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مقجمة

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

يقػؿ تعالى في كتابو العديد: 

ًة  ـٍ ﴿ َوِمْغ آَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأنُفِدُكْع َأْزَواًجا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ َوَرْحَسًة ِإفَّ ِفي َذِلَظ آلَياٍت ِلَقْػ
َيَتَفكَُّخوَف ﴾

 (12 -)الخـو

ف أقجس عقج عمى وجو األرض عقج الدواج، ألف هللا إ
سبحانو وتعالى حيشسا خمق الحكخ واألنثى جعل 
العبلقة بيشيسا مغ خبلؿ الدواج فقط، وليذ ثسة 
عبلقة أخخػ، فعبلقة الحكخ باألنثى عبلقة زواج، ال 
عبلقة صجاقة، وال عبلقة مخادعة، وال عبلقة عذق، 
وال عبلقة تدمية، وىشاؾ عذخات العبلقات اآلف في 
جاىمية القخف العذخيغ بيغ الحكخ واألنثى ال عمى 
أساس الدواج، بل عمى أساس التدمية أحيانًا، أو 

ػحيجة الشطيفة في العبلقة عمى أساس الحب، عمى أسذ ما أندؿ هللا بيا مغ سمصاف، في خزع كل ىحا القشاة ال
بيغ الجشديغ ىي الدواج.

شبيعة الحياة الجنيا بأكسميا شبيعة أساسيا االبتبلء، وكل ما ركب في اإلنداف حيادؼ في األصل، يسكغ أف يػجو 
تػجييًا صحيحًا أو تػجييًا خاشئًا، لحلظ أراد ربشا سبحانو وتعالى حيشسا خمقشا أف نعسخ األرض، والجافع الجشدي 

 حقق بقاء الشػع اإلنداني.ي
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مغ رحسة هللا أنو جعل اإلسبلـ وسصيا فيػ لع يكبح ىحه الغخيدة التي أودعيا هللا فيشا، فيػ خمق فيشا حب الذيػات 
مغ الشداء والبشيغ، وىحا ليذ خصأ مشا، إنسا ىػ مخكب في أصل فصختشا، فمع يكبح ىحه الغخيدة كسا فعمت 

أشمقتيا العمسانية، فالخىبانية تصخفت بكبح ىحه الغخيدة، والعمسانية تصخفت بإشبلؽ ىحه الخىبانية، ولع يصمقيا كسا 
 الغخيدة، بيشسا وقف اإلسبلـ في الػسط، وىحه الغخيدة التي أودعيا هللا فيشا رسع ليا قشػات نطيفة.

بيغ رجٍل وامخأة، وىحا العقج الدواج ىػ القشاة الشطيفة الػحيجة لتحقيق بقاء الشػع والدواج أقجس عقٍج عمى اإلشبلؽ 
 يحتاج إلى محافطة، ويحتاج إلى تجعيع، فتجعيسو يكػف بتصبيق الذخيعة.

الحياة تحتاج إلى عمع حقيقي، عمع عسيق، يجب أف تعخؼ مغ أنت؟ لساذا ركبت فيظ ىحه الذيػات؟ ماذا يشبغي 
أف يفقج اترالو باهلل بخخوجو عغ مشيج أف تفعل؟ ألف الذيء الخصيخ أنو يسكغ إلنداف أف يفقج ديشو بامخأة، أو 

 .هللا، أو أف يفقج سعادتو كميا بذيػة مشحخفة

فبل تعجب إذا رأيت في القخآف الكخيع آيات كثيخة تشطع 
عبلقة السخأة بالخجل، وال تعجب أف الحيغ سمسػا مغ 
العصب ىع الحيغ شبقػا مشيج هللا عد وجل،وال تعجب 

لفة لسشيج هللا، أف البيػت التي انيارت بدبب مخا
فالسجتسع يقاس تساسكو وقػتو بتساسظ أسخه، فقج 
شاءت حكسة هللا أف يكػف ىحا السجتسع، ىحا الرخح 
الكبيخ مؤلف مغ خبليا، فاألسخة ىي الخمية، ولحلظ 
أؼ نطاـ يخعى األسخة، ويقػييا، ويجعسيا ويديل 

ـ يديع في تحمل األسخة، وفي تفككيا، وفي العقبات أماـ إنذائيا ىػ نطاـ يديع في تقػية السجتسع، وأؼ نطا
 انحخافيا ىػ نطاـ ييجـ السجتسع.
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جعل هللا الدوجة مغ شبيعة الدوج اإلندانية تفكخ كسا 
ُيفكخ وتذعخ كسا يذعخ وتحب كسا يحب وتتسشى كسا 
يتسشى وتؤمغ كسا يؤمغ وتخقى كسا يخقى وُيدعجىا ما 

و وُيخضييا ُيدعجه ويؤلسيا مايؤلسو وُيغزبيا ما ُيغزب
ما ُيخضيو، ومغ رحسة هللا أنو سػػ بيغ الخجل والسخأة 
مداواة تامة مغ حيث التكميف ومغ حيث التذخيف، 
لكغ جعل هللا لمخجل شبيعة جدسية وعقمية ونفدية 
تختمف عغ شبيعة السخأة الجدسية والعقمية والشفدية، 

ـ غيخ كاؼ الستسخار الحياة البذخية فسا نقز فيسا ليدا متذابييغ لكشيسا متكامبلف وخرائز أحجىسا شخط الز 
مغ قػة إدراؾ السخأة وضعف اىتساميا بالقزايا العامة وىػ كساؿ فييا وضخورٌؼ ِلُحدِغ أداِءىا لػضيفتيا التي 
أنيصت بيا وما زاد مغ قػة انفعاليا وشجة اىتساميا بأوالدىا كساؿ فييا وضخورؼ لحدغ تخبيتيا ألوالدىا وما زاد في 

لخجل قػة إدراكو ونقٍز في شجة انفعالو كساؿ فيو وضخورٌؼ ألداء ميستو التي ُأنيصت بو فيسا متكامبلف كل قػة ا
 مشيسا يكّسل اآلخخ.

مغ السدمسات أف الدواج اإلسبلمي فيو عػامل استسخاره، وأف الدواج غيخ اإلسبلمي فيو عػامل انيجامو فحيشسا 
لجيسػمة، فالدوج الحؼ يتسشى أف يدعج بدوجتو، وأف تدعج بو زوجتو، ُيبشى الدواج عمى حدغ االختيار تكتب لو ا

والدوج الحؼ يتسشى أف يجـو ىحا الدواج، وأف تتشامى العبلقة بيغ الدوجيغ عمى مخِّ األياـ والذيػر، ىحا الدوج 
ؼ إلى  عميو أف يغسَّ برخه عغ محاـر هللا، ألف اإلنداف إذا أشمق برخه دفع الثسغ باىطًا، فإشبلؽ البرخ يؤدِّ

فداد ذات البيغ، وغسُّ البرخ يؤدؼ إلى السػافقة فيسا بيغ الدوجيغ حيث أف هللا يمقي في قمب الدوجة حبَّ 
 زوجيا، ويمقي في قمب الدوج حبَّ زوجتو.
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أيزا مغ عطسة الدواج اإلسبلمي أف هللا يكػف بيغ 
الدوجيغ، فكل شخؼ يخذى هللا أف يطمع الصخؼ 

تقخب إلى هللا بخجمة الصخؼ اآلخخ، وكل شخؼ ي
اآلخخ، فميدت البصػلة أف تتدوج بل أف تبقى 
متدوجًا، والبصػلة أيتيا السخأة ال أف تتدوجي بل أف 

 تكػني تحت رجل صالح.

السذكمة األولى في العالع اإلسبلمي والتي تكاد تقع 
نحقق شسػحو وفق مشيج هللا، وإما عمى سمع األولػيات، مذكمة الذباب، فالذاب قشبمة متفجخة، فإما أف نخعاه، و 

 سيكػف ىحا الذاب أحج أسباب دمار ىحه األمة.

نحغ نعير في زمغ الفداد، وزمغ الفتغ اليقطة، 
وزمغ الذيػات السدتعخة، وزمغ التفمُّت، وزمغ الذػارع 
السفعسة بالشداء الكاسيات العاريات، وزمغ أف كلَّ 

يو صػرة شيٍء أريج لو أف يخوج، ال بجَّ أف يكػف عم
 .امخأٍة متبحلة 

في مثل ىحا الدمغ الرعب يكػف كيف اإلنداف ىػ 
بيتو، وكيفو مدججه، وممجؤه اسختو، فالسؤمغ يفخُّ 
بجيشو حفاضًا عمى سبلمة اترالو باهلل عدَّ وجل 
وسبلمة قمبو، لكغ ربشا سبحانو وتعالى مغ عطيع كخمو أف كلَّ مؤمٍغ آثخ رضػانو عمى شيٍء مألػٍؼ عشج الشاس، 

س يعػّضو هللا عدَّ وجل عصاء وسكيشة ورحسة يجج حبلوتيا إلى يػـٍ يمقاه، مغ أجل ىحا ومباٍح عشج معطع الشا
البج مغ ُيدارع السخء في الدواج ألف الذاب إذا اكتسمت رجػلتو وتػفخ لو عسل ُيجرُّ عميو بعس الساؿ البج مغ أف 

وأحفع لمفخج، أما إذا لع يسكغ يحفع ديشو بالدواج والشبي عميو الربلة والدبلـ وصف الدواج بأنو أغس لمبرخ 
أف يتدوج ألسباب أو ألخخػ فعميو بالربخ لكغ الدواج أولى فأخػؼ ماخاؼ الشبي عمى أمتو مغ بعجه ىي 
الشداء، والذاب أخصخ شيء يسكغ أف يػدؼ بو إلى الياوية أف تدؿ قجمو فيتحخؾ بعسل اليخضي هللا عد وجل 
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وتػفخ لو عسل ُيِجرُّ عميو بعس الكدب أصبح أىبًل لمدواج وعمى فسغ تدوج ممظ نرف ديشو فسغ اكتسمت رجػلتو 
 السجتسع أف يدعى لتػفيخ ىحا السصمب السذخوع لكل شاب.

كلَّ إنداف لو مأخح أو نقصة ضعف يؤخح مشيا، وأف الذباب وغيخ الذباب في زمغ الفتشة أكبخ مأخٍح يؤخحوف 
ـٍ يدّلػف فييا مػضػع البرخ، ومغ لػاـز السؤمغ غس برخه عغ محاـر هللا، لحلظ أمخ الذخع  مشو، وأكبخ مدلة قج

 الحشيف بحفع الفخوج، كسا أمخ بغس األبرار، وجعل غس األبرار ثسشًا لحفع الفخوج.

إذا لع نتحخؾ جسيعًا، ونحلل العقبات، ونيدخ الدبل، إذا لع نتداىل مع الخاشبيغ، إذا لع نقبل بذخوط دوف 
اح، وتكثخ دور شسػحاتشا، يحل الدفاح مكاف الشك
 الجعارة، وتكثخ وسائل الستع الخخيرة.

اليخفى عمى أحج أنو مغ الطػاىخ السشتذخة في 
السجتسعات اإلسبلمية إقامة أعخاس عالية التكمفة فيحا 
الحؼ يدوج ابشو وىػ في يدخ ، ليتو يتبخع في تدويج 
شاب آخخ ، ىحه الحفبلت التي ُتشفق فييا مئات 

بلييغ ، كل حفمة مغ السسكغ األلػؼ ، بل عذخات الس
 أف تدوج خسديغ شابًا وتحرشيع.

وبعج... فإف نجاحظ ال يدسى نجاحا إال إف كاف شامبل، ونجاحظ في زواجظ يشعكذ عمى السجتسع ألف ىحا 
السجتسع الكبيخ أساسو أسخ ، فإذا تساسكت األسخة تساسظ السجتسع ، إذا تفػقت األسخة تفػؽ السجتسع ، إذا قػيت 

قػؼ السجتسع ، وكل شخائع الدساء تجعع األسخة بيشسا كل الشطع األرضية تجعػ إلى تقػيزيا، فإذا بشي  األسخة
الدواج عمى معرية هللا يتػلى الذيصاف التفخيق بيغ الدوجيغ ، ولػ تػافخت ليحا الدواج كل أسباب الشجاح ، وإذا 

 تػلى هللا في عميائو التػفيق بيغ الدوجيغ .بشي الدواج عمى شاعة هللا ولػ افتقخ إلى معطع مقػمات نجاحو ي
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ىحا الكتاب ميع لكل شاب وشابة مقببلف عمى الدواج كي يكػف ليع كتاب إرشاد ومخجعا في كل أحػاليع كي 
 تدتقيع أسختيع عمى ما يخضي هللا عد وجل.

حيث يبجأ مغ ما قبل يتألف الكتاب مغ أكثخ مغ ألف صفحة تتشاوؿ كل ما يتعمق بسدألة الدواج في اإلسبلـ ، 
 الدواج مغ خبلؿ خسدة فرػؿ ىي: 

 العقج . -الخصبة  -أحكاـ الدواج  -أىسية الدواج و عػائقو  -مفيـػ الدواج في اإلسبلـ 

 ثع نشتقل لمحياة الدوجية مغ خبلؿ خسدة فرػؿ أيزًا و ىي : 

 الحقػؽ . -نتائجو الذقاؽ الدوجي و  -آداب السعاشخة  -الدعادة الدوجية  -إعبلف الدواج 

 ثع يتشاوؿ الكتاب بعس القزايا الستعمقة بالدواج و ىي عبارة عغ خسدة فرػؿ و ىي :

 أحكاـ الصبلؽ . -انحخاؼ االوالد  -أحكاـ العػرة  -حقػؽ األبشاء عمى اآلباء  -حقػؽ اآلباء عمى األبشاء 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 األوؿ : ما قبل الدواج الباب
 الفرل األوؿ : مفيـػ الدواج في اإلسبلـ

 الفرل الثاني : أىسية الدواج و عػائقو 

 الفرل الثالث : أحكاـ الدواج 

 الفرل الخابع : الخصبة 

 الفرل الخامذ : العقج 
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 مفيػـ الدواج في اإلسالـ:  وؿالفرل األ 

 الفخوقات بيغ الخجل والسخأة ( :  5-2الجرس ) 

 ( : عبلقة الخجل بالسخأة وكيفية التعامل معيا ضسغ الدشغ الكػنية5 - 2الجرس )

   : الدواج اإلسبلمي ومكانة السخأة وأىسيتيا في السجتسع اإلسبلمي (5-3)الجرس 

 فصخة إندانية ومرمحة اجتساعية( : الدواج 5-4الجرس )

 ميخ السخأة ( :  5 - 5الجرس ) 
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 األوؿ : ما قبل الدواج الباب

 : مفيـػ الدواج في اإلسالـ الفرل األوؿ

 الفخوقات بيغ الخجل والسخأة( :  5-1الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ. 

 أييا اإلخػة الكخاـ، نعػد إلى دروسشا الستدمدمة إلى درس التخغيب في الشكاح، وال سيسا بحات الجيغ الػلػد. 

 ليدت السخأة كالخجل: 

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

ـِ اآْلِخِخ  َفاَل ُيْؤِذي َجاَرُه، َواْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء َخْيًخا، َفِإنَُّيغَّ ُخِمْقَغ ِمْغ ِضَمٍع، َوِإفَّ َأْعَػَج )) َمْغ َكاَف ُيْؤِمُغ ِباَّللَِّ َواْلَيْػ
َمِع َأْعاَلُه، َفِإْف َذَىْبَت ُتِقيُسُو َكَدْخَتُو، َوِإْف َتَخْكَتُو َلْع َيَدْؿ َأْعَػَج، َفاْسَتْػُصػا بِ   ((الشَِّداِء َخْيًخا َشْيٍء ِفي الزِّ

 )صحيح البخارؼ(

 مغ الخصأ الفادح أف تطغ أف السخأة كالخجل، ىحا يشصمق مغ قػلو تعالى:

 ﴿ َوَلْيَذ الحََّكُخ َكاأْلُْنَثى﴾

 )سػرة آؿ عسخاف(
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 مػاضع الفخوؽ بيغ الخجل والسخأة: 

 بشية السخأة:  - 1

بشية السخأة الفكخية والجدسية والشفدية واالجتساعية تختمف كميًا عغ بشية الخجل، وما ميل كل مشيسا لآلخخ إال ألف 
كل واحج يكسل نقرو في اآلخخ، فالشقز االنفعالي والعاشفي عشج الخجل يكسمو بدوجتو، السخأة دائسًا متأججة 

يعج زواجو أحج فرػؿ حياتو، أما السخأة يعج زواجيا كل  العاشفة محبتيا اىتساميا غيختيا عصفيا، بل إف الخجل
 فرػؿ حياتيا، فمحلظ حيشسا قاؿ هللا عد وجل: 

 ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا﴾

)  )سػرة الخـو

عمة الدكغ أف السخأة تكسل نقريا بالخجل، فتدكغ 
خجل يكسل نقرو بالسخأة فيدكغ إلييا إليو وأف ال

وحيشسا نفيع أف الشداء والخجاؿ متذابيػف وقعشا في 
 خصأ كبيخ.

يخوػ أف قزية السخأة والخجل ثارت في مصمع عرخ 
الشيزة في مرخ، وثار نقاش عسيق وخبلفات وكل 
إنداف أدلى بخأيو وبقت السعخكة شاحشة سشػات عجيجة 

ي يحدع ىحا السػضػع، إنداف حدع السػضػع ال بسحاضخة، جاء بكيذ فيو ثع عقج مؤتسخ بجامعة القاىخة لك
بزع فئخاف وأشمقيع فالشداء كميغ خافت! فخؽ واضح بيغ السخأة والخجل، حيشسا كشا في جامعة دمذق كمية التخبية 
الكتاب درسشا كتاب يدسى الكتاب األوؿ في الفخوقات الجقيقة بيغ الشداء والخجاؿ، والسػضػع حػؿ األشفاؿ، 

 ثسانسائة صفحة يجرس حػؿ جامعات العالع تقخأه ال تجج عشػانًا لو أفزل مغ قػلو تعالى: 

 ﴿ َوَلْيَذ الحََّكُخ َكاأْلُْنَثى﴾

 )سػرة آؿ عسخاف(
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 اىتسامات السخأة:  -2

جسالي، قزية الحاكخة عشج السخأة غيخ الخجل، قزية التفكيخ والسحاكسة واالنفعاؿ واالىتسامات ، السخأة نسصيا 
ييسيا تختيب البيت، وتشطيفو، وتججيج األثاث، والجىاف، اىتسامات كبيخة، لػ كشت تأتي البيت فتججىا متابعة 
لؤلخبار كمسًة َكمسًة، تفيع تسامًا مخاكد القػػ، لكغ البيت في حالة فػضى، وال يػجج شعاـ، تكاد تخخج مغ جمجؾ، 

 بخمجيا ىكحا.ىي ليذ ليا ميػؿ لؤلخبار، لكشيا جسالية، هللا 

 فكل إنداف يشتطخ أف تكػف زوجتو مثمو يكػف جاىبل، لحلظ قالػا: دارىا تعر بيا. 

َمِع َأْعاَلُه (()) َواْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء َخْيًخا، َفِإنَُّيغَّ ُخِمْقَغ ِمْغ ِضَمٍع،   َوِإفَّ َأْعَػَج َشْيٍء ِفي الزِّ

 يػجج انحشاء لكغ بديط، فقج يكػف االنحشاء ىػ
الكساؿ ! الحع عطاـ القز لػ لع تكغ مشحشية ال 
تحتسل كساليا في انحشائيا، ىكحا قالػا، الشقز 
كساؿ! الديارة الذاحشة مكاف الخكاب مكاف ضيق، 
وأكبخ مكاف لمبزاعة، أليذ ىحا ىػ الكساؿ في 
الذاحشة ؟ ألف ميستيا نقل البزاعة، سيارة الخكاب 

ىحا كساؿ فييا، أكبخ مكاف لمخكاب، وأقمو لمبزاعة، و 
فسا نقز مغ مكاف الخكاب، وزاد مغ مداحة الذحغ 

كساؿ في الذاحشة، وما نقز مغ كساؿ البزائع، وزاد في مكاف األشخاص كساؿ في الديارة الدياحية، فقج يكػف 
الشقز كساال والكساؿ نقًرا، عمى كل السخأة والخجل متكامبلف، وىي مداوية لو في التكميف والتذخيف، 

 ولية.والسدؤ 

 أما اآلية: 

 ﴿ َوَلْيَذ الحََّكُخ َكاأْلُْنَثى﴾
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 والجليل: 

 ﴿ َوَلُيغَّ ِمْثُل الَِّحي َعَمْيِيغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ َوِلمخَِّجاِؿ َعَمْيِيغَّ َدَرَجٌة﴾

 )سػرة البقخة(

تحتاج قخاًرا واحًجا، ىحه درجة القيادة، قج يكػف ضابصاف في رتبة واحجة، ال بج مغ تسيد أحجىسا بالقيادة، فالقيادة 
 لحلظ حيشسا فزل الخجل عمى السخأة فزل بجرجة القيادة.

 وكاف عميو الربلة والدبلـ فيسا ورد في األثخ:

 )) إذا دخل بيتو كاف بدامًا ضحاكًا، وكاف يقػؿ: أكخمػا الشداء فسا أكخميغ إال كخيع، وال أىانيغ إال لئيع (( 

َمِع َأْعاَلُه (( )) َواْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء َخْيخً   ا، َفِإنَُّيغَّ ُخِمْقَغ ِمْغ ِضَمٍع، َوِإفَّ َأْعَػَج َشْيٍء ِفي الزِّ

أعمى مكاف بالزمع ىػ الخأس، صعب أف تقشعيا، فكل إنداف يتخيل زوجتو عشجىا قػة تفكيخه واىتساماتو يكػف 
 عمى خصأ.

يو، ويجور ليخخج الساء مغ البئخ، فالسمظ دخل ممظ بدتاًنا فػجج صاحب البدتاف أحزخ حراًنا، وأعرب لو عيش
ذكي ججًا، لفت نطخه أف ىحا الحراف معرػب العيشيغ، وفي عيشو جخس، فاستجعى صاحب البدتاف، وقاؿ لو: 
ِلَع عربت عيشيو ؟ قاؿ: لئبل يراب بالجوار، قاؿ: ولَع وضعت في عشقو الجمجل ؟ قاؿ: لئبل يقف، فإذا وقف 

 ، فكخ السمظ، ثع قاؿ: وإذا تػقف وىد رأسو ؟ قاؿ الفبلح: وىل لو عقل كعقمظ! الرػت عخفت أنو تػقف الحراف

أحيانًا يخيج اإلنداف أف تكػف زوجتو مثمو، ال ليدت مثمظ، اىتساماتيا غيخ اىتساماتظ، ورغباتظ وبشيتظ 
ثمظ فأنت وتػجيظ..... فحيشسا تزع السخأة في مكانيا الرحيح فأنت عمى حق، أما حيشسا تتسشاىا أف تكػف م

 جيمت الحقيقة.

َمِع َأْعاَلُه، َفِإْف َذَىْبَت ُتِقيُسُو َكَدْخَتُو ((   )) َوِإفَّ َأْعَػَج َشْيٍء ِفي الزِّ
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 وفي رواية: 

 )) كدخىغ شالقيغ، فاستستعػا بيغ عمى عػج، َوِإْف َتَخْكَتُو َلْع َيَدْؿ َأْعَػَج ((

تسذي األمػر، والعياذ باهلل عجد األزواج السخفقيغ في زواجيع قزية العسخ رجل ذكي يجارؼ زوجتو وىي تجاريو 
 عجد كبيخ ججًا، ىي عشيجة، وىػ عشيج كل عسخىع مذاكل.

جاء أخ قاؿ: والجتي مصمقة، وتدكغ عشج أبي، كل يـػ يتذاجخوف، عشجىا ثبلثة شباب، فالذجار بذكل دائع، ىحا 
ة حتى يشذأ عمى ىحه القيع، فأخصخ شيء أف يشذأ يدبب ضياع األوالد، الصفل يمدمو جػ مغ األنذ والسحب

 الذباب في بيت فيو خرػمات، فالشبي وجيشا تػجيو رائع ججًا قاؿ: 

َمِع َأْعاَلُه، فَ  ِإْف َذَىْبَت ُتِقيُسُو )) َواْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء َخْيًخا، َفِإنَُّيغَّ ُخِمْقَغ ِمْغ ِضَمٍع، َوِإفَّ َأْعَػَج َشْيٍء ِفي الزِّ
 َدْخَتُو، َوِإْف َتَخْكَتُو َلْع َيَدْؿ َأْعَػَج َفاْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء َخْيًخا ((كَ 

 مجاراة الخجل المخأتو مغ تساـ الحكسة والعقل: 

 ثبلثة تجارييع: زوجتظ دارىا تعر بيا، قمبظ تجاريو تعر بو، وسيارتظ، زوجتظ وقمبظ وسيارتظ، والعاقل يجارؼ.

تكػف سعيًجا مع زوجة مغ الجرجة الخامدة بالحكسة، ويسكغ أف تذقى بدوجة مغ الجرجة  إخػانشا الكخاـ، يسكغ أف
 األولى بالحسق، السجاراة بحؿ الجنيا مغ أجل الجيغ، والسجاىشة بحؿ الجيغ مغ أجل الجنيا.

 َع الحجيث الثاني: َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمَّ 

َيا َوِبَيا ِعَػٌج، َوِإْف )) ِإفَّ اْلَسْخَأَة ُخِمَقْت ِمْغ ِضَمٍع، َلْغ َتْدَتِقيَع َلَظ َعَمى َشِخيَقٍة، َفِإِف اْسَتْسَتْعَت ِبَيا اْسَتْسَتْعَت بِ 
 َذَىْبَت ُتِقيُسَيا َكَدْخَتَيا َوَكْدُخَىا َشاَلُقَيا ((

 )صحيح مدمع(
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 َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع:َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة 

 )) اَل َيْفَخْؾ ُمْؤِمٌغ ُمْؤِمَشًة، ِإْف َكخَِه ِمْشَيا ُخُمًقا َرِضَي ِمْشَيا آَخَخ ((

 )صحيح مدمع(

ال يفخؾ أؼ ال يكخه، مخة زارني أخ يخيج أف يصمق 
زوجتو، فأنا استجرجتو قمت لو: ىل تخػنظ ؟ قاؿ: 
أعػذ باهلل، أنقى مغ ماء الدساء ! قمت لو: قحرة ؟ 
قاؿ: ال وهللا ىي نطيفة ! ىل تصيػ لظ الصعاـ ؟ 
قاؿ: شعاميا لحيح ججًا، ثع خجل بشفدو، لع يكسل، 
قاؿ: ال يػجج مذكمة أستاذ، ال يػجج مذكمة !!!!!! 
عشجما وجج شبخا جيًجا، وأخبلقيا عالية، ونطيفة 

 يجب أف يخترخ.

 فمحلظ: 

 اَل َيْفَخْؾ ُمْؤِمٌغ ُمْؤِمَشًة (( )) 

إذا كخه الخجل زوجتو يتحكخ ميداتيا، وهللا إذا أصاب الخجَل شكػٌؾ بدوجتو صارت حياتو جحيًسا، فسغ عشجه زوجة 
شخيفة وعفيفة وشاىخة ال تقجر بثسغ، ال أحج دخل البيت وأنت في عسمظ، يػجج بعس الشاس ىحه مذكمتيع 

 زوجتو يحكخ ميداتيا، يعصييا إجازة، قاؿ: الكبيخة، فإذا كخه الخجل 

 )) اَل َيْفَخْؾ ُمْؤِمٌغ ُمْؤِمَشًة، ِإْف َكخَِه ِمْشَيا ُخُمًقا َرِضَي ِمْشَيا آَخَخ (( 

 ىكحا عمسشا الشبي، وىػ نػع مغ التػجيو الشبػؼ، فالسجاراة وأنراؼ الحمػؿ وقميبًل مشظ، و مشيا تحل السذكمة.

 يجه والزخب، وزوجة عشيجة. يػجج شخز كبلمو قاس عشيف،
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يػجج حجيث خصيخ ججًا: مغ عشجه امخأة لدانيا شػيل ال تحتخمو، تديء لو، وأبقاىا عشجه ال يقبل دعاءه ! هللا قاؿ 
لظ: انتيي مشيا، ال يشتيي مشيا، أنت حخ، لغ أرد عميظ أنا ! إذا كاف ىشاؾ نداء ػ والعياذ باهلل ػ سيئات ججًا 

 ا.فألف واحجة تتسشى زوجً 

 ىحه األحاديث الثبلثة بسعشى واحج: 

 )) اَل َيْفَخْؾ ُمْؤِمٌغ ُمْؤِمَشًة، ِإْف َكخَِه ِمْشَيا ُخُمًقا َرِضَي ِمْشَيا آَخَخ (( 

 وهللا عد وجل قاؿ: 

 ﴿ َوَعاِشُخوُىغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ﴾

 )سػرة الشداء(

 معشى السعاشخة بالسعخوؼ: 

 بالسعخوؼ أف تستشع عغ إيقاع األذػ بيا، بل أف تتحسل األذػ مشيا.وقاؿ عمساء التفديخ: ليدت السعاشخة 

وكاف عميو الربلة والدبلـ إذا دخل بيتو كاف بدامًا ضحاكًا، وقاؿ: أكخمػا الدشاء، فسا أكخميغ إال كخيع، وال 
 أىانيغ إال لئيع.

جائع يرفخ لػنيا، دائسًا خائفة، وأسػأ والسخأة بالسجح واإلكخاـ والسػدة يديج جساليا، وبالقدػة والتجقيق والتفتير ال
 عادة الخجل أف يتكمع بكمسة الصبلؽ، سأشمقظ، أنت تسدح، لكغ ىي صجقت، جعمتيا تعير بقمق دائع ! 

 ىحا السػضػع يكػف مغمًقا، مادامت إجسااًل جيجة فصسئشيا، يػجج أزواج ال يحمػ ليع السدح إال بالصبلؽ.

يا وبسريخىا، قج يكػف أبػىا متػفي وإخػتيا مدافخيغ، وال أحج ليا، سأشمقظ، أو وهللا أتألع أشج األلع، تسدح بكيان
 أتدوج عميظ، إما افعميا أو اسكت، وىحا نػع مغ الحسق، عشجما يتكمع بيحا السػضػع تبقى ىي نافخة وخائفة.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 عالقة الخجل بالسخأة وكيفية التعامل معيا ضسغ الدشغ الكػنية( :  5 - 2الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، و الربلة و الدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا و انفعشا بسا عمستشا و زدنا عمسًا و أرنا الحق حقًا و ارزقشا اتباعو، 

، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، و أدخمشا بخحستظ في عبادؾ وأرنا الباشل باشبًل و ارزقشا اجتشابو
 الرالحيغ. 

 مقجمة:

أييا اإلخػة السؤمشػف، في دروس سابقة تحجثشا عغ مػضػع الخبا، وعغ الكدب الحخاـ، وعغ بجيل الخبا، وىػ 
الخزؽ، وكاف في نيتي القخض الحدغ، وعغ شخكة السزاربة، وبّيشا أف تدعة أعذار السعاصي تكػف مغ كدب 

أف أنتقل إلى مػضػع كبيخ ال يقّل أىسية عغ السػضػع األوؿ، وىػ مػضػع عبلقة اإلنداف بالسخأة، فالحجيث عغ 
 الدواج حجيث ضخورؼ ججًا، ألنو سشة مغ سشغ هللا الكػنية، ىحا الحجيث يحتاجو الستدوج وغيخ الستدوج.

سػؼ نتحجث عغ السشيج الحؼ رسسو القخآف الكخيع في مػضػع  قبل أف نتحجث عغ األمخاض والعمل واالنحخافات
 الدواج. 

 الدواج سشة كػنية عامة في السخمػقات:

بادغ ذؼ بجء، قج تدتغخبػف أف الدوجية سشة مغ سشغ هللا في الخمق والتكػيغ، وىي سشة عامة ومصخدة، ال يذح 
الدوجية في الشبات، والدوجية في الحيػاف، والدوجية في  عشيا ال عاَلع اإلنداف، وال عاَلع الحيػاف، وال عالع الشبات،

 اإلنداف، إذًا: ىي سشة كػنية مصَخدٌة أو مَصِخدٌة، بسعشى واحج في الخمق والتكػيغ، لقػؿ هللا عد وجل: 

 ﴿ َوِمْغ ُكلِّ َشْيٍء َخَمْقَشا َزْوَجْيِغ َلَعمَُّكْع َتَحكَُّخوَف ﴾

 ) سػرة الحاريات (
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الشبات كيف يتكاثخ ؟ عغ شخيق التداوج، الحيػاف 
كيف يتكاثخ ؟ عغ شخيق التداوج، واإلنداف كيف 
يتكاثخ ؟ عغ شخيق التداوج، فالدوجية سشة مصخدٌة في 
عاَلع اإلنداف، والحيػاف، والشبات، وىي أصل في 

 الخمق والتكػيغ، وهللا سبحانو وتعالى يقػؿ: 

ْزَواَج ُكمََّيا ِمسَّا ُتْشِبُت اأْلَْرُض ﴿ ُسْبَحاَف الَِّحي َخَمَق اأْلَ 
 َوِمْغ َأْنُفِدِيْع َوِمسَّا اَل َيْعَمُسػَف ﴾

 ) سػرة يذ (

حتى إف السادة، حتى إف الجساد لػ حممشاه لػججناه مؤلًفا مغ ذرات، وكل ذرة فييا نػاة وكيارب، وىحه الكيارب 
ربشا سبحانو وتعالى اختز اإلنداف بشطاـ رفيع في بعس شحشاتيا إيجابي، وبعزيا سمبي، إذًا ىشاؾ تكامل، و 

 الدوجية، قاؿ تعالى:

ْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللَِّ َأْتَقاُكْع ِإفَّ َّللََّ ﴿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس ِإنَّا َخَمْقَشاُكْع ِمْغ َذَكٍخ َوُأْنَثى َوَجَعْمَشاُكْع ُشُعػبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ِإفَّ أَ 
 يٌخ ﴾َعِميٌع َخبِ 

 )سػرة الحجخات (

انطخ إلى الصفمة الرغيخة التي ال يديج عسخىا عمى عاـ واحج، إذا أرادت أف تميػ تأخح الػسادة، وتجعميا بشًتا 
صغيخًة، تخبط عمى ضيخىا، وكأنيا تبكي مغ عمسيا ذلظ ؟ ابشة عسخىا سشة واحجة أو سشة وزيادة تأخح دور األـ، 

ذبو ألعاب الخجاؿ، يأخح قزيبًا ويخكبو، وكأنو حراف، معشى ذلظ أف ربشا عد والصفل الرغيخ أيزًا لو ألعاب ت
وجل حيشسا خمق الحكخ واألنثى جعل فييسا صفات نفدية، واجتساعية، وعقمية، وجدسية أودعيا هللا في الحكخ 

 واألنثى، قاؿ تعالى: 

 



 Page 18  عبلقة الخجل بالسخأة وكيفية التعامل معيا ضسغ الدشغ الكػنية( :  5-2الباب األول : الفصل األول : ) 

َوَجَعْمَشاُكْع ُشُعػبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ِإفَّ َأْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللَِّ َأْتَقاُكْع ِإفَّ َّللََّ ﴿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس ِإنَّا َخَمْقَشاُكْع ِمْغ َذَكٍخ َوُأْنَثى 
 َعِميٌع َخِبيٌخ ﴾

 ) سػرة الحجخات (

َوَبثَّ ِمْشُيَسا ِرَجااًل َكِثيخًا َوِنَداًء  ﴿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس اتَُّقػا َربَُّكُع الَِّحي َخَمَقُكْع ِمْغ َنْفٍذ َواِحَجٍة َوَخَمَق ِمْشَيا َزْوَجَيا
ـَ ِإفَّ َّللََّ َكاَف َعَمْيُكْع َرِقيبًا ﴾  َواتَُّقػا َّللََّ الَِّحي َتَداَءُلػَف ِبِو َواأْلَْرَحا

 ) سػرة الشداء (

، مغ ىحه اآلية مغ أدؽ اآليات، ألف السخأة والخجل خمقا مغ نفذ واحجة، مغ شبيعة واحجة، مغ جبمة واحجة
خرائز واحجة، وكل إنداف يخػ أف السخأة أقّل مغ الخجل ىػ إنداف ال يفيع ىحه اآلية الكخيسة، السخأة كالخجل 

 مذخفٌة، ومكمفٌة، ومحاسبٌة، ومكخمٌة. 

 عالقة الحكخ باألنثى عالقة مشطَّسة:

لكغ مغ كخامة اإلنداف عمى هللا أف عبلقة الحكخ باألنثى عبلقة مشطسة، كاف مغ السسكغ أف تكػف عبلقًة 
عذػائية، كمسا اإلنداف ارتقى شبق مشيج هللا عد وجل في عبلقتو بالسخأة، وكمسا تخمف نذأت اإلباحية والتفمت، 

 اىمية، وتخمف شجيج، قاؿ تعالى: وعجـ االنزباط في عبلقة الحكػر باإلناث في عالع البذخ، وىحه ج

ـَ َقْج َأْنَدْلَشا َعَمْيُكْع ِلَباسًا ُيَػاِري َسْػَآِتُكْع َوِريذًا َوِلَباُس التَّْقَػى َذِلَظ َخْيٌخ َذلِ  َظ ِمْغ َآَياِت َّللَِّ َلَعمَُّيْع ﴿ َيا َبِشي َآَد
 َيحَّكَُّخوَف﴾

 ) سػرة األعخاؼ (

تخ رقي وحزارة، فالمباس يػارؼ سػءات اإلنداف، وخمع الثياب دليل التػحر، فالتعخؼ عػدة إلى اليسجية، والتد
 ودليل البعج عغ مشيج هللا عد وجل.
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إذًا عبلقة الحكخ باألنثى ليدت عبلقًة إباحية، ليدت السخأة كؤًل مذاعًا يأكل مشو مغ يأكل، لكخامة هللا عمى هللا 
ى هللا ىشاؾ قيػد دقيقة في تعاممو مع السخأة، أنت أييا اإلنداف ىشاؾ نطاـ دقيق لمتعامل معيا، ولكخامة الخجل عم

، أنت مخمػؽ مكمَّف، الحخكة مشطسة، ىشاؾ مسشػعات، ومباحات، وواجبات، وفخائس، ومحخمات،  مخمػؽ مكـخ
ا ىشاؾ شيء يجػز، وشيء ال يجػز، أما ىحا الحؼ يشصمق وراء غخائده كالحيػاف تسامًا، كالجابة الستفمتة مغ عقالي

 فبل إيساف لو، أما السؤمغ فيػ مشزبط.

ما الحؼ رفع سيجنا يػسف عميو الدبلـ إلى ىحه السكانة العمية ؟ انزباشو، وما الحؼ جعل اإلنداف الداني يدقط 
مغ عيغ هللا ؟ تفمتو، أنت بيحه الغخيدة التي أودعيا هللا فيظ إذا ضبصَتيا وفق مشيج هللا تشقمب ىحه الغخيدة إلى 

ى بيا، أما إذا لع تزبصيا وفق مشيج هللا تشقمب الغخيدة إلى دركات تيػؼ بيا، إذا صعجت درجة يقاؿ درجات تخق
 ليا: درجة، فإذا ندلت يقاؿ ليا: دركة، واآلية الكخيسة، قاؿ تعالى: 

ْرِؾ اأْلَْسَفِل ِمَغ الشَّاِر َوَلْغ َتِجَج َلُيْع َنِريخًا ﴾  ﴿ ِإفَّ اْلُسَشاِفِقيَغ ِفي الجَّ

 ػرة الشداء () س

 عقج الدواج ميثاؽ غميع:

لحلظ ال يتع اتراؿ بيغ الحكخ واألنثى إال وفق نطاـ، وفق عقٍج فيو إيجاب، وفيو قبػؿ، وفيو شيػد، وفيو ميخ، 
البج مغ التأني، البج مغ ،وىحا العقج لو مقجمات، فبلبج مغ خصػبة، البج مغ البحث والتحخؼ البج مغ التجقيق 
البج مغ أف تختار امخأًة صالحة  الكفاءة الدوجية،

إذًا عقج الدواج أقجس عمى اإلشبلؽ في عالع البذخ 
 سساه هللا السيثاؽ الغميع، قاؿ تعالى:

﴿ َوَكْيَف َتْأُخُحوَنُو َوَقْج َأْفَزى َبْعُزُكْع ِإَلى َبْعٍس 
 َوَأَخْحَف ِمْشُكْع ِميَثاقًا َغِميطًا ﴾

 ) سػرة الشداء (
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 واتباع اليػى مآلو الجمار الجنيػي:مخالفة نطاـ الدواج 

وىػ عقج الدواج، إذًا ىحه الغخيدة غخيدة الجشذ الحؼ وضعيا هللا في اإلنداف ليخقى بيا مخًة شاكخًا، ومخًة صابخًا 
نطسيا أدؽ تشطيع، فالسؤمغ يتبع ىحا الشطاـ، السؤمغ يشزبط بيحا التذخيع، السؤمغ يقف عشج حجود هللا، غيخ 

ه بالحخاـ، كمسا سسحت لو فخصة يخوؼ ىحه الغخيدة بصخيق مذخوع، أو غيخ مذخوع، لكغ هللا السؤمغ يصمق برخ 
بالسخصاد، ىشاؾ أمخاض كثيخٌة، وعزالة ومجمخة فتاكٌة تشتطخ الحؼ يذح عغ مشيج هللا، فإذا أردت الدبلمة، إذا 

 بع فييا مشيج هللا عد وجل. أردت ليحه الغخيدة، أف تشتفع بيا، وأف يبارؾ هللا لظ بيا، وأف تدعج بيا فات

 أنػاع األنكحة في الجاىمية:

 نكاح الخجف: – 1

نحغ نذأنا في ديار اإلسبلـ ػ والحسج هلل ػ ونذأنا مغ أـ وأب، ولكغ لػ تعمسػف كيف كاف الجاىميػف قبل بعثة 
 الشبي عميو الربلة والدبلـ يتعاممػف مع السخأة لخأيتع الذيء الحؼ ال يرجؽ.

