الغرية الزوجية :أسبابها وآثارها وعالجها
يف ضوء الشنة النبوية
أشامء حمؿد أمغ حسـ بـل ظومر
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ادؼدمي:
احلؿد هلل رب اًمعوعملم ،واًمصالة واًمسالم قمغم ؾمقدكو حمؿد ،وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم أمو سمعد:
ومنن اًمغػمة سملم إزواج شمعدّ مـ أقمظؿ أؾمبوب اخلالوموت اًمزوضمقي؛ ومؾذًمؽ كجد َّ
أن هـوك أطموديٌ يمثػمة
سمقـً ظمطر وضمقد هذه اًمظوهرة سملم اًمزوضملم ،وظموصي إذا زادت قمـ اعمستقى اًمطبقعل سمقـفام ،ممو
ؾمقمدي ذم هنويي إمر إمم اكتفوء اًمعالىمي اًمزوضمقي ،ومبعد اؾمتؼراء أطموديٌ اًمغػمة سمشؽؾ قموم  ،واًمغػمة
سملم اًمزوضملم سمشؽؾ ظموص  ،وضمدت َّ
أن اًمغػمة هل اًمسبى إقمظؿ ًمؽثػم مـ اعمشويمؾ اًمزوضمقي ،وهل
ؾمبى ذم وضمقد يمثػم مـ اعمخوًمػوت اًمنمقمقي ذم اًمبققت ،مثؾ :اًمتحويالت ،أو اًمتؾػظ سملًمػوظ أو أقمامل
خموًمػي ًمؾنمع ،ومغوًمبو مو يؽقن اًمداومع ومقفو اًمغػمة.
مشؽؾي افبحٌ :
شمؽؿـ مشؽؾي اًمبحٌ ذم معرومي مدى أصمر اًمغػمة ذم اخلالوموت اًمزوضمقي؛ ومؾذًمؽ دمقى هذه اًمدراؾمي قمـ
إؾمئؾي أشمقي:
 - 1مو هق مػفقم اًمغػمة؟
 - 2مو هل مظوهر قمـويي اًمسـي اًمـبقيي سموًمغػمة؟
 - 3مو أكقاع اًمغػمة ذم ضقء اًمسـي اًمـبقيي؟
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سموطمثي ذم وزارة اًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ ،إردن.

 - 4مو هل أؾمبوب اًمغػمة ذم ضقء اًمسـي اًمـبقيي؟
 - 5مو هل أؾمبوب اكعدام اًمغػمة قمـد سمعض إزواج؟
 - 6مو هل أصمور اًمـػسقي وإرسيي وآضمتامقمقي اعمؽمشمبي قمغم اًمغػمة ذم ضقء اًمسـي اًمـبقيي؟
 - 7يمقػ متً معوجلي اًمغػمة سملم اًمزوضملم ذم ضقء اًمسـي اًمـبقيي؟
أهداف افبحٌ:
يؿؽـ إمجول أهداف اًمبحٌ ذم اإلضموسمي قمام يليت:
 . 1سمقون مػفقم اًمغػمة.
 . 2شمقضقح مظوهر قمـويي اًمسـي اًمـبقيي سموًمغػمة.
 . 3سمقون أكقاع اًمغػمة ذم ضقء اًمسـي اًمـبقيي.
 . 4شمقضقح أؾمبوب اًمغػمة ذم ضقء اًمسـي اًمـبقيي.
 . 5سمقون أؾمبوب اكعدام اًمغػمة قمـد سمعض إزواج.
 . 6اؾمتـتوج سمعض آصمور اًمغػمة اًمـػسقي وإرسيي وآضمتامقمقي اعمؽمشمبي قمغم اًمغػمة ذم ضقء اًمسـي
اًمـبقيي.
 . 7سمقون يمقػقي معوجلي اًمغػمة سملم اًمزوضملم ذم ضقء اًمسـي اًمـبقيي.
مـفجقي افبحٌ:
شمعتؿد مـفجقي اًمبحٌ قمغم مو يكم:
 . 1اؾمتؼراء إطموديٌ اًمتل اؾمتخدم ومقفو اًمرؾمقل اًمؽريؿ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمػظي اًمغػمة.
 . 2شمصـقػ إطموديٌ طمسى جموٓهتو.
 . 3اؾمتـبوط أصمور اعمؽمشمبي قمغم اًمغػمة.
افدراشوت افسوبؼي:
مل أشمقصؾ -ذم طمدود آـمالع  -إمم مـ درس مقضقع اًمغػمة سملم إزواج ذم ضقء اًمسـي اًمـبقيي دراؾمي
وضمد دراؾموت إؾمالمقي وشمرسمقيي قمومي طمقل اعمقضقع.
مقضققمقي ،وًمؽـ ت
خطي افبحٌ:
شمتؽقن ظمطي اًمبحٌ مـ:
ادؼدمي :واؿمتؿؾً قمغم مشؽؾي اًمبحٌ ،وأهداومف ،ومـفجقتف ،واًمدراؾموت اًمسوسمؼي.
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ادطؾى إول :مػفقم اًمغػمة ذم اًمؾغي وآصطالح.
ادطؾى افثوين :مظوهر قمـويي اًمسـي اًمـبقيي سموًمغػمة.
ادطؾى افثوفٌ :أكقاع اًمغػمة ذم ضقء اًمسـي اًمـبقيي.
ادطؾى افرابع :أؾمبوب اًمغػمة ذم ضقء اًمسـي اًمـبقيي.
ادطؾى اخلومس :أؾمبوب ضعػ اًمغػمة قمـد سمعض إزواج ذم ضقء اًمسـي اًمـبقيي.
ادطؾى افسودس :أصمور اًمـػسقي وإرسيي اعمؽمشمبي قمغم اًمغػمة سملم اًمزوضملم ذم ضقء اًمسـي اًمـبقيي.
ادطؾى افسوبع :قمالج اًمسـي ًمؾغػمة سملم اًمزوضملم ذم ضقء اًمسـي اًمـبقيي.
اخلومتي  :واؿمتؿؾً قمغم أهؿ كتوئٍ اًمبحٌ.
ادطؾى إول :مػفقم افغرة.
أوٓ :افغرة يف افؾغي:
يؼقل اسمـ ومورس" :اًمغلم واًمراء واًمقوء أصالن صحقحونّ ،
يدل أطمدمهو قمغم صالح وإصالح ومـػعي،
وأظمر قمغم اظمتالف ؿمقئلم " ( ) ،فاًمغػمة :مصدر مـ اًمػعؾ همور ،شمؼقل  :همور اًمرضمؾ قمغم أهؾف ،وهمور
اًمرضمؾ قمغم امرأشمف ،واعمرأة شمغور قمغم زوضمفو ،همػمة ،وهمػما ،وهمور ًاِ ،
وهمقور ًا ؛ ويؼول :امرأة همققر ،ورضمؾ
ْ
همققر ،هق ومعقل مـ اًمغػمة ،وهل :احلؿقي وإكػي ،واعمغقور :اًمشديد اًمغػمة ( ) ،وهذه احلؿقي وإكػي
مبـقي قمغم اإلصالح واعمـػعي ،وهل أصؾ معـك يمؾؿي ( همَ َ َػم) ،وموٕول ا ًْم ِغ َػم ُة ،وهل اعمْ ِ َػم ُة ،هبو صالح
اًمعقول( ).

ثوكقو :افغرة يف آصطالح.
قمرف اجلرضموين اًمغػمة" :يمراهي رشيمي اًمغػم ذم طمؼف " ( ) ،وذيمر اًمـقوي ذم شمعريػ اًمغػمة ىمقل اًمعؾامء
اًمغػمة " :سمػتح اًمغلم ،وأصؾفو اعمـع ،واًمرضمؾ همققر قمغم أهؾف ،أي مـعفؿ مـ اًمتعؾؼ سملضمـبل سمـظر أو

 - 1أمحد اسمـ ومورس ،معجؿ مؼويقس افؾغي ،ت :قمبد اًمسالم حمؿد هورون( ،سمػموت :دار اًمػؽر1399 ،هـ1979 -م)،
ج ،4:ص.405:
 - 2اكظر :حمؿد سمـ مؽرم اسمـ مـظقر ،فسون افعرب ،ت :قمبد اهلل قمكم اًمؽبػم وحمؿد أمحد طمسى اهلل وهوؿمؿ حمؿد
اًمشوذزم( ،اًمؼوهرة :دار اعمعورف) ،ج ،5 :ص.3326:
 - 3اسمـ ومورس ،معجؿ مؼويقس افؾغي ،ج ،4:ص.406:
 - 4قمكم سمـ حمؿد اجلرضموين ،ـتوب افتعريػوت ،ت :ضبطف وصححف مجوقمي مـ اًمعؾامء( ،سمػموت :دار اًمؽتى اًمعؾؿقي،
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سمحديٌ أو همػمه " ( ) ،وىمول اسمـ طمجر" :شمغػم حيصؾ مـ احلؿقي وإكػي ،وأصؾفو ذم اًمزوضملم
وإهؾلم" ( ) ،أمو اسمـ شمقؿقي ومؼد سملم أن هـوك شمقؾمع ذم مػفقم هذا آصطالح ،ومفق يشؿؾ اًمغػمة
اعمتضؿـي ًمؾؿـوومسي واحلسد ،مثؾ :أن يغور أطمدهؿ إذا رأى أطمد ًا ؾمبؼف إمم احلؼ ،أو كول مـف كصقب ًو
واومر ًا ،وكحق ذًمؽ( ).

ومعـد اًمـظر إمم شمعريػوت اًمعؾامء ًمؾغػمة كجد أهنو شمتػؼ يمؾفو سمقضمقد أمر كػيس يدومع صوطمبف عمـع اًمطرف
أظمر مـ شمٍمف أو ومعؾ أو همػم ذًمؽ ٕكف يرى أن ذًمؽ طمؼو ًمف ،وكجد أن هـوك قمالىمي سملم اعمػفقم
آصطالطمل واعمػفقم اًمؾغقي ،سملن ًاّل
يمال مـفام يؼقم قمغم اإلصالح واعمـػعي.
ادطؾى افثوين :ظـويي افسـي افـبقيي بلحوديٌ افغرة.
اقمتـً اًمسـي اًمـبقيي سملطموديٌ اًمغػمة ،وشمظفر قمـويتفو ومقام يكم:
أوًٓ :يمثرة ذيمر اًمسـي اًمـبقيي ًمؾػظي "اًمغػمة" أو مو ّ
يدل قمؾقفو ومؼد اؾمتؼرأت مو يؼورب إرسمعلم طمديث ًو
ومقفو ًمػظي اًمغػمة أو مو يدل قمؾقفو ،وىمد ّسمقب سمعض أصحوب اًمؽتى اًمستي أسمقاسم ًو سموؾمؿ سموب اًمغػمة ،ومؼد
ضؿـ اإلموم اًمبخوري يمتوب اًمـؽوح صمالصمي أسمقاب هلو قمالىمي سموًمغػمة  ،وهل سموب اًمغػمة ،وسموب همػمة اًمـسوء
ووضمدهـ ،وسموب ذب اًمرضمؾ قمـ اسمـتف ذم اًمغػمة واإلكصوف ،ويمؾ ذًمؽ يدل قمغم اهتامم قمؾامء احلديٌ هبذا
ضؿـ يمتوب اًمـؽوح سموسم ًو ؾمامه سموب اًمغػمة ،أمو اًمـسوئل ومؼد وضع هذا اًمبوب
اجلوكى ،أمو اسمـ موضمي ومؼد ّ
ضؿـ يمتوب قمنمة اًمـسوء.
ثوكق ًو :مدح اًمغػمة واحلٌ قمؾقفو وضمعؾفو مـ اإليامن ،وذم ضدهو واًمتـػػم مـف وهق اًمديوصمي واعمذاء
وم َع ْـ َقم ْب ِد اهللِ ْسم ِـ قم َُؿ َر ريض اهلل قمـفام  ،قم ِ
قن َْ
ااـَّن َي:
َـ اًمـَّبِ ِّيل َص َّغم اهللُ َقم َؾ ْق ِف َو َؾم َّؾ َؿ َأ َّك ُف َىم َولَ " :ث َال َث ٌي َٓ َيدْ خُ ُؾ َ

ًمبـون1403،هـ 1983-م) ،ط ،1:ص.163:
 - 5حيقك سمـ رشف اًمـقوي ،ادـفوج ذح صحقح مسؾؿ بـ احلجوج ( ،سمػموت :دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب –،)1392
ط ،2ج ،10:ص.132:
 - 6أمحد سمـ قمكم اسمـ طمجر ،ومتح اًمبوري رشح صحقح اًمبخوري ،سمػموت :دار اعمعرومي ،1379 ،رىمؿ يمتبف وأسمقاسمف
وأطموديثف :حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل ،شمعؾقؼ :قمبد اًمعزيز سمـ قمبد اهلل سمـ سموز ،ج ،2ص.531-530
 - 7أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ اسمـ شمقؿقي ،آشتؼومي ،ت :د.حمؿد رؿمود ؾمومل ،اعمديـي اعمـقرة :ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد،
 ،1403ط ،1ج ،2:ص.39:
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قث ور ِج َؾ ُي افـِّنس ِ
ا ْفع ُّق ِ ِ
وء "( ) وذم طمديٌ أيب ؾمعقد َىم َولَ :ىم َول اًمـَّبِ ُّيل َص َّغم اهللُ َقم َؾ ْق ِف َو َؾم َّؾ َؿ" :
َ
َ
وا َبقافدَ ْيف َوافدَّن ُّقي ُ َ َ
احلؾِ ِ
ا ْفغ ِ
اْليام ِن َوإِ َّنن ادَْ َذاء ِم َـ افـِّن َػ ِ
مح ُف
قؿ ُّيل َر ِ َ
وا " ؿول :ؿؾً :مو ادذاء؟ ؿول« :افذي ٓ يغور» ( ) َىم َول ْ َ
َ
َر َة م َـ ْ ِ َ
َْ
ِ
اًمر َضم َول َواًمـ َِّيسو َء ُصم َّؿ ُ َ ِّيؾ ِ
قف ْؿ ُي َام ِذي َسم ْع ُض ُف ْؿ َسم ْع ًض ًوَ ،و ُأ ِظم َذ ِم َـ اعمَْ ْذ ِيَ ،و ِىم َقؾُ :ه َق إِ ْر َؾم ُول
اهللُ" :اعمْ َذا ُءَ :أ ْن َ ْ َؿ َع ِّي
ول مع اًمـِّيس ِ
وء ِمـ َىمق ِهلؿ :م َذي ًُ َومرؾمو إِ َذا َأرؾم ْؾتَفو شمَرقمَكَ ،ىم َول :و َىم َول اهللُ قمَزَّ وضم َّؾ﴿ :و ُؿ ْؾ فِ ْؾؿ ْم ِمـ ِ
ِ
َوت
َ
َ َ
َ
ْ ْ ْ َ ْ
ُ
ْ َ َ ْ
َ ً
اًمر َضم َ َ َ
ِّي
ِ
ِ
ِ
يغ ُْض ْضـ ِمـ َأبص ِ ِ
يـ
يـ ِزيـَت َُف َّنـ إِ َّنٓ َمو َط َف َر مـ َْفو ﴾ َ ،و َىم َولَ ﴿ :يو َأ ُّق َُّيو ا َّنفذ َ
وج ُف َّنـ َو َٓ ُي ْبد َ
َي َػ ْظ َـ ُؾ ُر َ
َ ْ ْ َ
وره َّنـ َو َ ْ
َ
ِ
مج َؾ ِي َذًم ِ َؽ َأ ْن َحي ِؿل اًمر ُضم ُؾ امر َأ َشم ُف َوسمِـْ َت ُف ُخم َو ًَم َط َي اًمر َضم ِ
ول
َورا ﴾ َ ،ومدَ َظم َؾ ِذم ُ ْ
ِّي
َْ
ْ َ َّ
َآمـُقا ُؿقا َأ ْك ُػ َسؽ ُْؿ َو َأ ْهؾقؽ ُْؿ ك ً
َو ُحم َو َد َصمت َِف ْؿ َو ْ
ؿ " ( ).
اخلُ ْؾ َق َة ِهبِ ْ
ثوفث ًو :اؾمتخدام أؾموًمقى ًمػظقي وسمقوكقي ًمؾؽمهمقى سموًمغػمة مثؾ اًمتقيمقد اًمؾػظل ،وم َع ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة ريض اهلل
ِ
ِ
ِ
ِ
قمـفَ ،ىم َولَ :ىم َول َر ُؾم ُ
َور َواهلل َأ َصدُّق
َور ادُْ ْمم ُـ َيغ ُ
َور ادُْ ْمم ُـ َيغ ُ
قل اهللِ َص َّغم اهلل َقم َؾ ْقف َو َؾم َّؾ َؿ " :ادُْ ْمم ُـ َيغ ُ
َؽ ْ ًرا"( ) ،ومؼد اؾمتخدم احلديٌ أؾمؾقب اًمتقيمقد اًمؾػظل ًمؾتليمقد قمغم أمهقي صػي اًمغػمة ،وأهنو مالزمي
ًمؾؿممـ ،وهـوك أؾمؾقب آؾمتػفوم يمام هق ذم طمديٌ ؾمعد سمـ قمبودة ،ذم ىمقل اًمـبل صغم اهلل قمؾقف
قن ِم ْـ َؽ ْ َر ِة َش ْع ٍد؟ ،) ( " ...ومؽؾ هذه إؾموًمقى ومقفو سمقون ًمؾعـويي سموًمغػمة ،واًمتليمقد
وؾمؾؿَ " :أ َت ْع َج ُب َ

