَعْؾ ـَ ؿَمقْئًو هَمػْمَ َذًمَِؽ  إِ  مَتْؾُِؽقَن ِمـُْف

ـَ ؾَمٌِقاًل  ٍح  وَمنِْن َأـَمْعـَُؽْؿ وَماَل شَمٌُْغقا قَمَؾقِْف سًمو هَمػْمَ ُمؼَمِ ـَ رَضْ سُمقُه  59" .اعمََْموضِمِع  َوارْضِ

ىمول سمعمفؿ: إَن اعمرأة اًمتل حتٌس كػًفو قمغم راطمي زوضمفو طمتك شمؽقن ًمديف يموٕؾمػم  

ُمؼوسمؾ أهنو أؾمػمٌة وهل يموٕؾمػمة   قمالىموهتو مـمٌري سمؿقاومؼتف  إًذا ظمروضمفو سمنذكف  يمؾه 

قمـده يـٌغل أن يغؿرهو سموًمعرػ واعمقّدة  واًمهؾرػ واإلطمًون ويعومؾفو معومؾًي شُمـًقفو 

 .أهنو أؾمػمة

 :د ومن اًمعؾامء اعمعروف شمػًػمات يمثػمةوًمؼ

هـوك زوٌج ٓ يعػق  اؾمؽُميَض ومل يرَض  اقمتَذَرْت  :مـ هذه اًمتػًػمات: اًمعػق واعمًُوحمي
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ًْ إًمقف  َرضَمتُْف ومل يرَض ًمف  شم  .  ومفق قموٍص هلل قمَز و ضمّؾ ذم كِص هذه أييقؾَمؾ

ؼقسمي قمغم ىمدِر اًمذكى متوًمو  وأيمو كًقون اهلػقات  وشمرك شمتٌّع اًمعثرات   وأن شمؽقن اًمع

 .  شملديًٌو ٓ اكتؼوًمو

هلػقةٍ حيؾػ قمؾقفو سموًمرالق و يرردهو مـ اًمٌقً ذم مـتبػ اًمؾقؾ  أّمو أو ًمذكٍى صغػم  

ٌوب واًمشتوئؿ ومؾقس هذا مـ اعمعروف واإلطمًون  وٓ مـ هذه أيوت اًمؽريؿي   ًُ اًم

 .وإطموديٌ اًمنميػي اًمتل شمقيص اًمرضمول سموًمـًوء

ًمقًً اعمُعوذة سموعمعروف يمػه إذى قمـفو  سمؾ اطمتامل ؾ شمػًػم هلذه أيي: ًمؽـ أَج

 .إذى مـفو

ًمقًً اعمعوذة سموعمعروف يمَػ إذى قمـفو ومؼط  سمؾ اطمتامل إذى مـفو أيمو   إًذا 

واحِلؾؿ قمـد ـمقشفو وهممٌفو  ذم سمعض إيوم خيتؾه شمقازن اًمزوضمي  ومتتؽَؾؿ سمؽالٍم مـف مو 

 .مو ٓ ُيًَؿع ُيًَؿع  ومـف

ـْ َأَكٍس ىَموَل  ًْ إِطْمَدى ُأَمَفوِت اعمُْْمِمـلَِم ملسو هيلع هللا ىلص يَموَن اًمـٌَِله  " :ومَع وئِِف  وَمَلْرؾَمَؾ ًَ
ِ قِمـَْد سَمْعِض ك

ًْ اًَمتِل اًمـٌَِله  سَم ًْ اًمَبْحَػُي  ملسو هيلع هللا ىلص سمَِبْحَػٍي ومِقَفو ـَمَعوٌم  وَمَيَ َؼَر ًَ ِم  وَم
ذِم سَمقْتَِفو َيَد اْْلَودِ
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 ًْ َؿُع ومِقَفو اًمَرَعوَم اًَمِذي يَموَن ذِم ملسو هيلع هللا ىلص وَمَجَؿَع اًمـٌَِله  وَموْكَػَؾَؼ ومَِؾَؼ اًمَبْحَػِي  صُمَؿ ضَمَعَؾ جَيْ