فأوؿ أنػاع األنكحة التي كانت لمجاىمية نكاح الخجف، أؼ نكاٌح سخؼ، العخب كانت تقػؿ: ما استتخ فبل باس بو، 
، يعشي افعل في الدخ كل شيء، أما في الطاىخ فإياؾ أف تفتزح، أما إذا استصعت أف ترل  وما ضيخ فيػ لـؤ

بلقتيع بالسخأة، ىحا الشكاح نكاح العذيقات، نكاح إلى أية امخأة سخًا فيي مباحٌة لظ، ىكحا انصمق الجاىميػف في ع
الدخ نكاح غيخ مذخوع، لكغ أخصخ مغ ىحا الشكاح وربشا عد وجل أشار إلى ىحا الشكاح في القخآف الكخيع فقاؿ 

 تعالى: 

ْت َأْيَساُنُكْع ِمْغ َفَتَياِتُكُع اْلُسْؤِمَشاِت َوَّللَُّ ﴿ َوَمْغ َلْع َيْدَتِصْع ِمْشُكْع َشْػاًل َأْف َيْشِكَح اْلُسْحَرَشاِت اْلُسْؤِمَشاِت َفِسْغ َما َمَمكَ 
ُمْحَرَشاٍت َغْيَخ ُمَداِفَحاٍت َأْعَمُع ِبِإيَساِنُكْع َبْعُزُكْع ِمْغ َبْعٍس َفاْنِكُحػُىغَّ ِبِإْذِف َأْىِمِيغَّ َوَآُتػُىغَّ ُأُجػَرُىغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ 

ُأْحِرغَّ َفِإْف َأَتْيَغ ِبَفاِحَذٍة َفَعَمْيِيغَّ ِنْرُف َما َعَمى اْلُسْحَرَشاِت ِمَغ اْلَعَحاِب َذِلَظ ِلَسْغ َخِذَي َواَل ُمتَِّخَحاِت َأْخَجاٍف َفِإَذا 
ُ َغُفػٌر َرِحيٌع ﴾  اْلَعَشَت ِمْشُكْع َوَأْف َتْرِبُخوا َخْيٌخ َلُكْع َوَّللَّ

 ) سػرة الشداء (
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ىحه اآلف مػجػدة في العالع الغخبي، لو زوجة، ولو عجة  الخجف العذيق، لمسخأة صاحب، ولمخجل صاحبة،
 عذيقات، ليا زوج، وليا عجة أصجقاء، شبعًا ىحه جاىمية، وربشا عد وجل أشار إلى ىحا فقاؿ تعالى: 

اَلَة َوَآِتيغَ  ْجَغ َتَبخَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأْلُوَلى َوَأِقْسَغ الرَّ الدََّكاَة َوَأِشْعَغ َّللََّ َوَرُسػَلُو ِإنََّسا ُيِخيُج  ﴿ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغَّ َواَل َتَبخَّ
َخُكْع َتْصِييخًا ﴾ ُ ِلُيْحِىَب َعْشُكُع الخِّْجَذ َأْىَل اْلَبْيِت َوُيَصيِّ  َّللَّ

 ) سػرة األحداب (

 وكأف في ىحه اآلية إشارًة إلى أف ىشاؾ جاىمية أخخػ ىي أشج وأنكى مغ الجاىمية األولى.

 ؿ:نكاح البج – 2

وىػ أف يقػؿ الخجل لمخجل: اندؿ لي عغ امخأتظ، وأندؿ لي عغ امخأتي وأزيجؾ، ىي سمعة يتبادؿ بيا، وىحا ىػ 
 الفخؽ، ىحا الشكاح كاف في الجاىمية، ىحه الجاىمية جيل وانحخاؼ، وفدق، وفجػر.

 نكاح االستبزاع: – 3

لجاىمية، مغ ىحه األنكحة أف يقػؿ الخجل وقج ذكخت الديجة عائذة رضي هللا عشيا أنػاًعا كثيخة مغ أنكحة ا
المخأتو إذا شيخت مغ شسديا: أرسمي إلى فبلف فاستبزعي مشو، يعشي: اذىبي إلى فبلف لتحسمي مشو، ىكحا 
كانت العخب في الجاىمية، ىحا الشكاح نكاح االستبزاع، فبلف عمى مدتػػ عالي مغ الحكاء نجيب، شجاع، فيو 

 صفات جيجة لتحديغ الشدل.

 نكاح الخىط: – 3

ونكاح آخخ ىػ نكاح الخىط ما دوف العذخة، يجخمػف عمى السخأة جسيعًا فيريبػف مشيا، فإذا حسمت، ووضعت، 
ومخت عمييا لياٍؿ أرسمت إلييع، فمع يدتصع رجل أف يستشع عغ أف يأتييا حتى يجتسع عشجىا، فتقػؿ: قج عخفتع ما 

تار واحًجا ال عمى التعييغ، ىػ حطو، ىحا نكاح آخخ كاف كاف مغ أمخكع، وقج ولجت، فيػ ابشظ يا فبلف، وتخ
 ساريًا في الجاىمية، انطخوا كيف كشا قبل بعثة الشبي عميو الربلة والدبلـ.
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 نكاح البغايا: – 4

أما الشكاح الخابع ىػ نكاح البغايا: يجخمػف عمى السخأة فبل تستشع مسغ جاءىا، ىؤالء البغايا يشربغ عمى أبػابيغ 
ػف َعَمسًا، فسغ أرادىغ دخل عمييغ، فإذا حسمت إحجاىغ، ووضعت جسعػا ليا الخجاؿ الحيغ دخمػا عمييا، راياٍت تك

 ونطخوا أقخب الػجػه شبيًا ليحا الخجل، فيشدب إلى ىحا الخجل.

نكاح البغايا، نكاح الخىط، نكاح االستبزاع، نكاح البجؿ، نكاح الخجف، ىكحا كانت أنكحة الجاىمية، وقج أكخمشا 
  باإلسبلـ فشطع ىحه العبلقة.هللا

 حسُّ اإلسالـ عمى الدواج وأدلة ذلظ:

أواًل: مػضػع الدواج يجب أف يكػف ىجؼ كل شاب، وفي أقخب وقت، وعمى اآلباء واألولياء تقجيع كل تدييل، 
وفجػرًا وفزائح وكل معػنة، وكل تبديط، وعمييع إف لع يفعمػا ما أمخىع بو الذخع أف يتحسمػا تبعة امتشاعيع فدقًا 

 ومآسي ال حرخ ليا.

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 ((  اٌد َعِخيٌس )) ِإَذا َخَصَب ِإَلْيُكْع َمْغ َتْخَضْػَف ِديَشُو َوُخُمَقُو َفَدوُِّجػُه، ِإال َتْفَعُمػا َتُكْغ ِفْتَشٌة ِفي األْرِض َوَفدَ 

 ] التخمحؼ[

اآلف أضع بيغ أيجيكع نساذج كثيخة ججًا مغ نرػص الكتاب والدشة كي تعخفػا كيف حس الذخع عمى الدواج، 
ألف الحقيقة أف نطاـ السجتسع البذخؼ أساسو الدواج، ىحا السجتسع الكبيخ بشاء ضخع، المبشة األولى فيو ىي 

ى بشائيا، ويديل ليا إنذائيا، ىحا نطاـ جيج، وأؼ نطاـ يحل األسخة، وأؼ نطاـ اجتساعي يكـخ األسخة، ويذجع عم
 الدفاح مكاف الشكاح، ويستشع عغ إنجاب األوالد.

لي قخيب ذىب إلى أمخيكا ليدور أخاه ىشاؾ، البيت السبلصق رأػ بأـ عيشو عمى الذخفة ألبدة أشفاؿ صغار قج 
سكغ ىحا البيت صجيق أخيو، فتست زيارة نذخت بعج أف غدمت، فتيقغ أف في ىحا البيت أشفااًل، بعج حيغ 

بيشيسا، فمسا سألو: كع ولًجا عشجؾ ؟ ألنو رأػ ألبدة في الذخفة، فقاؿ: ليذ عشجؼ أوالد، فقاؿ لو: كيف ذلظ ؟ قاؿ 
 لو: عشجؼ كبلب، وىحه ألبدة الكبلب، إذًا: رغب القخآف الكخيع في الدواج بو.
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 مثبًل: قاؿ تعالى: 

يًَّة َوَما َكاَف ِلَخُسػٍؿ َأْف َيْأِتَي ِبَآَيٍة ِإالَّ ِبِإْذفِ ﴿ َوَلَقْج َأْرَسْمَشا  َّللَِّ ِلُكلِّ َأَجٍل  ُرُساًل ِمْغ َقْبِمَظ َوَجَعْمَشا َلُيْع َأْزَواجًا َوُذرِّ
 ِكَتاٌب ﴾

 ) سػرة الخعج (

 قاؿ تعالى:  ىل يػجج أعمى مغ األنبياء والسخسميغ ؟ أعمى شبقة في السجتسع، نخبة البذخ، صفػة البذخ،

ـَ َوُنػحًا َوَآَؿ ِإْبَخاِىيَع َوَآَؿ ِعْسَخاَف َعَمى اْلَعاَلِسيَغ ﴾  ﴿ ِإفَّ َّللََّ اْصَصَفى َآَد

 ) سػرة آؿ عسخاف (

 األنبياء والسخسمػف وىع قسع البذخ، ربشا هلالج لج قاؿ: 

يًَّة َوَما َكاَف ِلَخُسػٍؿ َأْف َيْأِتَي ِبَآَيٍة ِإالَّ ِبِإْذِف َّللَِّ ِلُكلِّ َأَجٍل ﴿ َوَلَقْج َأْرَسْمَشا ُرُساًل ِمْغ َقْبِمَظ َوَجَعْمَشا َلُيْع َأْزَوا جًا َوُذرِّ
 ِكَتاٌب ﴾

 ) سػرة الخعج (

 الدواج إذًا شيء مذخؼ.

وفي حجيث التخمحؼ َعْغ َأِبي َأيُّػَب َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ 
 َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع:

)) َأْرَبٌع ِمْغ ُسَشِغ اْلُسْخَسِميَغ: اْلَحَياُء َوالتََّعصُُّخ، 
َػاُؾ، َوالشَِّكاُح ((   َوالدِّ

ىحا الكبلـ يشبغي أف يتخجسو اآلباء، أولياء الفتيات، 
 إذا كشت ميدػر الحاؿ، وأّمشت بيًتا لريخؾ فيحا عسل عطيع، ىحا عسل ضخورؼ.

 



 Page 24  عبلقة الخجل بالسخأة وكيفية التعامل معيا ضسغ الدشغ الكػنية( :  5-2الباب األول : الفصل األول : ) 

 الدواج، أوججت لو بيًتا، أّمشت لو حاجاتو، فيحا عسل عطيع.يا أولياء الذباب، إذا أعشت ابشظ عمى 

 يا معذخ الذباب، إذا وّفخت، واشتغمت بشية الدواج فيحا عسل عطيع.

إف الفتاة إذا أعجت نفديا لتكػف زوجة فاستقامت عمى أمخ هللا، وحفطت كتاب هللا، وتفقيت في ديغ هللا، وىيئت 
 وتعالى البج مغ أف يكخميا بسؤمغ يجعل مشيا ومشو بيتًا إسبلميًا. نفديا لكي تكػف أمًا فإّف هللا سبحانو

 اآلف حس آخخ عمى الدواج، قاؿ تعالى: 

ُ َجَعَل َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا َوَجَعَل َلُكْع ِمْغ َأْزَواِجُكْع َبِشيَغ َوَحَفَجًة َوَرَزَقُكْع ِمغَ  َباِت َأَفِباْلَباِشلِ ﴿ َوَّللَّ ُيْؤِمُشػَف   الصَّيِّ
 َوِبِشْعَسِة َّللَِّ ُىْع َيْكُفُخوَف ﴾

 ) سػرة الشحل (

مغ فزل هللا عميكع أف خمق لكع مغ أنفدكع أزواجًا، تارًة وصف األنبياء والسخسميغ، وىع قسع البذخ، وصفػة 
 نرجؽ ذلظ، وقج البذخ بأف ليع أزواًجا وذرية، وتارة مّغ هللا عمى بشي اإلنداف بأف خمق لو بشيغ وحفجة، وكيف ال

 جعل هللا نطاـ الدوجية آية مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو ؟ قاؿ تعالى: 

ًة َوَرحْ  ـٍ ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ َسًة ِإفَّ ِفي َذِلَظ آَلََياٍت ِلَقْػ
 َيَتَفكَُّخوَف ﴾

 ) سػرة الخـو (

 مغ آياتو الميل والشيار، مغ آياتو الذسذ والقسخ، ومغ آياتو أف خمق لكع مغ أنفدكع أزواجًا لتدكشػا إلييا.

أنا أذكخ قرة، ىي تػضح ىحه اآلية، أعخؼ رجبًل كاف مقيًسا في بمج نفصي، يعسل ىشاؾ، يأتي كل عاـ كإجازة 
ؼ، ويعػد إلى عسمو في البمج الشفصي، العاـ األوؿ لع يتسكغ مغ أف يتدوج، والعاـ شيخ يبحث عغ زوجة فبل ييتج

الثاني لع يتسكغ، والثالث لع يتسكغ، والخابع بمغ الديل الدبى، وجاوز الحداـ الصبييغ، كسا يقاؿ في السثل العخبي، 
ثالث يـػ ال يػجج شيء مشاسب، وبمغ الدكيغ العطع، إلى متى ؟ فأوؿ يـػ وصل، ثاني يـػ أرسل والجتو لمخصبة، 

مزى أوؿ أسبػع، والثاني، ومزى الثالث، ومزى الخابع، وسفخه الخسيذ، ويـػ األربعاء والجتو عثخت لو عمى 
فتاة مشاسبة، شيء جسيل، أجخػ عقًجا الخسيذ بالسحكسة، وسفخه الداعة الخابعة، فحىب إلى السصار، وخخجت 
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إلى السصار لتػدعو، فمسا خخج مغ قاعة السدافخيغ إلى بيػ السصار زوجتو التي عقج عقجىا في اليـػ نفدو 
الجاخمي بكت بكاًء ُمخِّا، فقمت: سبحاف هللا ! البارحة ال تعخفو، وال يعخفيا، ما الحؼ حرل ؟ ىحه مغ آيات هللا، 

ت كميا إلى الحؼ عشجه بشات لسا تتدوج البشت صار زوجيا أغمى عمييا مغ أؼ إنداف، تخيج أف تأخح أغخاض البي
بيت زوجيا، ومغ آياتو الجالة عمى عطستو، واألب يّدخ، واألب عشجما يخػ زوج ابشتو في تفاىع مع ابشتو فيحه 

 سعادة كبخػ لو، يشاـ قخيخ العيغ، وىحا معشى قػلو تعالى: 

يَّاِتَشا ُقخََّة أَ   ْعُيٍغ َواْجَعْمَشا ِلْمُستَِّقيَغ ِإَمامًا ﴾﴿ َوالَِّحيَغ َيُقػُلػَف َربََّشا َىْب َلَشا ِمْغ َأْزَواِجَشا َوُذرِّ

 ) سػرة الفخقاف (

إذا قاؿ اإلنداف: أنا ال أممظ مغ أيغ أحزخ الساؿ ؟ البيت ثسشو كبيخ، وال إمكانية لئليجار، الدوجة تخيج 
ف مرخوًفا، والحىب ثسشو باىع، وغخفة الشـػ أيًزا، وكحا غخفة الزيػؼ، مغ أيغ أحزخ األمػاؿ ؟ أنأ إندا

 دخمي وسط، ىكحا يقػؿ، ثع يقخأ قػلو تعالى: 

اِلِحيَغ ِمْغ ِعَباِدُكْع َوِإَماِئُكْع ِإْف َيُكػُنػا ُفَقَخاَء ُيْغِشِيُع َّللَُّ  ُ َواِسٌع َعِميٌع﴾﴿ َوَأْنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع َوالرَّ   ِمْغ َفْزِمِو َوَّللَّ

 ) سػرة الشػر (

 ىي كبلـ ربشا، وعشجما تتدوج يخزقظ هللا، ليحا قاؿ عميو الربلة والدبلـ: ىحه اآلية يجب أف نتسدظ بيا، و 

 )) مغ تخؾ التدويج مخافة العيمة فميذ مشا (( 

 ] ورد في األثخ [

إذا أحجع الخجل عغ الدواج أو عغ التدويج، وقاؿ: ماذا يسمظ ىحا الحؼ خصبظ بشتي ؟ ال نقبل، تقػؿ لي: ماذا 
يسمظ ؟ ىحا كبلـ ليذ لو معشى، يجب أف تعيشو، وتقبل معو باليديخ، وإال يحل الدفاح مكاف الشكاح، وإال تخػ 

فالسدمسػف إما أف يدتيقطػا، ويحمػا ىحه نرف بيػت الذاـ أصبحت بيػت دعارة، ال خيار غبل في الدواج، 
 السذكمة، وإما ػ وهللا ػ ىشاؾ أياـ سػداء ال يأمغ الخجل عمى ابشتو أف تخخج مغ البيت، 

 ِخيٌس (( َفَداٌد عَ ))... ِإَذا َخَصَب ِإَلْيُكْع َمْغ َتْخَضْػَف ِديَشُو َوُخُمَقُو َفَدوُِّجػُه، ِإال َتْفَعُمػا َتُكْغ ِفْتَشٌة ِفي األْرِض وَ 
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إذا قاؿ لظ ابشظ: يا أبي، تعصيشي غخفة ِمغ عشجؾ فقل لو: أعصيظ، تقدع لي البيت، نعع، أقدع لظ البيت، وهللا 
ىشاؾ آباء اآلف ػ أقدع باهلل ػ إني أكبخىع أشج اإلكبار، يبيع بيتو في الذاـ بعذخة مبليغ، ويأخح ألوؿ ابغ بيًتا، 

 و بحي مغ أحج أحياء دمذق القجيسة البعيجة، وىحه بصػلة.ولمثاني بيًتا، ويدكغ ىػ خارج دمذق، أ

ىشاؾ آباء يقػؿ أحجىع: ال أخخج مغ البيت إال وقت السػت، وىػ في بيت مداحتو أربعسئة متخ، ثسشو ثبلثػف 
مميػًنا، وأنت وزوجتظ، وعشجؾ شباب يتحخقػف عمى زواج، بع ىحا البيت، وصّغخه، ماذا يحجث ؟ ىحه بصػلة 

 اآلف.
قػؿ كبلًما واقعًيا: األب البصل الحؼ يييئ تدويج أوالده بأؼ شكل، يرّغخ بيتو، يقصع عغ فسو بالتعبيخ أنا أ

العامي حتى يؤّمغ أوالده، ألف االبغ إذا انحخؼ فيػ في رقبة األب، إذا لع يكغ ابشظ في اإليساف الكافي زّلت 
 قجمو، آية كخيسة أنا كشت في حيخة شجيجة معيا، قاؿ تعالى: 

ُ ِمْغ َفْزِمِو َوالَِّحيَغ َيْبَتُغػَف اْلِكَتابَ ﴿   ِمسَّا َمَمَكْت َأْيَساُنُكْع َوْلَيْدَتْعِفِف الَِّحيَغ اَل َيِجُجوَف ِنَكاحًا َحتَّى ُيْغِشَيُيُع َّللَّ
شًا َفَكاِتُبػُىْع ِإْف َعِمْسُتْع ِفيِيْع َخْيخًا َوَآُتػُىْع ِمْغ َماِؿ َّللَِّ الَِّحي َآَتاُكْع َواَل   ُتْكِخُىػا َفَتَياِتُكْع َعَمى اْلِبَغاِء ِإْف َأَرْدَف َتَحرُّ

ْنَيا َوَمْغ ُيْكِخْىُيغَّ َفِإفَّ َّللََّ ِمْغ َبْعِج ِإْكَخاِىِيغَّ َغُفػٌر َرِحيٌع ﴾  ِلَتْبَتُغػا َعَخَض اْلَحَياِة الجُّ

 ) سػرة الشػر (

ىل يسكغ إلنداف عمى وجو األرض ػ وهللُا يخاشب 
السؤمشيغ ػ أف يجبخ ابشتو عمى البغاء ؟ ما أدرؼ ليحه 
اآلية مغ معشى ؟ لكغ معشى ىحه اآلية: أّف األب 
الحؼ يزع العخاقيل أماـ تدويج ابشتو، فتارًة ال يػجج 
بيت، وتارًة ال يػجج لو دخل ثابت، وثالثًا مجخل بيتيع 

بحت عمة، كل إنداف يزع عخاقيل ُمدٍر، ىحه أص
أماـ تدويج ابشتو كأنو يجفعيا إلى البغاء مغ حيث ال 

 يجرؼ، فمحلظ قاؿ تعالى، وىحا األمخ إليي: 
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اِلِحيَغ ِمْغ ِعَباِدُكْع َوِإَماِئُكْع ِإْف َيُكػُنػا ُفَقَخاَء ُيْغِشِيُع َّللَُّ  ُ َواِسٌع َعِميٌع﴾ ِمْغ َفْز ﴿ َوَأْنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع َوالرَّ  ِمِو َوَّللَّ

 ) سػرة الشػر (

األيامى مفخدىا أّيع، واألّيع ىػ الخجل أو السخأة الذاب، أو الذابة الحؼ ال زوجة لو، أو ال زوج ليا، اسسيا أّيع، 
شو، قاؿ تعالى: ) َأْنِكُحػا (، افتحػا الجامع الرغيخ عمى حخؼ الحاء، حق السدمع عمى السدمع، حق األب عمى اب
حق االبغ عمى أبيو، حق األخ عمى أخيو، حق الجار عمى جاره، حػالي ثبلثة عذخ حجيًثا، ىشاؾ حجيث واحج 

 إف قخأتو اقذعخ جمجؾ، وال يػجج غيخه: 

 )) ثالثة حق عمى هللا عػنيع: السجاىج في سبيل هللا، والسكاِتب الحي يخيج األداء، والشاكح الحي يخيج العفاؼ (( 

 ف أبي ىخيخة [‘لشدائي ] التخمحؼ، وا

أييا الذباب لكع عشج هللا حق، إذا أردت الدواج أف يعشيظ هللا، كيف ال أعمع ولكغ يػجج معػنة ادخخىا لظ، قاؿ 
 تعالى: 

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخجًا ﴾  ﴿ َوَمْغ َيتَِّق َّللَّ

 ) سػرة الصبلؽ (

تبة صغيخة، وأماـ السكتبة سبعة أبشية، وكل بشاء أنا سسعت قرة تخكت في نفدي أثخًا بميغًا لذاب ناشئ عشجه مك
فيو اثشا عذخ شابًقا، وكل شابق ثسشو ثبلثػف مميػًنا، وفي ىحه السشصقة تدكغ شبقة غشية، الديارات والفتيات، 
فقاؿ لػالجتو: اخصبي لي مغ ىحه األبشية، أنا إنداف آدمي، فأمو تعخؼ ما ابشيا، وما يسمظ، فقالت لو: أنت ماذا 

؟ مغ يعصيظ مغ ىحه الجساعة ؟ فقاؿ ليا: وهللا أنا إنداف آدمي، ومدتقيع، وال أعخؼ الحخاـ، وىحا الكبلـ  تسمظ
غيخ مقبػؿ، فألّح عمييا مخة ثانية، ومخة ثالثة، وبعج ذلظ كحبت عميو، وقالت: ذىبت، ولع يقبمػا بظ إشبلقًا، وقالػا: 

و صادؽ مع ربو، يقف عمى مكتبتو رجل مغ أصحاب ىحه ىل يػجج لجيظ بيت ؟ فتألع ألًسا شجيًجا، ويبجو أن
البيػت، فقاؿ لو: يا بشي ما اسسظ ؟ ىل أنت متدوج، فقاؿ لو: ال وهللا يا سيجؼ، فقاؿ لو: أنا عشجؼ ابشة لمدواج، 
العفاؼ، فأليع هللا أحج اآلباء، وىحه القرة واقعية، وىشاؾ قخابة، وأنا أعخفيا جيجًا، ىحا الذاب السدتقيع الحؼ أراد 
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ألقى هللا في قمب أحج اآلباء محبتو، شاىجه مدتقيًسا، يغس برخه، صادؽ في بيتو، ونطيف ومختب، فقاؿ لو: 
 أرسل والجتظ، والبشت مشاسبة ججًا، وفي ىحه األبشية نفديا، فأرسل والجتو، وصار االتفاؽ والعقج، وهللا وفقو.

أكـخ مغ هللا عد وجل ؟ ضع ثقتظ باهلل عد وجل، مغ تدوج ىشاؾ كمسة يقػليا العػاـ أنا تيد مذاعخؼ ػ ىل أنت 
مَمظ نرف ديشو فميتِق هللا في الشرف اآلخخ، يجب أف ندّيل، بيت خارج الذاـ، ىل مغ السعقػؿ أف أسكغ 
خارج الذاـ ؟ نعع معقػؿ، وأنت أنَت، ومكانتظ كسا ىي، يجب أف تتداىل أييا األب، البيت ثسشو ثسانية مبلييغ، 

ذاـ ثسشو مميػف، والسػاصبلت جيجة ججًا اآلف، يجب أف تتداىل بسكاف البيت، وبحجع البيت، يجب أف وخارج ال
 تحقق شخع هللا عد وجل، شخع هللا بتيديخ الدواج.

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 (( ْػُنُيُع: اْلُسَجاِىُج ِفي َسِبيِل َّللَِّ، َواْلُسَكاَتُب الَِّحي ُيِخيُج األَداَء، َوالشَّاِكُح الَِّحي ُيِخيُج اْلَعَفاَؼ )) َثالَثٌة َحقٌّ َعَمى َّللَِّ عَ 

أييا الذاب لظ عشج هللا حق أف يعيشظ إذا شمبت العفاؼ، أنا أنرح كل شاب، كمسا بالغ في غس برخه، وحفع 
خب الفَخج عميو، هللا عد وجل ناضخ إليو، إف هللا ليباىي السبلئكة في الذاب فخجو، والبعج عغ السدالق كمسا ق

 السؤمغ، يقػؿ: انطخوا عبجؼ تخؾ شيػتو مغ أجمي، ألف الصخقات فييا نداء كاسيات عاريات.

 َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

اِبُخ ِفيِيْع َعَمى ِديِشِو َكاْلَقاِبِس َعَمى اْلَجْسِخ ((   )) َيْأِتي َعَمى الشَّاِس َزَماٌف الرَّ

 َعْغ َثْػَباَف َقاَؿ: 

ُ َعَمْيِو وَ  َة ( َقاَؿ: ُكشَّا َمَع الشَِّبيِّ َصمَّى َّللَّ ِفي َبْعِس َأْسَفاِرِه َفَقاَؿ  َسمَّعَ )) َلسَّا َنَدَلْت: )َوالَِّحيَغ َيْكِشُدوَف الحََّىَب َواْلِفزَّ
ِة َما ُأْنِدَؿ َلْػ َعِمْسَشا َأيُّ اْلَساِؿ َخْيٌخ َفَشتَِّخَحُه... ((   َبْعُس َأْصَحاِبِو: ُأْنِدَؿ ِفي الحََّىِب َواْلِفزَّ
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 الحىب والفزة كشده مذكمة، ىل يػجج ماؿ آخخ إذا جسعشاه لشا فيو الخيخ ؟ فقاؿ، ودققػا:

 ))... َفَقاَؿ: َأْفَزُمُو ِلَداٌف َذاِكٌخ، َوَقْمٌب َشاِكٌخ، َوَزْوَجٌة ُمْؤِمَشٌة ُتِعيُشُو َعَمى ِإيَساِنِو (( 

كيفسا تحخؾ يثشي عمى هللا، يا رب، لظ الحسج، والدوجة كشد مغ كشػز الجنيا، وقج روػ الصبخؼ بدشج جيج عغ ابغ 
  قاؿ: عباس رضي الو عشيسا أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

)) أربع مغ أصابيغ فقج أعصي خيخ الجنيا واآلخخة، قمبًا شاكخًا، ولدانًا ذاكخًا، وبجًنا عمى البالء صابخًا، وزوجًة 
 ال تبغيو حػبًا في نفديا وال مالو (( 

ف لداف شاكخ، وقمب ذاكخ، وبجف عمى الببلء صابخ، وزوجة مؤمشة ال تطمسو ال في نفديا وال في مالو، ال تتم
مالو، وال تتداىل مع غيخه، عفيفة، أحيانا اإلنداف في ساعات إشخاقو الخوحية يقػؿ: ال أريج أف أتدوج، وإذا فكخ 
اإلنداف ىحا التفكيخ يكػف قج خالف الدشة، ألف ىشاؾ حجيًثا صحيًحا رواه البخارؼ ومدمع عغ َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ 

 َرِضي َّللاَُّ َعْشُو َيُقػُؿ:

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيْدَأُلػَف َعْغ ِعَباَدِة الشَِّبيِّ َصمَّى َّللَُّ )) َجاَء َثالثَ   َعَمِي َوَسمََّع، ُة َرْىٍط ِإَلى ُبُيػِت َأْزَواِج الشَِّبيِّ َصمَّى َّللَّ
ـَ ِمْغ َذْنِبِو َوَما َفَمسَّا ُأْخِبُخوا َكَأنَُّيْع َتَقالُّػَىا، َفَقاُلػا: َوَأْيَغ َنْحُغ ِمَغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللَُّ عَ  َمْيِو َوَسمََّع ؟ َقْج ُغِفَخ َلُو َما َتَقجَّ

ْىَخ وال ُأفْ  َخ، َقاَؿ َأَحُجُىْع: َأمَّا َأَنا َفِإنِّي ُأَصمِّي المَّْيَل َأَبًجا، َوَقاَؿ آَخُخ: َأَنا َأُصػـُ الجَّ ِصُخ، َوَقاَؿ آَخُخ: َأَنا َأْعَتِدُؿ َتَأخَّ
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِإَلْيِيْع َفَقاؿَ: َأْنُتُع الَِّحيَغ ُقْمُتْع َكحَ الشَِّداَء َفال َأَتدَ  ا َوَكَحا ؟ َأَما َوَّللَِّ وَُّج َأَبًجا، َفَجاَء َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ

َأَتَدوَُّج الشَِّداَء، َفَسْغ َرِغَب َعْغ ُسشَِّتي َفَمْيَذ ِإنِّي ألْخَذاُكْع َّللَِّ، َوَأْتَقاُكْع َلُو، َلِكشِّي َأُصػـُ َوُأْفِصُخ، َوُأَصمِّي َوَأْرُقُج، وَ 
 ِمشِّي (( 

 ] البخارؼ ومدمع[

 ىحه سشة الشبي َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع، وال يدعشا إال اتباع سشة الشبي.
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 َيُقػُؿ: َعْغ َأِبي ُأَماَمَة َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َأنَُّو َكاَف 

ْتُو، َوِإْف  )) َما اْسَتَفاَد اْلُسْؤِمُغ َبْعَج َتْقَػى َّللَِّ َخْيًخا َلُو ِمْغ َزْوَجٍة َصاِلَحٍة، ِإْف َأَمَخَىا َأَشاَعْتُو، َوِإفْ  َنَطَخ ِإَلْيَيا َسخَّ
ْتُو، َوِإْف َغاَب َعْشَيا َنَرَحْتُو ِفي َنْفِدَيا َوَمالِ   ِو (( َأْقَدَع َعَمْيَيا َأَبخَّ

 ] سشغ ابغ ماجو[

 أعطع شيء تشالو بعج تقػػ هللا عد وجل زوجة صالحة، بعج شاعة هللا عد وجل وبعج التقػػ الدوجة السؤمشة.

ِه َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع:   عغ َسْعِج ْبِغ َأِبي َوقَّاٍص َعْغ َأِبيِو َعْغ َججِّ

اِلَحُة، َواْلَسدْ )) ِمْغ َسَعادَ  ـَ اْلَسْخَأُة الرَّ ـَ َثالَثٌة، ِمْغ َسَعاَدِة اْبِغ آَد ـَ َثالَثٌة، َوِمْغ ِشْقَػِة اْبِغ آَد اِلُح، ِة اْبِغ آَد َكُغ الرَّ
ػُء، َواْلَسْخَكُب  ػُء، َواْلَسْدَكُغ الدُّ ـَ اْلَسْخَأُة الدُّ اِلُح، َوِمْغ ِشْقَػِة اْبِغ آَد ػُء (( َواْلَسْخَكُب الرَّ  الدُّ

 ] رواه أحسج بإسشاد صحيح [

تدوج رجل صالح امخأة سيئة ججًا، فمسا قيل لو: 
 شمقيا قاؿ: وهللا ال أشمقيا فأغّر بيا السدمسيغ.

وروػ الصبخاني والبدار و الحاكع وصححو، وقج جاء 
تفديخ ىحا الحجيث في حجيث آخخ أف رسػؿ هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

)) ثالثة مغ الدعادة السخأة الرالحة، تخاىا تعجبظ، 
 وتغيب فتأمشيا عمى نفديا ومالظ (( 

أنتع تعيذػف في نعسة ال تعخفػنيا أبجًا، والسفخوض أف اإلنداف يعخفيا وىي في حػزتو، إذا كاف لخجل مشكع بيت 
ال يعخفيا إال مغ فقجىا، إال مغ شظ وزوجة، وذىب إلى عسمو مصسئشِّا أشج الصسأنيشة، وىحه نعسة ال تقّجر بثسغ، و 

في زوجتو، إال مغ خذي أف يجخل عمييا أحج في غيبتو، أما الحؼ يصسئغ ليا ولعفتيا، وإلخبلصيا، ولحخصيا 
 عمى نفديا، ولتدتخىا وتحجبيا فيحه نعسة ال تقجر بثسغ.
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 تأمشيا عمى نفديا ومالظ((  ))... وثالث مغ الذقاوة، السخأة تخاىا فتدػءؾ، وتحسل لدانيا، وإف غبت عشيا لع

، كل نعػمتيا ولصافتيا لغيخ زوجيا،  دائسًا ىي ميسمة لشفديا، كل زيشتيا وأناقتيا لغيخ زوجيا، ىحه حاؿ نداء اليـػ
 أما لدوجيا فالكبلـ القاسي، والييئة السيسمة، والشطخة القاسية.

تأنيبيا لو، مغ شجة انتقادىا السدتسخ ضاؽ ىشاؾ امخأة كثيخة الذخ، فسغ شجة قدػة لدانيا عمى زوجيا، مغ شجة 
بيا ذرعًا، فخجاىا أف تدمظ ىحا الدمػؾ يػمًا، وتجعو يػمًا، ففي اليـػ الحؼ عاىجتو أف ال تقػؿ شيئًا تقػؿ لو: 

 غجًا. 

 الدواج عبادة:

آخخ شيء في فزل الدواج، الدواج عبادة يدتكسل بيا اإلنداف نرف ديشو، ويمقى بيا ربو عمى أحدغ حاؿ مغ 
الصيخ والشقاء، أحيانًا تذاىج امخأة ورجبل في الصخيق، فإذا كاف معيسا ولج تختاح، معشى ىحا أنيا زوجتو، دائسًا 

 لشبي ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: الصفل يػثق العبلقة، الصفل يعصي البخاءة، وحدغ الدمػؾ، فا

 )) مغ رزقو هللا زوجًة صالحًة فقج أعانو عمى شصخ ديشو، وليّتِق هللا في بالذصخ الباقي (( 

 ]رواه الصبخاني والحاكع وقاؿ صحيح إسشاده [

 بح محرشًا.لسا يتدوج اإلنداف، ويشطخ يسشًة ويدخًة، وشخقًا وغخبًا مذكمتو كبيخة ججًا، وىحا عقابو أليع، ألنو أص

ذىب رجل إلى أوربا، ويطيخ أنو أشمق لشفدو العشاف، شاىج أشكاال وأنػاًعا، فمسا عاد ساءت عبلقتو مع زوجتو 
ججًا، فمسا سئل قاؿ: ما أحدشَّا اختيار زوجتو، شبعًا كل إنداف متدوج، ويبحث عغ متعة خارج بيت الدوجية 

خؼ أحكاـ الذخع أبجًا، وىحا أكبخ عقاب لو، شقاء زوجي ما بعجه معشى ىحا أنو إنداف ال يعخؼ هللا إشبلقًا، وال يع
 شقاء.

اِؾ ْبِغ ُمَداِحٍع َقاَؿ َسِسْعُت َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ َيُقػُؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو وَ  حَّ  َسمََّع َيُقػُؿ: عِغ الزَّ

ًخا َفْمَيَتَدوَِّج اْلَحَخاِئَخ (( )) َمْغ َأَراَد َأْف َيْمَقى َّللََّ َشاِىًخا مُ   َصيَّ

 ] ابغ ماجو[
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أحيانا يسػت اإلنداف أعدب، ىشاؾ تداؤالت، ضشػف، شكػؾ، يجع ىشاؾ سؤاال كبيًخا، أما اإلنداف الستدوج فدسعتو 
 نقية، معو شيادة حدغ سمػؾ.

ياـ، وأعمع أني سأمػت في آخخىا، >> لػ لع يبَق مغ َأَجِمي إال عذخة أقاؿ ابغ مدعػد، وىحا ليذ حجيثًا شخيفًا: 
 ولي شػؿ نكاح فييغ لتدوجت مخافة الدشة <<.

 يبقى الدواج شخعًيا، وأؼ سمػؾ خارج الدواج سمػؾ فيو معرية كبيخة ججًا. 

 الحكسة مغ الدواج:

 الحكسة األولى: الدواج ىػ القشاة الشطيفة لمغخيدة الجشدية:

بقي عميشا مػضػع قريخ في مػضػع الدواج، وىػ حكسة الدواج، الحقيقة أف أكبخ غخيدة في اإلنداف، وأعشفيا 
ىي الغخيدة الجشدية، ىحه الغخيدة حيشسا تفخغيا في القشاة الشطيفة التي شخعيا هللا عد وجل فكأنيا قشبمة ندعت 

، يسكغ أف يكػف ىشاؾ تفجخ، وانحخاؼ، وزلة عشيا الفتيل، كاف ىشاؾ شيء متفجخ، فػضعت عميو صساـ األماف
قجـ، وزنا، فمسا تدوج اإلنداف فيحه الصاقة الكبيخة، وىحا االنجفاع الذجيج، وىحه الغخيدة الستأججة انتيت، وىحا 

 السدمظ الصبيعي ليا، لحلظ قاؿ تعالى: 

ـٍ ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتدْ  ًة َوَرْحَسًة ِإفَّ ِفي َذِلَظ آَلََياٍت ِلَقْػ ُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ
 َيَتَفكَُّخوَف ﴾

 ) سػرة الخـو (

لتدكشػا، معشى ىحا أف ىشاؾ اضصخاًبا، وقمًقا، ورغبة، 
وشعػًرا بالحخماف، كمو انتيى، إنو أغس لمبرخ، 

 وأحرغ لمفخج.

إذًا أوؿ حكسة أف ىحه الغخيدة الصبيعية التي أودعيا 
هللا في اإلنداف مغ خبلؿ الدواج ىحه الغخيدة تدمظ 
سمػكًا شبيعيًا، وتغجو حياة اإلنداف شبيعيًة، ويربح 
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 لو تػازًنا، وشسأنيشة، وسكػًنا، كمسة سكغ تذيخ إلى ىحا السعشى، الدكغ معشى أنو يػجج اضصخاب.

 َعْغ َجاِبٍخ 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َرَأى اْمَخَأًة َفَجَخَل َعَمى َزْيَشَب ِبْشِت َجْحٍر َفَقَزى َحاَجَتُو ِمشْ )) أَ  َيا، ُثعَّ َخَخَج ِإَلى فَّ الشَِّبيَّ َصمَّى َّللَّ
 َأْصَحاِبِو َفَقاَؿ َلُيْع: ِإفَّ اْلَسْخَأَة ُتْقِبُل ِفي ُصػَرِة َشْيَصاٍف... (( 

 ] أبػ داود والتخمحؼ[

سخأة رمد الجنيا، فإذا نطخ اإلنداف إلى امخأة مقبمة فيي شيصاف، شبعًا إذا كانت سافخة، فإذا نطخت إلييا فكأنسا ال
 شيصاف يجعػؾ إلى معرية.