 - 8حمؿد سمـ قمبد اهلل أسمق قمبد اهلل احلويمؿ اعمعروف سموسمـ اًمبقع ،ا دستدرك ظذ افصحقحغ ،ت :مصطػك قمبد اًمؼودر قمطو،
ِ ِ
ِ
دار اًمؽتى اًمعؾؿقي – سمػموت ،ط ،1990 – 1411 ،1:ج ،1ص( ،144رىمؿ .)244 :وىمولَ :صح ُ
قح ْاإل ْؾمـَود َو َمل ْ
ُ ِّيَر َضمو ُه ،وىمول اًمذهبل :صحقح اإلؾمـود.
 - 9كقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمؽر اهلقثؿل ،ـشػ إشتور ظـ زوائد افبزار  ،ت :طمبقى اًمرمحـ إقمظؿل ،ممؾمسي
اًمرؾموًمي ،سمػموت ،ط1399 ،1:هـ 1979 -م ،ج ،2ص( ،188رىمؿ .)1490 :رواه اًمبزار وومقف أسمق مرطمقم وصمؼف
اًمـسوئل وهمػمه وضعػف اسمـ معلم وسمؼقي رضموًمف رضمول اًمصحقح.
 - 10ؾمقرة اًمـقر ،أيي.31 :
 - 11ؾمقرة اًمتحريؿ ،أيي.6 :
 - 12أمحد سمـ احلسلم اًمبقفؼل ،صعى اْليامن ،ت :د.قمبد اًمعكم قمبد احلؿقد طمومد ،اًمريوض :مؽتبي اًمرؿمد ًمؾـنم واًمتقزيع
سموًمريوض سموًمتعوون مع اًمدار اًمسؾػقي سمبقمبوي سموهلـد1423 ،هـ 2003 -م  ،ط ،1ج ،13:ص.260:
 - 13أمحد سمـ حمؿد اسمـ طمـبؾ ،مسـد أمحد  ،ت  :اًمسقد أسمق اعمعوـمل اًمـقري ،سمػموت :قمومل اًمؽتى 1419هـ ـ  1998م ،
ط ،1ج ،2:ص( ،235:رىمؿ ،)7209 :وىمول إركموط :إؾمـوده صحقح قمغم رشط مسؾؿ.
 - 14حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخوري ،صحقح افبخوري ،ت :حمؿد زهػم سمـ كورص اًمـورص ،سمػموت :دار ـمقق اًمـجوة،
َػم ِة ،ج ،7 :ص (،35:سمدون شمرىمقؿ).
1422هـ ،ط ،1يمتوب اًمـؽوحَ ،سم ُ
وب اًمغ ْ َ
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قمؾقفو.
ومؿـفو صقغي اًمتػضقؾ ذم وصػ اهلل
:
رابع ًو :اؾمتخدام احلديٌ اًمنميػ ًمعدة صقغ ًمؾتعبػم قمـ ًمػظي اًمغػمة
ِ
ِ
يض اهلل َقمـْ ُفَ ،ىم َولَ َٓ " :أ َحدَ َأ ْؽ َ ُر ِم َـ اهلل ،) ( "..وطمديٌ ؾمعد ريض اهلل قمـف  ،ذم
سموًمغػمة ومعـ َقم ْبد اهلل َر َ
ىمقل اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿََٕ ":كَو َأؽْ َ ُر ِمـْ ُف َواهلل َأ ْؽ َ ُر ِمـِّنل" ( ) ،ومـفو :اًمػعؾ اعمضورع مثؾ ًمػظي":
يغور" ،ومـفو :آؾمتػفوم مثؾ ًمػظي " :أهمور " ،ومـفو :اًمصػي مثؾ ًمػظي " :همققر " ،وىمد ارشمبطً ًمػظي
صػي اًمغػمة سموهلل( ) ،وسموًمرؾمقل ،وسموعمممـلم قمومي ،وسموًمعشػمة ،وسموٕزواج ،وظموصي مـفؿ اًمزوضمي ،ومؾذًمؽ
كجد أن أهمؾى إطموديٌ يموكً ذم همػمة اًمـسوء ،وذم ذًمؽ إؿمورة إمم أن صػي اًمغػمة صػي ومطريي ذم
اًمـسوء ٓ شمؽود شمـػؽ قمـفـ.
خومس ًو :شمؼسقؿ اًمغػمة إمم ىمسؿلم  :مـفو مو حيبفو اهلل ومـفو مو يبغضفو اهلل ،ومعـ ضموسمِ ِر سم ِـ قمَتِ ٍ
قؽ
َ ْ َ ْ
قل اهللِ ص َّغم اهلل َقم َؾق ِف وؾم َّؾؿ " :إِ َّنن ِمـ ا ْفغ ِ ِ
إَك َْص ِ
ور ِّييَ ،ىم َولَ :ىم َول َر ُؾم ُ
ى اهلل َو ِمـ َْفو َمو ُي ْب ِغ ُض
َرة َمو َُي ُّق
َ
ْ َ َ َ
َ َْ
ِ
ِ
اهلل َ ...ؾ َلمو ا ْفغَر ُة ا َّنفتِل َُيِى اهلل َؾو ْفغ ِ ِ ٍ َ ِ
افري َبي .) ( "...
ُّق
َر ُة ِيف َؽ ْ ِر ِّن
َّن
َر ُة يف ري َبي َوأ َّنمو ا َّنفتل ُي ْبغ ُض اهلل َؾو ْفغ ْ َ
َْ
َْ
شودش ًو :وصػ سمعض اًمصحوسمي سمصػي اًمغػمة مثؾ :ؾمعد سمـ قمبودة ،وقمؿر سمـ اخلطوب ريض اهلل قمـفام ،
ً رج ًال مع امر َأ ِ َف َ ب ُتف بِوفسق ِ
ػ ؽَ ْ َر ُم ْص َػحٍ ( )َ ،وم َؼ َول اًمـَّبِ ُّيل َص َّغم اهللُ َقم َؾ ْق ِف
َ ْ ُ َّن ْ
َىم َول َؾم ْعدُ ْسم ُـ ُقم َبو َد َةَ " :ف ْق َر َأ ْي ُ َ ُ َ َ ْ َ
قن ِم ْـ َؽر ِة ش ْع ٍد "...ويف حديٌ َأ ِ ُهرير َة َؿ َولَ :بقـَام ك َْح ُـ ِظـْدَ رش ِ
قل اهلل َص َّنذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف
َو َؾم َّؾ َؿ َ " :أ َت ْع َج ُب َ
َ ُ
ََْ
َْ َ
َْ
قل اهلل َص َّنذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّنؾ َؿَ " :ب ْقـ ََام َأكَو كَوئِ ٌؿ َر َأ ْيتُـِل ِيف َ
قس َؾ َؼ َول َر ُش ُ
ااـ َِّني َؾنِ َذا ْام َر َأ ٌة َتت ََق َّنض ُل إِ َػ
َو َش َّنؾ َؿ ُج ُؾ ٌ
َجوك ِ ِ
ً :دَ ِ ْـ َه َذا؟ َؿو ُفقاَ :ه َذا فِ ُع َؿ َر َؾ َذـ َْر ُت ؽَ ْ َرت َ
ً ُمدْ بِ ًرا
َؽ َؾ َق َّنف ْق ُ
ى َؿ ْ ٍ َؾ ُؼ ْؾ ُ

" َؾ َبؽَك ُظ َؿ ُر َو ُه َق ِيف

 - 15اًمبخوري ،صحقح افبخوري ،يمتوب شمػسػم اًمؼرآن ،سموب ىمقًمف ﴿ :وٓ شمؼرسمقا اًمػقاطمش مو فمفر مـفو ومو سمطـ﴾
[إكعوم ،]151:ج ،6:ص( ،57:رىمؿ.)4634 :
وب مـ رأى مع امرأشمف رضمال ومؼتؾف ،ج ،8 :ص( ،173:رىمؿ:
 - 16اًمبخوري ،صحقح افبخوري ،يمتوب احلدودَ ،سم ُ
.)6846
 - 17هـوك سمحٌ سمعـقان" :صػي اًمغػمة هلل شمعومم دراؾمي ذم ضقء قمؼقدة أهؾ اًمسـي واجلامقمي " ،أ .د .حمؿد سمـ قمبد اًمعزيز
سمـ أمحد اًمعكم ،دار ـمقبي.
 - 18اسمـ طمـبؾ ،ادسـد ،ج ،5:ص( ،445:رىمؿ ،)23798 :ىمول إركموط  :طمسـ ًمغػمه.
أصػح :إذا رضب سم َع ْرض اًمسقػ ،صمؿ هق سمؽرس اًمػوء :طمول مـ وموقمؾ رضسمً ،أو سموًمػتح :طموًمف
 - 19همػم ُم ْص ِػح :مـ
َ
مـ اًمسقػ.
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ادَ ْجؾِ ِ
ؽ َيو َر ُش َ
س ُث َّنؿ َؿ َولَ :أ َو َظ َؾ ْق َ
َور؟ "( ) ،وىمد سملم اًمعراىمل أن ذم احلديٌ معومؾي اًمـوس قمغم ىمدر
قل اهلل َأؽ ُ
أظمالىمفؿ ،ومو ومطروا قمؾقف ،ومؾام قمرف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ همػمة قمؿر ريض اهلل قمـف مل يدظمؾ مـزًمف ذم همقبتف،
مع أكف ملمقن قمغم اًمديـ ،واًمدكقو وأظمرة وًمذًمؽ ىمول ًمف قمؿر ريض اهلل قمـف مو يمـً ٕهمور قمؾقؽ ،ومؼد
أكؽر قمؿر وضمقد اًمغػمة مـ أطمد مطؾؼ ًو قمؾقف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمعظؿ طمؼف ،وأموكتف قمغم طمؼقق أصحوسمف
وهمػمهؿ( ).

يتبلم ًمـو ممو ؾمبؼ مدى قمـويي احلديٌ اًمـبقي سمؾػظ اًمغػمة ومشتؼوهتو ،وظموصي سملم إزواج،
وملهمؾى إطموديٌ اًمقاردة ذم اًمغػمة متعؾؼي سموًمزوضموتً ،مبقون أن اًمغػمة أمر ومطري همريزي ٓ ،يؿؽـ
اًمتخؾص مـف سموًمـسبي ًمؾؿرأة وىمد وردت أطموديٌ يمثػمة ذم سمقون هذا إمر وأؾمبوسمف ،ويمقػقي قمالج اإلؾمالم
ًمف ،وسمقون متك يؽقن ممدوطمو ومتك يؽقن مذمقمو.
ادطؾى افثوفٌ :أكقاع افغرة.
يؿؽـ شمؼسقؿ اًمغػمة إمم أىمسوم:
وشمؼسؿ إمم:
ص اعمخؾقق،
ص اخلوًمؼ ومـفو مو ّ
أوًٓ :مـفو مو ّ
ّ

ِ
ِ
يض اهلل
 همػمة اهلل قمزوضمؾ  :وهل صػي مـ صػوت اهلل أكف يغور إذا مو اكتفؽً طمرموشمف حلديٌ قمَ ْبد اهلل َر َؽ حرم اف َػق ِ
ِ ِ
ِ
اح َش َمو َط َف َر ِمـ َْفو َو َمو َب َط َـ  ،) (" ...وقمـ َأ َيب
َقمـْ ُفَ ،ىم َولَ َٓ " :أ َحدَ َأ ْؽ َ ُر م َـ اهلل َوف َذف َ َ َّن َ َ
ِ
ِ
يض اهلل َقمـْ ُفِ ،
َور َو َؽ ْ َر ُة اهلل َأ ْن َي ْل ِ َ ادُ ْم ِم ُـ
قمَـ اًمـَّبِ ِّيل َص َّغم اهللُ َقم َؾ ْقف َو َؾم َّؾ َؿ َأ َّك ُف َىم َول " :إِ َّنن اهلل َيغ ُ
ُه َر ْي َر َة َر َ
ح َّنر َم اهلل " ( ).
َمو َ

ِ
ِ
يض اهللُ قمَـف قمـدمو َىم َول اًمـَّبِ ُّيل َص َّغم اهللُ
 همػمة اًمرؾمقل َص َّغم اهللُ َقم َؾ ْقف َو َؾم َّؾ َؿ :ذم طمديٌ َؾم ْعد ْسمـ ُقم َبو َد َة َر َقن ِمـ َؽر ِة شع ٍد ََٕكَو َأ ْؽ ِ
ِ
ر مـْ ُف .) ("...
َقم َؾ ْقف َو َؾم َّؾ َؿَ " :أ َت ْع َج ُب َ ْ ْ َ َ ْ
َُ