ـْ قِمـِْد اًَمتِل ُهَق ذِم  ُؽْؿ  صُمَؿ طَمٌََس اْْلَودَِم طَمتَك ُأيِتَ سمَِبْحَػٍي  ِم  اًمَبْحَػِي  َوَيُؼقُل: هَموَرْت ُأمه

ًِ سَمقْتَِفو  وَمَدوَمَع اًمَبْحَػَي  قَرَة ذِم سَمقْ ًُ َؽ اعمَْْؽ ًَ ْت َصْحَػتَُفو  َوَأْم اًمَبِحقَحَي إمَِم اًَمتِل يُمِنَ

ْت  60"اًَمتِل يَمَنَ
 

    

 شؽالت  هذه ؾُمـَي اهلل ذم اْلؾؼٓ يقضمد إكًون ًمقس سمقـف وسملم زوضمتف سمعض اعم      

يمون ملسو هيلع هللا ىلص ًمقؿتِحـ قمػقك وطِمؾؿؽ  وطمؽؿتؽ وصؼمك  واشّمزاكؽ ووٌط كػًؽ  اًمـٌل 

ًمـو  ومؽون يؼػ مقىمِػ احلؾقؿ اًمرطمقؿ مـ زوضموشمف  سمؾ يموكً زوضموشمف ُيراضِمعـف ىمدوًة 

 .  اًمؽالم  وضهُجرَكُف إمم اًمؾقؾ أطمقوًكو  ويمون حيُؾؿ قمؾقفؿ

مـ يمام أن  .ومـ طمًـ اًمعنمة اًمتل أمر اهلل هبو أن شمـظر إمم مزايوهو يمام شمـظر إمم قمققهبو      

أضهو  وجيى قمغم اًمرضمؾ أن حيؽمم رأي طمًـ اًمعنمة اًمًامح ًمؾزوضمي سموًمتعٌػم قمـ ر

ومذات يقم وىمػً زوضمي قمؿر سمـ   زوضمتف  ويؼدره إذا يمون صقاسًمو  وإن ظموًمػ رأيف
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ْلروب ًمؽماضمعف )أي شمـوىمشف(  ومؾام أكؽر قمؾقفو ذًمؽ ىموًمً: ومِلَ شمـؽر أن أراضمَعؽ؟ ومقاهلل ا

 . .ًمػماضِمْعـفملسو هيلع هللا ىلص إن أزواج اًمـٌل 

: ومال يؽقن متجفاًم ذم سمقتف ُيرهى اًمؽٌػم ومـ طمًـ اًمعنمة اًمتًٌؿ واعمالـمػي واًمؼم

 واًمبغػم.

 

 :حتصع اـزوجة  -3

 وطمشي قمـ اًمػ نػ اًمزوج واًمزوضمي  ويٌعداعَ   ومٌف يُ ومفق طمؼ مشؽمك سملم اًمزوضملم

 ذم أظمرة. وًمؾزوضمي قمغم اًمرضمؾ أن يقومقفو طمؼفو هذا  وأن يالـمػفو ويداقمٌفو  نوُيْمضمرا

 وقمغم اعمرأة مثؾ ذًمؽ .

 -قمغم إىمؾ-مرة  اًمعؾامء ومؼوًمقا: إكف يًتحى ًمؾرضمؾ أن يليت زوضمتف وىمد اضمتفد سمعض

يمؾ أرسمع ًمقول قمغم أؾموس أن اًمنمع ىمد أسموح ًمؾرضمؾ اًمزواج سملرسمع كًقة  وٓ جيقز 

شمشتوق إًمقف وشمرهمى ومقف. ومنمو أن  ًمؾرضمؾ أن يًوومر ؾمػًرا ـمقياًل  ويؽمك زوضمتف وطمقدة

 .عي أؿمفريبرحٌفو معف  وإمو أٓ يغقى قمـفو أيمثر مـ أرسم
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 :اـعدل بع اـزوجات -4

﴿ وَموْكؽُِحقا َمو ـَموَب شمزوج اًمرضمؾ سمليمثر مـ واطمدة ومعؾقف أن يعدل سمقـفـ  ىمول شمعومم: إذا 