 ))... َفَسْغ َوَجَج ِمْغ َذِلَظ َشْيًئا َفْمَيْأِت َأْىَمُو، َفِإنَُّو ُيْزِسُخ َما ِفي َنْفِدِو (( 

 [] مدمع، وأبػ داود والتخمحؼ

 السخأة األجشبية الكافخة شيصانة تجعػ إلى الفتشة، تجعػ إلى االنحخاؼ.

ثسة مػضػع ذكختو سابقًا، حيشسا تدفخ السخأة، وحيشسا تبخز مفاتشيا فمداف حاليا يجعػ إلى التحخش بيا، أما حيشسا 
زييا السحتذع يشصق  تتحجب فمداف حاليا يجعػ إلى البعج عشيا، واحتخاميا وتقجيديا، وزّؼ السخأة يشصق عشيا،

بعفتيا وحذستيا، واستقامتيا وشيارتيا، وزييا غيخ السحتذع يشصق عشيا بخغبتيا باالنحخاؼ، ودعػتيا لمحئاب 
 ليشيذػا مشيا.

 عشجما ربشا قاؿ: 

َجاَلِبيِبِيغَّ َذِلَظ َأْدَنى َأْف ُيْعَخْفَغ َفاَل  ﴿ َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَظ َوَبَشاِتَظ َوِنَداِء اْلُسْؤِمِشيَغ ُيْجِنيَغ َعَمْيِيغَّ ِمغْ 
ُ َغُفػرًا َرِحيسًا ﴾  ُيْؤَذْيَغ َوَكاَف َّللَّ

 ) سػرة األحداب (
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السخأة السؤمشة الحج األدنى الحؼ يؤكج أنيا مؤمشة حجابيا، أما األعمى فأف تعخؼ هللا، أف تعخؼ مشيج هللا، أف 
ا عمييا، أف تكػف محدشًة، أف تكػف عفيفًة، لكغ حجىا األدنى أف تكػف تعخؼ حق الدوج، أف تعخؼ حق أوالدى

محجبًة، ذلظ أدنى أف يعخفغ فبل يؤذيغ، معشى ذلظ أف السخأة إذا لع تتحجب، وآذاىا مغ آذاىا فكأنسا أعصتيع 
 السبخر.

فمباس السخأة لداف عشجنا في المغة لداف السقاؿ، ولداف الحاؿ، وقج يكػف لداف الحاؿ أبمغ مغ لداف السقاؿ، 
يشصق عشيا، فإف كانت محتذسة كأنيا تقػؿ: أنا امخأة مدمسة، فابتعجوا عشي، أنا لي زوج، أما إذا ارتجت لباسًا 

 فاضحًة فمداف حاليا يجعػ إلى التحخش بيا، مغ زييا ال تؤذييا، ومغ زييا تؤذييا.

 الحكسة الثانية: الدواج أفزل وسيمة لإلنجاب:

ف الدواج أفزل وسيمة إلنجاب األوالد، وتكثيخ الشدل، واستسخار الحياة مع السحافطة عمى الحكسة الثانية أ
 األنداب.

إّف رجبل خبيًخا مغ دولة أجشبية أقاـ حفبل كبيًخا ججًا ألصجقائو بسشاسبة أنو أنجب مػلػدًا، وىػ لو في ىحه البمجة 
ػدًا فأقاـ احتفااًل كبيخًا، ألنو أنجب مػلػدًا، لكغ ىحا سشتيغ، ال ييسو ىحا، وزوجتو أرسمت لو رسالة أنيا أنجبت مػل

 الغبلـ مغ غيخؾ، ىحا ال ييّسو.

ىشاؾ قرة مذيػرة ُتخوػ عغ إنداف خصب فتاة، فمسا 
استذار والجه قاؿ لو: ال يا بشي، ىحه أختظ، وأمظ ال 
تجرؼ، فمسا اختار فتاة أخخػ قاؿ لو: ىحه أيزًا 

إلى فتاة ثالثة قاؿ:  أختظ، وأمظ ال تجرؼ، فمسا أشار
يا بشي، ىحه أختظ أيزًا، وأمظ ال تجرؼ، فمسا ضاؽ 
ذرعًا بأبيو شكا إلى أمو، فقالت لو: خح أيًا مغ ىؤالء، 

 فأنت لدت ابشو، وىػ ال يجرؼ.
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ىحا مجتسع الغخب، لكغ مجتسع السدمسيغ مجتسع الصيخ والعفاؼ، مجتسع الشطافة مجتسع العفة، نحغ نحسج هللا 
في مجتسع نطيف، وما زاؿ فيشا بقية مغ شيخ وعفاؼ، ىحه بمجة مباركة، الذيء الحؼ يػصف بو أىل  عمى أنشا

، أمخاض وبيمة.  الغخب شيء ال يػصف، انحبلؿ خمقي، تبادؿ زوجات، زنا محاـر

 َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيْأُمخُ  ُجػا اْلَػُدوَد  )) َكاَف َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ ِباْلَباَءِة، َوَيْشَيى َعِغ التََّبتُِّل َنْيًيا َشِجيًجا، َوَيُقػُؿ: َتَدوَّ
ْنِبَياَء َيْػـَ اْلِقَياَمِة ((   اْلَػُلػَد، ِإنِّي ُمَكاِثٌخ اأَل

 إنيا تشجب لو أوالدًا أشيارًا.ىحا مقياس الشبي َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع، يبجو أف أعطع ما في السخأة مػدتيا لدوجيا، و 

>> يا أبا دخل األحشف بغ قيذ عمى معاوية بغ أبي سفياف ويديج بيغ يجيو، وىػ يشطخ إليو إعجابًا بو، فقاؿ: 
بحخ، ىحه كشية األحشف بغ قيذ، ما تقػؿ في الػلج ؟ فعمع ما أراد، فقاؿ: يا أميخ السؤمشيغ، ىع عساد 

شا، بيع نصػؿ عمى أعجائشا، وىع الخمف مشا لسغ بعجنا، فكغ ليع أرضًا ذليمة، ضيػرنا، و ثسخة قمػبشا، وقخة أعيش
وسساًء ضميمة، إف سألػؾ فأعصيع، وإف استعتبػؾ فأعتبيع، ال تسشعيع رفجؾ فيسّمػا قخبظ، ويكخىػا حياتظ، 

 .ويدتبصئػا وفاتظ <<

: اشسئشػا، ال يػجج شيء، يشدعج األوالد األب البخيل ػ والعياذ باهلل ػ إذا مخض، وجيء لو بالصبيب، وقاؿ الصبيب
 ججًا، أما األب الكخيع فحياتو أغمى عمييع مغ حياتيع أنفديع.

>> فكغ ليع أرضًا ذليمة، وسساًء ضميمة، إف سألػؾ فأعصيع، وإف استعتبػؾ أييا اآلباء ىحا الكبلـ لصيف، 
 فاتظ، فقاؿ:  درؾ يا أبا بحخ <<.فأعتبيع، ال تسشعيع رفجؾ فيسمػا قخبظ، ويكخىػا حياتظ، ويدتبصئػا و 

ىل ترجقػف أف إنداًنا في غخفة العسميات، وعسمية خصيخة ججًا يأتي أشج الشاس قخبًا مشو ليفاوض الصبيب عمى 
 قتمو في أثشاء العسمية عمى مبمغ كبيخ.

ييع، شبعًا أنا معجب بكل أب أعصى أوالده وىػ في حياتو ما يخيجوف، حتى شعخوا أف أباىع شجيج العصف عم
 بالعجؿ فَعِغ الشُّْعَساِف ْبِغ َبِذيٍخ َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 
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 َجْػٍر (( )) َأَلَظ َبُشػَف ِسَػاُه ؟ َقاَؿ: َنَعْع، َقاَؿ: َفُكمَُّيْع َأْعَصْيَت ِمْثَل َىَحا ؟ َقاَؿ: ال، َقاَؿ: فال َأْشَيُج َعَمى 

 ق عميو [] متف

 أف تعصييع في حياتظ، وأف تعجؿ بيشيع في حياتظ، ىحه مغ واجبات اآلباء.

الحقيقة أف في اإلنداف غخيدة األبػة واألمػمة، ىحه الغخيدة الخاقية ججًا ال تطيخ إال في الدواج، وإنجاب األوالد، 
والحب، فغخيدة األبػة، وغخيدة تخػ الذاب شائًذا، فعشجما يأتيو ولج يربح إنداًنا آخخ، نذأ في قمبو العصف 

األمػمة ال تطيخ إال مغ خبلؿ الػلج، ىحه الغخيدة فزيمة في اإلنداف، الدواج يذعخ الدوج بالتبعة، بالسدؤولية، 
عشجه زوجة، وعشجه أوالد يحتاجػف إلى مرخوؼ، تخاه يشرخؼ إلى عسمو دؤوبًا، يبحؿ ويزحي، صار إنداًنا 

، كدػؿ، أما الحؼ لو زوجة وأوالد، وعميو  مقجًسا، أما الحؼ ليذ لو زوجة، وال أوالد أكثخ أيامو يقزييا في الشـػ
تبعات ىحا يشصمق إلى عسمو، والشبي ملسو هيلع هللا ىلص أثشى عمى كل شاب فقاؿ: إذا خخج ىحا الذاب يخعى أىمو فيػ في سبيل 

 هللا.

 يػ في سبيل هللا.خخوج الذاب مغ بيتو إلى عسمو يخعى أبػيو، أو أىمو، أو أوالده ف

 كمكع يعمع أف السخأة التي شكت إلى الشبي عميو الربلة والدبلـ زوجيا، قالت: 

)) يا رسػؿ هللا، إف فالف تدوجشي وأنا شابة ذات جساؿ وأىل وماؿ، فمسا كبخت سشي، ونثخت لو بصشي، وتفخؽ 
أىمي، وذىب مالي قاؿ: أنت عمي كطيخ أمي، ولي مشو أوالد، إف تخكتيع إليو ضاعػا، وإف ضسستيع إلي 

 جاعػا، فبكى الشبي عميو الرالة والدالـ (( 

 ] ابغ ماجو عغ عائذة[

الذاىج أف األـ ميستيا تخبية األوالد، وأف األب ميستو كدب الخزؽ، وىحا اختراص، ىشاؾ تكامل بيغ  مػشغ
الدوجيغ، السخأة في الجاخل، وليا كل الخرائز والسذاعخ، وىػ في الخارج، ولو كل الخرائز والسذاعخ 

 الستعمقة بعسمو خارج السشدؿ. 
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 تدوجيغ:حقيقة عمسية: األزواج أشػؿ عسخا مغ غيخ الس

آخخ شيء في الجرس أف تقخيًخا لييئة األمع الستحجة نذخ في الذيخ الدادس مغ عاـ تدعة وخسديغ وتدعسئة 
وألف، ىحا التقخيخ مبشي عمى دراسة إحرائية مصػلة ججًا، يثبت أف الستدوجيغ أشػؿ أعسارًا مغ غيخ الستدوجيغ، 

معو أدلة كثيخة، وإحراءات، ولكغ ممخرو أف الستدوجيغ ألف شبيعة اإلنداف تتػافق مع الدواج، التقخيخ شػيل، و 
 أشػؿ أعسارًا مغ غيخ الستدوجيغ، ألف الدواج عسل وفق عزػية اإلنداف.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : الدواج اإلسالمي ومكانة السخأة وأىسيتيا في السجتسع اإلسالمي (5-3)الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 بدع هللا، بدع هللا ندتفتح بالحؼ ىػ خيخ، ربشا عميظ تػكمشا، وإليظ أنبشا، وإليظ السريخ.

يدخ إذاعة الذخؽ أف تمتقي في دمذق مع فزيمة الذيخ دمحم راتب الشابمدي، األستاذ أييا األخػة السدتسعػف؛ 
السحاضخ في كمية التخبية في جامعة دمذق، لشتابع وإياه سمدمة لقاءاتشا مع العمساء األجبلء ضسغ بحثشا عغ 

 األسخة في اإلسبلـ.

:  حجيثشا اليـػ سيكػف عغ مفيػمات الدواج الرحية وشخوشو انصبلقًا مغ  قػلو تبارؾ وتعالى في سػرة الخـو

ًة َوَرحْ  ـٍ ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواًجا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ َسًة ِإفَّ ِفي َذِلَظ آَلََياٍت ِلَقْػ
 َيَتَفكَُّخوَف ﴾

 :  [12]سػرة الخـو

راتب الشابمدي الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو، أىبًل وسيبًل بكع معشا في إذاعة الذخؽ، ىل لشا فزيمة الذيخ دمحم 
 بجاية أف نمقي بعس الػمزات لفمدفة الدواج في اإلسبلـ؟

 فمدفة الدواج في اإلسالـ :

 الجكتػر راتب :

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، يقػؿ هللا تعالى في كتابو الكخيع: 

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُؼ َأْلِدَشِتُكْع َوَأْلَػاِنُكْع ِإفَّ ِفي َذِلَظ آَلََياٍت ِلْمَعاِلِسيَغ ﴿ َوِمْغ َآيَ   ﴾اِتِو َخْمُق الدَّ

 :  [11]سػرة الخـو
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ْسُذ َواْلَقَسُخ ﴾  ﴿ َوِمْغ آَياِتو المَّْيُل َوالشََّياُر َوالذَّ

 [37]سػرة فرمت : 

ًة َوَرْحَسًة ِإفَّ ِفي َذِلَظ آَلَ ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف  ـٍ َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواًجا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ َياٍت ِلَقْػ
 َيَتَفكَُّخوَف ﴾

 :  [12]سػرة الخـو

اآلية في المغة ىي العبلمة الجالة عمى وجػد هللا، 
الدسػات واألرض  ووحجانيتو، وكسالو، فكسا أف خمق

مطيخ ألسساء هللا الحدشى وصفاتو الفزمى، وكسا 
أف الذسذ والقسخ والميل والشيار آيات دالة عمى 
عطسة هللا تعالى، كحلظ خمق اإلنداف مغ ذكخ وأنثى 
آية كبخػ دالة عمى حكستو وعمسو ورحستو، قاؿ 

 تعالى: 

 َأْزَواًجا ﴾ ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكعْ 

 :  [12]سػرة الخـو

فالدوجة مغ شبيعة الدوج اإلندانية تفكخ كسا ُيفكخ، وتذعخ كسا يذعخ، وتحب كسا يحب، وتتسشى كسا يتسشى، 
وتؤمغ كسا يؤمغ، وتخقى كسا يخقى، وُيدعجىا ما ُيدعجه، ويؤلسيا ما يؤلسو، وُيغزبيا ما ُيغزبو، وُيخضييا ما 

 لى: ُيخضيو، ىحا معشى قػلو تعا

 ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواًجا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا ﴾

 :  [12]سػرة الخـو

 



الدواج اإلسبلمي ومكانة السخأة وأىسيتيا في السجتسع اإلسبلمي( :   5-3الباب األول : الفصل األول : الذرس )    Page 40 

فمػ أنيا كانت عمى شاكمتو ومغ شبيعتو لع يدعج بيا، ولع يدكغ إلييا، وأية نطخة إلى السخأة تشصمق مغ شبيعة 
مية ال َتُسُت إلى اإلسبلـ برمة، سػاء أكانت مغ الجاىمية األولى غيخ شبيعة الخجل أو أنيا دونو ىي نطخة جاى

 التي قبل اإلسبلـ، أو التي بعج اإلسبلـ، جاىمية العشرخية والصبقية والطمع.

 مداواة السخأة لمخجل في التكميف و التذخيف :

بل إف اإلسبلـ يقخر أف السخأة مداوية لمخجل تسامًا مغ حيث التكميف، ومغ حيث التذخيف، فيي كالخجل مكمفة 
بأركاف اإلسبلـ، وأركاف اإليساف، وىي مدؤولة أماـ هللا عسا استخعاىا هللا بو مغ زوج وأوالد، فقج ورد في الحجيث 

 الرحيح: 

أصحابو بػجيو كمو ثع قاؿ: ىل سسعتع مقالة امخأة قط أحدغ مغ مداءلتيا في أمخ )).. فالتفت الشبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى 
ديشيا مغ ىحه؟ فقالػا: يا رسػؿ هللا ما ضششا أف امخأة تيتجي إلى مثل ىحا؟ فالتفت الشبي ملسو هيلع هللا ىلص إلييا ثع قاؿ ليا: 

غ لدوجيا، وشمبيا مخضاتو، واتباعيا انرخفي أيتيا السخأة وأعمسي مغ خمفظ مغ الشداء أف حدغ تبعل إحجاك
 مػافقتو، يعجؿ ذلظ كمو. فأدبخت السخأة وىي تيمل وتكبخ استبذارًا ((

 ] مدمع عغ أسساء بشت يديج األنرارية[

 وفي حجيث آخخ: 

 )) أيسا امخأة قعجت عمى بيت أوالدىا فيي معي في الجشة ((

 ] كشد العساؿ عغ أنذ[

 وىحا ما يؤكجه قػلو تعالى: 

َبًة َوَلَشْجِدَيشَُّيْع َأْجَخىُ ﴿  ْحَدِغ َما َكاُنػا ْع ِبَأَمْغ َعِسَل َصاِلًحا ِمْغ َذَكٍخ َأْو ُأْنَثى َوُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشَُّو َحَياًة َشيِّ
 ﴾َيْعَسُمػفَ 

 [97] سػرة الشحل : 
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 انطخ إلى كمسة مغ ذكخ أو أنثى ثع انطخ إلى قػلو تعالى: 

اِدَقاِت َوال﴿ ِإفَّ اْلُسْدمِ  اِدِقيَغ َوالرَّ اِبِخيَغ ِسيَغ َواْلُسْدِمَساِت َواْلُسْؤِمِشيَغ َواْلُسْؤِمَشاِت َواْلَقاِنِتيَغ َواْلَقاِنَتاِت َوالرَّ رَّ
اِئَساتِ  اِئِسيَغ َوالرَّ َقاِت َوالرَّ ِقيَغ َواْلُسَتَرجِّ اِبَخاِت َواْلَخاِشِعيَغ َواْلَخاِشَعاِت َواْلُسَتَرجِّ َواْلَحاِفِطيَغ ُفُخوَجُيْع  َوالرَّ

ُ َلُيْع َمْغِفَخًة َوَأْجًخا َعِطيًسا﴾  َواْلَحاِفَطاِت َوالحَّاِكِخيَغ َّللََّ َكِثيًخا َوالحَّاِكَخاِت َأَعجَّ َّللَّ

 [35] سػرة األحداب: 

 ىشا السداواة التامة مغ حيث التكميف، ومغ حيث التذخيف.

 الف :الحكخ و األنثى مختمفاف لكشيسا متكام

لكغ أقػؿ: إف الخجل لو شبيعتو الجدسية والعقمية والشفدية، وإف السخأة ليا شبيعتيا الجدسية والعقمية والشفدية، 
إنيسا ليدا متذابييغ لكشيسا متكامبلف، وخرائز أحجىسا شخط الـز غيخ كاؼ إلسعاد األوالد، وىحا ما تؤكجه 

 اآلية الكخيسة صخاحة: 

َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َوَضْعُتَيا ُأْنَثى َوَّللَُّ ﴿ َفَمسَّا َوَضَعْتَيا 
ْيُتَيا  َأْعَمُع ِبَسا َوَضَعْت َوَلْيَذ الحََّكُخ َكاأْلُْنَثى َوِإنِّي َسسَّ

يََّتيَ  ِجيعِ َمْخَيَع َوِإنِّي ُأِعيُحَىا ِبَظ َوُذرِّ ْيَصاِف الخَّ  ﴾ا ِمَغ الذَّ

 [36] سػرة آؿ عسخاف: 

 

اء الشفذ الفخندييغ كتابًا عغ خرائز الحكػر واإلناث الشفدية والعقمية والدمػكية، وقج أّلف واحج مغ أكبخ عمس
 وبّيغ الفخؽ الػاضح بيشيسا، وما مغ عشػاف أصجؽ عمى مزسػف ىحا الكتاب مغ قػلو تعالى: 

 ﴿ َوَلْيَذ الحََّكُخ َكاأْلُْنَثى ﴾

 [36] سػرة آؿ عسخاف: 
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 تمسيحًا ال ترخيحًا قاؿ تعالى: وىشاؾ آية كخيسة أشارت إلى ىحه الحقيقة 

 ﴿َوالمَّْيِل ِإَذا َيْغَذى *َوالشََّياِر ِإَذا َتَجمَّى *َوَما َخَمَق الحََّكَخ َواأْلُْنَثى * ِإفَّ َسْعَيُكْع َلَذتَّى﴾

 [4-2]سػرة الميل

ة، وفي الثاني الخفاء يا تخػ ما عبلقة الحكخ واألنثى بالميل إذا يغذى والشيار إذا تجمى؟ ففي األوؿ الزياء والحخك
 والدكػف .

إنيسا مختمفاف لكشيسا متكامبلف، في األنثى الدكيشة 
والحياء والتدتخ، وفي الحكخ العسل واإلقجاـ، إنيسا 
مختمفاف لكشيسا متكامبلف، كسا أف الميل والشيار 
مختمفاف لكشيسا متكامبلف، وُكٌل مشيسا شخٌط الزـٌ غيخ 

، فسا نقز مغ قػة كاٍؼ الستسخار الحياة البذخية
إدراؾ السخأة، وضعف اىتساميا بالقزايا العامة وىػ 
كساؿ فييا، وضخورٌؼ ِلُحدِغ أدائيا لػضيفتيا التي 
أنيصت بيا، وما زاد مغ قػة انفعاليا وشجة اىتساميا 
انفعالو  بأوالدىا كساؿ فييا، وضخورؼ لحدغ تخبيتيا ألوالدىا، وما زاد في قػة الخجل قػة إدراكو ونقٍز في شجة

 كساؿ فيو وضخورٌؼ ألداء ميستو التي ُأنيصت بو، كسا قمت قبل قميل: إنيسا متكامبلف كل مشيسا يكّسل اآلخخ.
جاءت امخاة إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص تذكػ إليو زوجيا قالت: يا رسػؿ هللا إف زوجي تدوجشي وأنا شابة ذات أىل وماؿ 

تفخؽ أىمي، وذىب مالي، قاؿ: أنت عمّي كطيخ أمي، ولي مشو أوالد إف وجساؿ، فمسا كبخت سشي، ونثخ بصشي، و 
تخكتيع إليو ضاعػا، وإف ضسستيع إلّي جاعػا، أشارت إلى دور كل واحج مشيسا، لقج أشارت ىحه السخأة أف دورىا 

 األساسي ىي تخبية أوالدىا، وإلى أف دور زوجيا األساسي في كدب الخزؽ.

داوياف تسامًا في التكميف والتذخيف إال أف لكل مشيسا وضيفة أنيصت بو، وقج وىب هللا إذا مع أف السخأة والخجل مت
عد وجل الخجل الخرائز العقمية والشفدية والجدجية والدمػكية واالجتساعية كي يقـػ بػاجبو وبػضيفتو أكسل 
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ل أف تقـػ بسيستيا خيخ قياـ، وكحلظ خّز هللا السخأة بقػاـ وبصبيعة نفدية وجدجية واجتساعية وسمػكية مغ أج
قياـ، وأؼ نطاـ اجتساعي يمغي ىحه الفػارؽ بيغ الحكػر واإلناث تمظ الفػارؽ التي أرادىا الخالق الحكيع لكي تشتطع 

 الحياة ويدعج البذخ نطاـ فاسج.

وإلى اإلسبلـ لع َيُحج مغ دور السخأة في خػض السجتسع، والعسل، واالحتكاؾ مع اآلخخيغ في كدب الساؿ والخزؽ، 
 ما ىشالظ مغ نذاشات اجتساعية أخخػ ترب لسرمحة األسخة ومرمحة السجتسع. 

 إباحة عسل السخأة دوف مخالفة مشيج هللا :

بذخط أال تخالف السخأة مشيج هللا، ليا أف تعسل مغ دوف أف تخالف مشيج هللا ال في اختبلشيا، وال في كذف 
 زيشتيا التي أمخىا هللا أف تدتخىا، ىحا معشى قػلو تعالى: 

اَلةَ  ْجَغ َتَبخَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأْلُوَلى َوَأِقْسَغ الرَّ َوَآِتيَغ الدََّكاَة َوَأِشْعَغ َّللََّ َوَرُسػَلُو ِإنََّسا ُيِخيُج  ﴿ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغَّ َواَل َتَبخَّ
َخُكْع َتْصِييًخا ﴾ ُ ِلُيْحِىَب َعْشُكُع الخِّْجَذ َأْىَل اْلَبْيِت َوُيَصيِّ  َّللَّ

 [33]سػرة األحداب: 

 أؼ إذا خخجتغ ال تبخجغ تبخج الجاىمية األولى.

ة القيادة ىل إذا قمشا لمصيار مثبًل: اجمذ في غخف
لتػصل الخكاب إلى محط رحاليع سالسيغ ىل يعج 
ذلظ تقييجًا لحخية ىحا الصيار أـ أنو أداء لسيستو؟ 
حيشسا ُخِمَقت السخأة عمى ما ىي عميو مغ أنػثة 
واستحياء خمقت لتكػف ُأمًا، أو زوجًة، أو أختًا، أو 
 بشتًا، وليذ في حياة الخجل امخأة غيخ ىؤالء.

ية يبجو أنيا صادقة مع نفديا ُسِئمت فشانة فخند
وقميبلت مغ ىغ كحلظ، ما شعػرؾ وأنت عمى خذبة السدخح؟ قالت: شعػر الخدؼ والعار، وىحا شعػر كل أنثى 
تعخض مفاتشيا عمى الجسيػر، إف الحب يجب أف يبقى بيغ الدوجيغ، وفي ُغخٍؼ مغمَقة، ىحه ىي نطخة الِفصخة 
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يب مع سيجنا مػسى عمييسا الدبلـ إشاراٌت دقيقٌة إلى خرائز السخأة التي لع تذّػه، وفي قرة ابشتي سيجنا شع
 والخجل، قاؿ تعالى: 

اِف َقاَؿ َما َخْصُبُكَسا َقاَلَتا ﴿ َوَلسَّا َوَرَد َماَء َمْجَيَغ َوَجَج َعَمْيِو ُأمًَّة ِمَغ الشَّاِس َيْدُقػَف َوَوَجَج ِمْغ ُدوِنِيُع اْمَخأَتْيِغ َتُحودَ 
لِّ َفَقاَؿ َربِّ ِإنِّي ِلَسااَل َنْدِقي حَ  َأْنَدْلَت ِإَليَّ ِمْغ  تَّى ُيْرِجَر الخَِّعاُء َوَأُبػَنا َشْيٌخ َكِبيٌخ * َفَدَقى َلُيَسا ُثعَّ َتَػلَّى ِإَلى الطِّ

ِدَيَظ َأْجَخ َما َسَقْيَت َلَشا َفَمسَّا َجاَءُه َخْيٍخ َفِقيٌخ * َفَجاَءْتُو ِإْحَجاُىَسا َتْسِذي َعَمى اْسِتْحَياٍء َقاَلْت ِإفَّ َأِبي َيْجُعػَؾ ِلَيجْ 
ـِ الطَّاِلِسيَغ * َقاَلْت ِإْحَجاُىَسا َيا َأَبِت اْسَتْأجِ  ْخُه ِإفَّ َخْيَخ َمِغ َوَقزَّ َعَمْيِو اْلَقَرَز َقاَؿ اَل َتَخْف َنَجْػَت ِمَغ اْلَقْػ

 اْسَتْأَجْخَت اْلَقِػيُّ اأْلَِميُغ ﴾

 [15-13]سػرة القرز: 

 فسا كاف البشتي سيجنا شعيب أف تخخجا إال لدبٍب قاىخ 

 ﴿ َوَأُبػَنا َشْيٌخ َكِبيٌخ﴾

 وحيشسا خخجتا لع تختمصا بسجتسع الخجاؿ: 

 ﴿ َقاَلَتا ال َنْدِقي َحتَّى ُيْرِجَر الخَِّعاُء ﴾

 وأخز خرائز السخأة في ىحه القرة حياؤىا 

 َياٍء﴾﴿َفَجاَءْتُو ِإْحَجاُىَسا َتْسِذي َعَمى اْسِتحْ 

 وأخز خرائز الخجل في ىحه القرة قػتو وأمانتو 

 ﴿ َقاَلْت ِإْحَجاُىَسا َياَأَبِت اْسَتْأِجْخُه ِإفَّ َخْيَخ َمْغ اْسَتْأَجْخَت اْلَقِػيُّ ﴾

كأفَّ هللا سبحانو وتعالى لفت نطخنا إلى أف الحؼ ُيعجب السخأة بالخجل قػتو وأمانتو، وأف الحؼ ُيعجب الخجل بالسخأة 
 ؤىا، فسغ عبلمات آخخ الدماف أف الحياء يخفع مغ وجػه الشداء، وأف الشخػة تشدع مغ رؤوس الخجاؿ.حيا
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 شخوط الدواج الرحّية :

وهللِا أنا أرػ والسيسا في ىحا الدماف أف ُيدارع السخء إلى الدواج، ألف الذاب إذا اكتسمت رجػلتو، وتػفخ لو عسل 
ُيجرُّ عميو بعس الساؿ، البج مغ أف يحفع ديشو بالدواج، والشبي عميو الربلة والدبلـ وصف الدواج بأنو أغس 

اب أو ألخخػ فعميو بالربخ، أما الدواج فأولى، والرـػ فيو لمبرخ، وأحفع لمفخج، أما إذا لع يسكغ أف يتدوج ألسب
ِوجاء كسا قاؿ عميو الربلة والدبلـ، لكغ أنا مغ أنرار الدواج السبكخ، وال سيسا في زمغ الفتشة، فقج خاؼ الشبي 
ال عمى أمتو مغ بعجه مغ الشداء، والذاب أخصخ شيء يسكغ أف يػدؼ بو إلى الياوية أف تدؿ قجمو فيتحخؾ بعسل 
يخضي هللا عد وجل، فسغ تدوج ممظ نرف ديشو، فميتِق هللا في نرفو اآلخخ، اكتساؿ رجػلتو، وتػفخ عسل لو 
ُيِجرُّ عميو بعس الكدب، ىحا ما يجعمو أىبًل لمدواج، وأنا أرػ أف السجتسع كمو يشبغي أف يدعى لتػفيخ ىحا 

 السصمب السذخوع لكل شاب، يدتشبط ىحا مغ قػلو تعالى: 

ُ ِمغْ ﴿ َوأَ  اِلِحيَغ ِمْغ ِعَباِدُكْع َوِإَماِئُكْع ِإْف َيُكػُنػا ُفَقَخاَء ُيْغِشِيُع َّللَّ ُ َواِسٌع َعِميٌع﴾ ْنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع َوالرَّ  َفْزِمِو َوَّللَّ

 [ 31] سػرة الشػر: 

 

 عجـ تيديخ الدواج يؤدؼ إلى تفذي الدفاح بجؿ الشكاح 
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بأكسميا، وال سيسا ألولي األمخ، عغ شخيق تػفيخ البيػت، وتػفيخ الحاجات األساسية  ىحا أمخ مّػجو إلى األمة
لمدواج، فحيشسا ُنيّدخ البيػت واألعساؿ عشجئح كأنسا يدخنا ُسُبل الدواج، فإما أف يكػف الدواج مذخوعًا نطيفًا يحسي 

 السجتسع مغ الفداد، وإما اف يكػف ِسفاحًا يػدؼ بشا إلى الياوية.

 ِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: َعْغ أَ 

 اٌد َعِخيٌس(()) ِإَذا َخَصَب ِإَلْيُكْع َمْغ َتْخَضْػَف ِديَشُو َوُخُمَقُو َفَدوُِّجػُه ِإال َتْفَعُمػا َتُكْغ ِفْتَشٌة ِفي اأَلْرِض َوَفدَ 

 ْيَخَة[] التخمحؼ، ابغ ماجو َعْغ َأِبي ُىخَ 

فحيشسا يّػجو األمخ اإلليي إلى مجسػع األمة ىػ مّػجٌو إلى مجسػعيا كأولياء األمػر، ومّػجٌو إلى أولي األمخ 
بالحات، ليعسمػا عمى تػفيخ الحاجات، وتحليل العقبات، كي يدتصيع الذاب أف يخػ الصخيق إلى الدواج سالكًا، كسا 

باء الفتيات أف ييدخوا عمى شالبي فتياتيع ُسُبل الدواج، ألف اآلية أنو ليذ ىشاؾ عقبات كثيخة، كسا أنشي أنرح آ
 الكخيسة التي وردت في قرة شعيب يقػؿ ىحا الشبي الكخيع لديجنا مػسى: 

ي ُأِريُج َأْف ُأْنِكَحَظ ِإْحَجى اْبَشَتيَّ َىاَتْيِغ َعَمى َأْف َتْأُجَخِني َثَساِنَي ِحَجٍج َفِإْف َأْتَسْستَ  َعْذًخا َفِسْغ ِعْشِجَؾ َوَما  ﴿ َقاَؿ ِإنِّ
اِلِحيَغ﴾ ُ ِمَغ الرَّ  ُأِريُج َأْف َأُشقَّ َعَمْيَظ َسَتِجُجِني ِإْف َشاَء َّللَّ

 [ 17] سػرة القرز: 

وعمى كل والج فتاة أف يتسثل ىحه اآلية، وما عميو أف َيُذَق عمى خاشِب ابشتو ألنو إذا وضع أمامو العخاقيل أصبح 
 ئح يفذػ الِدفاح مكاف الِشكاح.الصخيق مدجودًا، وعشج

 شخوط استسخار الدواج و نجاحو في السدتقبل :

 أنا أعتقج أنو ما مغ عقج عمى وجو األرض أقجس مغ عقج الدواج: 

 ﴿ َوَكْيَف َتْأُخُحوَنُو َوَقْج َأْفَزى َبْعُزُكْع ِإَلى َبْعٍس َوَأَخْحَف ِمْشُكْع ِميَثاًقا َغِميًطا ﴾

 [12]سػرة الشداء: 
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وألفَّ ىحا العقج ىػ أقجس عقج البج أف يكػف الدواج 
عمى التأبيج، وأؼ زواج ليذ عمى التأبيج ىػ عشج 
بعس العمساء أو عشج ُجلِّ العمساء زواج غيخ شخعي، 
التأبيج وتقجيذ ىحا العقج الدوجي، وحيشسا ُيبشى الدواج 

 عمى حدغ االختيار تكتب لو الجيسػمة: 

؛ ومشو فبلف  " قيل: الشجـ مقمػب الجمغ، والجمغ المدـو
مجمغ الخسخ. والجمغ: ما اجتسع في الجار وتمبج مغ 

األبػاؿ واألبعار؛ سسي بو لمدومو. والجمشة: الحقج السبلـز لمرجر، والجسع دمغ. وقج دمشت قمػبيع بالكدخ؛ يقاؿ: 
 ال يطمسػف " دمشت عمى فبلف أؼ ضغشت. "وقزي بيشيع بالقدط" أؼ بيغ الخؤساء والدفل بالعجؿ. "وىع 

 إذا بشي الدواج عمى اختيار متعّجٍل أو سيئ فإف أغمب الطغ أف ىحا الدواج ال يدتسخ. 

شيء آخخ؛ إذا جاءكع مغ تخضػف ديشو وخمقو فالشبي عميو الربلة والدبلـ نرح أولياء الفتيات أف يتخّيخوا 
 لبشاتيع الدوج السؤمغ الكفء: 

ى ُيْؤِمغَّ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع َواَل ُتْشِكُحػا اْلُسْذِخِكيَغ َحتَّى ﴿ َواَل َتْشِكُحػا اْلُسْذِخَكاِت َحتَّ 
ُ َيْجُعػ  شَِّة َواْلَسْغِفَخِة ِبِإْذِنِو ِإَلى اْلجَ ُيْؤِمُشػا َوَلَعْبٌج ُمْؤِمٌغ َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخٍؾ َوَلْػ َأْعَجَبُكْع ُأوَلِئَظ َيْجُعػَف ِإَلى الشَّاِر َوَّللَّ

 َوُيَبيُِّغ َآَياِتِو ِلمشَّاِس َلَعمَُّيْع َيَتَحكَُّخوَف ﴾

 [112]سػرة البقخة: 

ووجو الفتياف إلى أف يتخيخوا الدوجة الشقية الصاىخة التي ُربيت في مجتسع نطيف سميع، لحلظ يقػؿ عميو الربلة 
 ِبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: والدبلـ: َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشَّ 

يِغ َتِخَبْت َيَجاَؾ  يِغ َواْلَجَساِؿ َواْلَساِؿ َواْلَحَدِب، َفَعَمْيَظ ِبَحاِت الجِّ  (()) ُتْشَكُح الشَِّداُء أَلْرَبٍع ِلمجِّ

 ] متفق عميو عغ أبي ىخيخة[
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مغ تدوجيا لساليا أفقخه هللا، ومغ تدوجيا لحدبيا زاده هللا و  -أؼ لجساليا فقط -مغ تدوج السخأة لجساليا أذلو هللا 
 دناءة، فعميظ بحات الجيغ تخبت يجاؾ.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 فصخة إندانية ومرمحة اجتساعيةالدواج ( : 5-4الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل، ثع الحسج هلل، الحسج هلل الحؼ ىجانا ليحا، وما كشا لشيتجؼ لػال أف ىجانا هللا، وما تػفيقي، وال اعترامي، 
وال تػّكمي إال عمى هللا، وأشيج أف ال إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لو، إقخارًا بخبػبيتو، وإرغامًا لسغ جحج بو وكفخ، 

عميو وسمَّع، رسػؿ هللا سيِّج الخمق والبذخ، ما اترمت عيٌغ بشطٍخ، سسعت أذٌف وأشيج أفَّ سيجنا دمحمًا صمى هللا 
بخبخ، الميعَّ صِل وسمع، وبارؾ عمى سيجنا دمحم، وعمى آلو وأصحابو، وصِل وسمع عمييع يا رب العالسيغ، الميع ال 

بسا عمستشا، وزدنا عمسا، وأرنا الحق عمع لشا إال ما عمستشا، إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا 
حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا 

 بخحستظ في عبادؾ الرالحيغ. 

 الحاجة إلى البيت السدمع السشزبط:

أييا اإلخػة السؤمشػف... في خصٍب سابقة تحجَّثت عغ 
ع العبادة في اثشتي عذخة خصبة، وعغ مػضػع مػضػ 

الَرْبخ في خصٍب تقتخب مغ الَعذخ، وعغ مػضػع 
الػقت، وىا أنا ذا اليـػ أشخؽ مػضػعًا أساسيًا في 
 حياة السدمع، إنو مػضػع " البيت السدمع ".
إذا صمح البيت صمح السجتسع، ىحا البيت السدمع لػ 

ميو الربلة تتبعشا القخآف الكخيع، وأحاديث الشبي ع
والدبلـ لػججنا في القخآف الكخيع آياٍت كثيخًة ججًا 
ُث عغ البيت ؛ عغ الدواج، عغ الصبلؽ، عغ التخبية، والشبي عميو الربلة والدبلـ في أحاديث كثيخة يتحجَّث  تتحجَّ

 عغ البيت السدمع، عغ حقػؽ األب، عغ حقػؽ االبغ، عغ حقػؽ الدوجة.
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نحغ في أمّذِ الحاجة ألف نزبط بيػتشا، نحغ في أمّذ الحاجة ألف نجعل مغ بيػتشا  فيا أييا اإلخػة السؤمشػف...
 بيػتًا مدمسة قْمبًا وقاَلبًا، إذا صمح البيت صمح السجتسع. 

 شخؽ تأسيذ البيت السدمع:

  الدواج: – 1

... نبجأ بتأسيذ ىحا البيت السدمع، حيث يتأسذ بالدواج، والدواج كس ا ىػ معخوٌؼ فصخٌة يا أييا اإلخػة األكاـر
فصخ هللا اإلنداف عمييا، خمق في نفذ الخجل حاجًة إلى الدوجة، وخمق في نفذ السخأة حاجًة إلى الدوج، فالدواج 

 فصخٌة فصخ هللا الشاس عمييا، الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 )) إف هللا أبجلشا بالخىبانية الحشفية الدسحة (( 

 عثساف بغ مطعػف " () مغ مجسع الدوائج: عغ " 

ىحا الذخع الحشيف، ىحا الذخع السشصبق عمى الفصخة، ىحا الذخع الحؼ يشبع مغ الػاقع، ىحا الذخع الحؼ يأَلفو 
ثًا عغ ىؤالء الحيغ ابتجعػا الخىبانية، قاؿ:  اإلنداف، وال يختاح إال لػو، هللا سبحانو وتعالى يقػؿ مُتَحجِّ

 َما َكَتْبَشاَىا َعَمْيِيعْ ﴾﴿ َوَرْىَباِنيًَّة اْبَتَجُعػَىا 

 " ( 17)سػرة الحجيج: مغ آية " 

 ىع حيشسا كتبػىا عمى أنفديع مبتجعيغ ما رعػىا حق رعايتيا.