 - 20اًمبخوري ،صحقح افبخوري ،يمتوب اًمـؽوح ،سموب اًمغػمة ،ج ،7 :ص( ،36:رىمؿ.)5227 :
 - 21قمبد اًمرطمقؿ سمـ احلسلم اًمعراىمل ،ضرح افتثريى يف ذح افتؼريى  ،سمػموت :دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،ج،2 :
ص.61:
 - 22اًمبخوري ،صحقح افبخوري ،يمتوب شمػسػم اًمؼرآن ،سموب ىمقًمف ﴿ :وٓ شمؼرسمقا اًمػقاطمش مو فمفر مـفو ومو سمطـ ﴾
[إكعوم ،]151:ج ،6:ص( ،57:رىمؿ.)4634 :
 - 23اًمبخوري ،صحقح افبخوري ،يمتوب اًمـؽوح ،سموب اًمغػمة ،ج ،7 :ص( ،35:رىمؿ.)5223:
وب مـ رأى مع امرأشمف رضمال ومؼتؾف ،ج ،8 :ص( ،173:رىمؿ:
 - 24اًمبخوري ،صحقح افبخوري ،يمتوب احلدودَ ،سم ُ
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ِ
ِ
ِ
يض اهللُ قمَـف َ ،أ َّن َر ُؾم َ
َور َواهللُ
 همػمة اعمممـ :قم ْقل اهللِ َص َّغم اهللُ َقم َؾ ْقف َو َؾم َّؾ َؿ َىم َول " :ادُْ ْمم ُـ َيغ ُ
َـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
ِ
َور .) ("...
َأ َصدُّق َؽ ْ ًرا "( ) ويف روايي أخرى بوفتلـقدَ " :وإِ َّنن ادُْ ْمم َـ َيغ ُ
ِ
يض اهللُ قمَـف  ،ذم ىمقل
ثوكق ًو :اًمغػمة مـفو مو يؽقن حمؿقد ،ومـفو مو يؽقن مذمقم ،ومػل طمديٌ أيب هريرة َر َ
ِ
ؽ بِ َل ِ َو ُأ ِّنمل َيو َر ُش َ
يض اهللُ قمَـف َ " :أ َظ َؾ ْق َ
َور؟ "( ) ،ذم ًمؾغػمة ذم همػم مقضع اًمريبي؛
قل اهلل َأؽ ُ
قمؿر َر َ
وأىمره صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،وهق يمذًمؽ،
يمام أؿمور إمم ذًمؽ اًمعراىمل؛ ٕن قمؿر أكؽر وضمقد اًمغػمة قمؾقف ّ
ِ
يض اهللُ قمَـف أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمون يؼقل " :مـ
وىمد روي مـ طمديٌ ضموسمر سمـ قمتقؽ َر َ
افغرة مو َيى اهلل ومـفو مو يبغض اهلل ؾلمو افتل َيبفو اهلل ظز وجؾ ؾوفغرة يف افريبي وأمو افتل يبغضفو
اهلل ظز وجؾ ؾوفغرة يف ؽر ريبي " ( ).

ثوفث ًو :ذيمر اسمـ اًمؼقؿ أن اًمغػمة كققمون :همػمة مـ اًمٌمء ،وهمػمة قمغم اًمٌمء ،واًمغػمة مـ اًمٌمء هل :يمراهي
مزامحتف ومشوريمتف ًمؽ ذم حمبقسمؽ ،واًمغػمة قمغم اًمٌمء هل :ؿمدة طمرصؽ قمغم اعمحبقب أن يػقز سمف
همػمك دوكؽ ،أو يشوريمؽ ذم اًمػقز سمف"( ).

كجد سمذًمؽ أن اًمغػمة أىمسوم مـفو مو ص اخلوًمؼ ومـفو مو ص اعمخؾقق وًمؽـ صػي اًمغػمة ًمؾخوًمؼ
صػي يمامل ختتؾػ قمـفو ذم اعمخؾقق اًمذي شمعد اًمغػمة قمـده صػي كؼص ،ومـ اًمغػمة مو هق ممدوح ومو هق
مذمقم ،وذًمؽ قمغم طمسى طمول اًمغوئر وإمر اًمذي همور قمؾقف.
ادطؾى افرابع :أشبوب افغرة ظـد إزواج يف ضقء افسـي افـبقيي.
مع أن أطموديٌ اًمغػمة يمثػمة ومتعددة إٓ أن أيمثر إطموديٌ اًمتل ذيمرت ذم اًمغػمة ،هل أطموديٌ اًمغػمة
سملم اًمزوضملم ،وظموصي ذم همػمة اًمزوضمي ،وشمؽؿـ أؾمبوب همػمة اًمزوضمي ومقام يكم:

.)6846
 - 25مسؾؿ سمـ احلجوج اًمـقسوسمقري ،صحقح مسؾؿ ،ت:حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل ،سمػموت :دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،يمتوب
اًمتقسمي ،سموب همػمة اهلل شمعومم وحتريؿ اًمػقاطمش ،ج ،4 :ص(، 2115 :رىمؿ.)2761 :
 - 26مسؾؿ ،صحقح مسؾؿ ،يمتوب اًمتقسمي ،سموب همػمة اهلل شمعومم وحتريؿ اًمػقاطمش ،ج ،4 :ص( . 2114:رىمؿ.)2761:
 - 27اًمبخوري ،صحقح افبخوري ،يمتوب اًمـؽوح ،سموب اًمغػمة ،ج ،7 :ص( ،36:رىمؿ.)5227 :
 - 28اًمعراىمل ،ـمرح افتثريى يف ذح افتؼريى ،ج ،2:ص.61:
 - 29حمؿد سمـ أيب سمؽر اسمـ ىمقؿ اجلقزيي ،مدارج افسوفؽغ بغ مـوزل إيوك كعبد وإيوك كستعغ  ،ت :حمؿد اعمعتصؿ سموهلل
اًمبغدادي ،سمػموت :دار اًمؽتوب اًمعريب1416 ،هـ 1996 -م ،ط ،3ج ،3:ص.45:
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أوًٓ :ذيمر اًمزوج ًمغػمهو مـ اًمـسوء أو صمـوئف قمؾقفو ،ممو يشعر اًمطرف أظمر سمؿحبتف إيوهو ،وظموصي ذم طمول
ِ
ِ
يض اهلل َقمـ َْفوَ ،ىمو ًَم ًَْ " :مو ِؽ ْر ُت َظ َذ ْام َر َأ ٍة فِؾـَّنبِ ِّنل َص َّنذ اهللُ
وضمقد أيمثر مـ زوضمي ،ومؼد ورد قم ْ
َـ قمَوئ َش َيَ ،ر َ
ِ
ِ
ِ
ًْ َأ ْش َؿ ُع ُف َي ْذـ ُُر َهو  ،) (" ...وىمد سملم اسمـ
ًَ َؿ ْب َؾ َأ ْن َي َت َز َّنو َجـِل َد ِو ُــ ُ
جي َي َه َؾؽ ْ
َظ َؾ ْقف َو َش َّنؾ َؿ َمو ؽ ْر ُت َظ َذ َخد َ
طمجر أن اًمغػمة أمر صموسمً ذم ومضؾقوت اًمـسوء ،ومؼد يموكً قموئشي شمغور مـ كسوء اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ
وهمػمهتو مـ ظمد ي أيمثر ،وؾمبى ذًمؽ يمثرة مدح وصمـوء اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمؾقفو ،سموًمرهمؿ أهنو مقتي،
ومؾق يموكً طمقي ًمؽوكً همػمهتو أؿمد ،وؾمبى همػمهتو مـ ختقؾفو حمبي همػمهو أيمثر مـفو ،ويمثرة اًمذيمر شمدل قمغم
ِ
ِ
ً:
يض اهللُ قمَـفو َ ،ؿو َف ْ
يمثرة اعمحبي ( ) ،وىمد شمدومع اًمغػمة إمم اًمتؾػظ سملًمػوظ ىمد ٓ شمريض اًمزوج وم َع ْـ قمَوئ َش َي َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
" َذـ ََر َر ُش ُ
وء ِم َـ
جي َي َؾ َل ْضـ َ
قل اهللِ َص َّنذ اهلل َظ َؾ ْقف َو َش َّنؾ َؿ َي ْق ًمو خَ د َ
َى ِيف اف َّنثـَوء َظ َؾ ْق َفو َؾ َل ْد َرـَـل َمو ُيدْ ِر ُك افـ َِّنس َ

ش محر ِ
ِ
قل اهللِ ِمـ ظج ٍ ِ
افشدْ َؿ ْ ِ
ؽ اهلل َيو َر ُش َ
ًَ :ف َؼدْ َأ ْظ َؼ َب َ
اء ِّن
غ...
َر ِة َؾ ُؼ ْؾ ُ
ْ َ ُ
قز م ْـ َظ َجوئ ِز ُؿ َر ْي ٍ َ ْ َ
ا ْفغ ْ َ
روايي ":ـون افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ إذا ذـر خدجيي أثـك ظؾقفو ؾلحسـ افثـوء

" ( ) ،وذم

ؿوفً  :ؾغرت يقمو

ؾؼؾً :مو أـثر مو تذـرهو محراء افشدا ؿد أبدفؽ اهلل ظز و جؾ هبو خرا مـفو ؿول :مو أبدفـل اهلل ظز و جؾ
خرا مـفو ؿد آمـً إذ ـػر افـوس

وصدؿتـل إذ ـذبـل افـوس وواشتـل بامهلو إذ حرمـل افـوس

ورزؿـل اهلل ظز و جؾ وفدهو إذ حرمـل أوٓد افـسوء "( ) ،وىمد سملم اًمـقوي أن اًمعؾامء قمدو ا همػمة اًمـسوء
ِ
يض اهللُ قمَـفو ( ) ،وسملم
مسومح ومقفو ٓ ،قمؼقسمي قمؾقفـ ومقفو عمو ضمبؾـ قمؾقف مـ ذًمؽ ،وهلذا مل شمزضمر قموئشي َر َ
اسمـ سمطول أن ذم احلديٌ اًمصؼم قمغم اًمـسوء وقمغم مو يبدو مـفـ مـ اجلػوء واحلرج قمـد اًمغػمة عمو ضمبؾـ قمؾقف
مـفو ،وأهنـ ٓ متؾؽـفو ،ومعػك قمـ قمؼقسمتفـ قمغم ذًمؽ وقمذرهـ اهلل ومقف( ).

 - 30اًمبخوري ،صحقح افبخوري  ،يمتوب اعمـوىمى ،سموب شمزويٍ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ظمد ي وومضؾفو ريض اهلل قمـفو،
ج ،5:ص( .38:رىمؿ.)3816 :
 - 31اسمـ طمجر ،ؾتح افبوري ذح صحقح افبخوري  ،ج ،7:ص.136:
 - 32اسمـ طمـبؾ ،ادسـد ،ج ،6:ص( ،154:رىمؿ .)25251:وىمول إركموط  :إؾمـوده صحقح قمغم رشط مسؾؿ ،محود سمـ
ؾمؾؿي مـ رضموًمف وسمؼقي رضموًمف صمؼوت رضمول اًمشقخلم .محراء ِّي
اًمشدق ،أي :ؾمؼطً أؾمـوهنو ًمؽؼم ؾمـفو طمتك فمفرت
احلؿرة ذم ؿمدىمفو ،وهذا يمـويي قمـ يمقهنو قمجقزة.
 - 33اسمـ طمـبؾ ،ادسـد ،ج ،6:ص( ،117:رىمؿ .)24908 :وىمول إركموط  :صحقح وهذا ؾمـد طمسـ ذم اعمتوسمعوت.
 - 34اًمـقوي ،ادـفوج ذح صحقح مسؾؿ ،سمػموت :دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب – ،1392ط ،2ج ،15:ص ،202:واكظر
ؾتح افبوري ذح صحقح افبخوري ،ج ،7:ص.140:
 - 35قمكم سمـ ظمؾػ اسمـ سمطول ،ذح صحقح افبخوري ،ت :أسمق متقؿ يورس سمـ إسمراهقؿ ،اًمريوض :مؽتبي اًمرؿمد -
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ثوكق ًو :اظمتصوص اًمزوج إطمدى زوضموشمف سمٌمء دون إظمرى ذم طمول وضمقد أيمثر مـ زوضمي ،ومؼد سملم اسمـ
طمجر أن مـ أؾمبوب اًمغػمة اظمتصوص اًمزوج إطمدى زوضموشمف سملمر مل يؿـحف ًمألظمرى ومؼد أمر اهلل شمعومم
رؾمقًمف أن يبنم ظمد ي سمبقً مـ ىمصى ،وهذه اًمبنمى مشعرة سمؿزيد حمبي مـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف
ِ
يض اهللُ قمَـفو ،ومػل احلديٌ " :مو حسدت
وؾمؾؿ خلد ي ريض اهلل قمـفو ،ممو أوضمد اًمغػمة قمـد قموئشي َر َ
امرأة ؿط مو حسدت خدجيي حغ بؼهو افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ببقً مـ ؿصى
 ":و َأمره اهلل َأ ْن يب ِّنؼهو بِبق ٍ
ً ِم ْـ َؿ َص ٍ
ى.) ("...
َ ََُ
َُ َ َ َْ

"( )

ويف احلديٌ

ثوفث ًو :ومـ أؾمبوب اًمغػمة إيمرام أصحوب مـ حيى ،مـ كسوئف ،يمام يمون يػعؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف
ِ
يض اهللُ قمَـفو  ،ممو ضمعؾ زيودة ذم اًمغػمة قمـد قموئشي مـ
وؾمؾؿ قمـدمو يمون يؽرم صوطمبوت ظمد ي َر َ
ظمد ي ،عمو ومقف مـ اإلؿمعور سموؾمتؿرار طمبف هلو ،طمتك يمون يتعوهد صقاطمبوهتو ،ومقعطقفـ مـ اًمشوة مو
ِِ ِ
ِ
َون َف َق ْذ َب ُح َّن
ـ"( ).
يؽػقفـ( ) ،وذم احلديٌَ ":وإِ ْن ـ َ
افشو َة َؾ ُق ْفدي ِيف خَ الَئؾ َفو مـ َْفو َمو َي َس ُع ُف َّن
رابعو :ومـ أؾمبوب اًمغػمة رؤيي أطمد اًمزوضملم مو يريبف مـ اًمطرف أظمر:
ىمد يؽقن مـ أؾمبوب همػمة أطمد اًمزوضملم هق رؤيتف ًمزوضمف ذم مقىمػ مريى ،ممو يثػم همػمشمف قمؾقف ،وىمد
عؾف ييسء اًمتٍمف معف ،أو إؾموءة ومفؿف ،يمام ورد ذم طمديٌ َأ ِيب ؾم ِع ٍ
قد ْ
اخلُدْ ِر ِّيي ريض اهلل قمـف قمـ
َ
يٌ َقم ْف ٍد سمِ ُع ْر ٍ
اًمػتك اًمذي يمون َطم ِد َ
س ،وذًمؽ ذم همزوة اخلـدق ويمون يستلذن اًمـبل ذم مـتصػ اًمـفور