 ًْ وِء َمثْـَك َوصُمالَث َوُرسَموَع وَمنِْن ظِمْػتُْؿ َأٓ شَمْعِدًُمقا وَمَقاطِمَدةً َأْو َمو َمَؾَؽ ًَ ـَ اًمـِ ًَمُؽْؿ ِم

  .يعدل سملم زوضموشمف  طمتك إكف يمون يؼرع سمقـفـ قمـد ؾمػرهملسو هيلع هللا ىلص  ل ويمون اًمـٌ. 61َأْياَمُكُؽْؿ﴾

 

 :ادهر -5

وىمد أَجع قمؾامء اعمًؾؿلم قمغم أَكف ٓ جيقز ًمف وطء ذم كؽوح سمغػم صداق َدْيـًو أو كؼًدا  وهذا 

وهلو أن شملظمذه يمومال  أو شملظمذ سمعمف وشمعػق قمـ ، اعمفر طمّؼ ًمؾؿرأة أصمٌتف اًمشورع هلو

 . قمـف يمؾف اًمٌعض أظمر  أو شمعػق

قمـ أيب : واعمفر طمّؼ ًمؾؿرأة ٓ جيقز ٕسمقفو وٓ ًمغػمه أن يلظمذه إٓ إذا ـموسمً كػًفو سمذًمؽ

سمـتف أظمذ صداىمفو دوهنو ومـفوهؿ اهلل قمـ ذًمؽ وكزل وآشمقا ازوج  ا صوًمح : يمون اًمرضمؾ إذ

 اًمـًوء صدىموهتـ كحؾي .
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 لسًجاتى ملسو هيلع هللا ىلصصٌر من معاملْ الرشٌل 

   أم اعمممـلم قموئشي قمؼدهو ومؼدتؾؼ همزوة سمـل اعمبرمـ ملسو هيلع هللا ىلص ذم ـمريؼ قمقدة اًمرؾمقل    

 

 ضمقًشو يموماًل ًمؾٌحٌ قمـف! هذا هق اًمزوج اًمذي يراقمل زوضمتف.ملسو هيلع هللا ىلص وملوىمػ اًمرؾمقل 

 

أحتٌلم  62يو ْحػماء "دظمؾ احلٌشي اعمًجد يؾعٌقن  ومؼول زم:) وشمؼقل أم اعمممـلم قموئشي:      

ل قمغم قموشمؼف وملؾمـدت ً ذىمـومؼؾً: كعؿ  ومؼوم سموًمٌوب وضمئتف ومقوع "،أن شمـظري إًمقفؿ

  "طمًٌؽ"  :ملسو هيلع هللا ىلصومؼول  "ًٌوىموًمً: ومـ ىمقهلؿ يقمئذ أسمو اًمؼوؾمؿ ـمق   وضمفل إمم ظمده

: ٓ شمعجؾ يو رؾمقل  ومؼؾً  "طمًٌؽ"ومؼؾً: يو رؾمقل اهلل ٓ شمعجؾ  ومؼوم زم صمؿ ىمول: 

ومو زم طمى اًمـظر إًمقفؿ  وًمؽـل أطمًٌٌ أن يٌؾغ اًمـًوء مؼومف زم ومؽوين  : ًىموًم  اهلل

 63 (مـف
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ذم اْلؿقؾي ملسو هيلع هللا ىلص طممً وأكو مع اًمـٌل  :وقمـ زيـى سمـً أيب ؾمؾؿي أن أم ؾمؾؿي ىموًمً     

:  ملسو هيلع هللا ىلصوموكًؾؾً ومخرضمً مـفو وملظمذت صمقوب طمقمتل ومؾًٌتفو  ومؼول زم رؾمقل اهلل 

 ًِ  . ؟ ىمؾً : كعؿ   ومدقموين وملدظمؾـل معف ذم اْلؿقؾيأكػً

 

رأ وهق ضموًمس ومنذا يمون يبكم ضموًمًو ومقؼملسو هيلع هللا ىلص  وقمـ قموئشي أم اعمممـلم أن رؾمقل اهلل     

سمؼل مـ ىمراءشمف كحق مـ صمالصملم أو أرسمعلم آيي ىموم ومؼرأهو وهق ىموئؿ صمؿ يريمع صمؿ ؾمجد 