 كل بجعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة في الشار:

 ىحا السػضػع أييا اإلخػة يشقمشا إلى مػضػٍع في الجيغ خصيخ، الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 )) كل بجعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة في الشار (( 

 ) مدمع عغ جابخ (
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فأّؼ شيٍء ُأْحِجَث في الجيغ ما ليذ مغ الجيغ فيػ ِبْجَعة، وكل بجعٍة ضبللة، والزبللة في الشار، ألف هللا سبحانو 
 وتعالى يقػؿ:

ـَ ِديشًا ﴾﴿ اْلَيْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع َوَأْتَسْسُت َعَمْيُكْع ِنْعَسِتي  ْساَل  َوَرِضيُت َلُكُع اإلِْ

 " ( 3)سػرة السائجة: مغ آية " 

ي  واإلكساؿ مغ حيث الَشْػع، واإلتساـ مغ حيث الَعَجد، فسجسػع القزايا التي عالجيا الجيغ ىي قزايا تامَّة، ُتَغصِّ
 مل..كل حاجات اإلنداف في رحمتو إلى هللا عدَّ وجل، ومدتػػ ُمعالجة أؼ مػضػع مدتػًػ كا

ـَ ِديشًا ﴾ ْساَل  ﴿ اْلَيْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع َوَأْتَسْسُت َعَمْيُكْع ِنْعَسِتي َوَرِضيُت َلُكُع اإلِْ

لحلظ ال يدتصيع كائٌغ مغ كاف عمى مخِّ األزماف أف يزيف عمى الجيغ شيئًا، ألنو ديغ هللا عدَّ وجل، والسيسا في 
عامبلت أعصانا هللا سبحانو وتعالى آياٍت عامًة، وسسح لمُفقياء أف يدتشبصػا العقائج والعبادات، ولكغ أمػر السُ 

 أحكامًا تفريمية تتعمَّق بأحكاـ الدماف والسكاف.

 :  يا أييا اإلخػة األكاـر

 )) كل بجعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة في الشار (( 

 ) مدمع عغ جابخ (

 ليذ مغ الجيغ قاؿ:  لكغ الشبي عميو الربلة والدبلـ في شأف الجنيا، أو فيسا

)) مغ سغَّ سشًة حدشة فمو أجخىا وأجخ مغ عسل بيا إلى يـػ القيامة، ومغ َسغ سشًة سيئة فعميو وزرىا ووزر 
 مغ عسل بيا إلى يـػ القيامة (( 

 ) مدمع عغ جخيخ(

أْؼ أنو َمغ حقق بعس مرالح السدمسيغ ؛ في مداججىع، ىحه سشٌة حدشة، لو أجخىا وأجخ مغ عسل بيا، مغ 
 ابتجع بجعًة مخالفًة ألوامخ الجيغ، فعميو وزرىا ووزر مغ عسل بيا إلى يـػ القيامة. 
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 محاربة اإلسالـ لمخىبانية:

 لى أنكخىا عمى مغ ابتجعػىا، قاؿ:فاإلسبلـ يا أييا اإلخػة حارب الخىبانية، وهللا سبحانو وتعا

 ﴿ َما َكَتْبَشاَىا َعَمْيِيْع ﴾

 " ( 17)سػرة الحجيج: مغ آية " 

 وحيشسا كتبػىا عمى أنفديع تجاوزًا..

 ﴿ َفَسا َرَعْػَىا َحقَّ ِرَعاَيِتَيا ﴾

 والشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 )) مغ كاف مػسخًا فمع يتدوج فميذ مشا (( 

 خىيب عغ أبي نجيح [] التخغيب والت

 ليذ في اإلسبلـ رىبانية.

أييا اإلخػة السؤمشػف... وىؤالء الشفخ الحيغ قجمػا إلى بيت الشبي عميو الربلة والدبلـ، وسألػا عغ عبادتو، 
 فاسَتَقّمػا عبادتيع إلى عبادتو، َفَعغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َيُقػُؿ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيْدَأُلػَف َعْغ ِعَباَدِة الشَّ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع، )) َجاَء َثاَلَثُة َرْىٍط ِإَلى ُبُيػِت َأْزَواِج الشَِّبيِّ َصمَّى َّللَّ ِبيِّ َصمَّى َّللَّ
ـَ ِمْغ َذْنِبِو َوَما  َفَمسَّا ُأْخِبُخوا َكَأنَُّيْع َتَقالُّػَىا، َفَقاُلػا: َوَأْيَغ َنْحُغ ِمْغ الشَِّبيِّ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع، َقْج ُغِفَخ َلُو َما َتَقجَّ َصمَّى َّللَّ

ْىَخ َواَل  َخ ؟ َقاَؿ َأَحُجُىْع: َأمَّا َأَنا َفِإنِّي ُأَصمِّي المَّْيَل َأَبًجا، َوَقاَؿ آَخُخ: َأَنا َأُصػـُ الجَّ ُأْفِصُخ، َوَقاَؿ آَخُخ: َأَنا َأْعَتِدُؿ َتَأخَّ
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِإَلْيِيْع َفَقاَؿ: َأْنُتْع الَّ ال ِحيَغ ُقْمُتْع َكَحا َوَكَحا ؟أ َأَما َوَّللَِّ شَِّداَء َفاَل َأَتَدوَُّج َأَبًجا، َفَجاَء َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ

ُأَصمِّي َوَأْرُقُج، َوَأَتَدوَُّج الشَِّداَء، َفَسْغ َرِغَب َعْغ ُسشَِّتي َفَمْيَذ ِإنِّي أَلَْخَذاُكْع َّللَِّ، َوَأْتَقاُكْع َلُو، َلِكشِّي َأُصػـُ َوُأْفِصُخ، وَ 
 ِمشِّي (( 

 ) متفق عميو(
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 يا أييا اإلخػة السؤمشػف... الدواج فصخٌة إندانية، ىكحا فصخ هللا الشاس عمييا. 

 الدواج مرمحة اجتساعية:

 شيٌء آخخ، الدواج مرمحٌة اجتساعية، فاهلل سبحانو وتعالى يقػؿ: 

ُ َجَعَل َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا َوَجَعَل َلُكْع ِمْغ َأْزَواِجُكْع َبِشيَغ َوَحَفَجًة ﴾  ﴿ َوَّللَّ

 " ( 71)سػرة الشحل: مغ آية " 

تحفع بقاء نػعظ، وإذا عِسمت الرالحات تحفع بقاء  إذا تشاولت الصعاـ والذخاب تحفع بقػاء جدسظ، وإذا تدوَّجت
ِذْكِخؾ، فاإلنداف مفصػٌر عمى حب البقاء جدسًا ونػعًا وِذْكخًا، تأكل لتعير، لتبقى مدتسخ الحياة، وتتدوج ليبقى 

 الشػع البذخؼ مدتسخًا، وتعسل الرالحات ليبقى ِذْكُخؾ مدتسخًا..

 دقػائٌق وثػػافإف الحيػاة  دقات قػمب السخء قائمٌة لػو
 فارفع لشفدظ قبل مػتظ ذكخىا فػالحكخ لػإلنداف عسٌخ ثاف

 * * * 
 

﴿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس اتَُّقػا َربَُّكُع الَِّحي َخَمَقُكْع ِمْغ َنْفٍذ 
َواِحَجٍة َوَخَمَق ِمْشَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْشُيَسا ِرَجااًل َكِثيخًا 

 َوِنَداًء ﴾

 " ( 2"  )سػرة الشداء: مغ آية

 

اف ػ في عمع الُجغخافيا ػ اكتذفػا أف ِنَدَب الحكػر إلى الشداء أعمى بقميل، ألف الخجاؿ ُمَعخَّضػف لمقتل  عمساء الُدكَّ
 في الحخوب، ولمحػادث في األعساؿ، بيشسا ِنَدب الشداء تكػف أقل مغ ذلظ بقميل، لحلظ هللا سبحانو وتعالى يقػؿ:
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 َكِثيخًا َوِنَداًء ﴾ ﴿ َوَبثَّ ِمْشُيَسا ِرَجاالً 

فجاءت كمسة كثيخًا ُمزافًة إلى الخجاؿ، عمى كٍل الدواج مرمحٌة اجتساعية، حفطًا لبقاء الشػع، والدواج يحافع 
عمى األنداب، اإلنداف إذا خالف قػاعج الرحة في الصعاـ والذخاب يؤذؼ نفدو فقط، أما إذا خالف شخع هللا في 

و، َيْشَحطُّ السجتسع، يشحّل السجتسع، لحلظ الدواج يحفع األنداب. والدواج يؤكج عبلقتو بالشداء يفدج السجتسع كمَّ 
 الحات، والدواج يييِّئ االستقخار الشفدي لكبل الدوجيغ، ويحقق الكخامة اإلندانية، ىحا مغ فػائجه السعشػية. 

خ مغ اآلفات االجتساعية:  الدواج مصيِّ

خ السجتسع مغ أكبخ آفٍة تعاني مشيا السجتسعات  ويا أييا اإلخػة السؤمشػف... الدواج الحؼ جاء بو اإلسبلـ ُيَصيِّ
اليـػ ؛ أال وىي االنحبلؿ الخمقي، اإلباحية، اختبلط األنداب، انحصاط اإلنداف، قحارة اإلنداف، إف الدواج قشاٌة 

حيح إلرواء ىحه الخغبة، إف نطيفة ُتَفخَّغ فييا تمظ الذيػة التي أودعيا هللا في اإلنداف، إف الدواج ىػ الصخيق الر
الدواج قػٌة محخِّكة، فإذا ابتعجنا عغ الشكاح، واتجو السجتسع إلى الدفاح، كاف الدفاح قػًة مجمخة، بعج أف شخعو هللا 

 عدَّ وجل ليكػف قػًة محخِّكة.

 يا أييا اإلخػة السؤمشػف... يقػؿ عميو الربلة والدبلـ مؤكجًا ىحا السعشى: 

ـِ، َفِإنَُّو َلُو )) َيا َمْعَذَخ ال ْػ َباِب، َمْغ اْسَتَصاَع ِمْشُكْع اْلَباَءَة َفْمَيَتَدوَّْج، َوَمْغ َلْع َيْدَتِصْع َفَعَمْيِو ِبالرَّ  ِوَجاٌء (( ذَّ

 أؼ وقاية.

 ) متفق عميو عغ ابغ مدعػد(

خ السجتسع مغ األمخاض الػبيمة التي ندسع عشيا في األخبار، والتي  أييا اإلخػة السؤمشػف... والدواج أيزًا ُيَصيِّ
نقخؤىا في الُرُحف، ىحا السخض الخصيخ الحؼ دمَّخ الحياة اإلندانية، والحؼ يدداد الحيغ يرابػف بو يػمًا بعج يـػ 

 بدبب االنحبلؿ الخمقي، بدبب تخؾ الدواج واالتجاه إلى الدفاح. 
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 الدواج َسكٌغ:

ييِّئ لمدوج سكشًا َتْدُكغ نفدو إلييا، وتدكغ نفديا إليو، قاؿ أييا اإلخػة السؤمشػف... والدواج فزبًل عغ كل ذلظ ي
 تعالى:

 ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا ﴾

: مغ آية "   " ( 12)سػرة الخـو

 ىحه الـ التعميل، ىكحا ُفِصَخ اإلنداف..

 ًة َوَرْحَسةً ﴾﴿ َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ 

شيٌء آخخ، ىؤالء األشفاؿ الرغار الحيغ ىع رجاؿ الَغج، ىؤالء األشفاؿ الرغار الحيغ ىع َمْعِقُج أمل األمة، 
ىؤالء األشفاؿ الرغار َمغ يخبييع ؟ لغ يشجح في تخبيتيع إال األـ واألب، وال شيء يعػِّض عغ األـ واألب، فمحلظ 

 وِلُحدغ تخبيتيع، وحدغ تػجيييع.الدواج ضساٌف لدبلمة الرغار، 

 أييا اإلخػة السؤمشػف... يقػؿ بعس الذعخاء:

 األـ مجرسػٌة إذا أعجتيا أعجدت شعبًا َشيَِّب األعخاؽِ 
* * * 

 عاشفة األبػة واألمػمة أقجس العػاشف:

ة األمػمة، شيٌء آخخ، هللا سبحانو وتعالى أودع في قمػب الخجاؿ عاشفة األبػة، وأودع في قمػب الشداء عاشف
 .وىاتاف العاشفتاف مغ أقجس العػاشف في الَشْػِع الَبَذخؼ، بل مغ أشجىا تأثيخًا 
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ىشاؾ دوافع كثيخة؛ دافع األمػمة، دافع الصعاـ 
والذخاب، ودافع الجشذ، ودافع األمػمة، كاف دافع 
األمػمة أقػػ ىحه الجوافع، عغ شخيق الدواج تتفجَّخ 

شف الُسقجسة، ال يحذ ىحه الجوافع، تتفجخ ىحه العػا
اإلنداف بيحه العاشفة الُسقجسة إال إذا تدوج، وعخؼ 
معشى األبػة، وعخفت األـ معشى األمػمة، ُتربح امخأة 
أخخػ، وُيربح الذاب بعج الدواج إندانًا آخخ، انتقل 
مغ ذاتيَّتو إلى الَغْيِخيَّة، كاف ميتسًا بشفدو فأصبح 

 فأصبحت ميتسًة ببشاتيا. ميتسًا بأوالده، كانت ميتسًة بديشتيا

يا أييا اإلخػة السؤمشػف... يؤكج ىحا السعشى الشبي عميو الربلة والدبلـ، فَعْغ َأِبي ُأَماَمَة َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ 
 َعَمْيِو َوَسمََّع َأنَُّو َكاَف َيُقػُؿ: 

ْتُو، َوِإْف )) َما اْسَتَفاَد اْلُسْؤِمُغ َبْعَج َتْقَػى َّللَِّ َخْيًخا َلُو  ِمْغ َزْوَجٍة َصاِلَحٍة، ِإْف َأَمَخَىا َأَشاَعْتُو، َوِإْف َنَطَخ ِإَلْيَيا َسخَّ
ْتُو، َوِإْف َغاَب َعْشَيا َنَرَحْتُو ِفي َنْفِدَيا َوَماِلِو ((   َأْقَدَع َعَمْيَيا َأَبخَّ

 ] ابغ ماجو [

 ما معشى صالحة ؟ قاؿ: 

 )) ِإْف َأَمَخَىا َأَشاَعْتُو (( 

فأحيانًا يحمف الدوج عمى زوجتو يسيشًا ُمَعطَّسًة، ال يخوؽ ليا إال أف تخالف يسيشو، ىحا أمٌخ عجيب !! السخأة 
 الرالحة إف أمخىا أشاعتو... 

ْتُو، َوِإْف َغاَب َعْشَيا َنَرَحْتُو ِفي َنْفِدَيا  ْتُو، َوِإْف َأْقَدَع َعَمْيَيا َأَبخَّ  َوَماِلِو (( )) َوِإْف َنَطَخ ِإَلْيَيا َسخَّ
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 ىحه السخأة الرالحة.

 َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ َعْسِخو ْبِغ الَعاِصي َعْغ َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َأنَُّو َقاَؿ: 

اِلَحُة ((  ْنَيا اْلَسْخَأُة الرَّ ْنَيا ُكمََّيا َمَتاٌع، َوَخْيُخ َمَتاِع الجُّ  )) ِإفَّ الجُّ

 ) أحسج(

 كيف نختار الدوجة ؟ وما عػامل االختيار ؟

يا أييا اإلخػة السؤمشػف... شيٌء آخخ، ىحه مقجمٌة عغ أف الدواج فصخة، وعغ أف الدواج مرمحٌة اجتساعية، وعغ 
أف لمدواج فػائج ال تعج وال تحرى، ألنيا سشٌة نبػية، ولكغ الذيء الَخصيخ اآلف الحؼ يعشيشا في ىحه الخصبة، 

ٌو ألولياء البشات، وأولياء الذباب، إما أف كيف نختار ال دوجة ؟ وىحا الكبلـ مػجٌة بادغ ذؼ َبْجء لمذباب، أو مػجَّ
 تتدوج، وإما أف تدوج، فكل مغ لو بشٌت أو لو شاٌب، أو كل شاٍب وشابٍة معشٌي بيحا الخصب. 

يغ:  الجِّ

 الشبي عميو الربلة والدبلـ جعل العامل األوؿ والحاكع في اختيار الدوجة ىػ الجيغ، فقاؿ عميو الربلة والدبلـ: 
 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

يِغ َتِخَبْت َيَجاَؾ (()) ُتْشَكُح اْلَسْخَأُة أِلَْرَبٍع: ِلَساِلَيا، وَ   ِلَحَدِبَيا، َوَجَساِلَيا، َوِلِجيِشَيا، َفاْضَفْخ ِبَحاِت الجِّ

 ) متفق عميو(

 في حجيٍث آخخ يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

))مغ تدوج السخأة لعدِّىا لع يدده هللا إال ذاًل، ومغ تدوجيا لساليا لع يدده هللا إال فقخًا، ومغ تدوجيا لحدبيا لع 
غ فخجو، أو يرل رحسو بارؾ هللا لو يدد رِّ ه هللا إال دناءًة، ومغ تدوج امخأًة لع ُيِخد بيا إال أف يغس برخه، ويحِّ

 فييا وبارؾ ليا فيو (( 

 ) مغ الجر السشثػر عغ أنذ (
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 لحلظ كاف الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ إذا التقى بدوٍج: 

ُ َلُكْع، َوَباَرَؾ َعَميْ   ُكْع، َوَجَسَع َبْيَشُكَسا ِفي َخْيٍخ (( )) َباَرَؾ َّللَّ

 ) ابغ ماجو عغ أبي ىخيخة(

 كيف يتع الدواج ؟

شيٌء آخخ، كيف يتع الدواج ؟ يتع بدؤاٍؿ عارض، استقراٍء ساَذج، بسعمػماٍت محجودة، بػقفٍة عارضة، ىحا خصٌأ 
 عميكع بذكٍل تفريمي:كبيخ، دققػا معي، وىحه القرة أتمػىا عميكع كثيخًا، ولكغ اآلف أتمػىا 

 سيجنا عسخ جاءه رجٌل يذيج لخجٍل آخخ، فقاؿ عسخ:

 ػ أتعخؼ ىحا الخجل ؟ 

 ػ قاؿ: نعع.

 ػ قاؿ: ىل أنت جاره الحؼ يعخؼ ُمْجَخَمو وُمْخَخَجو ؟.

 ػ قاؿ: ال.

 ػ قاؿ: ىل صاحبتو في الدفخ الحؼ ُتعخؼ بو مكاـر األخبلؽ ؟ 

 ػ قاؿ: ال.

 والجيشار الحؼ ُيعخؼ فيو ورع الخجل ؟.ػ قاؿ: ىل عاممتو بالجرىع 

 ػ قاؿ: ال.

 ػ فراح فيو عسخ وقاؿ: لعمَّظ رأيتو قائسًا وقاعجًا يرمي في السدجج، يخفع رأسو تارًة ويخفزو أخخػ؟ 

 ػ قاؿ: نعع.
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 ػ قاؿ لو عسخ: اذىب فأنت ال تعخفو.

ف: أنو آدمي، فإذا بو رجل خبيث، بعيج كع مغ زواٍج ُبِشَي عمى شيادٍة عابخة، عمى شيادٍة ساذجة، عمى قػٍؿ سخي
عغ الجيغ، مشحخؼ األخبلؽ، يذخب الخسخ. فمحلظ إذا تحققت مغ أخبلؽ الذباب الخاشب يجب أف تتحقَّق فعبًل 

 ألنو قبل أف تقػؿ: َنعع، يجب أف تبحث جيجًا وإال تشجـ نجمًا شجيجًا.

؟ في الدفخ ُتْعَخؼ مكاـر األخبلؽ، ىل عاممتو يا أييا اإلخػة، ىكحا فعل عسخ، قاؿ لو: ىل صاحبتو في الدفخ 
بالجرىع والجيشار؟ بالجرىع والجيشار يعخؼ ورع الخجل، ىل جاورتو ؟ إذا جاورتو تعخؼ مجخمو ومخخجو ؟ قاؿ: ال، 
قاؿ: لعمظ رأيتو يرمي في السدجج يخفع رأسو تارًة، ويخفس أخخػ ؟ قاؿ: نعع، قاؿ: أنت ال تعخفو، يا رجل 

 خفظ، ىحا ال يعخفظ. ائتشي بسغ يع

ىكحا إذا شخؽ بابظ خاشب، ابحث عشو جيجًا، ألف ىحه البشت أمانٌة في ُعُشِقظ، ولغ تختفع عشظ السدؤولية إال إذا 
أحدشت اختيار زوجيا، لغ تختفع عشظ السدؤولية إال إذا أحدشت اختيار الدوج السؤمغ ليا، ألف البشت التي يدخع 

ؼ تأتي يـػ القيامة وتقػؿ: " يا رب، لغ أدخل الشار حتى ُأدِخَل أبي قبمي، ألنو أبػىا في تدويجيا مغ رجٍل مشحخ 
 كاف الدبب في انحخافي "، فاإلنداف قبل أف يدوِّج عميو أف يبحث جيجًا. 

 إف هللا يشطخ إلى قمػبكع ال إلى صػركع:

ع وأعسالكع، وكمسا تقخأ القخآف شيٌء آخخ، إف هللا عدَّ وجل ال يشطخ إلى صػركع وأجدامكع، ولكغ يشطخ إلى قمػبك
 الكخيع تقػؿ: صجؽ هللا العطيع، ألع يقل هللا لظ:

 ﴿ َوَلَعْبٌج ُمْؤِمٌغ َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخٍؾ َوَلْػ َأْعَجَبُكْع ﴾

 ألع يقل هللا لظ:

 ﴿ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع ﴾

 " ( 112)سػرة البقخة: مغ آية " 
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ىحا مقياس القخآف الكخيع، لحلظ اختيار الدوجة يجب أف يتعَّ عمى أساس الجيغ، فإذا تع عمى أساس الجيغ فشعست 
 الدوجة. 

خوا سبل الدواج:  يدِّ

يشا الخصاب إلى أولياء الفتيات، َعْغ َأِبي َحاِتٍع اْلُسَدِنيِّ َقاَؿ:  ٌو لمذباب، أما إذا وجَّ شيٌء آخخ: ىحا الخصاب مػجَّ
 اَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: قَ 

، َقاُلػا: َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، َوِإْف )) ِإَذا َجاَءُكْع َمْغ َتْخَضْػَف ِديَشُو َوُخُمَقُو َفَأْنِكُحػُه، ِإالَّ َتْفَعُمػا َتُكْغ ِفْتَشٌة ِفي اأْلَْرِض َوَفَدادٌ 
 ْع َمْغ َتْخَضْػَف ِديَشُو َوُخُمَقُو َفَأْنِكُحػُه، َثاَلَث َمخَّاٍت (( َكاَف ِفيِو ؟ َقاَؿ: ِإَذا َجاَءكُ 

 ) التخمحؼ(

يحل الِدفاح َمَحلَّ الشكاح إذا أرىقت الدوج، هللا سبحانو وتعالى في كتابو العديد، في إشارات دقيقة ججًا، ماذا قاؿ 
 سيجنا شعيب لديجنا مػسى حيشسا زوَّجو ابشتو، قاؿ:

 يُج َأْف َأُشقَّ َعَمْيَظ ﴾﴿ َوَما ُأرِ 

 " ( 17)سػرة القرز: مغ آية " 

 ىحه إشارٌة بميغٌة مغ هللا عدَّ وجل في ىحا السػضػع. 

 اختيار األـ الرالحة:

الذيء اآلخخ، يجب أف تختار ألوالدؾ األـ الرالحة، مغ أسخٍة صالحة، مغ بيئٍة شيِّبٍة شاىخة، مغ تخبيٍة راقيػة، 
سيجنا عسخ ُسِئَل مخًة: ما حق االبغ عمى أبيو ؟ يالو مغ عبقخؼ ! فقاؿ عسخ رضي هللا مغ أصٍل شخيف، لحلظ 

عغ عسخ: " أف يحدغ انتقاء أمو ػ أوؿ حٍق يتختَّب لبلبغ الحؼ لع يػَلج بعج عمى أبيو أف يحدغ اختيار أمو ػ وأف 
 يحدغ اسسو، وأف يعمِّسو القخآف "، ىحا مغ حقػؽ االبغ عمى أبيو.

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َعْغ َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 
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ـِ ِإَذا َفِقُيػا  ْساَل  … (( )) َتِجُجوَف الشَّاَس َمَعاِدَف، ِخَياُرُىْع ِفي اْلَجاِىِميَِّة ِخَياُرُىْع ِفي اإلِْ

 ) متفق عميو(

ختخ البيت الحؼ فيو تخبيٌة اختخ البيت الخاقي، ا
عالية، البيت اليادغ، البيت الحؼ فيو ِعْمع، فيو ُخُمق، 

 …فيو حياء 

)) َتِجُجوَف الشَّاَس َمَعاِدَف، ِخَياُرُىْع ِفي اْلَجاِىِميَِّة 
ـِ ِإَذا َفِقُيػا  ْساَل  … (( ِخَياُرُىْع ِفي اإلِْ

 

 ى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّ 

 )) َتَخيَُّخوا ِلُشَصِفُكْع، َواْنِكُحػا اأْلَْكَفاَء، َوَأْنِكُحػا ِإَلْيِيْع (( 

 ) ابغ ماجو(

 يجب أف تختار البشتظ مغ ىػ كفء ليا، وبحث الكفاءة في الدواج بحٌث شػيٌل في الفقو.. 

اس ((   )) تخيَّخوا لشصفكع، فإف العخؽ دسَّ

 خخيج أحاديث اإلحياء عغ الديجة عائذة () مغ ت

 ىحه كميا أحاديث شخيفة:

 )) تخيَّخوا لشصفكع، فإف الشداء يمجف أشباه إخػانيغ وأخػاتيغ (( 

 ) مغ الجامع الرغيخ عغ الديجة عائذة (
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 )) تدوجػا في الحجخ الرالح فإف العخؽ دساس (( 

 ) مغ تخخيج أحاديث اإلحياء عغ أنذ (

شيٌء آخخ، أحج الرالحيغ نرح ابشو فقاؿ: " يا بشي، الشاكح ُمْغَتَخس، فميشطخ السخء حيث يزع َغخَسُو، والِعْخُؽ 
 الدػء قمَّسا يشجب، فتخيخوا ولػ بعج حيغ "، لػ تأخخ الدواج، ال ُتدخع في ىحا السػضػع، تخيخوا ولػ بعج حيغ. 

 االغتخاب في الدواج:

ة ُعِقَج في  أييا اإلخػة السؤمشػف... عامٌل آخخ في نجاح الدواج، االغتخاب في اختيار الدوجة، قبل سشػاٍت ِعجَّ
دمذق أسبػٌع لمعمع، وىحا يعقج كل عاـ، وقج كاف مػضػع االختراص في الصب " تحديغ الشدل "، وقج جاء 

في أحجث ما تػصل إليو العمع في تحديغ الشدل،  أشباٌء ُكُثخ ومتفػقػف مغ شتى أنحاء العالع، وألقػا محاضخاتٍ 
في نياية كل ىحه السحاضخات وقف رئيذ الَسْجَسع العمسي العخبي رحسو هللا تعالى، وصاح صيحًة قاؿ: ُمَمخَّز 

 كل ىحه السحاضخات حجيٌث واحٌج قالو الشبي عميو الربلة والدبلـ قاؿ: 

 )) اْغَتِخُبػا، اَل ُتْزُػوا (( 

 مثاؿ () مغ مجسع األ

أْؼ ال تزعفػا، ألف األقارب إذا تداوجػا ؛ الزعف في البشية يكخَّس، بيشسا إذا تباعجوا، إذا تباعج الدوجاف األقػػ 
يغمب األضعف، لحلظ إذا شئشا جيبًل قػؼَّ الُبْشَية، نجيبًا، ذكيًا فميكغ الدواج مغ األباعج، فشجابة الػلج ضساٌف 

والعاىات الػراثية، وتػسيعًا لجائخة التعارؼ، وتستيشًا لمخوابط االجتساعية، قاؿ  لدبلمة جدسو مغ األمخاض الدارية،
 عميو الربلة والدبلـ: 

 )) ال تشكحػا القخابة، فإف الػلج ُيخمق ضاويًا (( 

 ) مغ تخخيج أحاديث اإلحياء (
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 ضعيفًا، ىديبًل، فيو أمخاٌض كثيخة.. 

 )) اْغَتِخُبػا، اَل ُتْزُػوا (( 

 مجسع األمثاؿ () مغ 

 ىحا عامٌل ثالث، عامل الجيغ، وعامل الذخؼ واألصالة، وعامل االبتعاد واالغتخاب في الدواج. 

 اختيار األبكار:

 بقي كسا قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) تفزيل األبكار (( 

ججًا، فالشبي عميو  ألف السخأة األيِّع ليا زوٌج سابق، ولمدوج الدابق أقخباء، وىشاؾ خرػمات ومذكبلت كثيخةٌ 
 الربلة والدبلـ فيسا رواه اإلماـ البخارؼ َعْغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشَيا َقاَلْت: ُقْمُت: 

ي َأيَِّيا ُكْشَت َكْل ِمْشَيا، فِ )) َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، َأَرَأْيَت َلْػ َنَدْلَت َواِدًيا، َوِفيِو َشَجَخٌة َقْج ُأِكَل ِمْشَيا، َوَوَجْجَت َشَجًخا َلْع ُيؤْ 
ُ َعَمْيِو َوَسمَّعَ    َلْع َيَتَدوَّْج ِبْكًخا َغْيَخَىا (( ُتْخِتُع َبِعيَخَؾ ؟ َقاَؿ: ِفي الَِّحي َلْع ُيْخَتْع ِمْشَيا، َتْعِشي َأفَّ َرُسػَؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ

 )صحيح البخارؼ(

فيي أرادت بيحا السثل أف تبخز لمشبي عميو الربلة والدبلـ فزميا عمى بقية زوجاتو، شأف كل امخأٍة َتغار عمى 
 زوجيا. 

 َعغ ُعْتَبة ْبِغ ُعَػْيِع اأْلَْنَراِرؼِّ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

غَّ َأْعَحُب َأْفَػاًىا ػ أي ليغَّ كالـٌ شيٌب مع أزواجيغ ػ َوَأْنَتُق َأْرَحاًما ػ أي يمجف، ىحه أكثخ )) َعَمْيُكْع ِباأْلَْبَكاِر، َفِإنَّيُ 
 احتسااًل في الػالدة مغ غيخىا ػ َوَأْرَضى ِباْلَيِديِخ (( 

 ] ابغ ماجو[
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تفديخ الحجيث، أربع صفاٍت تتسيد بيا الِبكخ عغ الثيب ؛ أعحب أفػاىًا، أؼ ليا كبلـٌ شيٌب مع زوجيا، ىحا 
 كبلميا كالعدل، وأنتق أرحامًا، وأقل خبًا ػ أؼ خبثًا ػ وأرضى باليديخ.

 شيٌء آخخ، َعْغ َمْعِقِل ْبِغ َيَداٍر َقاَؿ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع  )) َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسػِؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ
ٍب، ِإالَّ َأنََّيا َفَقاَؿ: ِإنِّي َأَصْبُت اْمَخَأًة َذاَت َحَدٍب َوَمْشِر 

ُجَيا ؟ َفَشَياُه، ُثعَّ َأَتاُه الثَّاِنَيَة َفَشَياُه، ُثعَّ  اَل َتِمُج، َأَفَأَتَدوَّ
ُجػا اْلَػُلػَد اْلَػُدوَد َفِإنِّي  َأَتاُه الثَّاِلَثَة، َفَشَياُه، َفَقاَؿ: َتَدوَّ

 ُمَكاِثٌخ ِبُكْع (( 

 ] الشدائي، أبػ داود[

ىا لدوجيا، والتي تقدػ عميو في الكبلـ، وُتيسل حاجاتو ىحه امخأٌة ال الػلػد الػدود، أؼ أجس ل ما في السخأة ودُّ
تخضي أؼ زوج، مقياس الشبي عميو الربلة والدبلـ " الػلػد الػدود "، ىحا الكبلـ مػجٌو إلى كل شاٍب أعدب، 

 ييذ الدواج.وإلى كل أٍب عشجه فتياٍت لمدواج، أو إلى كل أٍب عشجه شباٍب لمدواج، ىحه مقا

أييا اإلخػة السؤمشػف... حاسبػا أنفدكع قبل أف تحاسبػا، وزنػا أعسالكع قبل أف تػزف عميكع، واعمسػا أف َمَمظ 
السػت قج تخصانا إلى غيخنا، وسيتخصَّى غيخنا إليشا، فمشتخح ححرنا، الكيذ مغ داف نفدو، وعسل لسا بعج السػت، 

 هللا األماني. والعاجد مغ أتبع نفدو ىػاىا، وتسشى عمى

  ثسغ غّس البرخ:

أييا اإلخػة السؤمشػف... أما الستدوجػف فاهلل سبحانو وتعالى شخع في كتابو ما ُيَدسَّى ِبُحْكِع غس البرخ، فقاؿ 
 هللا تعالى: 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع ﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 " ( 33)سػرة الشػر: مغ آية " 
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 الدوجي:الثسغ األوؿ: الػفاؽ 

كأف هللا جعل ثسغ الػفاؽ الدوجي، والدعادة الدوجية، جعل ثسغ ىحا غس البرخ، فسغ غسَّ برخه عغ محاـر 
 هللا أورثو هللا حبلوًة في قمبو إلى يـػ يمقاه، ىحا الثسغ األوؿ.

 الثسغ الثاني: الخضا بقدسة هللا في الدوجة:

ُ ِفيِو َخْيخًا َكِثيخًا ﴾﴿ َوَعاِشُخوُىغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ َفِإْف َكِخْىتُ   ُسػُىغَّ َفَعَدى َأْف َتْكَخُىػا َشْيئًا َوَيْجَعَل َّللَّ

 )سػرة الشداء (

 إذًا ىحه اآلية الكخيسة: 

ُ َيْعَمُع   ُتْع اَل َتْعَمُسػَف ﴾َوَأنْ ﴿ َوَعَدى َأْف َتْكَخُىػا َشْيئًا َوُىَػ َخْيٌخ َلُكْع َوَعَدى َأْف ُتِحبُّػا َشْيئًا َوُىَػ َشخٌّ َلُكْع َوَّللَّ

 ) سػرة البقخة ( 

ىحا الحؼ يخضى بقدسة هللا لو، والدوجة مغ ِقدسة هللا لو، ىحا الحؼ يخضى يكتذف الشػاحي اإليجابية، مغ 
عبلمات األذكياء، مغ عبلمات السػفَّقيغ في حياتيع، مغ عبلمات أولئظ الخجاؿ الشاجحيغ أنيع يكتذفػف الشػاحي 

تيع، فإذا نطخت إلى الشػاقز فأنت أشقى األزواج، أما إذا نطخت إلى السّيدات والفزائل اإليجابية في زوجا
 وتغاضيت عغ الشػاقز فأنت أسعج األزواج، ماذا قاؿ عميو الربلة والدبلـ ؟ 

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 أي ال يكخه ػ ُمْؤِمٌغ ُمْؤِمَشًة، ِإْف َكخَِه ِمْشَيا ُخُمًقا َرِضَي ِمْشَيا آَخَخ (()) اَل َيْفَخْؾ ػ 

 ] مدمع [

 اكتب عمى ورقة السيدات، واكتب الَسثالب، فإذا رجحت فيي صفقٌة رابحة.
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 الثسغ الثالث: االستقامة ثسة السػدة:

شت صمتظ باهلل عدَّ وجل، وكمسا استقست  عمى أمخه، وكمسا أقست الذخع في بيتظ، َخَمَق هللا شيء آخخ، كمَّسا َحدَّ
 لظ السػدة بيشظ وبيغ زوجظ، ىحه ُتِخَمق خمقًا، والجليل:

 ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل﴾

 َمغ فاعل َجَعل ؟ هللا سبحانو وتعالى:

ًة َوَرْحَسًة ﴾﴿ َوَجَعَل َبْيشَ   ُكْع َمَػدَّ

: مغ آية "   " ( 12)سػرة الخـو

فإذا ائتسخت بأمخ هللا، وانتييت عسا عشو نيى في 
بيتظ، تػلَّى هللا في عميائو ىحا الػفاؽ الدوجي، تػلى 
هللا في عميائو ىحا الػفاؽ الدوجي. وإذا ُبِشَي الدواج 
عمى معرية هللا، إذا أرضيت الدوجة وعريت هللا، 
إذا استحييت مغ الشاس ولع تدتِح مغ هللا، إذا 
تداىمت في أوامخ الجيغ، إذا تداىمت في خخوج 
زوجتظ بذكٍل ال يخضي هللا عدَّ وجل، عشجئٍح ُتْخَمق 
السذكبلت في البيت َخْمَقًا، عشجئٍح يتػلى الذيصاف 

ت، والكخاىية، والبْغزاء، والُدباب، التفخيق بيشيسا، يتػلى الذيصاف الخبلؼ الدوجي، والذقاؽ الدوجي، والُسذاحشا
والذتائع، والكبلـ الكبيخ، ويجفع الرغار ثسغ كل ىحا، لحلظ إذا بشي الدواج عمى شاعة هللا تػّلى هللا التػفيق بيغ 
الدوجيغ، وإذا بشي عمى معرية هللا تػلى الذيصاف التفخيق بيشيسا، وفي القخآف الكخيع آية تبثُّ الصسأنيشة في كل 

 بذخػ. قػلو تعالى:زوج وال

 ﴿ َوَأْصَمْحَشا َلُو َزْوَجُو ﴾

 " ( 93)سػرة األنبياء: مغ آية " 
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" إذًا هللا سبحانو وتعالى قادٌر عمى أف ُيرمح لظ زوجظ، ِمغ ىشا قاؿ أحج األئسة، وأضشو اإلماـ الذعخاني، قاؿ: 
 إنشي أعخؼ مقامي عشج ربي مغ أخالؽ زوجتي ". 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ميخ السخأة( :  5 - 5الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، الحسج هلل رب العمسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم، 
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ 
 الرالحيغ.

أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الثالث مغ الجروس االجتساعية الستعمقة بذأف الدواج، تحجثشا في الجرس الساضي 
 عغ معالجة الفقخ الحقيقي، واليـػ نشتقل إلى مػضػٍع آخخ وىػ معالجة الفقخ السفتعل. 

 عقبات الفقخ السفتعل 

بحاجة ماسة إلى مجفأة تتقي بيا البخد، وثسغ السجفأة السعتجؿ ألف ليخة، ومعظ الفقخ السفتعل معشاه أنظ إذا كشت 
ألف ليخة، فتػجيت إلى بائع السجافئ، فإذا ثسشيا عذخة آالؼ ليخة، ىحا الثسغ غيخ صحيح، وغيخ معقػؿ ومفتعل، 

 فقخ السفتعل.أنت كشت قادرًا عمى شخاء ىحه السجفأة، لكشظ اآلف أصبحت عاجدًا، فيحا بذكٍل مبدط ىػ ال
أواًل: حيشسا شخع الذخع الحكيع السيخ لمسخآة شخعو تكخيسًا ليا، فالسخآة شيء ثسيغ، وشيء نفيذ، ال يسكغ أف 

 تأخحىا ببل شيء. 

 مغ أخح البالد بغيخ حخب ييػف عميو تدميع البالد
*** 

 مذخوعية السيخ لزساف كخامة السخأة

زة، شيء جسيل، لكغ مغ مزاعفات ىحا الترخُّؼ أف الدوج إذا أحيانًا لدبب أو آلخخ يقاؿ لظ: السيخ درىع ف
غزب مغ زوجتو لدبب تافٍو ججًا شّمقيا، ومفارقة الدوجة أو تصميقيا أمٌخ يديخ، ال يكمف شيئًا، دائسًا يكػف 
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ا الصبلؽ سيًفا فػؽ رقبتيا، فحيشسا يكػف ليا ميخ، والسيخ معقػؿ، فقبل أف يقػؿ ليا: شمقتظ، أو قبل أف ييجدى
 بالصبلؽ، أو قبل أف يدتييغ بيا عميو أف يفكخ مخات كثيخة، لحلظ جعل هللا السيخ لمدوجة تكخيسًا ليا.

لكغ الذخع الحكيع ما أراد أف يكػف السيخ عقبًة دوف 
الدواج مشيا، في األصل ىػ تكخيٌع ليا، لكغ مع 
السسارسات الخاشئة صار السيخ عقبًة تسشع الدواج 

غاالة في السيػر أحج بشػد الفقخ مشيا، لحلظ كانت الس
 السفتعل.

شيء آخخ، سألشي أخ كخيع: أليذ مغ واجب الدوجة 
أف تخجـ زوجيا ؟ قمت: نعع، إال أف ىحا إذا ُنزَّ في 
العقج، في عقج الدواج صار ىحا عقج خجمة ال عقج 

 اج.زواج، فسغ باب تكخيع السخأة التكخيع األمثل أف مػضػع الخجمة ال يجخل في عقج الدو 

لكغ األعخاؼ، وىي أحج مرادر التذخيع تقتزي أف الخجل يكدب الخزؽ، والسخأة تقـػ بذؤوف البيت، أما إذا 
 أدخمشا ىحا في صمب العقج فقج قمبشاه مغ عقج زواٍج إلى عقج خجمة.