وؾمت َْل َذ َن اًمـَّبِ َّل َص َّغم اهلل َقم َؾ ْق ِف َو َؾم َّؾ َؿ َي ْق ًموَ :ؾ َؼ َول َف ُف َر ُش ُ
قل اهللِ َص َّنذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّنؾ َؿ :
ًمػمضمع إمم أهؾفَ ،وم ْ
ؽ َؾنِ ِّنين َأ ْخ َشك َظ َؾ ْق َ
ؽ ِش َال َح َ
"خُ ْذ َظ َؾ ْق َ
غ
افر ُج ُؾ ِش َال َح ُف ُث َّنؿ َر َج َع َؾنِ َذا ْام َر َأ ُت ُف َب ْ َ
ؽ ُؿ َر ْي َظ َي َؾ َل َخ َذ َّن

اًمسعقديي1423،هـ 2003 -م  ،ط ،2ج ،7:ص.353:
 - 36اسمـ طمجر ،ؾتح افبوري ذح صحقح افبخوري  ،ج ،7:ص.136:
 - 37اًمبخوري ،صحقح افبخوري  ،يمتوب اعمـوىمى ،سموب شمزويٍ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ظمد ي وومضؾفو ريض اهلل قمـفو،
ج ،5:ص( ،38:رىمؿ .)3816 :ىمصى :أكوسمقى مـ ضمقهر.
 - 38اسمـ طمجر ،ؾتح افبوري ذح صحقح افبخوري  ،ج ،7:ص.136:
 - 39اًمبخوري ،صحقح افبخوري  ،يمتوب اعمـوىمى ،سموب شمزويٍ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ظمد ي وومضؾفو ريض اهلل قمـفو،
ج ،5:ص ( ،38:رىمؿ.)3816 :
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ا ْفبوب ِ ِ
ؽ ُر ْحم َ
ً َف ُف :ا ْـػُػْ َظ َؾ ْق َ
َؽ َوا ْد ُخ ِؾ
افر ْم َح فِ َق ْط ُعـ ََفو بِ ِف َو َأ َصو َب ْت ُف ؽَ ْ َر ٌة َؾ َؼو َف ْ
غ َؿوئ َؿ ًي َؾ َل ْه َقى إِ َف ْق َفو ُّق
َ َْ
ٍ ِ
ِ
ِ
قؿ ٍي ُمـْ َط ِق َي ٍي َظ َذ ا ْف ِػ َر ِ
اش .) "...
ا ْف َب ْق َ
ً َحتَّنك َتـْ ُظ َر َمو ا َّنفذي َأ ْخ َر َجـل َؾدَ َخ َؾ َؾنِ َذا بِ َح َّنقي َظظ َ
خومس ًو :ومـ أؾمبوب اًمغػمة إدظمول أطمد اًمزوضملم إمم سمقتف رضم ً
ال أو امرأة ٓ حيى دظمقًمف اًمطرف أظمر ،
ِ
يض اهللُ قمَـف  ،ىمول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿَ " :وَٓ ت َْل َذ َن ِيف َب ْقتِ ِف إِ َّنٓ
ومػل طمديٌ أيب هريرة َر َ
بِنِ ْذك ِ ِف  ، ) ("...يعـك ٓ ًمرضمؾ وٓ ٓمرأة يؽرهفو زوضمفو ،ومنن ذًمؽ يقضمى ؾمقء اًمظـ ،ويبعٌ اًمغػمة
اًمتل هل ؾمبى اًمؼطقعي ،يمام أؿمور إمم ذًمؽ اسمـ سمطول ( ) ،وذم ىمصي اعمخـٌ اًمذي يمون ذم سمقً أم ؾمؾؿي
ريض اهلل قمـفو  ،وىمول َِٕ ِظمل ُأ ِّيم َؾم َؾ َؿ َي قمَ ْب ِد اهلل ْسم ِـ َأ ِيب ُأ َم َّق َي " :إِ ْن َؾت ََح اهلل َفؽ ُُؿ اف َّنطوئِػَ َؽدً ا َأ ُد ُّقف َ
ؽ َظ َذ
بِـ ِ
ًْ َؽ ْقال ََن َؾنِ َّن َو ُت ْؼبِ ُؾ بِ َل ْر َب ٍع َوتُدْ بِ ُر بِ َث َام ٍن ( ) َؾ َؼ َول افـَّنبِ ُّقل َص َّنذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّنؾ َؿَ َٓ« :يدْ خُ َؾ َّنـ َه َذا
ُـ"( ).
َظ َؾ ْقؽ َّن

ىمول اإلموم أمحد " :صمؿ إن اًمغػمة اًمتل ذيمركو إكام شمؽقن حمؿقدة إذا وىمعً ذم مقىمع اًمريبي ،وملمو إذا مل شمطى
كػس اًمرضمؾ سملن ختؾق اسمـتف سموسمـف أو أظمتف سملظمقفو ومؾقس ذًمؽ سمؿحؿقد ،وذم هذا اعمعـك ورد  " :إِ َّنن ِم َـ
ا ْفغ ِ ِ
ى اهلل َو ِمـ َْفو َمو ُي ْب ِغ ُ
ض اهلل .) ( "...،
َرة َمو َُي ُّق
َْ
شودش ًو :طمدوث شمٍمف مـ أطمد اًمزوضملم ىمد يؽقن مدقموة ًمسقء اًمظـ ذم اًمطرف أظمر ،سمسبى اًمغػمة،
يمام هق ذم ىمصي حتقيؾ متوع صػقي اًمثؼقؾ إمم مجؾ قموئشي ،ممو أدى إمم همػمة قموئشي ،وشمؾػظفو ذم طمؼ
أبسمؽر ومؾطؿفو ،ومؼد ضموء ذم طمديٌ قموئشي
صػقي ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمام أهمضى واًمدهو ا
َون مت ِ
َوظل ؾِ ِقف خَ ٌّ
َج ٍؾ
َوع َص ِػ َّنق َي ؾِ ِقف ثِ َؼ ٌؾ َوـ َ
َج ٍؾ كَوجٍ َوـ َ
ػ َوـ َ
َون َظ َذ َ َ
َون َمت ُ
َون َظ َذ َ َ
َأ َّهنَو َىمو ًَم ًَْ " :وـ َ َ

 - 40مسؾؿ ،صحقح مسؾؿ ،يمتوب اًمسالم ،سموب ىمتؾ احلقوت وهمػمهو ،ج ،4 :ص( ،1756 :رىمؿ.)2236:
 - 41اًمبخوري ،صحقح افبخوري ،يمتوب اًمـؽوح ،سموب ٓ شملذن اعمرأة ذم سمقً زوضمفو ٕطمد إٓ سمنذكف ج ،7 :ص،30:
(رىمؿ.)5195 :
 - 42اسمـ سمطول ،ذح صحقح افبخوري ،ج ،7:ص.317:
 - 43شمؼبؾ سملرسمع وشمدسمر سمثامن :أن ذم سمطـفو أرسمع قمؽـ يـعطػ سمعضفو قمغم سمعض ومنذا أىمبؾً رئقً مقاضعفو سمورزة متؽرسا
سمعضفو قمغم سمعض ،وإذا أدسمرت يمون أـمراومفو قمـد مـؼطع ضمـبقفو صمامكقي.
 - 44اًمبخوري ،صحقح افبخوري  ،يمتوب اًمـؽوح ،سموب مو يـفك مـ دظمقل اعمتشبفلم سموًمـسوء قمغم اعمرأة ،ج ،7 :ص،37:
(رىمؿ.)5235 :
 - 45اسمـ طمـبؾ ،ادسـد ،ج ،5:ص( ،445 :رىمؿ .)23798 :وىمول إركموط :طمسـ ًمغػمه.
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ِ
ٍ ِ ٍ
وفرـ ِ
ْى َؾ َؼ َول َر ُش ُ
ً َظوئِ َش ُيَ :ؾ َؾ َّنام
َوعَ ...ؿو َف ْ
قل اهلل َص َّنذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّنؾ َؿَ " :ح ِّنق ُفقا َمت َ
َث َؼول َبطلء َي َت َب َّنط ُل بِ َّن
ِ
ِِ
ِ ِ
قدي ُي َظ َذ رش ِ
ً َذفِ َ
ًَ :ؾ َؼ َول
قل اهلل َص َّنذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّنؾ َؿ َؿو َف ْ
ؽ ُؿ ْؾ ُ
َر َأ ْي ُ
َ ُ
ًَ :يو َفع َبود اهلل َؽ َؾ َب ْتـَو َهذه ا ْف َق ُف َّن
قل اهلل ص َّنذ اهللُ ظ َؾق ِف وش َّنؾؿ " :يو ُأم ظب ِد اهلل إِ َّنن متَوظ ِ
َر ُش ُ
َون ؾِ ِقف َخ ٌّ
َوع َص ِػ َّنق َي ؾِ ِقف ثِ َؼ ٌؾ
ػ َوـ َ
ؽـ َ
َون َمت ُ
َ َ
َ َّن َ ْ
َ
َ ْ َ َ َ
ْى َؾحق ْفـَو متَوظ َفو ظ َذ ب ِع ِر ِك وحق ْفـَو متَوظ ِ
َون
ؽ َظ َذ َب ِع ِر َهو "َ ...و َش ِؿ َعـِل َأ ُبق َبؽ ٍْر َوـ َ
َ َ َّن َ َ
وفرـ ِ َ َّن َ َ َ َ
َؾ َل ْب َط َل بِ َّن

ِ
ِ ِ
ي ِحدَّن ٌة َ -ؾ َل ْؿ َب َؾ َظ َ َّنع َؾ َؾ َط َؿ َو ْج ِفلَ ...ؾ َؼ َول َر ُش ُ
َرى
ؾقف ؽَ ْر ٌب َ -أ ْ
قل اهلل َص َّنذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّنؾ َؿ " :إِ َّنن ا ْفغ ْ َ
ِ ِ
ِ
ظ َال ُه "( ).
َٓ ُت ْب ُ َأ ْش َػ َؾ ا ْف َقادي م ْـ َأ ْ

يتضح ًمـو ممو ؾمبؼ أن اًمغػمة مل شمسؾؿ مـفو ومضؾقوت اًمصحوسمقوت وأمفوت اعمممـلم ،ومبوًمرهمؿ مـ قمؾق
ؿملهنـ ومرشمبتفـ إٓ أهنـ اشمصػـ هبذه اًمصػي اًمػطريي اًمتل ٓ شمسؾؿ مـفو امرأة ،وًمؽـ هـوك أؾمبوب ًمقضمقد
هذه اًمصػي ومؿثؾ هذه إؾمبوب اؾمتدقمً وضمقد هذه اًمصػي قمـد اًمـسوء ،وًمقس اعمشؽؾي سمقضمقد هذه
اًمصػي وًمؽـ اعمشؽؾي سمزيودة هذه اًمصػي قمـ طمدهو اًمطبقعل ،ومعـد ذًمؽ شمصبح مدمرة ًمصوطمبفو ،وهودمي
ًمؾبققت.
ادطؾى اخلومس :أشبوب ضعػ افغرة ظـد بعض إزواج يف ضقء افسـي افـبقيي:
يمام أن هـوك أؾمبوسمو ًمؾغػمة ومنكف سموعمؼوسمؾ هـوك أؾمبوب ٓكعدامفو ظموصي سملم سمعض إزواج ويؿؽـ
شمؾخقصفو ومقام يكم:
أوٓ :ضعػ اإليامن :يعدّ ضعػ اإليامن مـ أهؿ إؾمبوب اعممديي إمم ضعػ اًمغػمة قمـد إزواج؛ ٕن
وضمقد اإليامن قمـد اًمعبد ؾمبى ذم اًمتزامف سملطمؽوم اإلؾمالم وأظمالىمف ،وىمد ىمرن اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ
ِ
يض اهلل َقمـْ ُف ،قم ِ
َـ اًمـَّبِ ِّيل َص َّغم اهللُ قمَ َؾ ْق ِف َو َؾم َّؾ َؿ َأ َّك ُف َىم َول " :إِ َّنن
سملم همػمة اهلل وهمػمة اعمممـ ذم طمديٌ أيب ُه َر ْي َر َة َر َ
َور َوؽَ ْ َر ُة اهلل َأ ْن َي ْل ِ َ ادُ ْم ِم ُـ َمو َح َّنر َم اهلل " ( ) ،ومؼد وصػ اًمرؾمقل اًمؽريؿ مـ يغور قمغم قمرضف سمصػي
اهلل َيغ ُ
اإليامن ،واًمغػمة قمغم اًمعرض شمؽقن سمحاميي وصقوكي أهؾ سمقتف مـ يمؾ مو يمذهيؿ وذًمؽ سموًٓمتزام سملطمؽوم
اإلؾمالم ذم اًمؾبوس وآظمتالط ...إًمخ ،وىمد سملم اسمـ اًمؼقؿ ":أن اًمذكقب شمطػئ مـ اًمؼؾى كور اًمغػمة"( ).
 - 46أمحد سمـ قمكم أسمق يعغم ،مسـد أ يعذ ،ت :طمسلم ؾمؾقؿ أؾمد( ،دمشؼ :دار اعملمقن ًمؾؽماث  ،)1984 – 1404ط،1
ج ،8:ص( ،129:رىمؿ ،)4670:وىمول طمسلم أؾمد :رضموًمف صمؼوت.
 - 47اًمبخوري ،صحقح افبخوري ،ج، 7ص( ،35رىمؿ.)5223 :
 - 48حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ أيقب اسمـ ىمقؿ اجلقزيي ،ااقاب افؽويف دـ شلل ظـ افدواء افشويف أو افداء وافدواء ،دار اعمعرومي
– اعمغرب ،ط1418 ،1:هـ 1997 -م،ج ،1ص.66
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ثوكقو :اجلفؾ :يعدّ اجلفؾ مـ أقمظؿ أؾمبوب اًمبالء ذم إرس اعمسؾؿي  ،وذًمؽ سملن فؾ اًمرضمؾ مسئقًمقتف
دموه أهؾ سمقتف أوٓ  ،ومال يلمر سموعمعروف وٓ يـفك قمـ اعمـؽر ،و فؾ ظمطر اكعدام اًمغػمة صموكقو ،ومؼد مجع
طمرم اهلل اجلـي قمغم
احلديٌ سملم مدمـ اخلؿر واًمديقث خلطرمهو ؛ وموإلدمون ؾمبى ذم ذهوب اًمغػمة؛ ًمذًمؽ ّ
ور ِ
احلَ ِ
ث ريض اهلل قمـفَ ،ىم َولَ :ىم َول َر ُؾم ُ
يمؾ مـفام يمام ضموء ذم طمديٌ ْ
قل اهلل َص َّغم اهلل َقم َؾ ْق ِف َو َؾم َّؾ َؿَ ..." :وؽَ َر َس
قث "َ .ؿو ُفقاَ :يو َر ُش َ
ا ْف ِػ ْر َد ْو َس بِ َق ِد ِه َو َؿ َولَ :و ِظ َّنز ِ َٓ َي ْس ُؽـ َُفو ُمدْ ِم ُـ ََخ ٍْر َو َٓ َد ُّقي ٌ
قل اهلل َؿدْ َظ َر ْؾـَو ُمدْ ِم َـ
ِ
َْ
اخل ْؿ ِر َؾ َام افدَّن ُّقي ُ
قء َِٕ ْهؾِ ِف "( ).
قث؟ َؿ َولَ ":م ْـ ُيؼ ُّقر ُّق
افس َ