يػعؾ ذم اًمريمعي اًمثوكقي مثؾ ذًمؽ ومنذا ىمه صالشمف كظر ومنن يمـً يؼظك حتدث معل وإن 

64"يمـً كوئؿي اورجع
 

 

ًْ صمـوء اًمرؾمقل قمؾقفو سم      َحيهِتو وصَح أن قموئشي هموَرت ِمـ ظَمدجيي طملم ؾمؿَع

نجامهلو  - شمعـل كػًفو - "هؾ يموكً إٓ قمجقًزا أسمدًَمؽ اهلل ظمػًما مـفو؟!"وملضموسمً سمؼقهلو: 

ريض اهلل شمعومم قمـف  -وطَمداصمي ؾمـِفو وأكف مل َيتزَوج سمِؽًرا همػمهو  وأهنو اسمـي صديؼف أيب سمؽر 

ًْ يب إذ يمَػر ا - ًمـوس  ىموًمً: ومغمى وىمول: )ٓ واهلل مو أسمدًَمـل ظمػًما مـفو: آمـَ
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وصَدىمتْـل إذ يمذسمـل اًمـوس  وواؾَمتْـل سمامهِلو إذ طمَرمـل اًمـوس  ورَزىمـل اهلل مـفو اًمقًمد 

 .65"ومؼؾً ذم كػز: ٓ أذيمرهو سمعدهو سمًقئي أسمًدا"دون همػمهو(  ىموًمً: 

 

مو هِمرُت قمغم ملسو هيلع هللا ىلص مو هِمرت قمغم أطمد ِمـ كًِوء اًمـٌل "وروى اًمشقخون قمـفو أهنو ىموًمً:       

ُيؽثِر ذيِمَرهو  ورسمام ذسَمح اًمشوة صمؿ ُيؼِرعفو  ملسو هيلع هللا ىلص فو ىمطه وًمؽـ يمون اًمـٌل ظَمدجيي  ومو رأيت

ًُ ًمف:  -أي صديؼوهتو ِمـ اًمـًوء  -أقمموء صمَؿ َيٌعثفو ذم صدائؼ ظمدجيي  مل يؽـ "ورسمام ىمؾ

ومقؼقل: )إهنو يموكً ويموكً ويمون زم مـفو وًمد(  ُيريد  "ذم اًمدكقو امرأة إٓ ظَمدجيي؟

يمون إذا ذسَمح ": -يمام ذم صحقح مًؾؿ قمـفو  -رهو  وزاد ذم روايي اًمرؾمقل أن ُيعِدد مآصمِ 

  و  ومؼول: )إين ٕطمىه طمٌقٌَفو(.اًمشوة ىمول: )أرؾمؾقهو إمم أصدىموء ظمدجيي(  ومذيمرُت ًمف يقمً 

ْلدجيي طمتك سمعد ووموهتو وسمعد  -صؾقات اهلل وؾمالمف قمؾقف  -وموكظر إمم قمظقؿ ووموئف 

 فمـهؽ سمؿعومؾتف هلو ذم يمون هذا طموًَمف سمعد ووموهتو  ومامزواضِمف سمعدد يمثػم ِمـ اًمـًِقة  وإذا 

 طمقوهتو؟

                                                 

 اًمـفويياسمـ يمثػم ذم اًمٌدايي و - 65
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مع زوضموشمف وهـوك همػمهو  اًمؽثػم مـ اعمقاىمػ اًمعظقؿي  ملسو هيلع هللا ىلص هذه سمعض مقاىمػ اًمـٌل      

 وًمقً اًمـًوء يعؾؿـ طمؼقؼي مؽوكتفـ ذم اإلؾمالم. ملسو هيلع هللا ىلصومؾقً اًمرضمول يؼتدون سموًمـٌل 
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 هنصْ يف أذن كل زًجْ

أٓ شملظمذي طمؼؽ  ذط  بون واًمرضمؾ مؾزم سموطمؽمامف واًمؼقوم سمفطمؼؽ مؽػقل وم     

هذا سموٓكػعول واًمتحدي واؾمتػزاز رضمقًمتف ذم وىمً شمدريملم ومقف ضمقدا أكؽ ٓ شمؼقيـ قمغم 