األخ ىشاؾ قرة تػضح ىحا السعشى، رجل كخيع يحسل إجازة في المَّغة، يتخجع، فعسل عشج مكتٍب تجارؼ، فيحا 
، ويبادر إلى صشع  الستخجع لكـخ أخبلقو ولتػاضعو ولحبو ألصحاب ىحا العسل كاف إذا جاءىع ضيف كاف يقـػ
الزيافة السشاسبة ليع، تػاضعًا ومحبًة وتبخعًا، وتفانيًا في عسمو، لكشو إنداف يحسل إجازة متخجع، وىع تقبمػا ىحه 

فأراد أف يزع عقػدًا يػّضح بيا، أو قخارات تشطيسية يشطع فييا  السبادرة بكل امتشاف، بعج حيغ تغيَّخ مجيخ السكتب،
أعساؿ مغ في السكتب، فيحا الحؼ كاف يقجـ الزيافة شػعًا ومحبًة وتػاضعًا ألصحاب السكتب التجارؼ عشجما 

 رأػ في ميساتو األساسية صشع ىحه الزيافة تخؾ العسل كمو، ومعو الحق.

لدواج عمى وجػب الخجمة انقمب العقج مغ عقج زواٍج إلى عقج خجمٍة، السػضػع دقيق ججًا، إذا نز في عقج ا
وىحا امتياٌف لمسخأة، لكغ السخأة الكخيسة ال تدتشكف أف تصبخ، وأف تشطف، وأف تعتشي بأوالدىا، وأف تعتشي بدوجيا، 

ؽ، وىي داخل وأف تييئ لدوجيا المباس والصعاـ والذخاب، وكل ما يؤمِّغ لو راحتو، ىػ خارج البيت يكدب الخز 
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البيت تعتشي بذؤوف زوجيا وأوالدىا، أما إذا ُنزَّ ىحا في العقج فقج صار عقج خجمٍة، وعقج الدواج أشخؼ مغ ىحا 
 بكثيخ، إنو أقجس عقج بيغ إندانيغ عمى اإلشبلؽ. 

 َغِميطًا ﴾﴿ َوَكْيَف َتْأُخُحوَنُو َوَقْج َأْفَزى َبْعُزُكْع ِإَلى َبْعٍس َوَأَخْحَف ِمْشُكْع ِميَثاقًا 

 ) سػرة الشداء (

إذًا: ُشِخَع السيخ في األصل تكخيسًا لمسخأة، وتعبيخًا عغ مكانتيا، وعغ كخامتيا، أما أف يكػف السيخ عقبًة يسشع 
زواجيا فيحا ما أراده الذارع الحكيع، وال قزت بو الدشة الشبػية الذخيفة، إنو مغ انحخاؼ السدمسيغ في عرػر 

 تخمُّفيع، ومغ جعل الفتاة سمعة ُيبتد بيا الخجاؿ. 

 أفزل الرجاؽ أْيدخه

اآلف ماذا قاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ ؟ أخخج أبػ داود والحاكع وصححو، وقج ورد ىحا الحجيث في نيل 
 األوشار، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) خيخ الرجاؽ أيدخه (( 

 ]أبػ داود بمفع: خيخ الشكاح أيدخه[

جل الحؼ قج شمب مشو أف يدوجو بامخأة قج وىبت نفديا لمشبي الرجاؽ ىػ السيخ، وقاؿ عميو الربلة والدبلـ لمخ 
 ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لو:

 )) اْذَىْب َفاْلَتِسْذ َوَلْػ َخاَتًسا ِمْغ َحِجيٍج (( 

 ]متفق عميو عغ سيل بغ سعج[

خىا، مغ مشكع يدتصيع أف يعخب خاتسًا، كاف، فل ماض ناقز، فسا الحؼ ححؼ إذًا ؟ ححفت كاف واسسيا وبقي خب
 أؼ اذىب والتسذ، ولػ كاف السمتسذ خاتسًا مغ حجيج.

و إلى أولياء الفتيات.  إذًا الفكخة األولى: إف أفزل الرجاؽ أيدخه، ىحا الكبلـ مػجَّ
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 أوىاـ مشتذخة والخد عمييا

 الػىع األوؿ: ِعَطع السيخ يحػؿ دوف الصالؽ

بالسشاسبة، إذا كشت أييا األخ الكخيع وليًا، كشت أو زوجًا أو أبًا، إذا تػىست أف ِعَطع السيخ يحػؿ دوف شمق السخأة 
 .فأنت واىع، ألف الدوج بإمكانو أف يكاره زوجتو مكارىًة ال تحتسل حتى تصمب الخمع، وأف تيب لو كل شيء 

ال يسكغ أف تقـػ سعادة زوجية عمى ضسانات مالية 
ًا، ال يسكغ أف يكػف الدواج الشاجح مبشيِّا عمى أبج

ضسانات مالية، الدعادة الدوجية أساسيا حدغ 
االختيار والثقة الستبادلة بيغ الدوجيغ، فيحا الحؼ 
تدسح لو أف يتدوج ابشتظ إف كشت واثقًا مغ أخبلقو، 
ومغ ديشو، ومغ أمانتو، إياؾ أف تحاسبو يديخا، وإياؾ 

لشجاح الدواج، أما إذا لع يكغ أف تُعجَّ الساؿ ضسانة 
مػضع ثقة، لػ كتب ليا خسدة مبلييغ فبل يكفي ىحا 

 ضسانًا لدعادتيا.

إذًا السيخ شخع تحقيقًا لكخامة السخأة، ولع يذخَّع عقبة يحػؿ بيشيا وبيغ الدواج وإذا تػىع اإلنداف أف السيخ يحػؿ 
انو أف يكاره زوجتو حتى تصمب السخالعة، ومعمػـٌ بيغ الدوج والصبلؽ، فالحؼ يعتقج ىحا واىع، ألف الدوج بإمك

 عشجكع أف التي تصمب السخالعة ليذ ليا شيء. 

 الػىع الثاني: ارتفاع السيخ يزسغ مدتقبل الفتاة

 عشجنا اعتقاد خاشئ آخخ، أف ارتفاع السيخ يزسغ لمفتاة مدتقبميا، ماذا قاؿ هللا عدَّ وجل ؟ 

اِلَحاُت َخْيٌخ ِعْشَج َربَِّظ َثَػابًا َوَخْيٌخ َأَماًل﴾﴿ اْلَساُؿ َواْلَبُشػَف ِزيَشُة الْ  ْنَيا َواْلَباِقَياُت الرَّ  َحَياِة الجُّ

 ) سػرة الكيف (
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بعزيع قاؿ: سبحاف هللا، والحسج هلل، وال إلو إال هللا، وهللا أكبخ، إذا قمشا ألف ثسة تفديًخا ليحا، فاإلنداف إذا سبَّح 
 ج عخفو، وإذا عخفو سار عمى مشيجو، وإذا سار عمى مشيجو سعج في الجنيا واآلخخة.هللا، وحسجه، وكبخه، ووحجه فق
 ىشاؾ تفديخ آخخ وجيو:

اِلَحاُت ﴾  ﴿ َواْلَباِقَياُت الرَّ

 أؼ األعساؿ الرالحة، لكغ أدؽ ما في اآلية: 

 ﴿ َخْيٌخ ِعْشَج َربَِّظ َثَػابًا َوَخْيٌخ َأَماًل ﴾

أنت واىع، عسمظ الرالح وتصبيق الدشة، ىػ ضساف نجاح ىحا الدواج، فشجاح أؼ إذا كشت تتأمل أف الساؿ يدعج ف
الدواج ال يكػف بالساؿ أو البيت، فأحيانًا األىل يقػلػف لظ: بيت بالحي الفبلني بالسداحة الفبلنية بالفخش الفبلني 

ع في الذخكة، فبل نقبل بالحمي الفبلنية، بتحجيج قيع الحمي ونػع الحمي، ثع العسل، فالعسل يجب أف يكػف لظ اس
العسل عشج أبيظ، يتػىع اآلباء أف ىحه الزسانات تزسغ لفتاتيع الدعادة الدوجية، وىي في الحقيقة ال تزسغ، 
العسل الرالح وتصبيق مشيج هللا عدَّ وجل ىػ الزساف، ) َخْيٌخ َأَمبل (، أؼ: ال تعقج األمل ال عمى الساؿ، اعقجه 

 جه عمى حفع هللا، ألف هللا سبحانو وتعالى يقػؿ: عمى تػفيق هللا عدَّ وجل، اعق

َي َعْشُكْع ِفَئُتُكْع َشْيئًا َوَلْػ ﴿ ِإْف َتْدَتْفِتُحػا َفَقْج َجاَءُكُع اْلَفْتُح َوِإْف َتْشَتُيػا َفُيَػ َخْيٌخ َلُكْع َوِإْف َتُعػُدوا َنُعْج َوَلْغ ُتْغشِ 
 َكُثَخْت َوَأفَّ َّللََّ َمَع اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾

 ) سػرة األنفاؿ ( 

ـِ َواْلُحُخَماُت ِقَراٌص َفَسِغ اْعَتَجى َعَمْيُكْع َفاْعَتُجوا َعَمْيِو ِبِسْثلِ  ْيِخ اْلَحَخا ـُ ِبالذَّ ْيُخ اْلَحَخا َما اْعَتَجى َعَمْيُكْع  ﴿ الذَّ
 َواتَُّقػا َّللََّ َواْعَمُسػا َأفَّ َّللََّ َمَع اْلُستَِّقيَغ ﴾

 ) سػرة البقخة ( 

اِبِخيَغ ﴾﴿   ِإفَّ َّللََّ َمَع الرَّ

 " ( 253) سػرة البقخة: آية رقع " 
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ىحه السعية معيٌة خاصة، فاهلل عدَّ وجل مع السؤمشيغ بالتأييج والشرخ، والتػفيق والحفع، ىحه معية خاصة، ولكغ 
 إذا قاؿ هللا عدَّ وجل: 

 ﴿ َوُىَػ َمَعُكْع َأْيَغ َما ُكْشُتْع ﴾

 " ( 4رقع " ) سػرة الحجيج: آية 

فيحه معيٌة عامة مع كل الخمق، معيع بعمسو، لكشو مع السؤمشيغ بحفطيع وتأييجىع، ونرخىع وتػفيقيع، وىحه 
 السعية الخاصة ليا ثسغ، وقاؿ هللا: 

اَلَة َوَآَتْيُتُع الدََّكاَة َوَآَمْشُتْع ِبُخُسِمي وَ  ُ ِإنِّي َمَعُكْع َلِئْغ َأَقْسُتُع الرَّ ْرُتُسػُىْع َوَأْقَخْضُتُع َّللََّ َقْخضًا َحَدشًا ﴾﴿ َوَقاَؿ َّللَّ  َعدَّ

 " ( 21) سػرة السائجة: رقع اآلية " 

لحلظ االعتقاد الخاشئ أف السيخ الغالي أو أف 
السغاالة في السيخ تزسغ مدتقبل الفتاة، ىحا وىٌع 
كبيخ، ال يزسغ مدتقبل الفتاة إال أف تكػف في شاعة 

، وأىل زوجيا صالحيغ، هللا، وإال أف يكػف زوجيا
فاهلل سبحانو وتعالى يتجمى عمى كل بيٍت تقاـ فيو 

 شعائخ هللا، وفي ىحا البيت يقاـ فيو اإلسبلـ.

 
>> أال وإف أحجكع ليغالي برجاؽ امخأتو حتى يبقى لو في نفدو يقػؿ عسبلؽ اإلسبلـ عسخ رضي هللا عشو: 

 عجاوة <<.

ع ضغط مع تعشت، نخيج كحا، حفمة فبلنية، ضيافة فبلنية، الحمي أحيانًا ُيزَغط عمى الدوج ضغًصا مع ضغط م
الفبلنية، البيت الفبلني، وىػ متعمِّق بيحه الفتاة، لكغ مع تتالي الزغػط يشذأ الحقج، لحلظ حيشسا تأتي ىحه الفتاة 

ة، و  يحجث الحقج، فالزغط إلى البيت يشتقع مشيا أشج االنتقاـ، يقسعيا قسعًا شجيجًا، يسارس عمييا كلَّ ألػاف الذجَّ
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الذجيج عمى الخاشب مغ أجل الطيػر بسطيخ فخع أماـ األسخ وأماـ الشاس، ىحا مغ شأنو أف يػلَّج الحقج في 
 <.>> أال وإف أحجكع ليغالي برجاؽ امخأتو حتى يبقى لو في نفدو عجاوة <نفػس الخاشبيغ، 

 اإلماـ أحسج في مدشجه:ويقػؿ عميو الربلة والدبلـ في الحجيث الرحيح الحؼ رواه 

 )) ِإفَّ َأْعَطَع الشَِّكاِح َبَخَكًة َأْيَدُخُه ُمْؤَنًة (( 

 ىحا االعتقاد الثاني أيزًا خاشئ. 

 الػىع الثالث: السغاالة في السيػر مطيٌخ لالفتخار والذخؼ

لكغ ِمغ أيغ يأتيظ  االعتقاد الثالث: أف السغاالة في السيػر مطيٌخ لبلفتخار والسباىاة والذخؼ، وىػ عكذ ذلظ،
الذخؼ ؟ مغ البحؿ ال مغ األخح، األخح اسسو ابتداز، وىػ ُخمق دنيء، فإذا أردت أف تخفع ثسغ البزاعة، وأف 
تدتغل حاجة الذارؼ إلييا، وأف تدتغل أف ىحه البزاعة مفقػدة، وليدت مػجػدة في الدػؽ، وىي عشجؾ وحجؾ، 

فعت الدعخ عميو أضعافًا مزاعفة أال تذعخ بالجناءة ؟ ىحا ىػ وأف الحؼ يصمبيا في أشج الحاجة إلييا، إذا ر 
االبتداز، فالذخؼ ليذ في األخح، الذخؼ في العصاء، في البحؿ، األخح ابتداز، أما العصاء فيػ الذخؼ، فكل مغ 
يتػىع أنشا لػ فخضشا عمى الخاشب مئتي ألف، ومئتي ألف، ونرف مميػف، ونرف مميػف، وىشاؾ في العسمة 

ضساف لمتزخع الشقجؼ، فإف أكثخ اآلباء يحدب حداب شبلؽ ابشتو قبل أف يدوجيا، وكأف األصل ىػ  الرعبة
الصبلؽ، لحلظ إذا قاؿ: أريج مئتي ألف بالعسمة الرعبة، ويحدبيا عمى العسمة الرعبة أو عمى الحىب، استبجلو 

 ىل.بالعسبلت األخخػ، فيحا ليذ فخخًا، وليذ شخفًا، الذخؼ في البحؿ وفي التدا

 َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

ُ َرُجاًل َسْسًحا ِإَذا َباَع، َوِإَذا اْشَتَخى، َوِإَذا اْقَتَزى ((   )) َرِحَع َّللَّ

 ]البخارؼ[

 اس عميو التعامل مع الخاشب.فصبعًا ىحا ليذ بيًعا وشخاء، لكغ يق
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أال ال تغالػا في ميػر الشداء، فإنيا لػ كانت مكخمًة في الجنيا،  >> يقػؿ سيجنا عسخ رضي هللا عشو، يقػؿ:
وتقػى عشج هللا عدَّ وجل، لكاف أوالكع بيا نبي هللا، ما عمست أف رسػؿ هللا صّمى هللا عميو وسمَّع نكح شيئًا مغ 

 ندائو، وال أنكح شيئًا مغ بشاتو عمى أكثخ مغ اثشتي عذخة أوقية <<. 

فبل تدوج بسيخ أعمى، وال  أؼ ألف وخسدسئة ليخة،
زوج بشاتو بسيخ أعمى، واآلف ىشاؾ ميخ السثل، 
وإخػانشا القزاة الذخعيػف جداىع هللا عشا خيخًا يعخفػف 
ميخ السثل، فكل فتاة بحدب مدتػاىا، ومدتػػ أبييا 
ليا ميخ، ىحا السيخ مقبػؿ، أما إذا رفعشا السيخ ببل 

السيخ يجعل سبب، أو إذا ألغيشاه، وبالسشاسبة إلغاء 
العقج فاسجًا، ال أقػؿ: باشبًل، يجعمو فاسجًا، لحلظ ىحا 
العقج الفاسج، يرحح بسيخ السثل، فالسيخ تعبيٌخ عغ 

 كخامة السخأة.

ب عغ شخيق تدويج بشاتيع، لحلظ ىحا الػلي ليذ مغ شأنو أف يقبل  ىشاؾ أولياء أمػر وآباء يدعػف إلى التكدُّ
بًا غشيًا يحل مذكبلت األسخة، وفي األعع األغمب أف الػلي الفقيخ ال يأتيو خاشٌب خاشبًا فقيخًا، ال يقبل إال خاش

غشي، فالشاس يسيمػف دائسًا إلى السذابو ألحػاليع حيغ زواجيع، فغالبًا الحؼ يصمب السيخ الغالي ليغتشي عغ شخيق 
الحقيقة في آية قخآنية ذكختيا لكع ابشتو ال يأتيو ىحا الخاشب، ما الحؼ يحرل ؟ ىحه الفتاة يفػتيا قصار الدواج، و 

 كثيخًا حار فييا العمساء، حيشسا قاؿ هللا عدَّ وجل: 

 

 ﴿ َواَل ُتْكِخُىػا َفَتَياِتُكْع َعَمى اْلِبَغاِء ﴾

 " ( 33) سػرة الشػر: آية " 
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كسا يقػؿ  فأنا ال أصجؽ أف في األرض كميا أدنى السؤمشيغ إيسانًا يسكغ أف يجبخ فتاتو، أؼ ابشتو، أو جاريتو،
بعس السفدخيغ، ال يسكغ أف يجبخ فتاتو عمى الدنا مغ أجل أف يكتدب مشيا، لكغ بعس السفدخيغ قالػا: " إف 

 عزل الفتاة وعجـ تدويجيا، ربسا قػَّػ فييا، دافع الذيػة "، ربسا قػػ فييا دافع الخخوج مغ البيت.

وضعػا الذخوط التعجيدية لخاشبيغ فتياتيع، حتى أعخؼ قررًا كثيخة أف آباء متعشتيغ غالػا في ميػر فتياتيع، 
 انتيى بو األمخ إلى أنو استيقع فمع يجج ابشتو في البيت، ىخبت مع فتى أحبلميا، ما الحؼ قػػ فييا دافع الذيػة؟ 

 تعشتو ووضعو الذخوط القاسية، ىحا معشى قػؿ هللا عدَّ وجل: 

شًا ﴾ ﴿ َواَل ُتْكِخُىػا َفَتَياِتُكْع َعَمى اْلِبَغاءِ   ِإْف َأَرْدَف َتَحرُّ

 عادة سيئة: أخح الػلي مغ ميخ الفتاة

شيء آخخ، في عادات سيئة ججًا في بعس السشاشق في الببلد اإلسبلمية، أف السيخ ىػ لؤلب، يقبس األب ميخ 
 ابشتو كامبًل، ويزعو في جيبو، وانتيى األمخ، لحلظ قاؿ هللا عدَّ وجل: 

 ِتِيغَّ ِنْحَمًة ﴾﴿ َوَآُتػا الشَِّداَء َصُجَقا

 " ( 4) سػرة الشداء، آية " 

السيخ تدتحقو السخأة، السخأة التي تدوجت السيخ ليا وحجىا، قاؿ بعس السفدخيغ: أضاؼ هللا سبحانو وتعالى 
 صجقاتيغ، أؼ السيػر، إضافة ممظ، أحيانًا اإلضافة تكػف إضافة تذخيف، الجليل: 

 ﴾ ﴿ اَل ُتْخِخُجػُىغَّ ِمْغ ُبُيػِتِيغَّ 

 " ( 2) سػرة الصبلؽ: آية " 

البيت لدوجيا، وفي الدجبلت باسع زوجيا، لكغ هللا أضافو إلييا ال إضافة ممظ، ولكغ إضافة إشخاؼ، فالدوجة 
 بيتيا مسمكتيا، ىي اآلمخة الشاىية في البيت، وفي شؤوف البيت، وىحا مسا يؤكج شخريتيا، ويثبت أنػثتيا.

مشاسبة، أفَّ بعزًا مسغ كاف في عيج الشبي عميو الربلة والدبلـ يأخح ميّخ شيء آخخ، ىحه اآلية ندلت في 
 ابشتو، فجاءت اآلية لتشيى عغ أف ُتؤخح السيػر، بل أف تجفع إلى الدوجات، ألف السيخ في األصل تسميٌظ ليا.
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ػف ولّي السخأة لقج قزى سيجنا عسخ بغ الخصاب في ولّي زواج امخأٍة، واشتخط عمى زوجيا شيئًا لشفدو، و قج يك
عسيا، قج يكػف أخاىا، قج يكػف أبعج مغ ذلظ، فمسا جاءىا الخاشب قاؿ لو: ىحه السخأة ميخىا مئة ألف، وخسديغ 
ألف لي، ىحا ىػ الذخط، فخفعت ىحه القزية لديجنا عسخ، بساذا حكع، ذكخ األوزاعي أف سيجنا عسخ قزى أف 

 لمدوجة، وأعاده إليو "، فالسيخ كمُّو لمدوجة.ىحا السبمغ الحؼ دفع إلى ولي الدوجة، وقبزو ىػ 

ورجل آخخ زوج ابشتو عمى ألف ديشار، وشخط عمى الخاشب ألف ديشاٍر أخخػ، فقزى عسخ بغ عبج العديد لمسخأة 
 بألفيغ.

 إذًا تأتي الشرػص واألحكاـ لتؤكِّج أف السيخ لمسخأة.

 لكغ كسا قاؿ هللا تعالى عدَّ وجل: 

 َعْغ َشْيٍء ِمْشُو َنْفدًا َفُكُمػُه َىِشيئًا َمِخيئًا ﴾ ﴿ َفِإْف ِشْبَغ َلُكعْ 

 " ( 4) سػرة الشداء: آية " 

 السيخ لمسخأة. 

 جػاز أخح األب خاصة مغ ميخ الفتاة 

لكغ إذا كاف أبػىا فقيخا فجفعت لو جدءًا مشو ىحا مػضػع ثاٍف، ألف العبج عشجما يدامح الذخع ال يتجخل، لػ أنيا 
 وىبت أباىا بعس ميخىا فيحا شيء آخخ، لػ أنيا أعصت زوجيا بعزًا مغ ميخىا فيحا شيء آخخ أيًزا. 

تو، وألسباٍب، وىي مقبػلة عشج هللا عدَّ لكغ بعس األئسة ذكخ أف األب وحجه يسكغ أف يأخح جدءًا مغ ميخ ابش
 وجل، أما العع، أو األخ، أو ولي الدوجة، ىؤالء جسيعًا ال يسكغ أف يأخحوا شيئًا، لكغ األب جاز أف يأخح.

 َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ َأفَّ َرُجبل َقاَؿ: 

 ُيِخيُج َأْف َيْجَتاَح َماِلي، َفَقاَؿ: َأْنَت َوَماُلَظ أَلِبيَظ ((  )) َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، ِإفَّ ِلي َماال َوَوَلًجا، َوِإفَّ َأِبي

 ]ابغ ماجو[
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أحيانًا ىشاؾ ضخورة، والفتاة تأذف وتيب، أصبح ىحا مػضػعًا آخخ، عمى أال يجحف بيحا األخح، إف كانت ىي 
 في أشج الحاجة إليو، يشبغي أال يطمسيا في ىحا األخح، والحجيث معخوؼ:

 غ ماؿ ابشو شيئًا فميأكل بسعخوؼ (( )) مغ أكل م

 ]ورد في األثخ[

 األثخ الديئ في السغاالة في السيػر

حيشسا نغالي في السيػر تكدج سػؽ الدواج، وتشذأ سػؽ الدفاح، دائسًا وأبجًا، إما نكاٌح أو سفاح، إذا وضعشا 
ع يكغ الدفاح يربح الشاس َأيامى، العخاقيل، والدجود، والسثبصات أماـ سبيل الدواج، فالبجيل ىػ الدفاح، وإف ل

معشى أيامى أؼ ال أزواج ليع، وال أزواج ليغ، وىحا شعػر بالحخماف، شعػر بالػحذة، ثع إف ىحه السيػر إذا غمت 
 أنفقت إسخافًا وتبحيخًا، وىحا مشيٌي عشو.

أماـ زواجيا، ألنو قج وحيشسا يخفع السيخ، ماذا يفعل األب حيشسا يخفع ميخ ابشتو ؟ كأنو يغذيا بػضع العخاقيل 
يشفخ الخاشب، قج يعػد خائبًا، قج ال يدتجيب، قج يذعخ باالبتداز فيخفس، فأحج أسباب عزل الفتاة، وعجـ 

 تدويجيا السغاالة في ميخىا.

وهللا أنا أقػؿ لكع: إف عذخات القرز، وأعخؼ أف زواجًا ناجحًا مػفقًا لذاب مؤمغ، مكتٍف، ولصمبات أىل 
السعقػلة، انرخؼ عغ ىحا البيت، وانرخؼ خاشٌب ثاٍف وثالُث ورابع، وأصبحت الفتاة كاسجًة فاتيا الدوجة غيخ 
 قصار الدواج.

ومخًة ثانية، وثالثة أقػؿ: إف أقػػ دافٍع عمى اإلشبلؽ في الجشذ البذخؼ دافع األمػمة، والحؼ يحـخ ابشتو حقيا 
 مغ إساءة. في الدواج، وحقيا في أف تكػف أمًا فقج أساء إلييا أب

 فبعس اآلباء الدحج يقػؿ: يا بشيتي، صجر البيت لظ، ىحا كبلـ ليذ لو معشى أبجًا، إنو يصعسيا، واألكل مػجػد. 

 

 



 Page 79  ميخ السخأة ( :   5-5الباب األول : الفصل األول : الذرس ) 

 اإلسخاؼ في تجييد البيت وتأثيثو

 .ثع إف عقبًة ثانيًة تخد في مػضػع الفقخ السفتعل، ىػ اإلسخاؼ في تجييد البيت وأثاثو

سطاىخ سجَّ شخيق الدواج، وكمكع يعّمع أف غخفة الزيػؼ أحيانًا ال تدتخجـ إال مخٌة أو والحقيقة كمَّسا بالغشا في ال
 .مختيغ في العاـ

غخفة في البيت ثسشيا مميػناف، ثسغ الغخفة خسدسئة 
ألف، غخفة جمػس جيجة ترّمح الستقباؿ الزيػؼ، 
، وغخفة  غخفتيغ كانصبلؽ لمدواج جيج، غخفة نـػ

 .، مسكغ جمػس ترمح الستقباؿ الزيػؼ

لكغ تجسيج غخفة الستعساليا في العاـ يـػ أو يػميغ 
أو خسدة أياـ بسبلييغ الميخات ىحا ال يجػز، لحلظ 
السغاالة في السداحات و السغاالة في الفخش، 
واألساس، و السغاالة في غخؼ الصعاـ، في غخؼ شعاـ، بسئات األلػؼ، والدوج بخيل، ما دعا شخرا لتشاوؿ 

 داٍع، ماداـ ليذ ىشاؾ نية إلقامة والئع مثبًل فمسغ ىحه الغخفة إذًا ؟.الصعاـ، ال يػجج 

 >>في آخخ الدماف قيسة السخء متاعو <<.سيجنا عمي رضي هللا عشو، يقػؿ: 

فاإلنداف لزعف إيسانو، والنحخافو عغ الصخيق الدػؼ، ولزعف ديشو، وقّمة أعسالو الرالحة يدتشبط مكانتو مغ 
بيتو، ومغ نػع مخكبتو، ومغ مػقع بيتو، فقيسة السخء متاعو، لكغ قيسة السخء في الحقيقة مداحة بيتو، ومغ أثاث 
 ىي إيسانو وعسمو الرالح.

الشبي عميو الربلة والدبلـ جيد فاشسة الدىخاء فمحة كبجه وريحانة فؤاده، جيدىا في خسيمٍة وُقخبٍة ووسادٍة، الخسيمة 
 : مغ نػع السخسل، خسيمة، وقخبة ووسادة، وقاؿ

 ))إنسا فاشسة بزعٌة مشي، يؤذييا ما يؤذيشي (( 
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 قجوة، ولسا شمبت الديجة فاشسة خادمًا قاؿ ليا كمسة لػ عخفشا أبعادىا لدعجنا، قاؿ: eكاف الشبي 

 ))وهللا يا فاشسة ال أوثخِؾ عمى فقخاء السدمسيغ (( 

 ]ورد في األثخ[

الشبي الكخيع نفدو وأسختو والسدمسيغ أسخة واحجة، فأف يخز ما عجَّ نفدو وأسختو فئة والشاس فئة ثانية، بل عجَّ 
 ابشتو بخادمة لعل ىحا عمى حداب فقخاء السدمسيغ، قاؿ ليا:

 ))وهللا يا فاشسة ال أؤثخِؾ عمى فقخاء السدمسيغ (( 

 ثع إف الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ في الحجيث الرحيح الحؼ رواه اإلماـ أحسج والشدائي وأبػ داود:

ُجُل ِبِو اْبَشُتُو َأْو ُأْخُتُو ((  ))َأَحقُّ َما ُيْكَخـُ الخَّ

 إكخاـ أىل الدوجة مغ إكخاميا 

أؼ أف إكخاـ الفتاة وإكخاـ األخت كسا فدخ العمساء ىحا الحجيث بإكخاـ أىل زوجيا، فالعبلقات الصيبة مع أىل 
ل الدوجة، فبيشيع عجاوة، و بغزاء، وىحه الدوجة، فقج تجج أسّخ كثيخة ال يػجج أؼ عبلقة بيغ أىل الدوج وأى

العجاوة ال بجَّ أف تشتقل إلى الفتاة، لحلظ إكخاـ أىل الدوجة، والعشاية بيع، والتخحيب بيع، وزيارتيع، ىحا مغ إكخاـ 
 الفتاة. 

فسغ عشجه بشت زوجيا فإف أحج أكبخ أبػاب إكخاميا 
إكخاـ أىل زوجيا، يجعػىع، يدورىع، تدتأنذ، أحيانًا 

يشتبو اإلنداف إلى ىحه الشقصة، الدوج يقدػ عمى  ال
زوجتو في شتع أىميا، وفي بياف نقائريع، تتسدؽ 
 الفتاة، ىع أىميا، أميا وأبػىا، وزوجيا يكخىيع. 
إخػانشا الكخاـ، نريحٌة لػجو هللا، الدوج العاقل الحؼ 
يخيج والء زوجتو لو أحج أسباب والء الدوجة إكخاـ 

عًا بسػاقفيع، يػجج عشجنا قاعجة أىميا، لػ لع تكغ قان
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رائعة ججًا، " أِد الحؼ عميظ، واشمب مغ هللا الحؼ لظ "، فأنت كْغ كامبًل، ىحه أميا، وىحا أبػىا، وىحا أخػىا، فإذا 
أكخمتيع فإكخاميع ليذ ليع، إنسا إكخاميع لدوجتظ، فمحلظ مغ إكخاـ الدوجة أف تكـخ أىميا، يػجج أزواج و أصيار 

زوجاتيع حدابًا عديخًا، قشاص لمكمسات، كل غمصة بكفخة، ىكحا أبػؾ قاؿ لي، ىحه لع تشاسبشي، لغ يحاسبػف أىل 
أدخل إلى بيتو بعج اآلف، وألتفو سبب، وضعػا الخبد، ولع يكغ ساخشًا، ىحا إىساؿ، فيتخح حجة واىية ججًا في 

شجما قصع العبلقة مدَّؽ زوجتو، األب أب، الزيافة، أو في الديارة، ويقصع العبلقة نيائيًا، الدوج مغ عجـ حكستو ع
 واألـ أـ، وغزب الدوج مغ أىل زوجتو ال يحيل ىحه العبلقة مقصػعة. 

لحلظ أييا اإلخػة إف مغ إكخاـ السخأة إكخاـ أىميا، إكخاـ أىميا إكخامًا ليا، وإكخاـ أىميا يعػد خيخه عمى الدوج، 
األرض ىي التي تذعخ أف أىميا وأىل زوجيا عمى وفاؽ، فتصسئغ الدوجة، أما الحؼ أضشو أف أسعج زوجٍة في 

 تختاح، ألف ىحا زوجيا، وىؤالء أىميا، ومغ الرعب ججًا أف تسيل بجانٍب عمى جانٍب آخخ. 

 مغ عقبات الفقخ السفتعل: بحؿ األمػاؿ الصائمة في الػالئع 

 بة الػالئع.اآلف العقبة الثالثة مغ عقبات الفقخ السفتعل، بحؿ األمػاؿ الصائمة بسشاس

الحقيقة أني أشعخ بػجػد ضاىخة اآلف ليدت وساـ فخخ، البحخ واإلسخاؼ الذجيج في والئع األعخاس، وفي 
االحتفاالت، لجرجة أف نفقة عخٍس واحج، أو عقج قخاٍف واحج مع اإلسخاؼ والتبحيخ، يكفي لتدويج عذخة رجاؿ، أو 

ة إلى غخفٍة تؤوييع، وإلى زوجٍة تكفييع، فبل يججوف، وعخس مئة أحيانًا، ومخة خسدسئة، شاب يحتاجػف أشجَّ الحاج
َياِشيِغ  ِريَغ َكاُنػا ِإْخَػاَف الذَّ  واحج في فشجؽ فخع تديج نفقتو عمى تدويج مئة شاب. ِإفَّ الُسَبحِّ

َياِشيِغ(، أؼ أف إنفاؽ األمػاؿ كأف ِريَغ َكاُنػا ِإْخَػاَف الذَّ تحزخ الدىػر بالصائخة مغ  لحلظ إخػانشا الكخاـ،) ِإفَّ الُسَبحِّ
ىػلشجا، والثياب مغ فخندا، والصعاـ مغ مكاف كحا والعخس مختمط، ووزعت فيو الخسػر، وجمبت الخاقرات، وعمى 

 بصاقة الجعػة: الصيبػف لمصيبات.

َياِشيِغ َوَكاَف  ِريَغ َكاُنػا ِإْخَػاَف الذَّ ْر َتْبِحيخًا * ِإفَّ اْلُسَبحِّ ْيَصاُف ِلَخبِِّو َكُفػرًا﴾﴿ َواَل ُتَبحِّ  الذَّ

 ) سػرة اإلسخاء (
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 اآلف الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ في الحجيث الرحيح الحؼ أورده التخمحؼ يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

ـِ الثَّاِلِث ُسْسَعٌة، َوَمْغ َسسََّع َسسَّ  ـُ َيْػ ـِ الثَّاِني ُسشٌَّة، َوَشَعا ـُ َيْػ ، َوَشَعا ـٍ َحقٌّ ِؿ َيْػ ـُ َأوَّ ُ ِبِو (( )) َشَعا  َع َّللَّ

فالشبي عميو الربلة والدبلـ ال يخيجنا أف نشدلق إلى إشعاـ الصعاـ مغ أجل التفاخخ، وليسة العخس سشة، أف تجعػ 
ـٍ بسشاسبة الدواج ىحا سشة، واآلف بعج الصعاـ االحتفاؿ، عقج قخاف تتمى فيو السجائح الشبي  الشاس ، تمقى eإلى شعا

كمسات تػجييية، يػزَّع نػع مغ الحمػػ في الريف، وفي الذتاء نػع آخخ، فإشعاـ الصعاـ مغ الدشة، واالحتفاؿ 
أواًل ما الفخؽ بيغ الشكاح والدفاح ؟ الشكاح إعبلف،  مغ الدشة، وأنا أفزل ألف مخة أف يكػف ىشاؾ حفل عقج قخاف،

حيشسا تجعػ مئتي رجل لحزػر عقج قخاف، وتتمى في ىحا العقج قرة السػلج، وتتمى مجائح الشبي عميو الربلة 
والدبلـ، تمقى كمساٌت تػجييية، ىحا اسسو إعبلف، فاإلعبلف مغ لػاـز الشكاح، لكغ مغ دوف إسخاٍؼ وال مخيمة، 

ي ىشاؾ تقميج وهللا أنا أشجعو كثيخًا، يػزع كتاب قيع، وما مغ بيت ما فيو مرحف بل فيو عذخوف واآلف ف
مرحفا، خسديغ، مع أنو أعطع الكتب عمى اإلشبلؽ، لكغ لسا تػزع مرحفا ما أضفت شيئًا ججيجًا، البيت فيو 

العمع في اختيار ىحا الكتاب، مراحف، لكشظ إذا وزعت كتابًا في الحجيث الذخيف، كتابًا في الفقو، اسأؿ أىل 
أحيانًا كتاب قيع ججًا، ىحا الكتاب إذا وزع مع مزي الدمغ تتذكل مكتبات إسبلمية في البيػت، اآلف تتذكل 
مكتبات كميا صحػف، فمػ وزع كتاب قيع بثسغ اليجية تتذكل مكتبات في البيػت جسيعًا، شيء جسيل ججًا، وأنا 

ا يدأؿ أىل العمع عغ أؼ كتاب يذتخؼ، كتابا في األدعية، كتابا في أفزل إذا كاف أحب أخ أف يػزع كتاب
األحاديث، كتابا بالفقو مخترخ، كتابا ممخز إحياء عمـػ الجيغ، اآلف لو ممخرات جيجة، كتاب قيع ججًا يػزع 

 ىجية.
لجعػة، والحيغ وقج أعجبشي ججًا تقميجًا آخخ، فقج حزخت عقج قخاف لع يػزع شيء، العادة تػزع اليجية مع بصاقة ا

يجعػف إلى ىحا العقج مغ أغشياء البمج، لع يػزعػا شيئا ففػجئت وقمت: لعل التػزيع في أثشاء الحفل، وفي الحفل لع 
يػزعػا شيئا، لكغ خصيبًا قاـ يخصب وقاؿ: "أصحاب الجعػة تػقعػا أف يكػف ثسغ ىحه اليجايا قخيبًا مغ سبعسئة 

وكل شخز ىجيتو ثسشيا سبعسئة ليخة، فالسبمغ سبعسئة ألف، أودعت  ألف ليخة، والحاضخوف يبمغػف ألف شخز،
 عشج رجل مػضع ثقٍة، ليدوج بيا الذباب السدمسيغ ".
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حزخت أربع عقػد مثل ىحا العقج، السبمغ تدعسئة، أو ألف، أو مميػف تقخيبًا كل عقج، ىحا السبمغ ىػ ثسغ اليجايا، 
إلى متى نحغ نتباىى بيحه العمب، وىحه الرحػف، ونذتخييا مغ  رصج لتدويج الذباب السدمع، ىحا أيزًا تقميج،

ببلٍد بعيجة، ويحىب ثسشيا مغ إنتاجشا ومغ قػتشا ؟ إما أف تقجـ كتابًا يديع في تذكيل مكتبة في بيػت السدمسيغ، 
 أو أف تديع بتدويج شاٍب.

تشافذ، الستبارياف ال يجاباف، وال يؤكل لحلظ الستبارياف، مغ ىسا الستبارياف ؟ المحاف يرشعاف الػالئع لمتباىي ولم
 شعاميسا. 

روػ أحج أصحاب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف الشبي صمى هللا 
ْيِغ مغ شعيخ،  عميو وسمع أولع عمى بعس ندائو، ِبُسجَّ
ويخوؼ لشا أنٌذ رضي هللا عشو قرة وليسة أخخػ 

الربلة والدبلـ لخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: أقاـ الشبي عميو 
بيغ خيبخ والسجيشة ثبلثًا يبشي عميو لرفية بشت حيّي، 
فجعػت السدمسيغ إلى وليستو، ما كاف فييا إال خبدًا 

 ولحسًا.

  
إنو شعاـ شيب، لكشو معقػؿ، أحيانًا تخػ شيًئا يجمي القمب، أربعة أخساس الصعاـ ألقي في القسامة، شعاـ نفيذ 

ف جسعيًة تعسع عمى كل السحتفميغ بأعخاسيع، وإقامة الػالئع في بيػتيع، أو في ججًا، وسسعت اآلف خبخا سارا، أ
بعس الراالت، يخبخونيا، فتأتي عشج انتياء الػليسة، فتأخح كّل ما عمى الصاوالت، وبأساليب جيجة ججًا تػضع 

 في أشباؽ، وفي أكياس محكسة، وتػزع عمى بيػتاٍت فقيخٍة فػرًا.

ع شعاـ عذاء، دىذت أف ىحا الصعاـ كثيخ ججًا، والزيػؼ لع يأكمػا خسدو، بقي مخة حزخت دعػة عقج قخاف م
في نفدي تداؤؿ، في اليـػ التالي سألت أحج السقخبيغ مغ الجاعي، قاؿ لي كمسًة وهللا أثمجت قمبي، قاؿ لي: وهللا 

بعس السياتع،  ما ضاع مغ ىحا الصعاـ حبة رٍز، كلِّ ىحا الصعاـ وضع في عمب، وفي أشباؽ، وذىب بو إلى
 وأكل ىؤالء األيتاـ، أشيب الصعاـ، أسبػعًا بأكسّمو. 
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فإذا أحب إنداف أف يقيع وليسة، وحفع الباقي مغ الصعاـ في عشاية فائقة، يػزع عمى بيػتات فقيخة فبل مانع، بل 
 ىحا شيء جسيل ججًا، القرج أف ُتحَفع ىحه الشعسة، دققػا في قػؿ الشبي عميو والدبلـ: 

 ئذة، أكخمي مجاورة نعع هللا، فإف الشعسة إذا نفخت قمسا تعػد (( ))يا عا

وهللا أييا اإلخػة، أعخؼ أشخاصًا كانػا يمقػف الصعاـ في القسامة، وهللا وصل بيع الفقخ إلى أنيع يشقبػا في 
 القسامة، فإتبلؼ الصعاـ، إلقاء الصعاـ في القسامة، التخفُّع عغ بقايا الصعاـ ىحا ال يشبغي. 