ثوفثو :وؾموئؾ اإلقمالم احلديثي ومو شمـنمه مـ شمعوًمقؿ وموؾمدة سمعقدة قمـ شمعوًمقؿ اًمديـ :وىمد طمذر اًمرؾمقل
ِ
ِ ٍ
ً
اًمؽريؿ مـ اًمػتـي اًمتل شمدظمؾ يمؾ سمقً ذم آظمر اًمزمون ذم طمديٌ َقم ْق َ
يض اهللُ قمَـف َ ،ىم َولَ :أ َت ْق ُ
ف ْسم َـ َموًمؽ َر َ
افـَّنبِ َّنل َص َّنذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّنؾ َؿ ِيف ؽَ ْز َو ِة َت ُب َ
افسو َظ ِيُ ...:ث َّنؿ
قك َو ُه َق ِيف ُؿ َّنب ٍي ِم ْـ َأ َد ٍم َؾ َؼ َول " :ا ْظدُ ْد ِشتًّتو َب ْ َ
غ َيدَ ِي َّن
ً ِم َـ اف َع َر ِ
ً ـ ِّنُؾ
ب إِ َّنٓ َد َخ َؾ ْت ُف ،) ( " ...وذم طمديٌ معوذ َ " :وؾِ ْتـَ ٌي َيدْ ُخ ُؾ َح ُّقر َهو َب ْق َ
ؾِ ْتـَ ٌي َٓ َي ْب َؼك َب ْق ٌ
ُم ْسؾِ ٍؿ"( ).
،

رابعو :اًمغزو اًمػؽري حلضورة اًمؽػور وشمؼدمفؿ ممو يمون ًمف دور يمبػم ذم ذهوب اًمغػمة قمـد إزواج

ومبوشمبوقمفؿ ًمؾحضورة اًمغرسمقي أ صمر يمبػم ذم شمغقػم أومؽورهؿ وهذا مو أظمؼم قمـف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ
ِ
ِ ٍ
ِ
يض اهللُ قمَـف ،قم ِ
َون َؿ ْب َؾؽ ُْؿ
َـ اًمـَّبِ ِّيل َص َّغم اهللُ َقم َؾ ْق ِف َو َؾم َّؾ َؿَ ،ىم َولَ " :ف َت ْت َب ُع َّنـ َشـ ََـ َم ْـ ـ َ
وم َع ْـ َأ ِيب َؾمعقد اخلُدْ ر ِّيي َر َ
ِ
ِ
ِص ِ
قه ْؿ " ُؿ ْؾـَوَ :يو َر ُش َ
قل اهلل اف َق ُفق ُد َوافـ ََّنص َورى؟
ى َتبِ ْعت ُُؿ ُ
اظو بِذ َرا ٍع َحتَّنك َف ْق َدخَ ُؾقا ُج ْح َر َض ٍّب
زا َوذ َر ً
زا ص ْ ً
ًْ
َؿ َولَ " :ؾ َؿ ْـ"( ).

 - 49أمحد سمـ احلسلم اًمبقفؼل ،إشامء وافصػوت ،ت :قمبد اهلل سمـ حمؿد احلوؿمدي ،ىمدم ًمف :ومضقؾي اًمشقخ مؼبؾ سمـ
هودي اًمقادقمل ،مؽتبي اًمسقادي ،ضمدة -اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ،ط 1413 ،1 :هـ  1993 -م ج 2ص
(،125رىمؿ.)692 :
 - 50اًمبخوري ،صحقح افبخوري ،ت :حمؿد زهػم سمـ كورص اًمـورص ،سمػموت :دار ـمقق اًمـجوة1422 ،هـ ،ط،1ج،4
ص(،101رىمؿ)3176 :
 - 51حمؿد كورص اًمديـ إًمبوين ،صحقح ااومع افصغر وزيوداتف ،اعمؽتى اإلؾمالمل ،ج،1ص(،675رىمؿ.)3608 :
صححف إًمبوين..
 - 52حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخوري ،صحقح افبخوري ،ت :حمؿد زهػم سمـ كورص اًمـورص ،سمػموت :دار ـمقق اًمـجوة،
1422هـ ،ط ،1ج ،9ص( ،103رىمؿ.)7320 :
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خومسو :ضعػ ؾمؾطي وىمقامي اًمرضمؾ قمغم أهؾ سمقتف ،ممو يؽقن ؾمببو ذم شمرك احلبؾ قمغم اًمغورب ٕهؾ سمقتف،
ِ ِِ
ِ
ِ
قن َأ ْو
ون َأ ْن ََت ُْر َج ك ِ َسوؤُ ـ ُْؿ ؟ َو َؿ َول َهـَّنو ٌد ِيف َح ِديثِ ِف َ :أَٓ ت َْست َْح ُق َ
َور َ
َكم ْسم ُـ َطمؽق ٍؿ ِذم َطمديثف َ ":أ َمو َتغ ُ
َىم َول قم ُّي
ِ
ِ
ِ
قج"( ).
َور َ
َامح َـ ا ْف ُع ُؾ َ
وءـ ُْؿ َ ْ ُر ْج َـ ِيف إَ ْش َق ِاا ُيز ْ
َتغ ُ
ون ؟ َؾنِ َّنك ُف َب َؾغَـل َأ َّنن ك َس َ
يتبلم ًمـو ممو ؾمبؼ أن اكعدام اًمغػمة ذم إرسة اعمسؾؿي وظموصي سملم اًمزوضملم هلو أؾمبوب متعددة ،مـفو  :مو
يتعؾؼ سموجلوكى اًمديـل واإليامين قمـد اًمػرد ،ومـفو  :مو يتعؾؼ سموجلوكى اًمػؽري واًمعؼكم قمـده ،ومـفو  :مو
يتعؾؼ سموًمثؼووموت اخلورضمقي اًمدظمقؾي قمغم أومراد اعمجتؿع سمقؾموئؾ متعددة ومـتنمة ذم قمٍمكو احلورض سمشؽؾ
يمبػم وظمطػم ،واًمتل أصبح هلو شملصمػم قمغم أومؽور إومراد وإرس وصمؼووموهتؿ .
ادطؾى افسودس :أثور افـػسقي وإرسيي ادستّبي ظذ افغرة بغ افزوجغ يف ضقء افسـي افـبقيي:
أوًٓ :أثور افـػسقي:
إ ن ًمؾغػمة آصمور كػسقي قمغم اًمغوئر شمظفر مـ ظمالل شمعومؾف ويمالمف مع اًمطرف أظمر ويؿؽـ
شمؾخقصفو مـ ظمالل إمقر اًمتوًمقي:
ِ
ِ
ات
ت اًمـَّبِ َّل َص َّغم اهللُ َقم َؾ ْق ِف َو َؾم َّؾ َؿ َذ َ
يض اهللُ قمَـفو َىمو ًَم ًْ :ا ْوم َت َؼدْ ُ
أوًٓ :شمعؼى طمريموت اًمزوج :وم َع ْـ قمَوئ َش َي َر َ
ٍ
ض كِسوئِ ِفَ ،ومت ََحسس ًُ ُصمؿ ر َضم ْع ًَُ ،ومنِ َذا ُه َق رايمِ ٌع َأ ْو ؾم ِ
وضمدٌ َي ُؼ ُ
قل:
ًَم ْق َؾيَ ،وم َظـَـ ًُْ َأ َّك ُف َذ َه َ
َ
َ
َّ َ
َّ ْ
ى إمم َسم ْع ِ َ
ًْ َو ُأ ِّنمل إِ ِّنين َف ِػل َص ْل ٍن َوإِك َ
" ُش ْب َحوك َ
آخ َر" ( ).
َّنؽ َف ِػل َ
ً:بِ َل ِ َأك َ
ًْ َؾ ُؼ ْؾ ُ
َؽ َوبِ َح ْؿ ِد َك َٓ إِ َف َف إِ َّنٓ َأك َ
ِ
ِ
ً َظ َذ رش ِ
قل اهللِ
يض اهللُ قمَـفو َ ،ىمو ًَم ًْ َ :مو ْاشت َْس َؿ ْع ُ
َ ُ
ثوكق ًو :اًمتصـً قمغم جموًمسف ومؽوعموشمف :ومعـ قمَوئ َش َي َر َ
ًْ َأ َّنكف جوءه ِيف َأم ِر افـِّنس ِ
ِ
ِ
وء
َ
وء ُه ِيف ك َْح ِر اف َّنظ ِف َرة َؾ َظـَـ ُ ُ َ َ ُ ْ
َص َّنذ اهلل َظ َؾ ْقف َو َش َّنؾ َؿ إَِّٓن َم َّنر ًة َؾنِ َّنن ُظ ْث َام َن َج َ
ِ
ً إِ َف ْق ِف َؾ َس ِؿ ْع ُت ُف َي ُؼ ُ
قل " :إِ َّنن اهلل َظزَّن َو َج َّنؾ ُم ْؾبِ ُس َ
ؽ.) ("...
َر ُة َظ َذ َأ ْن َأ ْص َغ ْق ُ
َؾ َح َؿ َؾتْـل ا ْفغ ْ َ
ِ
ِ
يض اهللُ قمَـفو زَ ْوج اًمـَّبِ ِّيل َص َّغم اهللُ
ثوفث ًو :اًمتشؽؽ ذم شمٍموموشمف ،ومتوسمعتف ،يمام ضموء ذم طمديٌ قمَوئ َش َي َر َ
ِ
قل اهللِ ص َّنذ اهللُ ظ َؾق ِف وش َّنؾؿ َخرج ِمـ ِظـ ِْدهو َفق ًال َؿو َف ْ ِ
قمَ َؾ ْق ِف َو َؾم َّؾ َؿَ ،أ َّنن َر ُش َ
وء َؾ َر َأى
َ ْ َ َ َ َ َ ْ
َ
َ ْ
ًَ :ؾغ ْر ُت َظ َؾ ْقف َؾ َج َ

 - 53أمحد سمـ طمـبؾ  ،ادسـد ،ت :ؿمعقى إركموط وقمودل مرؿمد ،وآظمرون،إرشاف :د قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ
اًمؽميمل ،ممؾمسي اًمرؾموًمي ،ط 1421 ،1:هـ  2001 -م ،ج ،2ص ( ،343رىمؿ .)1118 :وىمول إركموط :إؾمـوده
مجع ِقم ْؾٍ ،وهق اًمرضمؾ اًمؼقي اًمضخؿ.
ضعقػ ،رشيؽ -وهق اسمـ قمبد اهلل اًمؼويض -ؾمقئ احلػظ ،واًم ُعؾقجُ :
 - 54مسؾؿ ،صحقح مسؾؿ ،يمتوب اًمصالة ،سموب مو يؼول ذم اًمريمقع واًمسجقد ،ج ،1 :ص(،351:رىمؿ.)485 :
 - 55اسمـ طمـبؾ ،ادسـد ،ج ،6:ص( ،114:رىمؿ .)24881 :ىمول إركموط :ضعقػ هبذه اًمسقوىمي.
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َمو َأ ْصـ َُع

ِ

ِ

ِ ِ

ِِ

ِ ِ

َور م ْثع َظ َذ م ْثؾ َ
ؽ؟.) ("...
َؾ َؼ َولَ « :مو َفؽ؟ َيو َظوئ َش ُي َأؽ ْرت؟ » َؾ ُؼ ْؾ ُ
ًَ :و َمو ِِل َٓ َيغ ُ

رابع ًو :اؾمتخدام أؾمؾقب اإلؿمورة ًمؾتعبػم قمام ذم كػسفو ادموه اًمطرف أظمر ،سمسبى اًمغػمة ،ممو ىمد يقىمع
ِ
ًَ :يو
يض اهللُ قمَـف َ " :ؾ ُؼ ْؾ ُ
صوطمبف ذم اإلصمؿ سمورشمؽوب اعمحرم ،يمام ضموء ذم ىمصي صػقي قمـدمو ىموًمً قموئشي َر َ
َر ُش َ
ً بِ َق ِد َهو َهؽ ََذا ـ ََل َّن َو َت ْعـِل َؿ ِص َر ًة " ( ) .ومؼد يموكً إؿمورة قموئشي ًمطقل صػقي
قل اهلل إِ َّنن َص ِػ َّنق َي ْام َر َأ ٌة َو َؿو َف ْ
سموؾمتخدام هذا إؾمؾقب كقع مـ اًمغػمة سملم اًمرضائر ،وًمؽـف ذم مثؾ هذه احلوًمي يقىمع ذم اإلصمؿ واحلرام،
ً بِؽَؾِؿ ٍي َفق م ِ
ومؾذًمؽ سملم اًمـبل اًمؽريؿ ظمطر مثؾ هذه اًمؽؾؿي ،سمؼقًمفَ " :ف َؼدْ مزَج ِ
وء اف َب ْح ِر
َ ْ َ ْ
َ ْ
ّ
زَجً ِ َهبو َم َ
ج"( )
دَُ ِز َ

خومس ًو :وضمقد سمعض احلريموت مـ اًمغوئر شمدل قمغم اًمغػمة ،مثؾ مقىمػ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر قمـدمو
َوري َأحُسه ظـ ظـ ُِؼل َؾق ْ ِ ب ِرج ِع بِ ِع َّنؾ ِي افر ِ
ً َأ ْر َؾ ُع َِخ ِ
اح َؾ ِي
راومؼ قموئشي إمم اًمتـعقؿَ ،ىمو ًَم ًَْ :ؾ َج َع ْؾ ُ
ُ ْ
ْ ُُ ُ َ ْ ُ
َّن
َ
ً َف ُفَ :و َه ْؾ ت ََرى ِم ْـ َأ َح ٍد؟ ،) (" ...يؼقل حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل :أي أكف يرضب رضمؾ أظمتف سمعقد
ُؿ ْؾ ُ
سمقده قمومدا هلو ذم صقرة مـ يرضب اًمراطمؾي طملم شمؽشػ مخورهو همػمة قمؾقفو.
يتبلم ًمـو ممو ؾمبؼ أن ًمصػي اًمغػمة آصمور كػسقي شمظفر قمغم صوطمبفو شمدومعف إمم اًمتؾػظ سملًمػوظ ًمؾتعبػم قمام
قل ذم ظموـمره دموه اًمطرف أظمر ،أو اًمؼقوم سمحريموت ًمؾتعبػم قمام ذم كػسف مـ ضقؼ سمسبى اًمغػمة ،أو
سموؾمتخدام إؿمورات يعؼم ومقفو اًمغوئر قمام ذم كػسف ،ومقضمقد اًمغػمة ذم اًمـػس هل اًمتل دومعً اًمغوئر إمم هذه
اًمتٍموموت اًمتل صدرت قمـف.
ثوكق ًو :أثور إرسيي وآجتامظقي:

 - 56مسؾؿ ،صحقح مسؾؿ  ،يمتوب صػي اًمؼقومي واجلـي واًمـور ،سموب حتريش اًمشقطون وسمعثف رسايوه ًمػتـي اًمـوس وأن مع
يمؾ إكسون ىمريـو ،ج ،4:ص( ،2168:رىمؿ.)2815:
 - 57حمؿد سمـ قمقسك اًمؽممذي ،شــ افسمذي ،ت:أمحد حمؿد ؿمويمر (ضمـ ،)2 ،1وحمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل (ضمـ
،)3وإسمراهقؿ قمطقة قمقض اعمدرس ذم إزهر اًمنميػ (ضمـ  ،)5 ،4رشيمي مؽتبي ومطبعي مصطػك اًمبويب احلؾبل –
مٍم،ط1395 ،2:هـ 1975 -م ،ج ،4ص( ،660رىمؿ ،)2502 :ىمول إًمبوين :صحقح.
 - 58اًمؽممذي ،شــ افسمذي ،ج ،4ص( ،660رىمؿ ،)2502 :ىمول إًمبوين :صحقح.
 - 59مسؾؿ ،صحقح مسؾؿ  ،يمتوب احلٍ ،سموب سمقون وضمقه اإلطمرام ،وأكف قز إومراد احلٍ واًمتؿتع واًمؼران ،وضمقاز
إدظمول احلٍ قمغم اًمعؿرة ،ومتك حيؾ اًمؼورن مـ كسؽف ،ج ،2 :ص( ،880:رىمؿ.)1211:
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ٓ سمد أن ًمؾغػمة آصمور أرسيي واضمتامقمقي شمظفر ذم أىمقال اًمغوئر وؾمؾقك

ات ويمؾفو شممصمر ؾمؾب ًو قمغم إرسة
ية

واعمجتؿع ويؿؽـ شمؾخقص ذًمؽ سمام يكم:
أوًٓ :فمفقر قمالموت اًمغضى قمغم إزواج سمسبى ؿمدة اًمغػمة ،ويمؾ ذًمؽ ًمف أصمر ذم اًمتعومؾ مع اًمزوج
وإسمـوء ،وىمد شمؽقن اًمغػمة ؾمببو ذم شمغػم أطمقال اًمغوئر مـ رىض وهمضى ،وسموًمتوزم ؾمبب ًو ذم شمؽ ّؾؿف مع
ِ
ِ
يض اهلل َقمـ َْفو ،أ و ظـدمو ـوكً تغضى تؼقل:
اًمطرف أظمر سملؾمؾقب همػم مريض ،ومؼد ورد قمـ قمَوئ َش َي َر َ
"ٓ ورب إبراهقؿ " ويمون رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يعرف أؾمؾقهبو ومؾذًمؽ ىمول " :إِ ِّنين ََٕ ْظ َؾ ُؿ إِ َذا

ِ
ِ
َضبك "...وإِ َذا ُــ ِ
ِ
ِ
ِ
ً:
ًْ َظ َ َّنع ْ
قؿ " َؿو َف ْ
َ
ُــًْ َظـِّنل َراض َق ًي َوإِ َذا ُــًْ َظ َ َّنع ؽ ْ َ
ؽَض َبك ُؿ ْؾً َ َٓ " :و َر ِّنب إِ ْب َراه َ
ًَ :أ َج ْؾ َواهلل َيو َر ُش َ
اش َؿ َ
ؽ "( ) .يؼقل اًمؼويض :مغوضبي قموئشي ًمؾـبل صغم اهلل قمؾقف
ُؿ ْؾ ُ
قل اهلل َمو َأ ْه ُج ُر إِ َّنٓ ْ
وؾمؾؿ هل ممو ؾمبؼ مـ اًمغػمة ،اًمتل قمػل قمـفو ًمؾـسوء ذم يمثػم مـ إطمؽوم ،يمام ؾمبؼً ،معدم اكػؽويمفـ مـفو،
طمتك ىمول موًمؽ وهمػمه مـ قمؾامء اعمديـي يسؼط قمـفو احلد إذا ىمذومً زوضمفو سموًمػوطمشي قمغم ضمفي اًمغػمة ،ىمول:
واطمتٍ سمام روي قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أكف ىمول " :مو تدري افغراء أظذ افقادي مـ أشػؾف " وًمقٓ
ذًمؽ ًمؽون قمغم قموئشي ذم ذًمؽ مـ احلرج مو ومقف؛ ٕن اًمغضى قمغم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وهجره يمبػمة
قمظقؿي ،وهلذا ىموًمً  ٓ ":أهجر إٓ اشؿؽ " ،ومدل قمغم أن ىمؾبفو وطمبفو يمام يمون ،وإكام اًمغػمة ذم اًمـسوء
ًمػرط اعمحبي( ).

ثوكق ًو :اؾمتخدام سمعض إؾموًمقى اًمتل ومقفو كقع مـ اًمتحويؾ إلصمبوت ؿمخصقتفو ،وىمد ورد قمـ قمَوئِ َش َي
ِ
ِ
ِ
ِ
َى سمِـ ًِْ َضم ْح ٍ
يض اهللُ قمَـفو  ،ورشسمف اًمعسؾ
يض اهلل َقمـ َْفو ذم مؽٌ اًمـَّبِل َص َّغم اهللُ َقم َؾ ْقف َو َؾم َّؾ َؿ قمـْدَ زَ ْيـ َ
ش َر َ
َر َ
ِ
يض اهللُ قمَـفام قمغم أن يؼؾـ ًمؾرؾمقل َص َّغم اهللُ قمَ َؾ ْق ِف َو َؾم َّؾ َؿ  ":إِ ِّنين َأ ِجدُ ِمـ َْؽ
قمـدهو ،واشمػوق قموئشي وطمػصي َر َ
" َٓ َب ْؾ َ ِ
ً َظ َس ًال ِظـْدَ
ذ ْب ُ

ِ
ً َف ُف َذفِ َ
ؽ َؾ َؼ َول:
ااو َؾ َؼو َف ْ
يح َمغَوؾِ َر ( ) َأ َـ ْؾ َ
ِر َ
ً َمغَوؾ َر َؾدَ خَ َؾ َظ َذ إِ ْحدَ ُ َ
زَ يـَى بِـ ِ
ًْ َج ْح ٍ
ش َو َف ْـ َأ ُظق َد َف ُف" َومـَزَ ًَم ًَْ ﴿ :يو َأ ُّق َُّيو افـَّنبِ ُّقل ِِل َ ُُت ِّنَر ُم َمو َأ َح َّنؾ اهلل َف َ
ؽ ﴾ ( ) إمم ىمقًمف شمعومم ﴿ :إِ ْن
ْ َ
ِ ِ
ض َأ ْز َو ِ
َ
اج ِف ﴾ ( ) ًم ِ َؼ ْقًم ِ ِفَ " :ب ْؾ َ ِ
رس اف َّنـبِ ُّقل إػ َب ْع ِ
ً َظ َس ًال
ذ ْب ُ
َتتُق َبو إػ اهلل ﴾ ( ) ًم َعوئ َش َي َو َطم ْػ َص َيَ ﴿ :وإِ ْذ أ َ َّن
 - 60اًمبخوري ،صحقح افبخوري ،يمتوب اًمـؽوح ،سموب همػمة اًمـسوء ووضمدهـ ،ج ،7 :ص( ،36:رىمؿ.)5228 :
 - 61اًمـقوي ،ادـفوج ذح صحقح مسؾؿ بـ احلجوج  ،ج ،15:ص.203:
 - 62اعمغوومػم :مجع مغػقر وهق صؿغ طمؾق ًمف رائحي يمرهيي يـضجف ؿمجر يسؿك اًمعرومط.
 - 63ؾمقرة اًمتحريؿ ،أيي.1 :
 - 64ؾمقرة اًمتحريؿ ،أيي.4 :
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أؾمؾقبومقف حتويؾ عمـع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـ إـموًمي اًمؾبٌ
ا
"( ) ،ومؼد اؾمتخدمً قموئشي وطمػصي
قمـد زيـى ،وذًمؽ ٕهنـ وضمدن أن رشسمي اًمعسؾ هل ؾمبى ذم ذًمؽ  ،ومبسبى اًمغػمة ؾمعلم إلهيوم رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمقضمقد رائحي همػم ـمقبي ًمػؿف ،سموؾمتخدام أؾمؾقب اًمتحويؾ قمؾقف عمـعف مـ رشب اًمعسؾ
قمـد زوضمتف زيـى ،وسموًمتوزم قمدم إـموًمي اًمؾبٌ قمـدهو ،ويمؾ ذًمؽ سمسبى اًمغػمة.
شمٍمف ٓ إرادي يدل قمغم اًمغػمة ،ويمصمر ؾمؾبو ذم اًمتعومؾ مع مـ طمقهلو يمام ضموء ذم طمديٌ
ثوفث ًو :طمدوث ّ
ِ
يض اهللُ قمَـف ىمول " :ـون افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـد إحدى أمفوت ادممـغ ؾلرشؾً
أكس َر َ
أخرى بؼصعي ؾقفو ضعوم ؾ

بً يد افرشقل ؾسؼطً افؼصعي ؾوكؽُست ؾلخذ افـبل صذ اهلل

ظؾقف وشؾؿ افؽُستغ ؾضؿ إحدااو إػ إخرى ؾجعؾ جيؿع ؾقفو افطعوم ويؼقل " :ؽورت أمؽؿ
ـؾقا " ؾلـؾقا ؾلمسؽ حتك جوءت بؼصعتفو افتل يف بقتفو ؾدؾع افؼصعي افصحقحي إػ افرشقل
وترك ادؽسقرة يف بقً افتل ـُسهتو "( ) ،ىمول اًمطقبل " :وإكام وصػً اعمرؾمؾي سملهنو أم اعمممـلم إيذاك ًو
سمسبى اًمغػمة اًمتل صدرت مـ قموئشي وإؿمورة إمم همػمة إظمرى طمقٌ أهدت إمم سمقً رضهتو "( ) ،وذم
ون َؾ َل َم َر
طمديٌ قمَوئِ َش َي " ،يف إرادة افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ آظتؽوف يف افعؼ إواخر مـ َر َم َض َ
خب ٍ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
وء َؾ ُ ِ َب َهلو َؾ َؾ َّنام َر َأ ْت
وء "( )َ ،ؾ َل َم َر ْت َظوئ َش ُي بِخ َبوء َؾ ُ ِ َب َهلو َو َأ َم َر ْت َح ْػ َص ُي بِ َ
َؾ ُ ِ َب َف ُف خ َب ٌ
ِ
خب ٍ
ِ
َزيـ ِ
ؽ َر ُش ُ
وء َؾ ُ ِ َب َهلو َؾ َؾ َّنام َر َأى َذفِ َ
ز
او َأ َم َر ْت بِ َ
ْ ُ
وء ُ َ
َى خ َب َ
قل اهلل َص َّنذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّنؾ َؿ َؿ َول " :آ ْف ِ َّن
َػ َظ ْؼا ِم ْـ َص َّنق ٍ
ون َوا ْظ َتؽ َ
ً
َض َب ْ
ت ُِر ْد َن " َؾ َؾ ْؿ َي ْعتَؽِػْ ِيف َر َم َض َ
ال " ( ) ،وذم روايي َ ":ؾ َؾ َّنام َر َأ ْت ُف َز ْيـ ُ
َى َ َ
ً
ِ
قرا "( ) ،يؼقل حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل :آؾمتػفوم ًمإلكؽور ،أي مو أردن اًمؼم،
َم َع ُف َّنـ َوـَوكًَ ْام َر َأ ًة َؽ ُق ً
 - 65ؾمقرة اًمتحريؿ ،أيي.3 :
 - 66اًمبخوري ،صحقح افبخوري  ،يمتوب اًمطالق ،سموب {مل حترم مو أطمؾ اهلل ًمؽ } [اًمتحريؿ ،]1 :ج ،7 :ص،44 :
رىمؿ.)5267:
 - 67أمحد سمـ ؿمعقى اًمـسوئل ،ادجتبك مـ افســ  ،ت :قمبد اًمػتوح أسمق همدة ،طمؾى :مؽتى اعمطبققموت اإلؾمالمقي

–

 ،1986 –1406ط ،2ج ،7:ص( ،70:رىمؿ ،)3955 :وىمول إًمبوين :صحقح.
 - 68اسمـ طمجر ،ؾتح افبوري ذح صحقح افبخوري  ،ج ،5:ص.126:
 - 69اخلبوء :ظمقؿي مـ وسمر أو صقف شمـصى قمغم قمؿقديـ أو صمالصمي.
،1

 - 70اسمـ موضمي ،شــ ابـ موجف ـتوب افصقوم  ،سموب مو ضموء ومقؿـ يبتدئ آقمتؽوف ،وىمضوء آقمتؽوف ،ج:
ص( ،563:رىمؿ ،)1771:ىمول إًمبوين :صحقح.
 - 71حمؿد سمـ إؾمحوق اسمـ ظمزيؿي ،صحقح اسمـ ظمزيؿي ،ت :د .حمؿد مصطػك إقمظؿل ،سمػموت :اعمؽتى اإلؾمالمل،
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وإكام أردن ىمضوء مؼته اًمغػم ة ،ويملكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ظمٌم أن يؽقن احلومؾ هلـ قمغم ذًمؽ
اعمبوهوة ،واًمتـوومس اًمـوش ئ قمـ اًمغػمة؛ طمرصو قمغم اًمؼرب مـف ظموصي ،ومقخرج آقمتؽوف قمـ
مقضققمف...،وومقف ؿممم اًمغػمة؛ ٕهنو كوؿمئي قمـ احلسد اعمػيض إمم شمرك إومضؾ ٕضمؾف ،وومقف شمرك
إومضؾ إذا يمون ومقف مصؾحي وأن مـ ظمٌم قمغم قمؿؾف اًمريوء ضموز ًمف شمريمف وىمطعف( ).

رابع ًو :إن اإلومراط واًمغؾق ذم اًمغػمة ًمف آصمور ؾمؾبقي قمغم يمؾ مـ إرسة واعمجتؿع يؿؽـ شمؾخقصفو ومقام يكم:
حمرم مـ ىمقل أو ومعؾ  ،وىمد ّسملم اسمـ طمجر َّ
أن اًمغػمة مل يسؾؿ مـفو أطمد مـ اًمـسوء ٕكف
 - 1ارشمؽوب مو هق ّ
مغروس ذم اًمطبوع اًمبنميي ومتعذر ومقفو مو مل شمتجووز إمم مو حيرم قمؾقفو مـ ىمقل أو ومعؾ وقمغم هذا حيؿؾ
مو ضموء قمـ اًمسؾػ اًمصوًمح مـ اًمـسوء ذم ذًمؽ( ).

 - 2زيودة اًمتقشمر ذم اًمعالىموت سملم إزواج ،وسموًمتوزم ىمد يؽقن ؾمببو ذم هدم اًمبققت وطمدوث اًمطالق
ومقؽقن اًمـدم طمقٌ ٓ يـػع ،وىمد أوىص أسمق إؾمقد اًمد ؤزم اسمـتف ،سمؼقًمف" :إيوك وافغرة ؾن و مػتوح
افطالا"( ).