 . ىمؾى كظوم شمرسمك قمؾقف اًمرضمؾ يٌقح ًمف آؾمتحقاذ قمغم احلؼقق ويؽمك ًمؾؿرأة اًمقاضمٌوت

 

شمتؿتع سموًمذيموء ٓؾمتغالل ومررهتو اًمتل مـحفو  أمر ىمقامي اًمرضمؾ ذم جمتؿعـو حيتوج ٓمرأة     

سموًمعـويي سمٌقتفو وكظوومتف ورقمويي ؿممون زوضمفو اًمـػًقي ىمٌؾ انجًديي ًمؾتلصمػم   إيوهو إؾمالمـو

قمؾقف  ومتلظمذ طمؼفو يمومال همػم مـؼقص أو ٓسملس سمٌمء مـ اًمـؼبون يمؾ طمًى ؾمعتف و 

 ."ٓ يؽؾػ اهلل كػًو إٓ وؾمعفو  "مؼدرشمف 

 ذم رء إٓ زاكف و ٓ يـزع مـ رء إٓ ؿموكف  و اعمرأة إذا اكتفجً اًمؾلم إن اًمرومؼ ٓ يؽقن 

ًٓ ًمؾتذمر يمقال يؾقذ سمحؼف اًمذي يمػؾف ًمف  واًمرومؼ ذم شمعومؾفو مع اًمرضمؾ ًمـ شمدع ًمف جمو

 . ًمؾًقررة قمغم يموومي إمقر ظمورج اًمٌقً و داظمؾف اعمجتؿع اًمنمىمل
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ي اًمعوىمؾي شمًترقع أن شمبؾ ًمٌغقتفو وذم واًمزوضم  ًمؼد شمرسمك اًمرضمؾ اًمنمىمل شمرسمقي معقـي      

كػس اًمقىمً شُمشعر زوضمفو أن اًمؽؾؿي يمؾؿتف  ومفـوك ظمرقط ْحراء قمـد يمؾ رضمؾ ٓ 

مثؾ هذه اْلرقط احلؿراء قمغم اًمزوضمي أن ٓ شممع  -مثؾ مًلًمي اًمغػمة  -يؿؽـ شمغػمهو 

ال ؿمؽ وؾمتحدث ٕهنو ؾمتؽقن اْلوهة سمسمًٌٌفو  كػًفو ذم مقىمػ صدام مع زوضمفو 

 يمؾ سمال وموئدة.مشو

صمؿ إن هـوك سمعض إمقر اًمًٌقري اًمتل ًمـ شمؽؾػ اًمزوضمي ؿمقئو وًمقس ومقفو اكتؼوص     

مـفو  ومام اعمشؽؾي إذا ىمول اًمزوج وعل هذا ذم ذًمؽ اعمؽون أو ٓ أطمى ذًمؽ ومال شمؼقمل 

ًٓ ٕكؽ سمذًمؽ  إكام هل سموب ًمؾحًـوت  و سمف؟  إن راطمي زوضمؽ ذم احلؼقؼي  راطمي ًمؽ أو

 عمشويمؾ ودمؾٌلم ًمـػًؽ راطمي اًمٌول.شمٌعديـ قمـ ا

 

صمؿ إن قمغم يمؾ زوضمي أن شمعرف ؿمخبقي زوضمفو ومػتوطمفو ومٌعض اًمرضمول مػتوح       

   وهؽذا . هؿ حيتوضمقن إمم اًمشعقر سملمهقتفؿؿمخبقتفؿ احلـون  وهمػم

إن ضمزًءا يمٌػًما مـ اعمشويمؾ ذم اًمٌقً شمًترقع أن شمتػوداهو اًمزوضمي سمذيموئفو ذم شمعومؾفو مع 

 .زوضمفو 
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وًمقس مـ اًمعقى أن شمؽقن اًمزوضمي هل مـ حترص قمغم شمػودي اعمشويمؾ ويمًى      

يمام -زوضمفو وحتؿؾ سمعض مو يؼقم سمف ًمقًتؼر اًمٌقً  ومنن ـمٌقعي اعمرأة احلـون وآطمتقاء 

 ومفؾ شمعومؾ إم مع أوٓدهو مثؾ شمعومؾ إب؟ -شمػعؾ إم

وىمدرة اًمتحؿؾ  صمؿ أن إهؿ سموًمرٌع ٓ: ٕن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ضمعؾ مـ ومررهتو اًمبؼم 

 أن حمووٓشمؽ ًمـ شممقع قمـد اهلل ومؽؾفو رومعي ذم اًمدرضموت .