 ُكُمػا َواْشَخُبػا َواَل ُتْدِخُفػا ﴾﴿ وَ 

 " ( 32) سػرة األعخاؼ: آية " 

 قاؿ: ما أولع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عمى شيٍء مغ ندائو ما أولع عمى زيشب، أولع بذاة.

ويا أييا اإلخػة، ال زلشا في مبحث الفقخ السرصشع الحؼ يزعو أولياء الفتيات أماـ خاشبي فتياتيع، بحيث تغجو 
 حه الصمبات تعجيدية، وبحيث تجعل الدواج شبو مدتحيل، عشجئٍح يشحخؼ الذباب، كسا ىػ مػجػٌد في واقعشا.ى

السػضػع الحؼ سشأخحه في الجرس القادـ مػضػٌع ميٌع ججًا، كيف أف أولياء الفتيات يكػنػف عقبًة أماـ زواج 
ج الفتات ؟ كيف أف القاضي ىػ ولي مغ ال فتياتيغ ؟ وما حكع الذخع حيشسا يغجو الػلي عقبًة كأداء أماـ زوا

 ولي لو، أو ولي مغ كاف وليو متعشتًا، مػضػٌع دقيق ججًا نحاوؿ أف نأخحه في درٍس قادـ إف شاء هللا تعالى.

 والحسج  رب العالسيغ
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 الفرل الثاني : أىسية الدواج و عػائقو

 تػجييات حػؿ مػضػع الدواج ( :  6-2 الجرس )

 التعامبلت الستعمقة بالدواج: (  6-1الجرس ) 

 الحث عمى تدويج الذباب ( :  6- 3الجرس )

 الكفاءة في الدواج تعخيف( :  6 - 4الجرس ) 

 عػائق الدواج ومذكبلتو وشخؽ معالجتيا( :  6 - 5الجرس ) 

 معاييخ اختيار الدوج والدوجة ( :  6-6الجرس ) 
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 : أىسية الدواج و عػائقو الثاني الفرل

 تػجييات حػؿ مػضػع الدواج ( : 6-1الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 في ضبلؿ حجيث الشبي ملسو هيلع هللا ىلص :  

)) إذا جاءكع مغ تخضػف ديشو و خمقو فدوجػه ، إال 
 في األرض وفداد كبيخ ((تفعمػا تكغ فتشة 

 ] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

الحقيقة مػضػع الدواج مػضػع مؤرؽ ، وشبعًا الشبي 
ملسو هيلع هللا ىلص القجوة واألسػة لشا ، سيج البذخ لع يتخؾ األمة دوف 

 تػجيو ميع في ىحا السػضػع السيع ، فشبجأ بيحا الحجيث : 

 ه ، إال تفعمػا تكغ فتشة في األرض وفداد كبيخ (()) إذا جاءكع مغ تخضػف ديشو و خمقو فدوجػ 

 ] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

 السػدة والخحسة بيغ الدوجيغ مغ خمق هللا عد وجل :

 قبل ىحا الحجيث يقػؿ هللا عد وجل : 

َساَواِت َواأْلَْرِض ﴾  ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َخْمُق الدَّ

 [11] سػرة الخـو : 
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والدسػات واألرض مرصمح قخآني يعشي الكػف ، 
 والكػف ما سػػ هللا . 

 ﴿ َوِمْغ آَياِتِو المَّْيُل َوالشََّياُر ﴾

 [ 37] سػرة فرمت : 

ْسُذ َواْلَقَسُخ ﴾  ﴿ َوِمْغ آَياِتو المَّْيُل َوالشََّياُر َوالذَّ

 [ 37] سػرة فرمت : 

 ومغ آياتو الجالة عمى عطستو : 

ًة َوَرْحَسًة ﴾﴿ َوِمْغ   َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

 [12] سػرة الخـو : 

فالسػدة والخحسة بيغ الدوجيغ مغ خمق هللا عد وجل ، أما الدكشة فاإلنداف يدكغ إلى ما يفتقجه ، فكأف خرائز 
القيادة ، فالسخأة تدكغ إلى قيادتو ، وخرائز السخأة االنفعاالت الرادقة وزوجيا يدكغ إلى  الخجل األولى

 انفعاالتيا ، فيشاؾ تكامل بيغ الدوجيغ : 

َساَواِت َواأْلَْرِض ﴾  ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َخْمُق الدَّ

 [11] سػرة الخـو : 

 ﴿ َوِمْغ آَياِتِو المَّْيُل َوالشََّياُر ﴾

 [ 37 ] سػرة فرمت :

ْسُذ َواْلَقَسُخ ﴾  ﴿ َوِمْغ آَياِتو المَّْيُل َوالشََّياُر َوالذَّ

 [ 37] سػرة فرمت : 
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ًة َوَرحْ   َسًة ﴾﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

 [12] سػرة الخـو : 

قيق في الفخؽ بيغ السػدة والخحسة ، فإف كانت الدوجة ملء سسع الخجل وبرخه كسا ىي ضسغ وىشاؾ ممسح د
 شسػحو يخكغ إلييا ، ويحبيا بجافع الحب ، وإف كاف الدوج ملء سسع زوجتو وقمبيا تدكغ إليو .

 فمحلظ الشبي في نقصة البجاية قاؿ : 

 )) إذا جاءكع مغ تخضػف ديشو و خمقو فدوجػه ...((

 التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [] 

أبخز الخرائز في اختيار أو في الخضا بالدوج أف يكػف صاحب خمق وديغ ، لحلظ ميد الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بيغ الجيغ 
 والخمق .

 الفخؽ بيغ الخمق و الجيغ :

الحقيقة أنا أفيع الجيغ بيحا الشز بالحات يرمي 
ويرـػ ويحج ويدكي ، أؼ عبادات ، الخمق ال بج 
مشو لكغ اإليساف ىػ الخمق فسغ زاد عميظ في الخمق 
زاد عميظ باإليساف . فمحلظ ما الحؼ يشعكذ مغ 
السؤمغ ؟ أخبلقو ، الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يتستع بسئات الخرائز 

، فمسا أراد هللا أف يثشي هللا عميو أثشى التي يشفخد بيا 
 عمى خمقو ، قاؿ تعالى : 

 ﴿ َوِإنََّظ َلَعمى ُخُمٍق َعِطيٍع ﴾

 [ 4] سػرة القمع: 
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والحؼ يشتفع الشاس بو مغ السؤمغ أخبلقو ، فالخمق شيء ميع ججًا في حياة السدمسيغ. الجيغ كسعمػمات أو كأفكار 
 قزية بيج كل إنداف .

 ة تتجمى في السشدؿ :األخالؽ الحقيقي

ىشاؾ ممسح ثاف ؛ اإلنداف خارج بيتو يتديغ ، يختجؼ 
أجسل ثيابو ، يخجل شعخه، يتعصخ ، يرافح ، ىحا 
خارج البيت ، لكغ أيغ تبجو أخبلقو حقيقة ؟ أخبلقو 
الحقيقة تبجو في البيت ، حيث ال سمصاف ألحج عميو 

 في البيت ، الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : 

 ))خيُخُكع خيُخُكع ألْىِمِو، وأنا خيُخُكع ألْىِمي((

 ]التخمحؼ عغ عائذة[

 بالتعبيخ السعاصخ خارج البيت بدنذ أما داخل البيت فأخبلؽ ، فاألخبلؽ في البيت.

ف األخبلؽ داخل البيت تكذف عغ السعجف األصيل ، ولحلظ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص اعتشى بسدألة الخمق ، وال سيسا أف يكػ 
 أصيبًل ، و السيسا إذا ارتبط الخمق بالجيغ ، فإف الجيغ يخفع األخبلؽ كسا عمسشا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ، ولحلظ قاؿ الشبي : 

 )) ...إال تفعمػا تكغ فتشة في األرض وفداد كبيخ ((

 ]التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [
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 تذجيع الدواج و تيديخه كي ال يحّل الدفاح محمو :

ىشاؾ ممسح بالحجيث دقيق ججًا ، أحيانًا تسشع شيئًا 
فيستشع ىحا فعل مصاوعة ، لكغ حيشسا تسشع الدواج 
العبلقة ال تقف ، كاف يشبغي أف تكػف نكاحًا 
فأصبحت سفاحًا ، قػة ىحا الجافع في اإلنداف قػة 
كبيخة ججًا فإف لع يكغ ليا قشػات نطيفة ىي الشكاح 

 .تدمظ قشػات قحرة ىي الدفاح 

 الذاىج : 

 )) ...إال تفعمػا تكغ فتشة في األرض وفداد كبيخ ((

 ]التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

 فمحلظ : 

 )) إذا جاءكع مغ تخضػف ديشو و خمقو فدوجػه ، إال تفعمػا تكغ فتشة في األرض وفداد كبيخ ((

 التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [] 

 أما إال تفعمػا فبل تعشي أنو إذا ما فعمتع تػقفت ىحه العبلقة ، ال تقف .
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 بصػلة اإلنداف أف يتدوج امخأة ال يحتاج لتصميقيا :

اإلنداف حيشسا يبحث عغ زوجة وال يعمق آمااًل عمى 
أخبلقيا يقع في مصب كبيخ ججًا ، وحيشسا تقبل ىي 
زوجًا ال تعمق آمااًل عمى أخبلقو تقع في مصب كبيخ 
ججًا ، لحلظ البصػلة أف تتدوج وال تصمق والحجيث دقيق 

 ججًا : 

 )) تدوجػا وال تصمقػا ((

 ] الجيمسي عغ عمي[

بعزيع قاؿ في معشى ىحا الكبلـ : تدوج امخأة ال تحتاج إلى أف تصمقيا ، تكغ دراسة كافية الصبلؽ مباح ، 
 وعسيقة ، فبل بج مغ أف تكػف الجراسة كافية كي تختار ىحه الدوجة.

 أخالؽ الدوج الزساف الػحيج لدعادة السخأة :

ؼ يطغ أف السيخ ىػ الزسانة خاشئ خيخ الشداء أقميغ ميخًا ، يشبغي أال يكػف السيخ عقبة أماـ الدواج ، والح
 خصأ كبيخ ، الزسانة أخبلؽ الدوج ، ابحث البشتظ عغ مؤمغ إذا أحبيا أكخميا وإف لع يحبيا لع ييشيا.

 القرة التالية ىي دستػر الدعادة بيغ الدوجيغ :

 روت كتب األدب و الديخة أف القاضي شخيح لقيو صجيقة الفزيل ، فقاؿ لو : يا شخيح كيف حالظ في بيتظ ؟ 
قاؿ : مشح عذخيغ عامًا لع أجج مغ يعكخ صفائي ، قاؿ : وكيف ذلظ يا شخيح ؟ قاؿ : خصبت امخأة مغ أسخة 

ديشيا وكسااًل في َخمقيا ، فرميت صالحة ، فمسا كاف يـػ الدفاؼ وججت صبلحًا وكسااًل ، يقرج صبلحًا في 
ركعتيغ شكخًا هلل عمى نعسة الدوجة الرالحة ، فمسا سّمست مغ صبلتي وججت زوجتي ترمي بربلتي ، وتدمع 
بدبلمي ، وتذكخ شكخؼ ، فمسا خبل البيت مغ األىل واألحباب دنػت مشيا ، فقالت لي : عمى رسمظ يا أبا أمية، 

يا أبا أمية إني امخأة غخيبة ال أعخؼ ما تحب وال ما تكخه ، فقل ما تحب حتى  فقامت فخصبت ، قالت : أما بعج ،
آتيو ، وما تكخه حتى أجتشبو ، ويا أبا أمية قج كاف لظ مغ نداء قػمظ مغ ىي كفء لظ ، وكاف لي مغ رجاؿ 
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اًل ، فاتِق قػمي مغ ىػ كفء لي ، ولكغ كشت لظ زوجة عمى كتاب هللا وسشة رسػلو ليقزي هللا أمخًا كاف مفعػ 
 هللا فّي وامتثل قػلو تعالى هللا : 

 ﴿ فِإْمَداٌؾ ِبَسْعُخوٍؼ َأْو َتْدِخيٌح ِبِإْحَداٍف ﴾

ثع قعجت ، قاؿ : فألجأتشي إلى أف أخصب ، وقف وقاؿ : أما بعج ، فقج قمت كبلمًا إف ترجقي فيو وتثبتي عميو 
يكغ لظ ذخخًا وأجخًا ، وإف تجعيو يكغ حجة عميظ ، أحب كحا وكحا وأكخه كحا وكحا ، وما وججت مغ حدشة 

ىمظ ؟ قاؿ : ندورىع غبًا مع انقصاع بيغ فانذخييا ، وما وججت مغ سيئة فاستخييا . قالت : كيف ندور أىمي وأ 
 الحيغ والحيغ حتى ال يسمػنا . وفي الحجيث الذخيف : 

 )) زر ِغبًَّا تددد حبًَّا ((

 ]الصبخاني عغ عبج هللا بغ عسخو[

 

 الدواج السبشي عمى شاعة هللا يتػاله هللا أما السبشي عمى معرية هللا يتػاله الذيصاف 

بَّ أف أسسح ليغَّ بجخػِؿ بيتظ ومغ تكخه ؟ قاؿ : بشػ فبلف قػـٌ صالحػف ، وبشػ فبلف قالت : فسغ مغ الجيخاف تح
بُت بيا أجسل  قػـٌ غيخ ذلظ ، قاؿ : ومزى عميَّ عاـٌ جئت إلى البيت فإذا أـ زوجتي عشجنا ، فمسَّا دخمت رحَّ
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مية كيف وججت زوجتظ ؟ قمت تخحيب ، وكانت قج عمست مغ ابشتيا أنيا في أىشأ حاؿ ، قالت لي أميا : يا أبا أ
ب ما شئت  : وهللا ىي خيخ زوجة ، قالت : يا أبا أميَّة ما أوتي الخجاؿ شخًا مغ السخأة السجلَّمة فػؽ الحجود ، فأدِّ
ب ، ثع التفتت إلى ابشتيا تأمخىا بحدغ الدسع والصاعة ، ومزى عمّي  ب ما شئت أف تيحِّ ب ، وىحِّ أف تؤدِّ

 كخ صفائي إال ليمة واحجة كشت فييا أنا الطالع .عذخوف عامًا لع أجج ما يع

التعميق عمى ىحه القرة إذا بشي الدواج عمى شاعة هللا ، تػلى هللا في عميائو التػفيق بيغ الدوجيغ ، أما إذا بشي 
 عمى معرية هللا فيتػلى الذيصاف التفخيق بيشيسا .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 التعامالت الستعمقة بالدواج: ( 6-2الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا  الحسج هللا رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ،
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 
الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف الحكخ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 

 الرالحيغ.

 حياة اإلنداف مبشية عمى أساس االبتالء :

 .أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس العاشخ مغ سمدمة دروس: "الحبلؿ والحخاـ في اإلسبلـ" 

 وقج وصمشا في الجرس الساضي إلى الحبلؿ والحخاـ في أمخ الدواج والعبلقات األسخية.

أييا األخػة، بادغ ذؼ بجء: شبيعة الحياة الجنيا 
عة أساسيا االبتبلء، وكل ما ركب في بأكسميا شبي

اإلنداف حيادؼ في األصل، يسكغ أف يػجو تػجييًا 
صحيحًا أو تػجييًا خاشئًا، لحلظ أراد ربشا سبحانو 
وتعالى حيشسا خمقشا أف نعسخ األرض، لحلظ نحغ 
جسيعًا مقيػروف، بسعشى أف دافع الجػع الحؼ أودعو 

الجػع يحقق هللا فيشا مغ أجل أف يبقى أفخادنا، دافع 
 بقاء الفخد، والجافع الجشدي يحقق بقاء الشػع.
نحغ شئشا أـ أبيشا، البج مغ أف نأكل حتى نبقى أحياء، والبج مغ أف نتداوج حتى يبقى الشػع البذخؼ، فيحا الجافع 

لدواج مغ يجفعشا إلى الدواج، دافع الجػع يجفعشا إلى تشاوؿ الصعاـ مغ أجل أف نبقى، ودافع الغخيدة يجفعشا إلى ا
 أجل أف يبقى الشػع.
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لكغ كسا قمت قبل قميل: الحياة الجنيا بأكسميا، بكل مطاىخىا، بل إف حياة اإلنداف بالحات مبشية عمى أساس 
 االبتبلء.

 اتجاىات العالع الغخبي في مػضػع الذيػات :

غ، ىشاؾ اتجاىات في الجافع الجشدي يسكغ أف يكبت، وليذ ىحا مغ الجيغ، ويسكغ أف يصمق، وليذ ىحا مغ الجي
العالع الغخبي إلى إشبلؽ ىحا الجافع مغ غيخ قيج أو شخط، أّؼ عبلقة حققت المحة فيي مباحة عشجىع، زنا، شحوذ، 
، تبادؿ زوجات، أؼ عبلقة تحقق المحة مذخوعة في العالع الغخبي، فيي مباحة عشجىع، واآلف يجفعػف  زنا محاـر

أف مخض اإليجز مشتذخ في العالع بخقع فمكي، سبعة عذخ مميػف إنداف الثسغ في أعمى درجات الغخامات، يكفي 
مراب بيحا السخض، وىحا السخض اآلف يتكاثخ، وعشجنا سمدمة حدابية وسمدة ىشجسية، واآلف اختخعػا سمدمة 
انفجارية، كل نرف ساعة يسػت إنداف بيحا السخض، وسببو إشبلؽ الذيػة، وبعس السحاىب األخخػ في آسيا 

لغخيدة الجشدية كميًا، شيء قحر، ليذ ىحا مغ الجيغ، إذا كبتت ىحه الغخيدة تعصل ىحا اليجؼ الشبيل مشيا، كبتت ا
 وإذا أشمقت تفمتْت.

 اإلسالـ وسط بيغ شخفيغ :

أييا األخػة، اإلسبلـ وسصي، وقالػا: الفزيمة وسط بيغ شخفيغ، لػ ذىبشا ىحا السحىب لػججنا أف كل الفزائل تقع 
 سصة بيغ شخفي رذيمة، يسكغ أف يكػف اإلسبلـ في مجسمو وسصًا، لقػلو تعالى: في مشصقة متػ 

 ﴿ َوَكَحِلَظ َجَعْمَشاُكْع ُأمًَّة َوَسًصا ﴾

 [243]سػرة البقخة: 
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واآلف أييا األخػة، الحؼ يمفت الشطخ أف العالع انقدع 
إلى شخؽ وغخب، إلى شخؽ يؤمغ بالسجسػع، وإلى 

شخؽ يؤمغ بالسجسػع ولػ غخب يؤمغ بالفخد، إلى 
سحق الفخد، وإلى غخب يؤمغ بالفخد ولػ سحق 
السجسػع، ما الحؼ حرل؟ الذخؽ عاد عغ تصخفو 
إلى الػسصية مقيػرًا ال عغ إيساف، والغخب عاد عغ 
تصخفو مقيػرًا إلى الػسط، لحلظ أشار ربشا سبحانو 
وتعالى إلى أف ىحا الجيغ يكػف ىػ الجيغ الحؼ يطيخه 

 ل عمى الجيغ كمو، بدبب أنو وسصي، فالخىبانية التي ابتجعيا غيخ السدمسيغ [هللا عد وج

سغ َما َكَتْبَشاَىا َعَمْيِيْع ]، وألنشا ما كتبشاىا عمييع [َفَسا َرَعْػَىا َحقَّ ِرَعاَيِتَيا ]، لحلظ تجج انحخافات ال حرخ ليا في
 فات الجشدية تتفاقع في أوساشيع.نحروا أف يجعػا ىحه الغخيدة بجافع ديشي فيسا يجعػف، االنحخا

فمحلظ ال أحج يتحخؾ حخكة مخالفة لسشيج هللا في عيج الشبي عميو الربلة والدبلـ، بعس أصحاب الشبي صمى 
 هللا عميو وسمع نحروا أف يجعػا الصعاـ، وبعزيع يجع الدواج، فمع عمع الشبي قاؿ: 

، أصـػ وأفصخ، أ كل المحع، وأتدوج الشداء، ىحه سشتي، فسغ رغب عشيا )) أنا أشجكع  خذية، أنا أناـ وأقـػ
 فميذ مغ أمتي((

 ] البخارؼ عغ عائذة [

 السشيج الحي جاء بو الشبي مغ عشج هللا يؤىل اإلنداف ليرل إلى أعمى مختبة :

ا أريج أف أقػؿ: يسكغ أف ترل إلى أعمى مخاتب اإليساف وأنت في الػسصية، الصخؽ التي تقػؿ: البج مغ خمع الجني
كميًا، البج مغ تخؾ الدواج، البج مغ تخؾ العسل، البج مغ التجخد، البج مغ الدىج، الدىج الغيخ معقػؿ، ىحا تصخؼ 
وغمػ في الجيغ، يسكغ أف تتدوج، وأف تعسل، وأف تتػازف، وأف تأكل، وأف تذخب، وأف تمبذ، وأف تكػف إندانًا 

الحؼ جاء بو الشبي يؤىمظ إلى أعمى مختبة عشج هللا، فبل شبيعيًِّا، وأنت في أعمى درجات اإليساف، ىحا السشيج 
تبحث عغ مشيج آخخ، ال تبحث عغ بجيل غيخ واقعي، ال تبحث عغ بجيل فيو تصخؼ، ال تبحث عغ بجيل فيو 
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 غمػ، وال يدتصيع إنداف كائشًا مغ كاف عمى وجو األرض أف يزيف عمى الجيغ شيئًا أو أف يححؼ مشو شيئًا.
بلمية والصخؽ التي ابتجعت، ىحه عمى العيغ والخأس إذا غصيت بالقخآف والدشة، أما إذا كاف فييا فمحلظ الفخؽ اإلس

 تػجييات ليدت مغصاة بالقخآف والدشة فبل نأخح بيا، قاؿ تعالى: 

ـَ ِدي ْساَل  شًا ﴾﴿ اْلَيْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع َوَأْتَسْسُت َعَمْيُكْع ِنْعَسِتي َوَرِضيُت َلُكُع اإلِْ

 [4]سػرة السائجة:

 ال مختبة في الجيغ بتخؾ العسل :

ال تعتقج أف ىشاؾ مختبة تشاليا بتجاوز الكتاب والدشة، ليذ ىشاؾ مختبة تشاليا بتخؾ الدواج، ليذ ىشاؾ مختبة 
داخمية بالجيغ تشاليا بتخؾ العسل، تكػف عالة عمى غيخؾ، ال، سيجنا الشبي كاف راعيًا لمغشع، وعسل تاجخًا، تجارة 

وتجارة خارجية، وكاف أوؿ شخيظ مزارب في اإلسبلـ، أخح الساؿ مغ خجيجة، وتاجخ بو، ليا نرف الخبح نطيخ 
ماليا، ولو نرف الخبح نطيخ جيجه، عمسشا الشبي، نحغ نخيج عػدة إلى يشابيع الجيغ، كيف ىؤالء السدمسػف فتحػا 

ميسذػف في الحياة؟ خخجػا مغ الحياة؟ لػ فعمػا ىحا ما العالع؟ فتحػه ألنيع جمداء متكئػف؟ ال وهللا! زاىجوف 
 فتحػا العالع.

سيجنا عسخ دخل إلى بمجة فخأػ معطع مغ يعسل فييا ليدػا مغ السدمسيغ، التجارة والرشاعة بغيخ يج السدمسيغ 
 : كيف بكع إذا أصبحتع عبيجًا عشجىع؟-ودققػا في قػلو-فعشفيع أشج التعشيف، وقاؿ ليع 

ا الرحابي الجميل، العسبلؽ مغ عسالقة اإلسبلـ رأػ أف في الحياة مشتجًا ومدتيمكًا، وأف السشتج سيجنا عسخ ىح
ىػ الديج، وأف السدتيمظ ىػ السدػد، أف السشتج ىػ الغشي، وأف السدتيمظ ىػ الفقيخ، السشتج ىػ القػؼ، 

 ف نكػف سػقًا رائجة لسشتجاتيع.والسدتيمظ ىػ الزعيف، وال يخيجنا أىل الغخب إال مدتيمكيغ، ال يخيجوف إال أ
لحلظ السؤمغ يبحث في مذخوع يشفع السدمسيغ، يخفع مغ معيذتيع، يحل مذكبلتيع، ىحا إنداف في أعمى درجات 
العبادة، ديششا مشيج كامل، ال يػجج تصخؼ، ال يػجج اندحاب مغ الحياة، وال تقػقع، وال ىخوب، ىحا مجتسع مدمع، 

 وتخبية أبشائشا، لتأميغ فخص عسل ولحل مذكبلت.يجب أف نشيس جسيعًا في خجمة 
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 اإلسالـ نيى عغ التبتل واعتداؿ الشداء وأمخ بتيديخ الدواج :

لحلظ اإلسبلـ وسصي لع يكبح ىحه الغخيدة التي أودعيا هللا فيشا، شيء هللا خمقو فيشا، زيغ لمشاس حب الذيػات مغ 
أصل فصختشا، فمع يكبح ىحه الغخيدة كسا فعمت الخىبانية،  الشداء والبشيغ، ىحا ليذ خصأ مشا، إنسا ىػ مخكب في

ولع يصمقيا كسا أشمقتيا العمسانية، الخىبانية تصخفت بكبح ىحه الغخيدة، والعمسانية تصخفت بإشبلؽ ىحه الغخيدة، 
 اإلسبلـ وسصي، ىحه الغخيدة التي أودعيا هللا فيشا رسع ليا قشػات نطيفة.

 العبلقة التي تخوػ بيا ىحه الغخيدة ال يسكغ أف تكػف إال عغ شخيق الدواج.في اإلسبلـ ىشاؾ زوجة فقط، 
لحلظ أريج أييا األخػة أف أشيخ إلى ناحية، لػ أف الخجل زنا كل يـػ بامخأة سخًا ال شيء عميو، أما إذا تدوج امخأة 

أة مخيزة، امخأة ال تكفي أخخػ لزخورة قاىخة تقاـ عميو الجنيا، ىحا خبلؼ السشيج اإلليي، امخأة ال تشجب، امخ 
زوجيا، ىل ندسح لمدوج أف يحىب يسشة ويدخة لكي ال تخجش مكانتو االجتساعية أـ ندسح لو بتشفيح شخع هللا عد 
وجل؟ ىل يعقل أف يبقى في كل بيت ست أو سبع بشات في سغ الدواج ال خاشب وال مغ يصخؽ الباب وإنداف 

عقيع أو السخيزة أو... فيجب أف نصبق اإلسبلـ كسا أراده هللا عد يعاني ما يعاني مغ مذكمة الدواج؟ زوجتو ال
 وجل، ال كسا يعجبشا، يعجبشا مشو ما يعجبشا، ونخفس مشو ما نخفس.

السػضػع األولي أف ىحه الغخيدة لغ تكبح كسا فعمت الخىبانية، ولغ تصمق كسا فعمت العمسانية، ولكغ رسست ليا 
 قشػات نطيفة تخوػ مغ خبلليا.

ـ نيى عغ التبتل، ونيى عغ اعتداؿ الشداء، وأمخ بتيديخ الدواج، كيف يخضى هللا عشا ونحغ نعصل اإلسبل
 كبلمو؟، ألع يقل هللا عد وجل: 

اِلِحيَغ ِمْغ ِعَباِدِكْع َوِإَماِئُكْع ِإْف َيُكػُنػا ُفَقَخاَء ُيْغِشِيُع هللُا مِ   َوهللُا َواِسٌع َعِميٌع ﴾ْغ َفْزِمِو ﴿َوَأْنِكُحػا اأَلَياَمى ِمْشُكْع َوالرَّ

 [31]سػرة الشػر: 

األمخ لسغ مػجو؟ لسجسػع السدمسيغ، أو ألولي األمخ، أو ألولياء األمػر، أو ألولياء الفتيات والفتياف، أنكحػا، أؼ 
زوجػا، خففػا القيػد، أزيمػا العقبات، فيحا إنداف أودع هللا فيو ىحه الغخيدة، ولع يتسكغ مغ الدواج إلى سغ 

 األربعيغ، ماذا يفعل في نفدو مغ العذخيغ حتى األربعيغ؟
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 التداىل مع الخاشب وسيمة لمقزاء عمى الستع الخخيرة :

أخػانشا الكخاـ، أقػؿ: إذا لع نتحخؾ جسيعًا، ونحلل العقبات، ونيدخ الدبل، إذا لع نتداىل مع الخاشبيغ، إذا لع 
 ، وتكثخ دور الجعارة، وتكثخ وسائل الستعة الخخيرة.نقبل بذخوط دوف شسػحاتشا، يحل الدفاح مكاف الشكاح

ىشاؾ نقصة دقيقة أحب أف تكػف بيغ أيجيكع، شاب مغ يػميغ ذكخ لي مذكمتو يدكغ في بيت، والبيت فيو صحغ 
ىػائي، ذكخ لي أشياء أكاد ال أصجقيا، شاب في ريعاف الذباب، والجه يخػ ىحه السشاضخ التي ال يعقل أف تكػف 

ي، خسذ عذخة محصة تخكية تبث بخامج يدتحي اإلنداف أف يخاىا بسفخده، فكيف أماـ زوجتو في بيت إسبلم
وأوالده؟ ىكحا بيػت السدمسيغ اآلف، تعخؼ البيػت مغ األسصحة، كع شسدية في ىحه البيػت عمى األسصحة؟! 

 القزية خصيخة، يمعب أحجنا بالشار، ويمعب بقشابل في أّؼ لحطة تتفجخ.

 عد وجل أف نتحخؾ، وأف تدعى بتدويج شاب بفتاة، إذا عشجؾ فتاة في سغ الدواج، ال تعخقل الحؼ أرجػه مغ هللا
 زواجيا، ال تزع العخاقيل أماميا، ال تزع السدتحيبلت، 

اِلِحيَغ ِمْغ ِعَباِدِكْع َوِإَماِئُكْع﴾  ﴿َوَأْنِكُحػا اأَلَياَمى ِمْشُكْع َوالرَّ

 عجـ إضيار الديشة :الحكسة مغ األوامخ القخآنية بغس البرخ و 

 الحقيقة ىشاؾ سؤاؿ: لساذا ىحه األوامخ القخآنية بغس البرخ وعجـ إضيار الديشة؟ قاؿ تعالى: 

 ( ﴾32﴿ َفاَل َتْخَزْعَغ ِباْلَقْػِؿ َفَيْصَسَع الَِّحي ِفي َقْمِبِو َمَخٌض َوُقْمَغ َقْػاًل َمْعُخوًفا )

 [31]سػرة األحداب: 

 َمَتاًعا َفاْسَأُلػُىغَّ ِمْغ َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُكْع َأْشَيُخ ِلُقُمػِبُكْع َوُقُمػِبِيغَّ ﴾﴿َوِإَذا َسَأْلُتُسػُىغَّ 

 [53]سػرة األحداب: 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع ِإفَّ هللَا َخِبيُخ ِبَسا   َيْرَشُعػَف﴾﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 [33]سػرة الشػر:



 Page 100  التعامبلت الستعمقة بالدواج( :  6-2الباب األول : الفصل الثاًي : الذرس )

ىحه األمػر مػجػدة في القخآف، ليدت حجيثًا ضعيًفا، وال تعميق صحابي، وال رأؼ عالع، إنيا آيات محكسة في 
 .كتاب هللا واضحة كالذسذ

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىعْ  ] ، ألف ىحا القخآف [ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ
مغ عشج الخبيخ الحؼ خمقشا، والحؼ أودع فيشا ىحه 
الغخيدة، والحؼ صسسيا لتكػف حيادية، إما أف تخقى 
بيا إلى الجشة، بيحه الغخيدة بالحات، وإما أف تكػف 
دركات إلى الشار، درجات إلى الجشة أو دركات إلى 

 الشار، الغخيدة نفديا كحب الشداء.

 
ة مؤمشة، إسبلمي، فيو ترػر إندانًا روػ ىحه الغخيدة وفق مشيج هللا، خصب فتاة مدمسة مغ أسخة مدمسة، مغ أسخ 

ورع، فيو عمع، فيو حياء، فيو أدب، فيو حجاب، فيو صػف، وأنجب مشيا أوالدًا، ورباىع تخبية إسبلمية، سعج بيا، 
 وسعج بأوالده، وسعج ببشاتو وأصياره، ىحا الترسيع اإلليي.

دار، ىشا تخوػ، وىشا  وترػر إنداًنا مغ مميى إلى مميى، مغ مخقز إلى مخقز، يخوؼ ىحه الغخيدة مغ دار إلى
 تخوػ. 

 العقل أداة معخفة هللا :

قمت قبل قميل في أوؿ الجرس: إف كل شيء خمق في اإلنداف مرسع بذكل حيادؼ، إما أف تخقى بو، وإما أف 
تيػؼ بو، فالعقل أداة معخفة هللا، يسكغ أف ترل مغ خبللو إلى هللا، ويسكغ أف ترل مغ خبللو إلى أكبخ عسل 

العقل نفدو، الذيػة نفديا، يسكغ أف تغجو ىحه الذيػة معخاجًا لظ إلى هللا، والذيػة نفديا دركات إلى إجخامي، 
الشار، حب العمػ في األرض، يسكغ أف تيب حياتظ لمحق، فيخفع هللا لظ ذكخؾ، فتعمػ في األرض عغ غيخ قرج 

إتبلؼ اآلخخيغ، وسحقيع، وأخح  مشظ، ويسكغ أف تجعل عمػؾ في األرض أحج أىجافظ الكبخػ، فتخقى عغ شخيق
 أمػاليع، واغتراب حقػقيع.
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 حاجة الحياة إلى عمع حقيقي :

أييا األخػة الكخاـ، الحياة تحتاج إلى عمع حقيقي، عمع عسيق، يجب أف تعخؼ مغ أنت؟ لساذا ركبت فيظ ىحه 
امخأة، ألف السعاصي دليل الذيػات؟ ماذا يشبغي أف تفعل؟ ألف الذيء الخصيخ أنو يسكغ إلنداف أف يفقج ديشو ب

الكفخ، أو أف يفقج اترالو باهلل بخخوجو عغ مشيج هللا، أو أف يفقج سعادتو كميا بذيػة مشحخفة، فبل تعجب إذا 
رأيت في القخآف الكخيع آيات كثيخة تشطع عبلقة السخأة بالخجل، وال تعجب أف الحيغ سمسػا مغ العصب ىع الحيغ 

 جب، وال تعجب أف البيػت التي انيارت بدبب مخالفة لسشيج هللا.شبقػا مشيج هللا عد وجل، ال تع

 كّل السذكالت والسرائب بدبب الخخوج عغ مشيج هللا :

ىشاؾ نقصة أحّب أف أذكخىا بذكل واضح، بحكع عسل الجعاة تأتييع مذكبلت، تعخض عمييع قزايا اإلنداف، مغ 
عغ مشيج هللا، واإلنداف أحيانًا بكل بداشة يدافخ تقاشع ىحه السعمػمات يتزح أف كل مذكبلتشا بدبب خخوجشا 

إلى بمج آخخ، ويتخؾ زوجتو في البيت مع أخػيو الذابيغ، الحؼ حجث أنو اعتجػ أحجىسا عمى امخأة أخيو، وكانا 
في خمػة، زوجة بسفخدىا في البيت ومعيا شاباف في ريعاف الذباب، والدوج غائب في بمج آخخ، ىحا ىل يعخؼ 

وجل؟ ىحه الخمػة سببت الدنا، لػ كاف لجيو وقت ونَفذ شػيل يتتبع كل مذكمة يجج أوؿ خيط مشيج هللا عد 
 السذكمة مغ مخالفة مشيج هللا.

األمثمة كثيخة ججًا، عشجما تخػ أمخًا ونييًا يجب أف تعمع عمع اليقيغ أف ىحا الشيي يؤكجه ألف قرة، ألف قرة 
 ي.وقعت، ودمخت األسخة بدبب التداىل في ىحا الشي

 مغ ثسخات إشالؽ عشاف الذيػة السحخمة :

 ػ اختالط األنداب : 1

لػ أف ىحه الذيػة التي أودعيا هللا في ىحا اإلنداف أشمق عشانيا ببل قيج، ببل ردع، ببل قيسة، ببل مشيج، ببل مبجأ، 
 ما الحؼ يحرل؟

 في السجتسعات الغخبية احتساؿ كبيخ أف تكػف زوجتو أختو، وىػ ال يجرؼ.
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ب فتاة، واستذار والجه، قاؿ لو: ال يا بشي، إنيا أختظ، وأمظ ال تجرؼ، فخصب فتاة ثانية، قاؿ لو: ال يا خصب شا
بشي، إنيا أختظ، وأمظ ال تجرؼ، خصب الثالثة، قاؿ لو: إنيا أختظ، وأمظ ال تجرؼ، اشتكى ألمو، قالت لو: خح ما 

 شئت، إنظ لدت ابشو، وىػ ال يجرؼ.

األسخة فبلف زوجتو وأوالده، األمػر -والحسج هلل  -بلؽ ىحه الذيػة ببل قيج، في ببلدنا ىحه أوؿ ثسخة مغ ثسار إش
 واضحة وضػحًا تامًا وشجيجًا بدبب بقية الجيغ الحؼ عشجنا .

صجقػني أييا األخػة، خبيخ مغ دولة أجشبية يقيع حفبًل بسشاسبة أنو رزؽ بسػلػد، وبقي في الذاـ سشتيغ متتاليتيغ، 
لشجا، كيف أنجبت ىحا السػلػد؟ ليذ شخًشا أف يكػف مشو، ولكغ جاءه مػلػد، شيء شبيعي عشجىع، وزوجتو في ىػ 

 فأوؿ جخيسة مغ التفمت اختبلط األنداب.

 ػ الجشاية عمى الشدل : 2

 ثع الجشاية عمى الشدل، ىحا الحؼ يشجبو اإلنداف مذكػؾ بشدبو إنداف ضائع.

إلى والجه رسالة يقػؿ لو: عشجؼ مشاوبة في مدتذفى شيكاغػ  أنا لي صجيق أخح شيادة شب مغ أمخيكا، يخسل
خسذ عذخة حالة تأتيشا ألشفاؿ صغار رضع، يأتػف إلى السدتذفى، إسعاؼ، ألنيع تمقػا ضخبات بآالت حادة 

 مغ والجييع، عشجما يتبع اإلنداف الجشذ بذكل أرعغ يربح وحذًا.

غيخىع، لحلظ جشػا اختبلط األنداب والجشاية عمى الشدل  وىشاؾ تفديخ آخخ، ىع يعتقجوف أف ىؤالء ليذ مشيع مغ
 وانحبلؿ األسخة.

 ػ انحالؿ األسخة : 3

مخة قمت لكع: ىشاؾ إحراء، ستة وثبلثػف بالسئة مغ الديجات تشتيي إلى الصبلؽ في ألسانيا، وأربعة وستػف 
 تيي إلى الصبلؽ.بالسئة مغ الديجات تشتيي إلى الصبلؽ في أمخيكا، واثشاف مغ ألف في سػريا تش

مخة القاضي الذخعي األوؿ قاؿ لي: ندب الصبلؽ اثشاف مغ ألف، ىحا مغ آثار الجيغ، ألف الدوجة ليذ ليا 
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تجخبة سابقة، والدوج كحلظ، ويػجج شاعة هلل، كحلظ يػجج استقخار في الحياة الدوجية، وتفكظ الخوابط وانتذار 
 جيث أعّجه مغ دالئل الشبػة قاؿ: األمخاض، األمخاض التي تطيخ الشبي الكخيع لو ح

 )) وما فعل قـػ الفاحذة حتى يعمشػا بيا إال ابتالىع هللا باألمخاض التي لع تكغ في أسالفيع((

 ] ابغ ماجو عغ ابغ عسخ [

اآلف ىشاؾ مخض اسسو آكمة لحـػ البذخ، ىحا أسخع مغ اإليجز، يشتيي اإلنداف في أربع وعذخيغ ساعة، 
واألسباب انحخاؼ جشدي، وىشاؾ مخض اآلف في إفخيقيا ججيج أيزًا مخيف، ومخض في الياباف، واألوؿ في 

 وهللا سبحانو وتعالى يقػؿ: إنكمتخا غيخ اإليجز، فمحلظ األمخاض تدتذخؼ، وتشيار األخبلؽ، وتطيخ الذيػات، 

 ﴿ َواَل َتْقَخُبػا الدَِّنى ِإنَُّو َكاَف َفاِحَذًة َوَساَء َسِبياًل ﴾

 [31]سػرة اإلسخاء: 

، لع يقل: ال تدنػا، ألف الدنا ال يكػف مباشخة، ىشاؾ  [َواَل َتْقَخُبػا  ]ق الكػف كبلـ دقيق، قاؿ تعالى: لكغ كبلـ خال
 مذاىجة أفبلـ معيشة، أصجقاء، خمػة، إشبلؽ برخ، ىحه كميا أسباب الدنا.  تسييجات، استثارت، قخاءات،

 الحخاـ في عالقة السخأة بالخجل :

 اآلف دخمشا في الجرس الحخاـ في عبلقة السخأة بالخجل.