ِ
َر َة َظ َذ
 - 3اهتوم اًمـوس سموًمبوـمؾ  ،ومؼد طمذر ؾمؾقامن سمـ داود قمؾقفام اًمسالم اسمـف سمؼقًمفَ " :يو ُبـ َّنَل َٓ ُتؽْث ِر ا ْفغ ْ َ
ؽ َؾ َ ِ
َأهؾِ ِ
ًَ َب ِري َي ًي.) ("...
وفؼ ِم ْـ أجؾؽ َوإِ ْن ـَوك ْ
ْ
سمل بِ َّن ِّن
ْ
 - 4ؾمػؽ اًمدموء  ،ومؼد سملم اسمـ قمبد اًمؼم مـ ىمصتل اًمعجالين وهالل سمـ أمقي أن اًمغػمة حتؿؾ قمغم ؾمػؽ
اًمدموء إٓ أن يعصؿ اهلل قمـ ذًمؽ سموًمعؾؿ واًمتثبً واًمتؼك ( ) ،وذم ىمصي إدظمول إسمراهقؿ اسمـ رؾمقل اهلل
ً َ :م ْـ
صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـ موريي قمغم قموئشي وؾممال اًمرؾمقل ًمعوئشي سمؼقًمفَ " :ـ ْقػَ ت ََر ْي َـ ؟ َؾ ُؼ ْؾ ُ
ًَ :ؾحؿ َؾـِل مو ََي ِؿ ُؾ افـِّنس ِ
َي ُس ُـ َْحل ُؿ ُف َؿ َولَ :وَٓ َّن
ًَ :مو
ي بِ َؾ ْح ِؿ َّن
َر ِة َأ ْن ُؿ ْؾ ُ
ُؽ ِّنذ َ
َ ْ
افض ْل ِن َ ْ
افش َب ُف َؿو َف ْ َ َ
َ َ
وء م َـ ا ْفغ ْ َ

يمتوب اًمصقوم ،سموب آقمتؽوف ذم ؿمقال إذا وموت آقمتؽوف ذم رمضونً ،مػضؾ دوام اًمعؿؾ ،ج:

 ،3ص،345 :

(رىمؿ .)2224 :صححف اسمـ ظمزيؿي.
 - 72اسمـ طمجر ،ؾتح افبوري ذح صحقح افبخوري ،ج ،4:ص.277 -276:
 - 73اعمصدر اًمسوسمؼ ،ج ،9:ص.326:
 - 74قمبد اهلل سمـ مسؾؿ ،اًمديـقري ،ظققن إخبور  ،سمػموت :دار اًمؽتى اًمعؾؿقي1418 ،هـ ،ج ،4:ص.76:
 - 75اًمبقفؼل ،صعى اْليامن ،ج ،2:ص( ،248 :رىمؿ.)805 :
 - 76اكظر :اسمـ قمبد اًمؼم ،افتؿفقد دو يف ادقضل مـ ادعوين وإشوكقد  ،ج ،6:ص.190:
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ِ ِ
قل اهللِ َص َّنذ اهلل َظ َؾ ْق ِف َو َش َّنؾ َؿ َمو َي ُؼ ُ
ًَ :و َب َؾغَ َر ُش َ
افس ْق َ
ػ
َأ َرى َص َب ًفو َؿو َف ْ
قل افـ ُ
َّنوس َؾ َؼ َول ف َع ٍّبع ُ :خ ْذ َه َذا َّن
وَض ْب ُظـ َُؼ ا ْب ِـ َظ ِّنؿ َم ِ
َؾو ْك َطؾِ ْؼ َؾ ْ ِ
ور َي َي َح ْق ُ
ٌ.) ("...
يتبلم ًمـو ممو ؾمبؼ أن ًمؾغػمة آصمور ؾمؾبقي شممصمر قمغم إرسة واعمجتؿع ،ومؼد شممدي إمم ارشمؽوب حمظقرات
رشقمقي ؾمقاء ًمػظقي أو ومعؾقي أو همػم ذًمؽ ،وٓ كـسك َّ
أن اًمغؾق ذم اًمغػمة يمدي ذم هموًمى احلوٓت إمم
اًمطالق وهدم إرس ،وسموًمتوزم إمم دمور اًمبققت وظمراهبو ،ومؾذًمؽ كجد َّ
أن اإلؾمالم طمثـو قمغم آقمتدال
ذم يمؾ أمقر طمقوشمـو ،ومـفو ذم أمر إرسة طمتك شمستؿر احلقوة إرسيي.
ادطؾى افسوبع :ظالج اْلشالم دشؽؾي افغرة يف ضقء افسـي افـبقيي.
شمعد مشؽؾي اًمغػمة مـ اعمشويمؾ اًمتل شمسبى قمدم اؾمتؼرار ًمألرسة اعمسؾؿي ،وظموصي إذا زادت قمـ
وضعفو اًمطبقعل ،ومؾذًمؽ أوضمد اإلؾمالم طمؾقًٓ
وقمالضمو عمثؾ هذه اعمشؽؾي شمؽؿـ ومقام يكم:
ً
أوًٓ :اًمتذيمػم سموهلل واًمرضمقع إمم رشقمف .وذًمؽ إذا يموكً اًمغػمة ؾمبب ًو ذم ىمقل ،أو ومعؾ ،أو شمٍمف ٓ
يريض اهلل ،يمام طمدث ذم ىمصي صػقي قمـدمو أؿمورت قموئشي إمم ىمٍمهو ،ومؽون شمقضمقف اًمـبل إمم طمرمي مثؾ هذا
ِ ِ ٍ
ً " ( ) ،ويمام طمدث ذم ىمصي
زَج ْ
اًمؽالم أو هذه اإلؿمورة ،سمؼقًمفَ " :ف َؼدْ َمزَجً بِؽَؾ َؿي إِ ْن ُم ِز َج ِ َهبو ا ْف َب ْح ُر َم َ
ِ
يض اهللُ قمَـفام اًمتل يموكً حتً رضمؾ ومطؾؼفو صمؿ ظمغم قمـفو ،طمتك اكؼضً قمدهتو ،صمؿ
أظمً معؼؾ سمـ يسور َر َ
ظمطبفو ،ومحؿل معؼؾ مـ ذًمؽ أكػ ًو ،ومؼول :ظمغم قمـفو وهق يؼدر قمؾقفو ،صمؿ طبفو ،ومحول سمقـف وسمقـفو ،وملكزل
اهلل:ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ ( ) " ؾدظوه رشقل اهلل
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾؼرأ ظؾقف "  ،ومؽمك احلؿقي و اؾمتؼود ٕمر اهلل ( ) ،يؼقل اًمعؾامء  :ذم ذًمؽ إؿمورة إمم قمدم
مماظمذة اًمغػماء سمام يصدر مـفو؛ ٕهنو ذم شمؾؽ احلوًمي يؽقن قمؼؾفو حمجقسم ًو سمشدة اًمغضى اًمذي أصمورشمف اًمغػمة
( ) ،ومع ذًمؽ ٓ شمبقح اًمغػمة ًمؾغققر أن يرشمؽى احلرام ،ومػل ؾممال َؾم ْع ِد ْسم ِـ ُقم َبو َد َة ًمرؾمقل اهللِ َص َّغم اهلل قمَ َؾ ْق ِف
 - 77احلويمؿ ،ادستدرك ظذ افصحقحغ ،ج ،4:ص( ،39:رىمؿ ،)6821:صححف احلويمؿ.
 - 78اًمؽممذي ،شــ افسمذي ،ج ،4ص( ،660رىمؿ ،)2502 :ىمول إًمبوين :صحقح.
 - 79ؾمقرة اًمبؼرة ،أيي.232 :
 - 80اًمبخوري ،صحقح افبخوري ،يمتوب اًمطالق ،سموب ﴿ وسمعقًمتفـ أطمؼ سمردهـ ﴾ [اًمبؼرة ]228 :ذم اًمعدة ،ويمقػ
يراضمع اعمرأة إذا ـمؾؼفو واطمدة أو صمـتلم  ،ج ،7 :ص( ،58:رىمؿ.)5331:
 - 81اسمـ طمجر ،ؾتح افبوري ذح صحقح افبخوري  ،ج ،9:ص325:
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قل اهللِ َف ْق َو َجدْ ُت َم َع َأ ْه ِع َر ُج ًال َِل ْ َأ َم َّنس ُف َحتَّنك آ ِ َ بِ َل ْر َب َع ِي ُص َفدَ َاء؟ َؿ َول َر ُش ُ
َو َؾم َّؾ َؿ سم َؼقًمفَ " :يو َر ُش َ
قل اهللِ
وج ُؾف بِوفسق ِ
ؽ بِ َْ
ػ َؿ ْب َؾ َذفِ َ
َص َّنذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّنؾ َؿَ « :ك َع ْؿ» َؿ َول :ـ َّنَال َوا َّنف ِذي َب َع َث َ
ؽ َؿ َول
وحل ِّنؼ إِ ْن ُــ ُ
ًْ َُٕ َظ ِ ُ َّن ْ
قل شقدُ ـُؿ إِ َّنكف َف َغققر و َأكَو َأؽْ ر ِمـْف واهللُ َأ ْؽ ِ
ِ
َر ُش ُ
ر مـِّنل" ( ).
َُ ُ َ
اش َؿ ُعقا إِ َػ َمو َي ُؼ ُ َ ِّن ْ ُ ُ ٌ َ
قل اهللِ َص َّنذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّنؾ َؿْ « :
َُ
وىمد سملم اسمـ قمبد اًمؼم أن اًمغػمة ٓ شمبقح ًمؾغققر مو طمرم قمؾقف ،وأكف يؾزمف مع همػمشمف آكؼقود حلؽؿ اهلل
ورؾمقًمف ،وأن ٓ يتعدى طمدوده ،وموهلل ورؾمقًمف أهمػم " ،صمؿ ىمول " :وٓ ظمالف قمؾؿتف سملم اًمعؾامء ذم أن
مـ ىمتؾ رضم ً
ال صمؿ ادقمك أكف إكام ىمتؾف ٕكف وضمده مع امرأشمف ،سملم ومخذهيو ،أكف يؼتؾ سمف ،إٓ أن يليت سملرسمعي
ؿمفداء ،حلرمي دموء اعمسؾؿلم "( ).

ثوكق ًو :آسمتعود قمـ أي شمٍمف ىمد يثػم اًمغػمة قمـد اًمطرف أظمر ،وذًمؽ واضح مـ ىمصي أؾمامء سمـً أيب
سمؽرريض اهلل قمـفام ،ومؼد يموكً شمعرف ؿمدة همػمة اًمزسمػم ريض اهلل قمـف ،ومعـدمو ًمؼقفو رؾمقل اهلل َص َّغم اهلل
" َؾدَ َظ ِوين ُث َّنؿ َؿ َول " :إِخْ إِخْ "( ) فِ َق ْح ِؿ َؾـِل َخ ْؾ َػ ُف
قمَ َؾ ْق ِف َو َؾم َّؾ َؿ ومعف كػر مـ أصحوسمف َىمو ًَم ًْ:
ً َأ ْن َأ ِشر م َع افر َج ِ
َون َأؽْ َ َر افـَّنو ِ
ف َر ُش ُ
قل اهلل َص َّنذ اهللُ
س َؾ َع َر َ
وشت َْح َق ْق ُ
ول َو َذـ َْر ُت اف ُّقز َب ْ َر َو َؽ ْ َر َت ُف َوـ َ
َ َ ِّن
َؾ ْ
ِ
ِ
ً َؾ َؿ َه َؾ ِ
ًَ :ف ِؼ َقـِل َر ُش ُ
قل اهلل َص َّنذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّنؾ َؿ
ًْ اف ُّقز َب ْ َر َؾ ُؼ ْؾ ُ
جي ُ
اشت َْح َق ْق ُ
َظ َؾ ْقف َو َش َّنؾ َؿ َأ ِّنين َؿد ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً َؽ ْ َرت َ
َؽ َؾ َؼ َول:
ً ِمـْ ُف َو َظ َر ْؾ ُ
وشت َْح َق ْق ُ
َو َظ َذ َر ْأد افـ ََّنقى َو َم َع ُف َك َػ ٌر م ْـ َأ ْص َحوبِف َؾ َلكَوخَ َٕ ْرـ َ
َى َؾ ْ
ِ
ِ
واهلل َحلؿ ُؾ ِ
ع ُف.) ("...
ؽ افـ ََّنقى ـ َ
َون َأ َصدَّن َظ َ َّنع م ْـ ُرـُقبِؽ َم َ
َ
ْ
ثوفث ًو :اًمبعد قمـ آظمتالط  :يعدّ اًمبعد قمـ آظمتالط أطمد ـمرق قمالج اًمغػمة؛ ٕن ظمؾقة اًمرضمول سموًمـسوء ىمد
شمؽقن مدقموة ًمغػمة يمؾ مـ اًمزوضملم ،وسموًمتوزم ىمد شممدي إمم هدم اًمبققت ،ومػل طمديٌ ُقم ْؼب َي سم ِـ قم ِ
َوم ٍر َر ِيض
َ ْ
قل ظ َذ افـِّنس ِ
ِ
وء " َؾ َؼ َول َر ُج ٌؾ ِم َـ إَك َْص ِ
اهللُ َقمـْف َ :أ َّن َر ُؾم َ
ور:
قل اهلل َص َّغم اهللُ قمَ َؾ ْقف َو َؾم َّؾ َؿ َىم َول " :إِ َّنيوـ ُْؿ َوافدُّق ُخ َ َ
َ
احل ْؿ َق؟ َؿ َولَ " :
ً َ
َيو َر ُش َ
احل ْؿ ُق ادَ ْق ُت " ( ) ،وىمد سملم اًمـقوي أن اعمراد سموحلؿق أىمورب اًمزوج،
قل اهلل َأ َؾ َر َأ ْي َ
وأن اخلقف مـفؿ أيمثر مـ همػمهؿ ،واًمنم واًمػتـي شمتقىمع مـفؿ أيمثر؛ ًمتؿؽـفؿ مـ اًمقصقل إمم اعمرأة واخلؾقة

 - 82مسؾؿ ،صحقح مسؾؿ ،يمتوب اًمطالق ،سموب اكؼضوء قمدة اعمتقرم قمـفو زوضمفو ،ج ،2 :ص( ،1135 :رىمؿ.)1498 :
 - 83اكظر :اسمـ قمبد اًمؼم ،افتؿفقد دو يف ادقضل مـ ادعوين وإشوكقد  ،ج ،21:ص.255:
 - 84إخ إخ :سمؽرس اهلؿزة وإؾمؽون اخلوء وهل يمؾؿي شمؼول ًمؾبعػم ًمقؼمك.
وب اًمغػمة ،ج ،7 :ص( ،35 :رىمؿ.)5224 :
 - 85اًمبخوري ،صحقح افبخوري ،يمتوب اًمـؽوحَ ،سم ُ
وب ٓ ؾقن رضمؾ سمومرأة إٓ ذو حمرم ،واًمدظمقل قمغم اعمغقبي ،ج،7 :
 - 86اًمبخوري ،صحقح افبخوري ،يمتوب اًمـؽوحَ ،سم ُ
ص( ،37:رىمؿ.) 5232 :
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مـ همػم أن يـؽر قمؾقفؿ ،سمخالف إضمـىي ،وقمودة هـوك شمسوهؾ ذم ظمؾقة اًمرضمؾ سمومرأة أظمقف ،مع أكف أومم
سموعمـع مـ إضمـبل ( ) ،وىمد أؿمور اًمؼرـمبل إمم أن اخلؾقة سموحلؿق ىمد شممدي إمم هالك اًمديـ ،أو اعمقت إن
وىمعً اعمعصقي ،ووضمى اًمرضمؿ ،أو إمم هالك اعمرأة سمػراق زوضمفو إذا محؾتف اًمغػمة قمغم شمطؾقؼفو ،وىمد سملم
قمقوض أن اخلؾقة سموٕمحوء شممدي إمم اًمػتـي واهلالك ذم اًمديـ ،ومجعؾف يمفالك اعمقت ،وأورد اًمؽالم مقرد
اًمتغؾقظ( ).