 

وهق سملم ملسو هيلع هللا ىلص    أشمً أؾمامء سمـً يزيد إكبوريي اًمـٌل أظمرج اًمٌقفؼل ذم احلديٌ اًممعقػ

أكف  -كػز ًمؽ اًمػداء  -أصحوسمف ومؼوًمً :سمليب أكً وأمل إين واومدة اًمـًوء إًمقؽ وأقمؾؿ 

 ذق وٓ همرب ؾمؿعً سمؿخرضمل هذا أو مل شمًؿع إٓ وهل قمغم مو مـ امرأة يموئـي ذم

إن اهلل سمعثؽ سموحلؼ إمم اًمرضمول واًمـًوء ومآمـو سمؽ وسمنهلؽ اًمذي أرؾمؾؽ  وإكو    مثؾ رأيل

 معنم اًمـًوء حمبقرات مؼبقرات  ىمقاقمد سمققشمؽؿ ومؼه ؿمفقاشمؽؿ وطمومالت 

  وقمقودة اعمرى  أوٓديمؿ وإكؽؿ معوذ اًمرضمول وممؾتؿ قمؾقـو سمونجؿعي وانجامقموت

وؿمفقد انجـوئز  واحلٍ سمعد احلٍ  وأوممؾ مـ ذًمؽ انجفود ذم ؾمٌقؾ اهلل  وإن اًمرضمؾ 

مـؽؿ إذا أظمرج طموضمو أو معتؿرا ومراسمرو طمػظـو ًمؽؿ أمقاًمؽؿ وهمزًمـو ًمؽؿ أصمقاسمؽؿ 
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إمم ملسو هيلع هللا ىلص وموًمتػً اًمـٌل    ومام كشوريمؽؿ ذم إضمر يو رؾمقل اهلل ؟  ورسمقـو ًمؽؿ أوٓديمؿ

هؾ ؾمؿعتؿ مؼوًمي امرأة ىمط أطمًـ مـ مًلًمتفو ذم أمر "يمؾف  صمؿ ىمول : أصحوسمف سمقضمفف 

ديـفو مـ هذه ؟ ومؼوًمقا : يو رؾمقل اهلل مو فمــو أن امرأة هتتدي إمم مثؾ هذا  وموًمتػً اًمـٌل 

 وأقمؾؿل مـ ظمؾػؽ مـ اًمـًوء أن طمًـاكٍمذم أيتفو اعمرأة  "إًمقفو صمؿ ىمول هلو: ملسو هيلع هللا ىلص 

 ."رووشمف واشمٌوقمفو مقاومؼتف شمعدل ذًمؽ يمؾف شمـٌَـَعـّـؾ إطمدايمـ ًمزوضمفو وـمؾٌفو م

يعؾؿ مو شمتؽٌده ملسو هيلع هللا ىلص رهمؿ وعػ احلديٌ ومنكف يؾػً كظري يمثػما ويملن اًمرؾمقل      

اًمزوضمي مـ  مشؼي ذم اًمتعومؾ مع اًمزوج وـمؾٌوشمف وقمبٌقتف سمًٌى وغقـموت احلقوة 

ٍ ًمدرضمي أن يًووى سملم انجؿع وانجامقموت وقمقودة اعمرى وؿمفقد انجـوئز واحلٍ سمعد احل

 وانجفود وسملم طمًـ شمٌعؾ اعمرأة ًمزوضمفو.

ختقكم أيتفو اًمزوضمي أن يمؾ هذه إقمامل قمغم قمظؿتفو ووممؾفو وصمقاهبو شملظمذ اًمزوضمي مثؾ 

 أضمرهو قمـدمو شمبؼم قمغم زوضمفو وحتًـ اًمتٌعؾ ًمف! إن اًمثقاب يًتحؼ .

***** 

 شمؿ سمحؿد اهلل ووممؾف
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