 ػ الخمػة باألجشبية : 1

 البشج األوؿ الخمػة باألجشبية، الشبي لع يقل: ما خبل فاسق بفاسقة، ولع يقل: ما خبل مؤمغ بسؤمشة، قاؿ: 

 ))َأاَل اَل َيْخُمَػفَّ َرُجٌل ِباْمَخَأٍة((

 ] سشغ التخمحؼ عغ ابغ عسخ[

 أّؼ رجل مع أؼ امخأة.
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 عشج الخمػة تجتسع خػاشخ.

 حكع الخمػة باألجشبية :

اإلسبلـ حـخ الخمػة بالسخأة األجشبية، مغ ىي السخأة األجشبية؟ ىي التي ال تكػف زوجة لو، وال الحكع الذخعي: 
إحجػ قخيباتو التي يحـخ عميو الدواج مشيا حخمة مؤبجة، إذا خبل رجل بامخأة ليا زوج، حيشسا تصمق تربح حبلاًل 

ة ومحخمة عميو، ألنيا متدوجة، ولكغ ىحه لو، ويتدوجيا، إًذا ىي أجشبية ال يحق لو أف يخمػ بيا مع أنيا أجشبي
 الحخمة ليدت أبجية، بل حخمة مؤقتة ليحا الدواج.

 مغ ىي السخأة األجشبية و كيف تعامل ؟

التعخيف الجقيق: الخمػة بالسخأة األجشبية التي ال تكػف زوجتو، وال إحجػ قخيباتو التي يحـخ عميو زواجو مشيا حخمة 
الخالة، يسكغ أف تخمػ مع أمظ، وأختظ، وعستظ، وخالتظ، وابشة أخيظ، وابشة أختظ مؤبجة، كاألـ واألخت والعسة و 

 فقط، أما امخأة أخيظ فأشج حخمة، ألنو إذا شمقيا تبح لو، فالحخمة غيخ مؤبجة، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 الذيصاف (()) مغ كاف يؤمغ با واليـػ اآلخخ فال يخمػ بامخأة ليذ معيا محـخ مشيا، فإف ثالثيسا 

 ] صحيح عغ ابغ عباس[

 أما اآلية الجقيقة فقاؿ تعالى: 

 ﴿َوِإَذا َسَأْلُتُسػُىغَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلػُىغَّ ِمْغ َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُكْع َأْشَيُخ ِلُقُمػِبُكْع َوُقُمػِبِيغَّ ﴾

 [53]سػرة األحداب: 

يكػف حجابًا، يسكغ أف تدتسع إلى شكػاىا عمى الياتف، أو األكسل أال تعّمع امخأة إال مغ وراء حجاب، الياتف قج 
مغ وراء حجاب، أو أف تجيبيا عغ سؤاؿ مغ وراء حجاب، أما المقاء السباشخ ولػ كاف لعمة نبيمة وشخيفة فبل 

 يجػز.
 ال تخُل بامخأة ولػ لتعمسيا القخآف، وال تجخل عمى ذؼ سمصاف ولػ تقػؿ: آمخه وأنياه.
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 عالى: اآلية الكخيسة قاؿ ت

 ﴿َوِإَذا َسَأْلُتُسػُىغَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلػُىغَّ ِمْغ َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُكْع َأْشَيُخ ِلُقُمػِبُكْع َوُقُمػِبِيغَّ ﴾

 [53]سػرة األحداب: 

قاؿ اإلماـ القخشبي: " يخيج هللا عد وجل أف ذلكع الدؤاؿ والستاع مغ وراء حجاب أف ىحا السػقف أشيخ لمقمب "، 
 ا؟ قاؿ: " مغ الخػاشخ التي تعخض لمخجاؿ مغ أمخ الشداء، ولمشداء مغ أمخ الخجاؿ ".مغ ماذ

 تكػف الخػاشخ الغخيدية بالسذاىجة، وإال فبل: 

 ﴿َذِلُكْع َأْشَيُخ ِلُقُمػِبُكْع َوُقُمػِبِيغَّ ﴾

مخيبة، وأبعج " مغ الخػاشخ التي تعخض لمخجاؿ مغ أمخ الشداء، ولمشداء مغ أمخ الخجاؿ، أؼ أف ذلظ أنفى ل
 لمتيسة، وأقػػ في الحساية ".

 وىحا يجؿ عمى أنو ال يشبغي ألحج أف يثق بشفدو، وال أف يقػؿ: أنا واثق مغ نفدي.

 االبتعاد عغ االختالط ألنو أنفى لمخيبة وأبعج لمتيسة وأقػى في الحساية :

أحجث مػضػع عمسي قخأتو، وهللا ىحا السػضػع حّل 
يثار اإلنداف جشديًا الجماغ لي ألف مذكمة، حيشسا 

يفخز مادة يعصل محاكستو، وىحا يفدخ أف اإلنداف 
إذا خبل بامخأة تكػف أقل بكثيخ ججًا مغ زوجتو، ومع 
ذلظ تدؿ قجمو، ألنو خبل بامخأة، وخخؽ الحجود، 

 وتجاوزىا.
 قاؿ: 

 ﴿َذِلُكْع َأْشَيُخ ِلُقُمػِبُكْع َوُقُمػِبِيغَّ ﴾
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 متيسة، وأقػػ في الحساية "." أؼ أنفى لمخيبة، وأبعج ل

سيجنا يػسف ىحا الشبي العطيع الحؼ ىػ القجوة لكل شاب في عفتو، وفي بعجه عغ الحخاـ، ماذا قاؿ ىحا الشبي 
 الكخيع؟ 

 ( ﴾33﴿َوِإالَّ َتْرِخْؼ َعشِّي َكْيَجُىغَّ َأْصُب ِإَلْيِيغَّ َوَأُكْغ ِمَغ اْلَجاِىِميَغ )

 ] سػرة يػسف[

ا أثق بشفدي، أكبخ إنداف قج تشيار مقاومتو حيشسا يخخؽ مشيج هللا عد وجل، عشجما تصبق السشيج ال يقل الػاحج أن
 هللا يحسيظ.

 الحسػ السػت :

وىشاؾ حالة خاصة، قاؿ: ويححر الشبي أشج التححيخ مغ خمػة السخأة، بيت الحسػ أشج، أؼ أقارب زوجيا، كأخيو 
مجاخمة، ولو سؤاؿ، الشبي الكخيع يححر السخأة مغ الخمػة بأقارب وابغ عسو، ألف األخ لو مجخل، ولو كبلـ، ولو 

 زوجيا أشج التحخيع، ألف ىحا قج يجخ إلى عػاقب سيئة.

في ىحا السدجج بالحات وصمشي أكثخ مغ خسديغ قرة خبلؿ عجد مغ الدشػات عغ حاالت ال يسكغ أف ترجؽ 
يقػؿ لظ: ىل معقػؿ أال يجخل أخي في غيابي؟ جخت بيغ السخأة وأخ زوجيا، مغ الحخاـ الذشيع بدبب الخمػة، 

 نعع معقػؿ ونرف أال يجخل في غيابظ، ىشا ال يػجج مجامبلت، قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

)) إياكع والجخػؿ عمى الشداء، فقاؿ رجل مغ األنرار: يا رسػؿ هللا، أفخأيت الحسػ؟ فقاؿ عميو الرالة 
 والدالـ: الحسػ السػت ((

 عغ عقبة بغ عامخ[]البخارؼ ومدمع 

ماذا فدخ السفدخوف ىحه الكمسة: "الحسػ السػت" فدخىا السفدخوف بأف الخمػة تؤدؼ إلى الخصخ واليبلؾ، أؼ 
ىبلؾ الجيغ، اإلنداف في بحبػحة، أما عشجما يقتخؼ جخيسة الدنا فيقع في حجاب مع هللا كبيخ ججًا، نحغ في 

في بحبػحة مع هللا، ىشاؾ تقريخ وأخصاء صغيخة، أما إذا ارتكب  نعسة ال أحج يعخفيا، أنظ لع تختكب كبيخة، فأنت



 Page 107  التعامبلت الستعمقة بالدواج( :  6-2الباب األول : الفصل الثاًي : الذرس )

اإلنداف كبيخة أو شخب الخسخ يذعخ بالزيق، فيحه البحبػحة تذعخؾ أف الصخيق إلى هللا سالظ، والرغائخ يعفػ 
 هللا عشيا، أما الكبائخ: 

َئاِتُكْع َوُنْجخْمُكْع ُمْجَخاًل كخيًسا ﴾﴿ ِإْف َتْجَتِشُبػا َكَباِئَخ َما ُتْشَيْػَف َعْشُو ُنَكفِّْخ َعْشُكْع سَ   يِّ

 [32] سػرة الشداء :

ىبلؾ الجيغ إذا وقعت ىحه السعرية، وىبلؾ السخأة 
 بفخاؽ زوجيا.

امخأة متدوجة ليا أوالد، وليا مكانة، تصمق، وتفزح 
بيغ الشاس، تربح قرتيا مثارًا لمدخخية بيغ الشاس، 

ية، وىجرت ىحا ىبلؾ ثاف، ىجرت كخامتيا االجتساع
مكانتيا الجيشية، والقخيب كاألخ إذا ارتكب الفاحذة مع 

 زوجة أخيو يريخ األمخ إلى دماء وقتل.

حجثشي أخ في بعس الببلد أف أخًا اعتجػ عمى زوجة أخيو، واألخ كاف لحامًا، عشجما بمغو ذلظ قصعو مئة قصعة، 
زيحتيا، ثع تقصيع العبلقات االجتساعية، أحزخ الديخ وقصعو، ىبلؾ السخأة وىبلؾ ديشيا، ىبلكيا كدوجة وف

 وسبب ذلظ الخمػة الحسػ، قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

)) إياكع والجخػؿ عمى الشداء، فقاؿ رجل مغ األنرار: يا رسػؿ هللا، أفخأيت الحسػ؟ فقاؿ عميو الرالة 
 والدالـ: الحسػ السػت ((

 ]البخارؼ ومدمع عغ عقبة بغ عامخ[

 :في أعمى درجة مغ الرحة، رواه اإلماـ البخارؼ ومدمع ىحا حجيث متفق عميو

 تيمظ القتخافيا السعرية، وتيمظ لصبلقيا وفزيحتيا، وتيمظ األسخة بتفتيت العبلقات السقجسة بيشيع.
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أوؿ شيء في السحخمات الخمػة، أنت في البيت، وجاءت زوجة أخيظ، وأنت في البيت بسفخدؾ، ال تجخميا، وال 
الذيصاف، األىل غيخ مػجػديغ، أو سأخخج ادخمي، أما أنظ أنت وزوجة أخيظ بسفخدكع فبل  تدتِح، ىحه مجاممة

 يجػز، وكبلـ الشاس أف ىحا مثل أخي، ال يػجج بارود ال يشفجخ، قاؿ تعالى: 

ِئي َوَلْجَنُيْع ﴾  ﴿ ِإْف ُأمََّياُتُيْع ِإالَّ الالَّ

 [1] سػرة السجادلة: 

 الذيصاف، ال معشى لو.ىي مثل أمي، ىحا كمو كبلـ 

 ػ تحخيع نطخ الجشديغ بعزيسا إلى بعس : 2

 أواًل: العيغ مفتاح القمب، والشطخ رسػؿ فتشة الدنا: 

 ومعطع الشار مغ مدترغخ الذخر كل الحػادث مبجاىا مغ الشطخ
*** 

أخػيغ بدبب في ذىشي آالؼ القرز، انييار بيػت، تصميق زوجات، تذخد أوالد، جخائع قتل، عجاء أبجؼ بيغ 
 خمػة ونطخ.

مغ شأف السدمع أال يخمػ بامخأة أجشبية إال أف تكػف زوجتو، أو إحجػ محارمو الحيغ يحـخ لو الدواج مشيا تحخيسًا 
 مؤبجًا ال مؤقتًا.

 :-ِمْغ َأْبَراِرِىْع -وقػؼ عشج قػلو تعالى 

 قاؿ تعالى: 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َويَ  ْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع ِإفَّ هللَا َخِبيٌخ ِبَسا َيْرَشُعػَف * َوُقْل ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ
َوْلَيْزِخْبَغ ِبُخُسِخِىّغ َعَمى  ِلْمُسْؤِمَشاِت َيْغُزْزَغ ِمْغ َأْبَراِرِىغَّ َوَيْحَفْطَغ ُفُخوَجُيغَّ َواَل ُيْبِجيَغ ِزيَشَتُيّغ ِإاّل َما َضَيَخ ِمْشَيا

ْبَشاِء ُبُعػَلِتِيّغ َأْو ِإْخَػاِنِيّغ ِيّغ َواَل ُيْبِجيَغ ِزيَشَتُيغَّ ِإاّل ِلُبُعػَلِتِيغَّ َأْو آَباِئِيّغ َأْو آَباِء ُبُعػَلِتِيّغ َأْو َأْبَشاِئِيّغ َأْو أَ ُجُيػبِ 
َساُنُيّغ َأْو التَّاِبِعيَغ َغْيِخ ُأوِلي اإِلْرَبِة ِمَغ الّخَجاِؿ َأِو َأْو َبِشي ِإْخَػاِنِيّغ َأْو َبِشي َأَخَػاِتِيَغ َأْو ِنَداِئِيّغ َأْو َما َمَمَكْت َأيْ 
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َشِتِيّغ َوُتػُبػا ِإَلى هللِا الّصِفِل اّلِحيِغ َلْع َيْطَيُخوا َعَمى َعْػَراِت الّشَداِء َواَل َيْزِخْبَغ ِبَأْرُجِمِيّغ ِلُيْعَمَع َما ُيْخِفيَغ ِمْغ ِزي
 ُشػَف َلَعّمُكْع ُتْفِمُحػَف ﴾َجِسيًعا َأيَُّيا الُسْؤمِ 

 [32-33]سػرة الشػر:

 ىحه اآلية أساسية في ىحا السػضػع، ويجب أف نقف عشجىا كمسًة َكمسًة.

 ػ مغ لمتبعيس : 1

أواًل: في ىحه اآلية تػجيو مذتخؾ لمخجاؿ والشداء في غس البرخ، غس البرخ مجرسة، البج مغ غس البرخ، 
 امخأة كانت أو رجل.

تقل: غزػا أبراركع، قاؿ: يغزػا مغ أبرارىع، لظ أف تشطخ إلى زوجتظ، لظ أف تشطخ إلى أمظ اآلية لع 
، والغس عمى غيخ ىؤالء،  وأختظ، إلى ابشتظ، إلى عستظ، إلى خالتظ، وبشت أخيظ، وخالتظ، ىحه ىي السحاـر

 مغ لمتبعيس، ىحا أوؿ معشى مغ معاني مغ.

 ى السحاـر :ػ عجـ التجقيق في التفاصيل عشج الشطخ إل 2

إذا نطخت إلى السحاـر مثبًل إذا نطخت إلى أختظ، يشبغي أف تغس البرخ، أؼ ال تجقق في التفاصيل، أال تشطخ 
بذيػة، أال تجقق بخصػط الجدع، السخأة تتحخؾ، ومغ حخكتيا يطيخ شيء مغ جدسيا، تغس برخؾ، مع العمع 

ائسة ومكذفة يجب أف تغس برخؾ عشيا، وأال تجخل أنيا أختظ، لظ أف تخاىا بكل بداشة وبكل وضػح، لػ أنيا ن
 عمييا إال بإذف، وعمى أمظ أيزًا، كيف أستأذف وىي أمي؟ فقاؿ الشبي: أتخيج أف تخاىا عخيانة؟

أختظ في الغخفة، تقخع الباب ادخل، االستئحاف مػضػع ثاٍف، في البيت الػاحج يدتأذف عمى أمو، وأختو، وابشتو، 
وضاعيع الصبيعية، لباس الخجمة نرف ُكّع، تحت الخكبة، ببل كع، ىحه مذكمة، القريخ ألف لو أف يشطخ إلييع بأ

، فالغس عمى السحاـر مع عجـ التجقيق في التفاصيل، وال في  مذكمة، لحلظ ثياب الخجمة ىي ثياب السحاـر
 ني.خصػط الجدع، ال تشطخ في حاالت خاصة، ولػ كانت أمظ أو أختظ يجب غس البرخ، ىحا السعشى الثا
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 ػ لظ الشطخة األولى و ليذ لظ الثانية : 3

لػ أنظ واجيت امخأة فجأة في مشعصف فػقعت الشطخة األولى، فغّس عغ الثانية، األولى لظ، والثانية عميظ، فيحه 
 ثبلث معاف لػ ] مغ [، عغ نداء دوف نداء، وعغ نطخة دوف نطخة، وعغ مخة دوف مخة.

معكع نرػص صحيحة، ىحا ديغ، لحلظ الشز الرحيح يجب أف نعس  أييا األخػة، أنا حخيز ججًا أف يكػف 
 عميو بالشػاجح، قاؿ عميو الربلة والدبلـ لعمي بغ أبي شالب فيسا رواه اإلماـ أحسج وأبػ داود والتخمحؼ: 

 )) يا عمي، ال تتبع الشطَخَة الشطخَة، فإنسا لظ األولى، وليذ لظ الثانية((

 ي []أحسج وأبػ داود والتخمحؼ عغ عم

 وىحا معشى ] مغ [ الثالث.

. ، وأف تغس عغ غيخ السحاـر  معشى ] مغ [ األوؿ: لظ أف تشطخ إلى السحاـر

السعشى الثاني: نػع الشطخ، إذا نطخت إلى السحاـر فعميظ أف تشطخ نطخًا إجساليًا، نطخ عاديًِّا بخيئًا، أما لػ دققت 
 ات والحاالت فيجب أف تغس البرخ.بالتفاصيل، وفي الجدئيات، وفي الخصػط، وفي بعس الحخك

 السعشى الثالث: لػ أنظ نطخت فجأة إلى امخأة أجشبية ال تحل لظ، األولى لظ، والثانية عميظ.

 الحجيث الحؼ رواه اإلماـ البخارؼ لقج جعل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص الشطخة إلى السخأة بذيػة مغ الدنا فقاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 تدنياف وزناىسا الشطخ(()) العيشاف 

 ]البخارؼ عغ أبي ىخيخة [
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 الشطخ بخيٌج إلى الدنا :

 ىشاؾ نقصة دقيقة، إذا اكتفى الػاحج بالشطخ، وقاؿ: أنا ال أفعل شيئًا، ىشاؾ مذكمة كبيخة قاليا الذاعخ: 

 وكشت إذا أرسمت شخفظ رائجًا لقمبظ يػمًا أتعبتظ السشاضػػخُ 
 قػادر عميو وال عغ بعزو أنت صابخرأيت الحي ال كمو أنت 

*** 
ىحه الذيػة تتصػر، ليذ نطخ فقط، الػردة تشطخ ليا، 
وتكتفي بالشطخ إلييا، شيء جسيل تشطخ إليو، وتكتفي 

 بالشطخ إليو.

الشاحية الثانية: إذا نطخت إلى امخأة ال تحل لظ األمخ 
 ال يبقى عشج حجود الشطخ، ىشاؾ تصػر. 

 

 

عشجما أمخنا هللا بغس البرخ كسا قاؿ بعس العمساء فيػ مغ باب سج الحرائع، ألنظ بغس البرخ تدج الحريعة 
 إلى الدنا، قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) العيشاف تدنياف وزناىسا الشطخ((

 ]البخارؼ عغ أبي ىخيخة [

إلى الخجل والسخأة، وىحا كمو متعمق  وفي درس آخخ نشتقل إلى تحخيع الشطخ إلى العػرات، وحجود إباحة الشطخ
 بذأف الدواج، وشأف العبلقات األسخية.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الحث عمى تدويج الذباب ( : 6-3الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل نحسجه، وندتعيغ بو، و ندتخشجه، ونعػذ بو مغ شخور أنفدشا وسيئات أعسالشا، مغ ييجه هللا فبل ُمزل 
لو، ومغ يزمل فمغ تجج لو وليًا مخشجًا، وأشيج أف ال إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لو، إقخارًا بخبػبيتو، وإرغامًا لسغ 

أف سيجنا دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص رسػؿ هللا، سيج الخمق و البذخ، ما اترمت عيغ بشطخ، أو سسعت أذف جحج بو وكفخ، وأشيج 
بخبخ، الميع صِل وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وأصحابو، وعمى ذريتو ومغ وااله ومغ تبعو إلى يـػ 

و أرنا الحق حقًا و ارزقشا اتباعو و أرنا الباشل  الجيغ، الميع عمسشا ما يشفعشا و انفعشا بسا عمستشا و زدنا عمسًا،
باشبًل و ارزقشا اجتشابو، و اجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو و أدخمشا بخحستظ في عبادؾ الرالحيغ، 

 أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

 ـ، ال أزاؿ أردد حجيث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الرحيح الستعمق بالذاـ، فقج ورد عشو أنو: أييا اإلخػة الكخا

)) بيشسا أنا نائع إذا عسػد ىحا الجيغ قج سّل مغ تحت رأسي، فأتبعتو برخي، فإذا ىػ بالذاـ، فعميكع بالذاـ 
 في آخخ الدماف (( 

 ]أحسج في السدشج[

 مرجاقية رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألنو ال يشصق عغ اليػػ إف ىػ إال وحي يػحى.تأتي الػقائع الستججدة لتؤكج 

 الذيػات حيادية:

أييا اإلخػة الكخاـ، مغ نافمة القػؿ، ومغ السدمسات أف هللا عد وجل أودع في اإلنداف الذيػات، وما أودع 
 والدساوات. الذيػات في قمبو إال ليخقى بيا مختيغ صابخًا وشاكخًا إلى رب األرض
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أييا اإلخػة الكخاـ، الذيػة حيادية، إما أف تكػف سمسًا 
نخقى بيا، أو دركات نيػؼ بيا، ألف اإلنداف مخيخ، 
فكل شيػاتو حيادية، قج يخقى بيا وقج يدقط بيا، مغ 
ىحه الذيػات الستغمغمة في أعساؽ الشفذ كسا قاؿ هللا 

 عد وجل:

َيَػاِت ِمَغ الشَِّداِء َواْلَبِشيَغ ﴿ ُزيَِّغ ِلمشَّاِس ُحبُّ  الذَّ
ِة َواْلَخْيِل  َواْلَقَشاِشيِخ اْلُسَقْشَصَخِة ِمَغ الحََّىِب َواْلِفزَّ

ْنَيا ﴾ ـِ َواْلَحْخِث َذِلَظ َمَتاُع اْلَحَياِة الجُّ َمِة َواأْلَْنَعا  اْلُسَدػَّ

 [24] سػرة آؿ عسخاف: 

 في اإلنداف إال وجعل ليا قشاة نطيفة شاىخة تدخؼ خبلليا، وتأكجوا الحقيقة الجقيقة أنو ما مغ شيػة أودعيا هللا
 أييا اإلخػة الكخاـ، أنو ليذ في اإلسبلـ حخماف إشبلقًا، لكغ فيو تشطيع، وشيخ، ورقي، وسسػ. 

 انتذار الفداد في العالع بذكل خصيخ:

كشت أقػؿ لكع دائسًا: كانػا يجبخونشا بالقػة أييا اإلخػة الكخاـ، العػلسة التي أتتشا مغ الغخب، والتي فخضت عميشا، و 
السدمحة عمى أف نفعل ما يخيجوف، لكشيع اآلف وججوا باإلمكاف أف يجبخونشا بالقػة الشاعسة، السخأة، ال عمى أف 

 نفعل ما يخيجوف، بل عمى أف نخيج ما يخيجوف، وىحا الفداد العخيس الحؼ عّع األرض، قاؿ تعالى:

 ي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ ِبَسا َكَدَبْت َأْيِجي الشَّاِس ِلُيِحيَقُيْع َبْعَس الَِّحي َعِسُمػا َلَعمَُّيْع َيْخِجُعػَف ﴾﴿ َضَيَخ اْلَفَداُد فِ 

 :  [42] سػرة الخـو

أييا اإلخػة الكخاـ، األرقاـ واإلحرائيات يكاد اإلنداف ال يرجقيا، أروج تجارة اآلف تجارة الخقيق األبيس، سبعسئة 
ل عاـ تجخل تجارة الجعارة عغ رضى، أو عغ احتياؿ، أو عغ إجبار، وقج عّع الفداد األرض، وتشادػ ألف امخأة ك

بعس إخػتشا الكخاـ، وأسدػا جسعية سسػىا جسعية اإلعفاؼ، وحزخت قبل يػميغ افتتاحيا، والحؼ رأيتو وهللا مغ 
 ميو الربلة والدبلـ: الخيخ العسيع في ىحه البمجة الصيبة ما ال يرجؽ، ىحا مرجاؽ قػؿ الشبي ع
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 )) أمتي كالسصخ ال يجرى أولو خيخ أـ آخخه (( 

 ]التخمحؼ عغ أنذ[

 مغ األولػيات تحريغ الذباب بالدواج:

لحلظ أييا اإلخػة الكخاـ، ىشاؾ مذكمة في العالع اإلسبلمي تكاد تقع عمى سمع األولػيات، في الخقع األوؿ مذكمة 
نخعاه، ونحقق شسػحو وفق مشيج هللا، وإما سيكػف الذباب أحج أسباب  الذباب، الذاب قشبمة متفجخة، فإما أف

دمار ىحه األمة، لحلظ أييا اإلخػة الكخاـ، ما لع يفكخ عقبلء األمة، وأغشياء األمة، وأقػياء األمة، وعمساء األمة 
ع إباحي في اإلنتخنت، بيحه الذخيحة الكبيخة التي استثيخت استثارة ال حجود ليا، ألف ثسة ثبلثة وعذخيغ مميػف مػق
 و ثسانسئة محصة فزائية ربعيا يبث الجعارة والفحر، فإف لع نحرغ شبابشا فالػيل لشا.

أييا اإلخػة الكخاـ، في السشصق والعقل ال بج مغ سمع األولػيات، والحؼ رأيتو في ىحا المقاء األوؿ ومغ الدخاء 
مة بذبابيا، وألف مدتقبل األمة بذبابيا، وألف قػة الحؼ بحلو السحدشػف ما ال يرجؽ ما ال يرجؽ، ذلظ ألف األ

 األمة بذبابيا، وألف مجج األمة بذبابيا، والذباب كسا وصفيع الشبي عميو الربلة والدبلـ فقاؿ: 

 )) ريح الجشة في الذباب (( 

 ]ورد في األثخ[

 وما مغ شيء أحب إلى هللا عد وجل مغ شاب تائب.

 صيحة إلى عقالء وعمساء األمة:

أنا أصجر ىحه الريحة ألقػياء األمة، ولعمسائيا ولعقبلئيا، ولسفكخييا، وألولياء األمػر ولؤلباء واألميات، ما لع 
 تخع قزية الذباب فشحغ في شخيق الجمار. 

 أخالقيع فإف ذىبت أخالقيع ذىبػا وإنسا األمع األخالؽ ما بقيت
*** 
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ف الحؼ قالو الشبي عميو الربلة والدبلـ ليذ مغ بيئتو، وليذ أييا اإلخػة الكخاـ، مغ نافمة القػؿ أف أوضح لكع أ
 مغ ثقافتو، وليذ مغ اجتياده، وليذ مغ تفكيخه، وليذ مغ استشباشاتو، ما قاؿ الحؼ قاؿ إال عغ وحي يػحى:

 ﴿ َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى * ِإْف ُىَػ ِإالَّ َوْحٌي ُيػَحى﴾

 ] سػرة الشجع [

 أوؿ قزية في ىحا السػضػع أف الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 إذا جاءكع مغ تخضػف ديشو وخمقو فدوجػه:

 )) إذا جاءكع مغ تخضػف ديشو وخمقو فدوجػه، إال تفعمػا (( 

 ]التخمحؼ عغ أبي حاتع السدني[ٍ 

تأخح مدارًا آخخ، مدارًا غيخ شخعي،  أؼ إف لع تفعمػا، ىل تمغى عبلقة الحكخ باألنثى ؟ أبجًا، الجػاب: ال، ولكشيا
 فإما أف تمبى ىحه الحاجة وفق السدار الذخعي، وإما أف تمبى عشج ضعاؼ السؤمشيغ بسدار غيخ شخعي، لحلظ:

 )) إال تفعمػا تكغ فتشة في األرض وفداد كبيخ (( 

وما تسشيت في حياتي أف يكػف الخقع غيخ صحيح إال في اجتساع عقج في إحجػ الػزارات، ونصق أحج السدؤوليغ 
 بأف عجد بيػت الجعارة يقتخب مغ سبعيغ ألف بيت في دمذق، ألف بيت. 

 )) إال تفعمػا تكغ فتشة في األرض وفداد كبيخ ((

 ووصمشا إلى الفداد الكبيخ. 

 الدواج مغ سشة األنبياء:

 أييا اإلخػة الكخاـ، بادغ ذؼ بجء الدواج مغ ىجؼ األنبياء والسخسميغ، قاؿ تعالى:
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يًَّة﴾  ﴿ َوَجَعْمَشا َلُيْع َأْزَواجًا َوُذرِّ

 [38] سػرة الخعج: 

 وكاف عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

َأَتَدوَُّج الشَِّداَء، َفَسْغ َرِغَب َعْغ ))... َأَما َوَّللَِّ ِإنِّي أَلَْخَذاُكْع َّللَِّ، َوَأْتَقاُكْع َلُو، َلِكشِّي َأُصػـُ َوُأْفِصُخ، َوُأَصمِّي َوَأْرُقُج، وَ 
 ُسشَِّتي َفَمْيَذ ِمشِّي (( 

 ] متفق عميو عغ عائذة [

 ويقػؿ هللا عد وجل:ىحه سشة الشبي عميو الربلة والدبلـ، 

اِلِحيَغ ِمْغ ِعَباِدُكْع َوِإَماِئُكْع ﴾  ﴿ َوَأْنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع َوالرَّ

 [31] سػرة الشػر: 

 أؼ زوجػا، مغ ىع األيامى ؟ األّيع كمسة تعشي أؼ شخز ذكًخا كاف أو أنثى ال قخيغ لو، قاؿ تعالى:

 اِلِحيَغ ِمْغ ِعَباِدُكْع َوِإَماِئُكْع ﴾﴿ َوَأْنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع َوالرَّ 

 [31] سػرة الشػر: 

ما معشى اآلية الكخيسة إذا وجيت إلى السجسػع ؟ ىي مػجية حكسًا إلى مغ يمي أمخ السجسػع، األقػياء واألمخاء 
مدؤولػف عغ عقبات تػضع أماـ زواج الذباب، ومدؤولػف أيزًا عغ صػارؼ كثيخة ترخؼ الذباب عغ شاعة 

 عد وجل، >> وإف هللا َيَدع بالدمصاف ما ال َيَدع بالقخآف <<. هللا

 أعطع عبادة السخأة إعفاؼ الذباب:

أييا اإلخػة الكخاـ، ما مغ عبادة تعبجىا الفتاة لخبيا أعطع مغ أف تعف الذباب بدتخ مفاتشيا، لحلظ ىحه التي تبجؼ 
ت األزياء األخيخة، ولػ عمست كع مغ الذباب فتغ كل مفاتشيا في الصخيق يطغ أنيا بخيئة، ولكغ إنسا تدايخ صخعا
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بيا، وكع مغ الذباب انحخؼ، إما أنو انحخؼ فيسا بيشو وبيغ نفدو، أو انحخؼ بتعاشي الفاحذة، والدبب ىحه 
 التي أبجت مفاتشيا.

أنا أذكخ لكع قرة رواىا لي بعس اإلخػة الكخاـ، 
وىحه القرة مغ صسيع الػاقع، رآىا في مقابمة بيغ 
شاب في بمج عخبي إفخيقي أدمغ عمى اغتراب 
الفتيات وقتميغ، بمغ عجد الفتيات المػاتي قتميغ ما 
يديج عمى اثشتي عذخة فتاة، إحجػ الباحثات 
ؾ أف االجتساعيات شمبت مغ وزيخ الجاخمية ىشا

يدسح ليا بإنذاء لقاء عمى الذاشة بيشيا وبيغ ىحا 
، ىػ جاىل جيبًل مصبقًا، ال يقخأ، وال  الذاب السجـخ

يكتب، بل ال يحفع سػرة الفاتحة، بل ال يعخؼ أف يشصق بالذيادة، فمسا سئل عغ ىحه الجخائع الكثيخة التي اقتخفيا 
مرصمح ججيج اسسو تحخش السخأة بالخجل، ال عغ شخيق قاؿ: كل ىحا بدبب ما تختجيو ىحه الفتيات، إذًا ىشاؾ 

 لدانيا، بل عغ شخيق ثيابيا، قاؿ تعالى: 

 ﴿ ِإالَّ َتْفَعُمػُه َتُكْغ ِفْتَشٌة ِفي اأْلَْرِض َوَفَداٌد َكِبيٌخ ﴾

 [73] سػرة األنفاؿ: 

، وىي وهللا تشافذ الخجاؿ لحلظ حيشسا تدتخ الفتاة مفاتشيا عغ األجانب ىي وهللا قجيدة، وىي وهللا مكخمة عشج هللا
 دخػؿ الجشة.

 أنقل لكع ما في بعس الكتب الرحيحة مغ قػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: 

)) أوؿ مغ يسدظ بحمق الجشة أنا، فإذا امخأة تشازعشي تخيج أف تجخل الجشة قبمي، قمت: مغ ىحه يا جبخيل ؟ 
 واج مغ أجميغ (( قاؿ: ىي امخأة مات زوجيا، وتخؾ ليا أوالدًا فأبت الد 

 ]ورد في األثخ[
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إنيا تشازع رسػؿ هللا دخػؿ الجشة، لحلظ إذا كاف لمخجاؿ عبادة خاصة بيع كعبادة الجياد فممشداء عبادة خاصة 
 بيغ، أنا أسسييا عبادة إعفاؼ الذباب عغ شخيق الحجاب.

 إلى أعمى درجات الجشة. أييا اإلخػة الكخاـ، يسكغ أف تخقى السخأة بحجابيا وستخ مفاتشيا عغ األجانب 

 )) اعمسي أيتيا السخأة أعمسي مغ دونظ مغ الشداء أف حدغ تبعل السخأة زوجيا يعجؿ الجياد في سبيل هللا (( 

 ]ورد في األثخ[

 دعػة ألىل اليدار بالسداعجة في الدواج:

أييا اإلخػة الكخاـ، وىؤالء السيدػروف يدتصيعػف أف 
يرمػا إلى أعمى درجات الجشة ببحؿ ما ليع لتدويج 
الذباب، إلى أعمى درجات الجشة، ألف ىحه مذكمة 

 .كبيخة ججًا مغ مذكبلت السجتسع اإلسبلمي 

فيحا الحؼ يقيع عقج قخاف في فشجؽ مغ ذوؼ الخسذ 
، ويجفع عذخات السبلييغ كاف  بإمكانو أف يدوج نجـػ

مئة شاب بسا يشفق في ليمة واحجة، وىحه اليجايا التي 
تقجـ في األعخاس، وفي عقػد القخاف يسكغ أف ندتبجليا بسداعجات لرشجوؽ يخعى الدواج في بمجنا، وىحه الػرود 
 التي قج تديج عمى بزعة مبلييغ لميمة واحجة يسكغ أف تفخح بيا مئة فتاة خصبيا شاب مؤمغ وستخىا.

 أييا اإلخػة الكخاـ، ما لع نغيخ فاهلل ال يغيخ، قاؿ تعالى: 

ـٍ َحتَّى ُيَغيُِّخوا َما ِبَأْنُفِدِيْع ﴾  ﴿ ِإفَّ َّللََّ اَل ُيَغيُِّخ َما ِبَقْػ

 [22] سػرة الخعج: 
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عغ ىحه الجسعية جسعية إعفاؼ الذباب، والفتاة يسكغ أف تكػف عزجًا لجسعية إعفاؼ الذباب بأف تدتخ مفاتشيا 
الذباب فتديع في إعفافيع، واألغشياء بإنفاؽ أمػاليع بإنذاء السداكغ بتخويج حاجات الدواج بأسعار معتجلة، 
بإلغاء العقبات الكأداء التي تػضع أماـ الذباب، بإبعاد الذباب عغ الرػارؼ الفاتشة إلى السعاصي واآلثاـ 

 يديسػف جسيعًا في إعفاؼ الذباب.

>> ماذا تفعل إذا جاءؾ الشاس بدارؽ أو ناىب ؟ قاؿ: أقصع نا عسخ سأؿ أحج والتو: أييا اإلخػة الكخاـ، سيج
يجه، قاؿ: فإف جاءني مغ رعيتظ مغ ىػ جائع أو عاشل فدأقصع يجؾ، إف هللا قج استخمفشا عغ خمقو لشدج 

جي خمقت جػعتيع، وندتخ عػرتيع، ونػفخ ليع حخفتيع، فإف وّفيشا ليع ذلظ تقاضيشاىع شكخىا، إف ىحه األي
 لتعسل، فإذا لع تجج في الصاعة عساًل التسدت في السعرية أعسااًل << .

 ليذ بالخبد وحجه يحيا اإلنداف: 

أخ كخيع سألشي سؤااًل مريخيًا: قاؿ عشجؼ معسل، والسػاد األولية ليدت متػافخة، وأنا ال أربح شيئًا، وعشجؼ ما 
دخيح العساؿ، قمت: كع مغ عامل عشجؾ ؟ فقاؿ: يكفيشي حتى آخخ عسخؼ، فعدمت عمى إغبلؽ السعسل، وت

ثسانػف عامبل، فقمت لو: أنت باستسخارؾ ولػ لع تخبح تفتح ثسانيغ بيتًا، وىحا أكبخ ربح عشج هللا، أنت تييئ فخص 
عسل لثسانيغ أسخة، ىحا أكبخ ربح عشج هللا عد وجل، وجداه هللا خيخًا فقج استجاب لي، وتابع العسل، وقج حمت 

 مذكمتو.
ليذ بالخبد وحجه يحيا اإلنداف، أحيانًا ىشاؾ أعساؿ يرل بيا اإلنداف إلى أعمى عمييغ، والحؼ لفت نطخؼ مغ 

 حزػر افتتاح ىحه الجسعية أف كل القائسيغ عمييا مغ الذباب السثقفيغ الػاعيغ السمتدميغ.

ديج عمى ألف جسعية مغ وثسة خبخ آخخ أثمج صجرؼ، أف عجد الجسعيات التي أسدت مغ أربع سشػات إلى اآلف ي
 أجل خجمة السجتسع.

، ويجب أف نقػؿ أيزًا بسلء أفػاىشا: انتيى  أييا اإلخػة الكخاـ، يجب أف نقػؿ بسلء أفػاىشا: انقزى عيج الشـػ
عيج الكبلـ، نخيج األفعاؿ، الحؼ جسع في حفل واحج الخقع ال يرجؽ، وىحا يؤكج مرجاؽ الشبي عميو الربلة 

 والدبلـ: 
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 )) الخيخ في وفي أمتي إلى يـػ القيامة (( 

 ]ورد في األثخ[

ماذا يسشع أف تمغي ىحه اليجية، قصعة مغ الدجاج أو صحغ، أو شيء تقجمو في عقج قخاف ابشتظ، لػ ألغيت ىحا، 
وأديت لكل مغ دعػتو إيرااًل لجسعية تخعى تدويج الذباب بألف ليخة، وقج فعميا بعس السؤمشيغ، ما الحؼ يسشع 
أف تقجـ كتابًا ال أقػؿ: مرحفًا، كل بيت فيو اآلف مئة مرحف، كتاب في الفقو، كتاب في الديخة، كتاب في 
الحجيث، بجؿ قصعة الدجاج الحؼ ليذ ليا محل في البيت، ماذا يسشع أف تخجػ السجعػيغ بعجـ إرساؿ الدىػر، 

؟ إلى متى ونحغ تحكسشا عادات وتقاليج بالية  يكفي باقة أو باقتيغ، وتشفق الباقي في تدويج الذباب ما الحؼ يسشع
إلى متى ؟ إلى متى يئغ الذباب والذابات، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ كمسا اترمت بي أخت تدألشي عمى استحياء 
أف أبحث ليا عغ زوج يتقصع قمبي ألسًا، مغ حقيا أف تتدوج، مغ حقيا أف تكػف أمًا، لكغ الدواج أصبح قاصخًا 

 بيت، عمى مغ يؤمغ نفقات ليدت معقػلة.عمى مغ عشجه 

 أييا اإلخػة الكخاـ، ال تشدػا ىحا الحجيث الذخيف: 

 )) إال تفعمػا تكغ فتشة في األرض وفداد كبيخ (( 

 والفداد الكبيخ حرل، واآلف نخيج أف نخفف أخصاره، نخيج أف نحرغ الذباب والذابات.