رابع ًو :اًمدقموء :يعد اًمدقموء مـ أقمظؿ إؾموًمقى ًمؽمك يمؾ مو ومقف رش وومتـي ،وموًمغػمة اًمزائدة ىمد شممدي إمم
هدم اًمبققت وظمراهبو؛ ومؾذًمؽ كجد أن اًمرؾمقل اًمؽريؿ قمـدمو ظمطى أم ؾمؾؿي وأضموسمتف سملهنو امرأة
َر ِة "( ) ومؾذًمؽ ى قمغم
همققر ،رد قمؾقفو صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمؼقًمفَ " :و َأ ْد ُظق اهللَ َأ ْن َي ْذ َه َ
ى بِو ْفغ ْ َ
يمؾ مسؾؿ قمـده همػمة زائدة ىمد شممصمر قمغم اؾمتؼرار طمقوشمف أن يدقمق اهلل أن ػػ طمدهتو قمـف؛ ًمئال شمؽقن
ؾمبب ًو ذم هدم سمقتف وأرسشمف ،وأن يصؼم قمغم شمرك يمؾ مو ٓ يريض اهلل ومخؾؼ اًمصؼم مـ أومضؾ إظمالق
اًمتل شمؽقن ؾمبب ًو ذم شمرك مو

ٓ يريض اهلل ،ومـفو اًمغػمة اًمزائدة ٕهنو ىمد شمؽقن ؾمبب ًو ذم ارشمؽوب

اعمحرموت.
خومس ًو :قمدم اؾمتؿرار اًمزوضمي ذم ًمػً اكتبوه اًمزوج إمم همػمهتو طمتك ٓ يتامدى ذم إصمورهتو ،يمام طمصؾ ذم
ًَ َف ْق َؾتفو ؾخرج بعد أن طـ أ و كومً ؾشعرت بف
مقىمػ اًمسقدة قموئشي ريض اهلل قمـفو قمـدمو يمَوك ْ
" مو َف ِ
ؽ؟ َيو
وتبعتف ؾجوء افبؼقع ؾلؿوم ؾقف يدظق ثؿ رجع ؾسبؼتف إػ افبقً واضطجعً َؾ َؼ َول:
َ
قػ اهللُ ظ َؾق ِ
ًَ َٓ :رء ُ ...ثؿ َؿ َولَ " :أ َطـَـ ِ
ًْ َأ ْن ََيِ َ
ؽ
ًُ :ؿ ْؾ ُ
َظوئِ ُش َح ْش َقو َرابِ َق ًي ( )" َؿو َف ْ
َ ْ
َّن
ْ َ
َو َر ُشق ُف ُف؟ ،) ("...وطمتك ٓ شمؾػً اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إمم أمر همػمهتو ومؼد رصومً احلديٌ

 - 87اكظر :اًمـقوي ،ادـفوج ذح صحقح مسؾؿ بـ احلجوج  ،ج ،14:ص.154:
حي َقك إِ ْؾم َام ِقمقؾ ،مٍم :دار اًمقوموء ًمؾطبوقمي
 - 88اًمؼويض قمقوض اًمقحصبل ،إـامل ادعؾؿ ذح صحقح مسؾؿ  ،ت :اًمديمتقر ْ
واًمـنم واًمتقزيع ،ط ،1ج ،7:ص.61:
 - 89مسؾؿ ،صحقح مسؾؿ ،يمتوب اجلـوئز ،سموب مو يؼول قمـد اعمصقبي ،ج ،2 :ص ( ،631:رىمؿ.) 918:
 - 90طمشقو  :وىمع قمؾقؽ احلشو وهق اًمرسمق واًمتفقٍ اًمذي يعرض ًمؾؿرسع ذم مشقف واعمحتد ذم يمالمف مـ ارشمػوع اًمـػس
وشمقاشمره  ،راسمقي :أي مرشمػعي اًمبطـ.
 - 91مسؾؿ ،صحقح مسؾؿ  ،يمتوب اجلـوئز ،سموب مو يؼول قمـد دظمقل اًمؼبقر واًمدقموء ٕهؾفو ،ج ،2 :ص( ،670 :رىمؿ:
.)974
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قل َُهل ْؿ َيو َر ُش َ
ػ َأ ُؿ ُ
قل اهللِ؟ َؿ َولُ " :ؿ ِ
إمم يمقػقي آؾمتغػور ٕهؾ اًمبؼقع سمؼقهلو َ ":ـ ْق َ
افس َال ُم َظ َذ
قِلَّ :ن
ِ
غ " يرحؿ اهللُ ادُْس َت ْؼ ِد ِم َ ِ
َأ ْه ِؾ افدِّن َي ِ
وء اهللُ بِؽ ُْؿ
غ َوادُْ ْسؾِ ِؿ َ
ور ِم َـ ادُْ ْم ِمـ ِ َ
غ مـَّنو َوادُْ ْست َْلخ ِر َ
ْ
يـ َوإِكَّنو إِ ْن َص َ
قن " ( ).
َف َال ِح ُؼ َ
شودش ًو :إؿمغول اًمغققر كػسف سمام يـسقف أمر اًمغػمة أو ػػ قمـف طمدهتوٕ ،ن ضمعؾ اًمغوئر شمػؽػمه متقضمف ًو
إمم أمر واطمد وهق مو يتعؾؼ سمغػمشمف مـ اًمطرف أظمر يؽقن ؾمبب ًو ذم زيودة طمدة اعمشؽؾي سملم إزواج وسموًمتوزم
ىمد يمدي ذًمؽ إمم اًمػراق.
شوبع ًو :تدخؾ إهؾ حلؾ مشؽؾي افغرة بغ افزوجغ وؿد يؽقن افتدخؾ بلمقر مـفو:
 - 1افـصح وافتقجقف.
ى قمغم إهؾ شمقضمقف أسمـوئفؿ وسمـوهتؿ ذم طموًمي وضمقد اًمغػمة اًمتل ىمد شمؽقن ؾمبب ًو ذم دمور اًمبققت
وهدمف ،وهذا واضح مـ ىمصي طمػصي وقموئشي ذم شمظوهرمهو قمغم اًمـبل ومؼد وضمف قمؿر اسمـتف اًمتقضمقف
اًمصحقح َوم َؼ َول َهلو " :يو بـَق ُي إِك ِ
َّنؽ َف ُس ِ
غ َر ُش َ
ون
قل اهلل َص َّنذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّنؾ َؿ َحتَّنك َي َظ َّنؾ َي ْق َم ُف ؽ ْ
َض َب َ
اج ِع َ
َ ُ َّن
َ
َ
ً َح ْػ َص ُيَ :واهلل إِكَّنو َفـ َُر ِ
ى َر ُشقفِ ِف َص َّنذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف
غ َأ ِّنين ُأ َح ِّنذ ُر ِك ُظ ُؼق َب َي اهلل َو َ
اج ُع ُف َؾ ُؼ ْؾ ُ
َؾ َؼو َف ْ
ًَ :ت ْع َؾ ِؿ َ
ؽَض َ
ِ
ِ ِِ ِ
ى رش ِ
وهو ُ -ي ِريدُ
قل اهلل َص َّنذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّنؾ َؿ إِ َّني َ
َو َش َّنؾ َؿ َيو ُبـَ َّنق ُي َٓ َيغ َّنُركَّنؽ َهذه ا َّنفتل َأ ْظ َج َب َفو ُح ْسـ َُفو ُح ُّق َ ُ
َظوئِ َش َي  ،) (" ...-ىمول اعمفؾى :وومقف أن اًمصفر ىمد يعوشمى اسمـتف قمغم اإلومراط ذم اًمغػمة قمغم زوضمفو،
ويـفوهو قمـ مسوموة مـ هل قمـد اًمزوج أطمظك مـفو؛ ًمئال حيرج ذًمؽ اًمزوج ،ويئقل إمر إمم
اًمػرىمي( ).

 - 2افؼطع فسبى هذه افغرة وإ وؤه.
وذًمؽ ذم طمول وضمقد ؾمبى هق اًمذي أوضمد اًمغػمة سملم اًمزوضملم واًمتل ىمد شممدي إمم دمور إرسة وإهنوء
اًمعالىمي ،ومؼد يتدظمؾ إهؾ حلؾ هذه اعمشؽؾي واًمؼضوء قمغم مو هق ؾمبى هلو ،ومؼد روي ِ
قمَـ اعم ِ ْس َق ِر ْسم ِـ
قل اهلل َص َّنذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّنؾ َؿ َي ُؼ ُ
ً َر ُش َ
قل َو ُه َق َظ َذ ادِـ َ ِْز " :إِ َّنن َبـِل ِه َشو ِم ْب ِـ ادُ ِغ َر ِة
خمَ َْر َم َيَ ،ىم َولَ " :ش ِؿ ْع ُ
اشت َْل َذكُقا ِيف َأ ْن ُيـْؽِ ُحقا ا ْبـَت َُف ْؿ َظ ِ َّنع ْب َـ َأ ِ َضوفِ ٍ
ال آ َذ ُن ُث َّنؿ َٓ آ َذ ُن ُث َّنؿ َٓ آ َذ ُن إِ َّنٓ َأ ْن ُي ِريدَ ا ْب ُـ َأ ِ
ى َؾ َ
ْ
 - 92اعمصدر اًمسوسمؼ ،ج ،2:ص( ،670:رىمؿ.)974 :
وب
 - 93اًمبخوري ،صحقح افبخوري  ،يمتوب شمػسػم اًمؼرآنَ ،سم ُ
(رىمؿ.)4913:
 - 94اسمـ سمطول ،ذح صحقح افبخوري ،ج ،7:ص.346:

214

{ َشم ْبت َِغل مر َضو َة َأزْ َو ِ
اضم َؽ } ،ج ،6 :ص،156 :
َْ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َضوفِ ٍ
اهبو َو ُي ْم ِذيـِل َمو آ َذ َاهو " ،وذم
ى َأ ْن ُي َط ِّنؾ َؼ ا ْبـَتل َو َيـْؽ َح ا ْبـَت َُف ْؿ َؾنِك ََّنام ه َل َب ْض َع ٌي مـِّنل ُي ِري ُبـل َمو َأ َر َ َ
روايي " :إِ َّنن َؾوضِ َؿ َي ِمـِّنل َوإِ ِّنين َأ ََت َّنَقفُ َأ ْن ُت ْػت ََـ ِيف ِديـ ِ َفو ،) ( " ...ىمول اسمـ طمجر " :أن شمػتـ ذم ديـفو
يعـل أهنو ٓ شمصؼم قمغم اًمغػمة ،ومقؼع مـفو ذم طمؼ زوضمفو ذم طمول اًمغضى مو ٓ يؾقؼ سمحوهلو ذم اًمديـ "
( ) ،ومػل ذًمؽ ؾمد ٕسمقاب اًمػتـ واًمػسود قمغم اًمعبود( ).

ومبذًمؽ كجد أن اإلؾمالم أوضمد ًمؽؾ مشؽؾي طمالً ،ومـ هذه اعمشويمؾ مشؽؾي اًمغػمة اًمزائدة اعمدمرة ًمبـقي
إرسة ،ومؼد أوضمد هلو اإلؾمالم طمؾقًٓ متعددة هلو  ،شمتؿثؾ ذم آًمتزام سمنمع اهلل وقمدم معصقتف ،وصؼم يمال
اًمزوضملم قمغم سمعضفام ،واًمبعد قمـ يمؾ مو يسبى اًمغػمة ويـؿقفو قمـد اًمطرف أظمر؛ وذًمؽ مـ أضمؾ احلػوظ
قمغم اًمبققت اعمسؾؿي مـ اهلدم سمسبى اًمغؾق ذم وضمقد هذه اًمصػي.
افـتوئٍ:
شمتؾخص كتوئٍ هذه اًمدراؾمي ومقام يليت:
أوًَٓ :أ َّن معـك اًمغػمة :احلؿقي وإكػي اعمبـقي قمغم اًمصالح واإلصالح واعمـػعي.
ثوينًا َ :أ َّن صػي اًمغػمة مـ صػوت اًمؽامل اًمثوسمتي هلل شمعومم ،واًمتل كممـ سمؾػظفو ومعـوهو ،و َيم ْقػفو جمفقل ،طمقٌ
ورد اًمتٍميح هبو ذم أطموديٌ صحقحي قمديدة.
ثوفٌ اًمغػمة سموًمـسبي ًمؾـسوء أمر ومطري همريزي ،وًمؽـ ى آقمتدال ومقف طمتك ٓ يؽقن ؾمببو ذم هدم اًمبققت.
ًا :
رابع ًا ً :مؾغػمة سموًمـسبي ًمؾـوس أكقاع ،مـفو اعمحؿقد ومـفو اعمذمقم ،ومـفو مو هق مـ ـمبوع اًمـوس ،وًمؽؾ كقع
طمؽؿ رشقمل صف.
خومس :وضع اإلؾمالم ضقاسمط ًمؾغػمة ،طمتك شمؽقن متقاومؼي مع اًمنمع وهمػم خموًمػي ًمف .
ًا
شودس :اعمممـ احلؼ يغور ،واًمرؾمقل أهمػم مـف ،واهلل ضمؾ وقمال أهمػم مـ رؾمقًمف ،ومدل ذًمؽ قمغم أمهقي اًمغػمة،
ًا
ومؽوكتفو ذم طمقوة اًمعبود.

 - 95مسؾؿ ،صحقح مسؾؿ  ،يمتوب ومضوئؾ اًمصحوسمي ،سموب ومضوئؾ وموـمؿي سمـً اًمـبل قمؾقفو اًمصالة واًمسالم ،ج ،4 :ص:
( ،1903رىمؿ.)2449:
 - 96اسمـ طمجر ،ؾتح افبوري ذح صحقح افبخوري  ،ج ،9:ص.329:
 - 97قمبد اعمحسـ اًمعبود ،ذح شــ أ داود  ،ج ،10:ص.465:
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شوبع ًا ً :مؾغػمة قمـد إزواج أؾمبوب يمثػمة ،شمعرضً إطموديٌ اًمنميػي هلذه إؾمبوب ،مـ ظمالل طمقوة اًمـبل
اًمؽريؿ ،وزوضموشمف ،ومـ ظمالل طمقوة اًمصحوسمي.
ثومـً :مضعػ اًمقازع اًمديـل وقمدم آًمتزام سمنمع اهلل دور يمبػم ذم اكعدام اًمغػمة قمـد إزواج.
ًا
توشع ًا ً :مؾغػمة آصمور كػسقي وأرسيي واضمتامقمقي شمظفر ذم أىمقال اًمغوئر ،وأومعوًمف ،وطمريموشمف.
ظوذ ًاً :مؾغػمة قمالج أوضمده اإلؾمالم مـ ظمالل شمعومالت اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مع زوضموشمف وأهؾ سمقتف.
ّ
وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وآًمف وصحبف أمجعلم.
وآظمر دقمقاكو أن احلؿد هلل رب اًمعوعملم ،
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