 مغ صفات السؤمغ حفع الذيػة:

 يقػؿ هللا عد وجل: أييا اإلخػة الكخاـ، 

 ُمػِميَغ﴾﴿ َوالَِّحيَغ ُىْع ِلُفُخوِجِيْع َحاِفُطػَف * ِإالَّ َعَمى َأْزَواِجِيْع أْو َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإنَُّيْع َغْيُخ مَ 

 ] سػرة السؤمشػف [

زكع معمػمات إذًا مغ صفات السؤمغ أنو يحفع شيػتو مغ أف تداؽ في غيخ قشاة الدواج، لحلظ قج ال يسمظ بع
دقيقة ججًا عغ الفداد في األرض، ألف الصخؽ الذخعية مغمقة اآلف، وىشاؾ زواج عخفي تتفق فيو فتاة مع زميميا، 
ويعقجاف عقجًا ال أصل لو في الذخيعة، ألف الصخؽ إلى الدواج مغمقة، اختخعػا عقج زواج عخفي، واختخعػا زواج ) 
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ج ال يعمسيا إال هللا، كميا غيخ شخعية، ألف الصخؽ الذخعية مغمقة، ما لع الفخنج (، واآلف نحغ أماـ أنػاع مغ الدوا
نجع السطاىخ، ما لع نجع كبلـ الشاس، ما لع نجع افتخارنا بأزواج بشاتشا، وبجخميع وبسػقع بيتيع، وبأثاث بيتيع فمغ 

 يخضى هللا عشا.

السمظ الحؼ بشى الجامع األمػؼ، فاعتحر، أييا اإلخػة الكخاـ، أحج التابعيغ الكخاـ خصب ابشتو الػليج بغ عبج 
وزوجيا ألخ عشجه فقيخ، وفي اليـػ نفدو شخؽ بابو، في يـػ خصبتيا، وعقج القخاف شخؽ باب تمسيحه، فقاؿ: مغ 
الصارؽ ؟ قاؿ: سعيج، فقاؿ ىحا الذاب: وهللا ترػرت كل مغ حػلي مغ اسسو سعيج، فمع يخصخ عمى بالي أف 

 الباب فػجئ، دفع إليو ابشتو، وقاؿ لو: ىحه زوجتظ يا بشي. شيخي ىػ الصارؽ، فمسا فتح 

 ما لع نزع تحت أقجامشا التقاليج والعادات والخدعببلت، والتي تجعػ إلى الفخخ فمغ ترمح أمػرنا.

 دعػة اإلسالـ إلى الدواج:

 <<. >> مغ دعاؾ إلى غيخ الدواج فقج دعاؾ إلى غيخ اإلسالـأييا األخػة الكخاـ، يقػؿ سيجنا عسخ:

 ورأػ رجبًل لع يتدوج عمى كبخ سشو فقاؿ: >> ال يجع الشكاح إال مغ فجػر، أو مغ مخض <<.

أما اإلنداف الدػؼ فيشبغي أف يتدوج، وأف السجتسع 
 الدػؼ يشبغي أف يخفف أو يديل العقبات أماـ الدواج.
ىل ترجقػف أييا اإلخػة الكخاـ أف الشبي عميو الربلة 

إلى مدتػػ العبادة، فقاؿ عميو والدبلـ ارتقى بالدواج 
 الربلة والدبلـ: 

 )) وفي بزع أحجكع صجقة (( 

 ]مدمع عغ أبي ذر[

 أنت إذا تدوجت، وستخت فتاة، وىي ستختظ أيزًا فيحا العمع عشج هللا عبادة، وىػ صجقة 

 )) وفي بزع أحجكع صجقة (( 
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قاؿ: وإنظ ال تشفق نفقة تبتغي بيا وجو هللا وىل تترػروف أف الساؿ الحؼ تشفقو عمى زوجتظ ىػ عشج هللا صجقة 
إال أجخت بيا، حتى ما تجعل في فع امخأتظ مغ شعاـ، ىحا الصعاـ الحؼ تأتي بو، وتأكمو زوجتظ ىػ عشج هللا 

 صجقة، أؼ عبادة.

أييا اإلخػة الكخاـ، ليذ ىشاؾ مجاؿ لمحجيث عغ فقخات الدواج، ىحه السػضػعات أشبعت، ولكغ الحجيث عغ 
غ أولياء األمػر، ومغ أولياء الذباب، ومغ أولياء الفتيات، ومغ أغشياء األمة، ومغ عقبلء األمة، ومغ حخكة م

مفكخؼ األمة، ومغ خصباء األمة لمحث عمى تخفيف العقبات، وتدييل السيسات، وتقجيع السداعجات، ألنو ما مغ 
مغ مذى بتدويج رجل بامخأة كاف لو >> شفاعة أفزل عشج هللا مغ شفاعة الشكاح، وقج ورد في بعس اآلثار: 

 بكل كمسة يقػليا، وبكل خصػة يخصػىا عبادة سشة، قاـ ليميا وصاـ نيارىا <<. 

>> مغ مذى بتدويج ال تمتفتػا إلى كبلـ الذياشيغ، " امِر في جشازة وال تسذي في زواج "، ىحا كبلـ الذياشيغ، 
 ا عبادة سشة، قاـ ليميا، وصاـ نيارىا <<.رجل بامخأة كاف لو بكل كمسة يقػليا، وبكل خصػة يخصػى

 أييا اإلخػة الكخاـ، ميسا تحجثشا عغ السفاسج، أنا أشسئشكع أف ىحه السفاسج ال ترل إلى السؤمشيغ، قاؿ تعالى:

 ﴿ ِإنَُّو َلْيَذ َلُو ُسْمَصاٌف﴾

 [99] سػرة الشحل: 

مجسػعة أحاديث تديج عمى عذخيغ حجيثًا أنا أخاشب الذباب بحجيث رسػؿ هللا، افتحػا الجامع الرغيخ، ىشاؾ 
تبجأ بكمسة حق، حق الػالج عمى ولجه، حق الػلج عمى والجه، حق الدوج عمى زوجتو، حق الدوجة عمى زوجيا، 
إلى أف ترل إلى حجيث إذا قخأتو يقذعخ جمجؾ حق السؤمغ عمى هللا أف يعيشو إذا شمب الشكاح، ىحا حق شخعي 

و، يا رب، ىيئ لي فتاة مؤمشة تدخني إذا نطخت إلييا، وتحفطشي إذا غبت عشيا، لمذاب، إذا سأؿ هللا في صبلت
 وتصيعشي إف أمختيا، ىحا شاب يدتجيب لجعػة هللا لو، لظ حق عمى هللا، أف يعفظ إذا شمبت العفاؼ.
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برخه عغ أييا اإلخػة الكخاـ، آالؼ القرز التي قج ال ترجؽ سببيا أف شابًا مؤمشًا اتقى أف يعري هللا، فغس 
 الحخاـ، وىيأ هللا لو زوجة صالحة تدعجه، ويختاح مغ ضغػط كثيخة أماميا.

 أييا اإلخػة الكخاـ، بقي أف نشذخ وعًيا أماـ إخػتشا، مفاده أف هللا إذا أمخ السجسػع فقاؿ تعالى:

 ﴿ َوَأْنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع ﴾

 [33] سػرة الشػر: 

شبعًا ىحا األمخ يخقى إلى مدتػػ الشجب، وقج يرل إلى الفخض، وقج يقتخب مغ الفخض فيكػف واجبًا، ذلظ ألف 
الفداد إذا استذخػ عّع الفداد السفدج والفاسج ومغ رضي بالفداد، فحيشسا أرسل هللا السبلئكة إلىبلؾ قخية قالػا: يا 

 قاؿ: ألف وجيو ال يتسعخ إذا رأػ مشكخًا. رب، إف فييا صالحًا، قاؿ: بو فابجءوا، لَع يا رب ؟ 

فمحلظ ال بج مغ حخكة السجتسع، ال بج مغ تخفيف العقبات، وهللا لقج سسعت عغ بمجة في الغػشة أكبخت أىميا 
إكبارًا ال حجود لو، أف عقبلءىا اجتسعػا، واتخحوا قخارًا بأف أؼ ميخ ألية فتاة ال يديج عمى خاتع ذىب، وعغ 

 سصمػب مغ الفتى، وغخفة فقط، وما لع نفعل ىكحا فالصخيق مدجود إلى سبلمة السجتسع.ساعة، فقط ىحا ال

 العػلسة ىي نذُخ اإلباحية:

أييا اإلخػة الكخاـ، العػلسة تعشي فخض اإلباحية، وىشاؾ أخبار سارة ججًا، وىشاؾ أخبار سيئة ججًا، الديئة سببيا 
ح القصب األوحج، وبعج أف أصبح يسمي إرادتو عمى كل أف العالع الغخبي بعج أف أصبح قػيًا، وبعج أف أصب

 الذعػب أراد أف يشقل إليشا إباحيتو فقط، لكششي أعمع عمع اليقيغ أف ىحا مشع مشعًا كميًا.
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قبل زمغ قريخ كاف في بعس الفشادؽ حػار بيغ 
الشطخاء في مػضػعات ال ندتصيع سساعيا، وال رؤية 

الحػار، مغ أجل السذاىج التي اقتخفت في أثشاء 
تعسيع الػعي الجشدي عشج الذباب ذكػرًا وإناثًا، وقج 
تشادػ العمساء جداىع هللا خيخًا إلى إنكار ىحا، وقج 
استجيب ليع فػرًا، ومشع، وكاف الحؼ حرل مغ دوف 
تخخيز، ومغ دوف إذف، ولكغ سػؼ يمقى ىؤالء 

 جداءىع العادؿ.

احيتو عميشا تحت اسع العػلسة، ولع أجج تعخيفًا جامعًا مانعًا لكمسة أييا اإلخػة الكخاـ، الغخب يخيج أف يفخض إب
 العػلسة سػػ الحيػنة، أؼ أف نعػد باإلنداف إلى حيػانيتو فقط.

أييا اإلخػة الكخاـ، حاسبػا أنفدكع قبل أف تحاسبػا، وزنػا أعسالكع قبل أف تػزف عميكع، واعمسػا أف ممظ السػت قج 
غيخنا إليشا، فمشتخح ححرنا، الكيذ مغ داف نفدو، وعسل لسا بعج السػت، والعاجد  تخصانا إلى غيخنا، وسيتخصى

 .مغ أتبع نفدو ىػاىا، وتسشى عمى هللا األماني

 كثخة العدوؼ عغ الدواج ورواج الصالؽ وسػؽ الجعارة:

الشداء غيخ  أييا اإلخػة الكخاـ، ثسة إحراء سسعشا بو، والحقيقة أنو مؤلع ججًا، وىػ أف نرف سكاف سػريا مغ
متدوجات، واألصل أف يكػف عجد الستدوجات مغ الشداء تدعيغ بالسئة أو خسدة وتدعيغ بالسئة مغ ىغ في سغ 
الدواج، لكغ اإلحراء الجقيق أف نرف سكاف ىحا البمج الصيب بجوف أزواج، امخأة تعير وحجىا تشتطخ مغ يصخؽ 

 جة، وىحه مذكمة كبيخة:بابيا ليخصبيا، و سػؽ الدواج بائخة، وسػؽ الجعارة رائ
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  َيْخِجُعػَف ﴾﴿ َضَيَخ اْلَفَداُد ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ ِبَسا َكَدَبْت َأْيِجي الشَّاِس ِلُيِحيَقُيْع َبْعَس الَِّحي َعِسُمػا َلَعمَُّيعْ 

 :  [42] سػرة الخـو

إخػانشا الكخاـ، في ىحه العجالة الرغيخة أريج أف أبيغ 
تّع فييا الدواج سخيعًا ما  أف بعس الحاالت التي

يشتيي إلى الصبلؽ بدبب أـ جاىمة، أو أب جاىل، 
أو بدبب حسق مغ الدوج، أو حسق مغ الدوجة، 
فشعسة الدواج نعسة كبيخة، والدوجة التي ال تقجر نعسة 
الدواج قج تعاقب بالصبلؽ، والدوج الحؼ ال يقجر نعسة 
الدواج يعاقب بأف ىحه السخأة شمبت الخمع مشو 

سحس اختيارىا، فالحؼ عشجه زوجة، وعشجه أوالد ىحه ب
 نعسة يشبغي أف يخعاىا.

وأنا وهللا أييا األخػة الكخاـ، أقػؿ دائسًا حيشسا تخفع بعس الذكاوػ في مػضػع الخبلفات الدوجية: إف الصبلؽ ال 
حيغ قخرا االنفراؿ عغ تحل بو السذكمة، بل تبجأ بو السذكبلت، و السيسا إذا كاف ىشاؾ أوالد ليحيغ الدوجيغ ال

 بعزيسا.
أييا اإلخػة الكخاـ، ما مغ أب أعقل مسغ يحدغ صػرة صيخه أماـ ابشتو، وما مغ أـ أعقل مغ التي تحدغ صػرة 
الدوج أماـ ابشتيا، وما مغ أب آخخ أعقل مسغ يحدغ صػرة الدوجة أماـ زوجيا، وما مغ أـ أعقل مغ التي تحدغ 

 شبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: صػرة الدوجة أماـ ابشيا، ألف ال

 )) ليذ مشا مغ فخؽ (( 

 ] ورد في األثخ[

وىشاؾ آالؼ حاالت الصبلؽ بدبب كيجؼ، والفتاة ىي الزحية، والذاب ىػ الزحية، حيشسا يخكب اآلباء 
يختقػف  رؤوسيع، ويرخوا عمى تصميق أوالدىع أو بشاتيع مغ أزواجيع كي يذفػا غميبًل، أو يحققػا مأربًا، ىؤالء ال

 إلى مدتػػ اآلباء الرالحيغ،
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 )) ليذ مشا مغ فخؽ ((

 والصبلؽ ييتد لو عخش الخحسغ. 

أييا اإلخػة الكخاـ، قج تتعمع البشت كل شيء، تجرس ىشجسة أحيانًا، وقج ال تدتخجـ ىحا االختراص إشبلقًا، ألنو 
يئًا مغ آداب الدواج، ومغ واجبات متعمق باإلسسشت والبشاء، وما شاكل ذلظ، ولكغ األـ واألب ال يعمسانيا ش

 الدوجة. 
أنا سسعت عغ بمج إسبلمي في شخؽ آسيا أُعجبت بو أيسا إعجاب، حيشسا أسذ مجرستيغ، الجراسة فييسا تدتسخ 
ستة أشيخ، وال تقترخ الجراسة عمى الكتب وإلقاء السحاضخات، بل عمى تجريبات عسمية، ال يعقج عقج زواج في 

 لذاب دخل ىحه السجرسة، ونجح في االمتحاف، ولذابة دخمت مجرسة اإلناث ونجحت في ىحا البمج اإلسبلمي إال
االمتحاف، ُيعمع الذاب ميسات األب، وواجبات األب، وحقػؽ الدوجة، وأصػؿ السعاممة، وحدغ السعاشخة، وكيف 

و، و كيف تكػف يتبلفى الخصأ، وكيف ال يفخط بيحا الدواج، وتعمع الفتاة كيف تخعى حّق زوجيا، و حّق أىم
 مصيعة، و كيف تدعج بو، ويدعج بيا.

أنا أرػ أف ىشاؾ حساقات تختكب ال حجود ليا مغ زوج جاىل، أو زوجة شابة مغخورة، يشتيي ىحا إلى الصبلؽ، 
 وبالصبلؽ تبجأ السآسي واألحداف. 

 :والسعاشخة بالسعخوؼالبصػلة في الحفاظ عمى الدواج 

البصػلة أف تتدوج، وهللا ال أبالغ إف أكثخ مغ ستيغ أو سبعيغ بالسئة مغ حاالت الدواج أييا اإلخػة الكخاـ، ليدت 
تشذأ مذكبلت بدبب الجيل، والحسق قج تػدؼ إلى انييار ىحه األسخة، يػجج جيل، و ما مغ عقج قخاف حزختو 

، وما في سشة الشبي عميو إال قيل فيو عمى كتاب هللا و سشة رسػلو، فيل الدوج أو الدوجة تعمست ما في كتاب هللا
 الربلة والدبلـ مغ أحكاـ الدواج، قاؿ تعالى:

 ﴿ َوَعاِشُخوُىغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ ﴾

 [29] سػرة الشداء: 
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أف تستشع عغ إيقاع األذػ بيا، بل أف  السعاشخة بالسعخوؼومغ أدؽ ما قالو السفدخوف في ىحه اآلية: " ليدت 
 .بالسعخوؼالسعاشخة تحتسل األذػ مشيا "، ىحه 

فيا أييا اإلخػة الكخاـ، إذا أردتع الجنيا فعميكع بالعمع، إذا أردتع بيتًا سعيجًا فعميكع بالعمع، ىشاؾ خسدة وخسدػف 
حالة تديع في إسعاد الدوجيغ، ىشاؾ مػضػع آخخ تدعػف حالة تديع في إسعاد الدوجيغ، ىشاؾ سبع عذخة حالة 

 ة وعمسًا بأدلة قخآنية ونبػية وعمسية ونفدية واجتساعية وبيػلػجية.تدبب الذقاء الدوجي، ىحه قزية مذبعة دراس
 الحياة تحتاج إلى عمع، الجاىل عجو نفدو، ويفعل الجاىل في نفدو ما ال يدتصيع عجوه أف يفعمو بو.

 والحسج  رب العالسيغ
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 الكفاءة في الدواج تعخيف( :  6 - 4الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، و الربلة و الدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا و انفعشا بسا عمستشا و زدنا عمسًا و أرنا الحق حقًا و ارزقشا اتباعو، 

، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، و أدخمشا بخحستظ في عبادؾ وأرنا الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو
 الرالحيغ. 

  مقجمات ميسة: 

 السقجمة األولى: ما مذكمة في األرض إال بدبب الخخوج عغ مشيج هللا:

أييا اإلخػة السؤمشػف، في دروس كثيخة ومشاسبات كثيخة كشت أشيخ إلى مػضػع الكفاءة في الدواج، وىحا 
السػضػع دفعشي إلى معالجتو في درس مغ دروس األحج، ألف حاالت كثيخة مغ الذقاؽ الدوجي أساسيا عجـ 

 الكفاءة بالدواج. 

 دقيقٍة تمقي ضػًءا عمى محػره، وعمى جػىخه. وقبل أف نسزي في الحجيث عغ ىحا السػضػع البج مغ مقجمةٍ 
يجب أف نعمع عمع اليقيغ أييا اإلخػة أنو ما مغ مذكمٍة صغيخٍة أو كبيخة، مادية أو معشػية، جميمٍة أو حقيخٍة في 

 األرض إال ووراءىا خخوج عغ مشيج هللا، خالق الكػف ىػ الخبيخ، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َواَل ُيَشبُِّئَظ ِمْثُل َخِبيٍخ﴾

 سػرة فاشخ ( )

وخبخة هللا عد وجل ليدت خبخًة حادثة مكتدبة، إنسا خبختو قجيسة، خبختو قجيسة قجـ ذاتو، إذًا كل تعميساتو ىي 
الرػاب، فإذا خخجت عشيا وقعت في مذكمة، فيحا القانػف أردده كثيخًا: ما مغ مذكمٍة تقع عمى وجو األرض إال 

 شيج هللا إال بدبب الجيل.بدبب خخوج عغ مشيج هللا، وما مغ خخوج عغ م
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 السقجمة الثانية: مشيج هللا كامل وتساـ:

أنتقل إلى مقػلة أخخػ، وىي أف الجاىل يفعل في نفدو ما ال يفعمو أعجاءه بو، لحلظ ما مغ شخيق إلى سبلمة 
ف تعتقج الجنيا وسعادتيا، وسبلمة اآلخخة وجشتيا إال اتباع مشيج هللا عد وجل، إال شاعة هللا عد وجل، ويجب أ

 اعتقادًا يقيشيًا أف تذخيع هللا سبحانو وتعالى كامل، قاؿ هللا عد وجل: 

ْتَسْسُت َعَمْيُكْع ِنْعَسِتي ﴿ اْلَيْػـَ َيِئَذ الَِّحيَغ َكَفُخوا ِمْغ ِديِشُكْع َفاَل َتْخَذْػُىْع َواْخَذْػِف اْلَيْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع َوأَ 
سْ  ْثٍع َفِإفَّ َّللََّ َغُفػٌر َرِحيٌع ﴾َوَرِضيُت َلُكُع اإلِْ ـَ ِديشًا َفَسِغ اْضُصخَّ ِفي َمْخَسَرٍة َغْيَخ ُمَتَجاِنٍف إلِ  اَل

 ) سػرة السائجة (

مجسػع القزايا التي عالجيا الجيغ مجسػع تاـ، فالحؼ عالجو أمخًا أو نييًا العجد تاـ، والحؼ تخكو وأغفمو أغفمو 
 معالجة غيخه.لحكسٍة ال تقّل عغ حكسة 

ىشاؾ شيء تتػقف عميو سبلمتظ وسعادتظ ىي الفخائس، فأمخؾ بو، وىشاؾ شيء يحدغ ىحه الفخائس، ىحا 
الػاجب والدشة، وىشاؾ شيء أحج سبب ىبلؾ اإلنداف في الجنيا واآلخخة، ىحا ىػ الحخاـ، وىشاؾ شيء يقخبظ مغ 

ىشاؾ شيء ليذ لو عبلقة بدبلمتظ وال بدعادتظ، ال الحخاـ، ىحه السكخوىات، كخاىة تحخيسية، وكخاىة تشدييية، و 
في الجنيا وال في اآلخخة، ىحا سكت عشو الذخع، وتخكو لمطخوؼ والبيئات والسعصيات، وما إلى ذلظ، ىحا معشى 

 قػؿ هللا عد وجل: 

َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع َوَأْتَسْسُت َعَمْيُكْع ِنْعَسِتي  ﴿ اْلَيْػـَ َيِئَذ الَِّحيَغ َكَفُخوا ِمْغ ِديِشُكْع َفاَل َتْخَذْػُىْع َواْخَذْػِف اْلَيْػـَ 
ْثٍع َفِإفَّ َّللََّ َغُفػٌر َرِحي ـَ ِديشًا َفَسِغ اْضُصخَّ ِفي َمْخَسَرٍة َغْيَخ ُمَتَجاِنٍف إلِ ْساَل  ٌع ﴾َوَرِضيُت َلُكُع اإلِْ

 ) سػرة السائجة (
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التي اإلتساـ عجدؼ واإلكساؿ نػعي، مجسػع القزايا 
عالجيا القخآف والدشة تاـ ال يػجج نقز، لحلظ أؼ 
إضافة عمى الجيغ اتياـ لو مبصغ بالشقز، وأؼ 
إضافة عمى الجيغ بجعة مخدودة، اآلف شخيقة 
السعالجة التي عالجيا هللا شخيقة كاممة ليدت ناقرة، 
 مجسػع القزايا تاـ، وشخيقة السعالجة كاممة.

ادية ومعشػية، ما مغ مذكمة تقع عمى وجو األرض م
جميمٍة أو حقيخٍة، عامٍة أو خاصٍة، آنيٍة أو مدتسخٍة إال 
بدبب خخوج عغ مشيج هللا، وما مغ خخوج عغ مشيج هللا إال بدبب الجيل، ودواء الجيل العمع، فكل إنداف ليذ 
بلبج مغ لو مذخب عمسي، مشيل عمسي، كل إنداف ال يصمب العمع الذخعي، ال يصمب معخفة هللا ومعخفة مشيجو ف

أف يتخبط، فإذا أردتع التسثيل لحلظ فكسثل راكب مخكبة في الطبلـ، يديخ عمى أرض قاحمة فييا حفخ، فييا 
أكسات، فييا مشدلقات، فييا مزائق، جدػر، شخع هللا عد وجل ىػ الشػر الحؼ تيتجؼ بو، فإذا أعخضت عغ شخع 

خصأ حتسي، والزخر حتسي، واليبلؾ حتسي، هللا عد وجل فالحادث حتسي، فإف لع يصمب اإلنداف العمع فال
 والذقاء حتسي، ىحا معشى: شمب الفقو حتع الـز عغ كل مدمع. 

 الكفاءة في الدواج:

و إلى الذباب، أما الحيغ تدوجػا فسػّجٌو  حيشسا يتػجو اإلنداف إلى أف يخصب امخأًة، وىحا الكبلـ مػّجو أكثخ ما يػجَّ
 ا مغ شمب بشاتيع تقييسًا وفق الكتاب والدشة.إلييع كي يجفعػا أوالدىع، أو يقّيسػ 

مػضػع الكفاءة في الدواج مػضػع أشخت إليو كثيخًا في أثشاء حجيثي عغ مػضػع الدواج، أو في بعس 
السػضػعات األخخػ، وقج رأيت أف حاالٍت كثيخٍة ججًا مغ الذقاؽ الدوجي الحؼ انتيى بالصبلؽ وتذخيج األسخ 

لسكافئة، أو عجـ كػف الدوج مكافئًا لمدوجة، ىحا مػضػع يحتاج إف شاء هللا تعالى أساسيا عجـ اختيار الدوجة ا
 إلى درسيغ، كسا أف مػضػع الخصبة عخض في درسيغ، فسػضػع الكفاءة الدوجية يحتاج إلى درسيغ. 
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 الكفاءة: تعخيفيا وآراء الفقياء فييا ومقػماتيا:

 ياء فييا. ففي ىحا الجرس حجيث عغ معشى الكفاءة، وآراء الفق

 تعخيف الكفاءة: – 1

 الكفاءة لغًة السساثمة، قاؿ تعالى: 

 ﴿َوَلْع َيُكْغ َلُو ُكُفػًا َأَحٌج ﴾

أؼ لع يكغ لو مثيل، وال شخيظ وال نج، وال مداٍو، فبلف كفء لفبلف، أؼ مداٍو لو، ماذا قاؿ عميو الربلة 
 والدبلـ؟ 

 )) السدمسػف تتكافأ دماءىع (( 

 والشدائي وأبػ داود عغ عمي [ ]رواه اإلماـ أحسج

لػ فخضشا إنداًنا يحسل أعمى شيادة، في ساعة غزب قتل إندانًا جاىبًل، ىحا الحؼ يحسل أعمى شيادة، وقج 
يكػف معو شيادة نادرة في العالع ُيقَتل بيحا الجاىل، ألف السدمسيغ تتكافأ دماءىع، إنداف ذو مختبة رفيعة، إنداف 

 خ، أّؼ إنداف اعتجػ عمى حياة أؼ إنداف ُيقتل بو.غشي يقيع نفدو تقييسًا آخ

 مقػمات الكفاءة: – 2

لكغ تعخيف الكفاءة الدوجية باصصبلح الفقخاء ليا تعخيف آخخ، الكفاءة الدوجية: السساثمة بيغ الدوجيغ دفعًا لمعار 
 في أمػر مخرػصة، ىحه األمػر السخرػصة مػضػع الجرس القادـ:

 اؿ.ىي عشج السالكية الجيغ والح

 وعشج الجسيػر الجيغ، والشدب والحخية، والحخفة.

 وعشج الحشابمة واألحشاؼ اليدار.
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فالجيغ، والحاؿ، واليدار، والحخية، والحخفة، واليدار أو الساؿ ىحه مػضػعات الكفاءة، وىشاؾ مػضػعات ال 
شاء هللا نفرل بو تفريبًل  عبلقة ليا بالكفاءة، ىشاؾ مػضػعات تمغي الكفاءة كميًا، ىحا مػضػع الجرس القادـ إف

 جيجًا إف شاء هللا.

 القرج مغ الكفاءة: – 3

القرج مغ الكفاءة تحقيق السداواة في أمػر اجتساعية 
 مغ أجل تػفيخ استقخار الحياة الدوجية.

كمسة استقخار كمسة رائعة، أحيانا يدتقخ اإلنداف في 
عسل، فإذا استقخ في عسل يشسػ، والثبات نبات، 
وأحيانا يدتقخ اإلنداف في عبلقتو الدوجية، وىحا 
االستقخار يثسخ سعادًة يقصف ثسارىا األوالد، أحيانا 
تخػ أسخة متػازنة، وأنا ال أعشي األسخة الغشية، قج 

ليدت متػازنة، األسخة الستػازنة تكػف األسخة الغشية 
الدواج الذخعي الحؼ بشي عمى تػخي الجيغ والربلح في الدوجيغ، وبشي عمى الكفاءة بيغ الدوجيغ، فإذا أردت 

 ليحا الدواج أف يدتقخ، وأف يدتسخ فابحث بالكفاءة بيغ الدوجيغ. 

 مػقف الفقياء مغ الكفاءة وأدلتيع فييا:

قج تخوف معي أف الفقياء وقفػا في مػضػع الكفاءة مػاقف متبايشة، وججيخ بشا ولػ مغ باب الفقو السقارف أف نقف 
عمى مػاقفيع وعمى آرائيع وعمى أدلتيع، وعمى أدلة الصخؼ اآلخخ، ىحا يشسي الفكخ الفقيي عشج اإلنداف، إذا رأيت 

خخ، وكيف رد عمى الصخؼ األوؿ، ىحا يشسي عشج اإلنداف الجليل، وكيف ردوا عمى ىحا الجليل، ودليل الصخؼ اآل
 ما يدسى الفكخ الفقيي. 
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 الخأي األوؿ:

الخأؼ األوؿ يتدعسو اإلماـ الثػرؼ والحدغ البرخؼ، والكخخي مغ األحشاؼ، يخوف أف الكفاءة ليدت شخشًا، ما 
 ىي أدلتيع ؟ أدلتيع كثيخة: 

َثِشي مَ  ـِ التَّْذِخيِق َفَقاَؿ: أوؿ دليل َعْغ َأِبي َنْزَخَة َحجَّ  ْغ َسِسَع ُخْصَبَة َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع ِفي َوَسِط َأيَّا

، )) َيا َأيَُّيا الشَّاُس، َأال ِإفَّ َربَُّكْع َواِحٌج، َوِإفَّ َأَباُكْع َواِحٌج، َأال ال َفْزَل ِلَعَخِبيٍّ َعَمى َأْعَجِسيٍّ   َوال ِلَعَجِسيٍّ َعَمى َعَخِبيٍّ
 َوال ألْحَسَخ َعَمى َأْسَػَد، َوال َأْسَػَد َعَمى َأْحَسَخ ِإال ِبالتَّْقَػى.... (( 

ث يعج أصبًل في تأكيج السداواة السصبقة بيغ الشاس، يدتشبط أف الكفاءة ليدت ضخوريًة في الدواج، يؤكج ىحا الحجي
 ىحا الحجيث قػؿ هللا عد وجل: 

ُكْع ِعْشَج َّللَِّ َأْتَقاُكْع ِإفَّ َّللََّ ْكَخمَ ﴿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس ِإنَّا َخَمْقَشاُكْع ِمْغ َذَكٍخ َوُأْنَثى َوَجَعْمَشاُكْع ُشُعػبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ِإفَّ أَ 
 َعِميٌع َخِبيٌخ﴾

 ) سػرة الحجخات (

بالسشاسبة ىحه اآلية لػ وقفشا عشجىا وقفًة متأنية، فسا مغ مقياس يجب أف يعتسج في تفزيل زيج عمى عبيج إال 
مقياس التقػػ الحؼ اعتسجه القخآف، وأؼ مقياس آخخ اعتسجتو أنت فقج خخجت عغ مشصػؽ القخآف، وإذا اعتسجت 

مقياس الجساؿ، الحكاء فقج خخجت عغ مقياس مقياس الساؿ، إذا اعتسجت مقياس الػسامة والجساؿ، إذا اعتسجت 
 اعتسجه القخآف الكخيع في تقييع األشخاص، يقػؿ هللا عد وجل: 

ُكْع ِإفَّ َّللََّ ْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللَِّ َأْتَقا﴿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس ِإنَّا َخَمْقَشاُكْع ِمْغ َذَكٍخ َوُأْنَثى َوَجَعْمَشاُكْع ُشُعػبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ِإفَّ أَ 
 َعِميٌع َخِبيٌخ﴾

 ) سػرة الحجخات (

 والحجيث الحؼ رواه أحسج ورجالو ثقاة:
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، َوال ألْحَسَخ َعَمى َأْسَػَد، َوال َأْسَػَد َعمَ  ، َوال ِلَعَجِسيٍّ َعَمى َعَخِبيٍّ ى َأْحَسَخ ِإال ))... َفْزَل ِلَعَخِبيٍّ َعَمى َأْعَجِسيٍّ
 ِبالتَّْقَػى... (( 

 قالػا: الكفاءة شخط في الدواج كيف فيسػا ىحه األحاديث ؟ الحيغ

رأوا أف الشاس متداووف في الحقػؽ والػاجبات، وأنيع ال يتفاضمػف إال بالتقػػ، أما فيسا عجا ذلظ مغ االعتبارات 
 الذخرية التي تقـػ عمى أعخاؼ الشاس وعاداتيع، فبل شظ أف الشاس متفاوتػف، والجليل قػلو تعالى: 

ي ِرْزِقِيْع َعَمى َما َمَمَكْت َأْيسَ ﴿ َوَّللَُّ  ُمػا ِبَخادِّ ْزِؽ َفَسا الَِّحيَغ ُفزِّ َل َبْعَزُكْع َعَمى َبْعٍس ِفي الخِّ اُنُيْع َفُيْع ِفيِو  َفزَّ
 َسَػاٌء َأَفِبِشْعَسِة َّللَِّ َيْجَحُجوَف ﴾

 ) سػرة الشحل (

والجىا مغ أصحاب الجخل غيخ السحجود، لباسيا لو أثساف ىل مغ السعقػؿ مغ امخأة تعير في بحبػحة كبيخة ججًا، 
باىطة ججًا، شعاميع، ندىاتيع، بيػتيع، حخكاتيع، سكشاتيع، احتفاالتيع، معيشة مغ الصبقة الغشية، خاتع الخصبة 
ثسشو مئتاف وثبلثػف ألًفا، ثع يخصبيا رجل صاحب دخل محجود، فإذا خصبيا ووافق أىميا عميو فيحا الدواج ال 

قخ، وال يدتسخ، وال يتحسل الدوج امتشاف زوجتو عميو بفزل أبييا، ألف ىحا الدواج ما روعيت فيو الكفاءة، فأؼ يدت
 زواج ال تخاعى فيو الكفاءة ال يشجح.

مػضػعات الكفاءة في الجرس القادـ، لكغ اليـػ مبجأ الكفاءة، إف لع تخاَع الكفاءة في الدواج فأغمب الطغ أف ىحا 
 خ، وال يدتسخ، وكثيخًا ما يشتيي بالفخاؽ والصبلؽ.الدواج ال يدتق

رد الفقياء عمى أصحاب الخأؼ القائل " ال كفاءة بالدواج "، نحغ متداووف بالحقػؽ الػاجبات، متداووف في 
التكميف والتذخيف، يفزل بعزشا بعزا بالتقػػ، لكغ يػجج غشي وفقيخ، وىشاؾ حخؼ بالدمع االجتساعي عالية، 

، شبعًا ىحا عشج الشاس، لكغ وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ ربسا كاف الحؼ يكدح القسامة في الصخيق وحخؼ أقّل مشيا
أفزل عشج هللا مغ عذخات ألػؼ ذوؼ السخاتب العمية، ىحا معشى حجيث َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو 

 َوَسمََّع َأنَُّو َقاَؿ: 
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ٍف، َأْشَعَث، ِذي ِشْسَخْيِغ، َلْػ  )) َأال ُأْخِبُخُكعْ  َأْقَدَع َعَمى ِبَأْىِل الشَّاِر َوَأْىِل اْلَجشَِّة ؟ َأمَّا َأْىُل اْلَجشَِّة َفُكلُّ َضِعيٍف ُمَتَزعِّ
، َجػَّاٍظ، َجسَّاٍع، َمشَّاٍع، ِذي َتَبٍع ((   َّللَِّ ألَبخَُّه، َوَأمَّا َأْىُل الشَّاِر َفُكلُّ َجْعَطِخيٍّ

إذا بحثشا في مػضػع الدواج فميذ البحث عبلقة اإلنداف باهلل، شبعًا كل إنداف لو عشج هللا مكانة أساسيا نحغ 
شاعتو، وإخبلصو، وحبو، وتزحيتو، وبحلو، وعسمو الرالح، اآلف نحغ نخيج أف نقيع زواجًا مدتسخًا ومدتقخًا، إف 

يشتيي إلى الفخاؽ، والفخاؽ مقبػؿ إف لع يكغ  لع نمحع مػضػع الكفاءة في الدواج فأغمب الطغ أف ىحا الدواج
ىشاؾ أوالد، فإذا كاف ىشاؾ أوالد صار الفخاؽ جخيسة في حق األوالد، أساسو أنشا لع نبلحع مػضػع الكفاءة في 

 الدواج. 

 التفاوت في الجنيا لحكسة بالغة:

ىشاؾ تفاضل في الخزؽ، أحيانًا يكػف األب معتٍغ بابشتو كثيخًا، وحّفطيا القخآف الكخيع، ودرست الحجيث الذخيف 
فخضًا، أحكاـ الفقو، ورعة تقية نقية، يأتييا زوج شاب والجه مغ أغشياء البمج، لكشو جاىل، فيحا الدوج ال يقيع قيسة 

  لفقييا، ىحا الدواج ال يدتقخ، وال يدتسخ، قاؿ تعالى: لعمع ىحه الفتاة، وال لجيشيا، وال لقخآنيا، وال

ُ َلُكْع َوِإَذا ُحػا ِفي اْلَسَجاِلِذ َفاْفَدُحػا َيْفَدِح َّللَّ ِقيَل اْنُذُدوا َفاْنُذُدوا َيْخَفِع  ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ِإَذا ِقيَل َلُكْع َتَفدَّ
ُ الَِّحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َوا ُ ِبَسا َتْعَسُمػَف َخِبيٌخ﴾َّللَّ  لَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِعْمَع َدَرَجاٍت َوَّللَّ

 ) سػرة السجادلة (

 العمع ورد في القخآف، والساؿ ورد في القخآف، فالتفاوت قائع، وىشاؾ آية أخخػ: 

ْمَشا َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس َوَلْْلَِخَخُة َأْكَبُخ َدَرَجاٍت َوأَ   ْكَبُخ َتْفِزياًل ﴾﴿ اْنُطْخ َكْيَف َفزَّ

 ) سػرة اإلسخاء(
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هللا عد وجل لحكسٍة أرادىا وأفعالو كميا حكيسة، جعل 
الشاس مخاتب، ىشاؾ معّمع بقخية، ومجّرس، وأستاذ 
جامعة، والثبلثة معمسػف، ىشاؾ مسّخض، وشبيب 
مبتجغ متسخف، وشبيب يحتل كخسي في الجامعة، 

حيانًا شبيب وشبيب يحسل خبخات عالية ججًا، وىشاؾ أ
يذار إليو بالبشاف، يقػؿ لظ: ىحا لو سسعة دولية، 
أجخػ عسمية سسيت باسسو في كل أنحاء العالع، 
ىشاؾ مخاتب، ىشاؾ مجّشج، جشجؼ، رئيذ أركاف، كمو 

 في الجير، لكغ السدافات كبيخة ججًا بيشيسا، قاؿ تعالى: 

ْمَشا َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس َولَ   ْْلَِخَخُة َأْكَبُخ َدَرَجاٍت َوَأْكَبُخ َتْفِزياًل ﴾﴿ اْنُطْخ َكْيَف َفزَّ

 ) سػرة اإلسخاء (

لحكسٍة أرادىا هللا عد وجل جعل الحطػظ متفاوتة في الجنيا، وأىع جػاب في ىحا السػضػع أف ىحه الحطػظ وزعيا 
 هللا في الجنيا تػزيع ابتبلء، وسػؼ يػزعيا في اآلخخة تػزيع جداء.

مػضػع الكفاءة، أف ببلاًل رضي هللا عشو خصب إلى قـػ مغ األنرار فأبػا أف يدوجػه لعجـ ىشاؾ أحاديث تؤكج 
الكفاءة، لكغ بعج قميل تخوف أف شالب العمع كفء ألية فتاة، مختبة العمع مختبة عالية ججًا، وسيجنا ببلؿ صحابي، 

عميو الربلة والدبلـ: قل ليع: إف شبعًا شالب عمع يصمب رضاء هللا عد وجل، فمسا أبى األنرار أف يدوجػه قاؿ 
رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يأمخكع أف تدوجػني، فدوجػه فػرًا، لساذا أمخىع ؟ ألنو ما كاف ىشاؾ كفاءة، وعشجما ال يكػف ىشاؾ 

 كفاءة أرجح األقػاؿ أف األىل يخفزػف.

 الخأي الثاني:

ج فيع جسيػر الفقياء، أربعة محاىب تخػ أف الكفاءة أما الخأؼ الثاني الحؼ يخػ أف الكفاءة شخط في لدـو الدوا
.  شخط أساسي في عقج الدواج، لكغ الذخوط أنػاع، ىشاؾ شخوط صحة، وشخوط لدـو
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 أواًل: َعْغ َعِميِّ ْبِغ َأِبي َشاِلٍب َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ َلُو: 

الُة ِإَذا آَنْت، َواْلَجَشاَزُة ِإَذا َحَزَخْت، َواأليُِّع ِإَذا َوَجْجَت َلَيا ْخَىا، الرَّ ، َثالٌث ال ُتَؤخِّ  ُكْفًئا ((  )) َيا َعِميُّ

 ] التخمحؼ[

 األيع السخأة التي ال زوج ليا، أرممًة كانت أو عدباء، يػجج حجيث آخخ رواه الجار قصشي والبييقي عغ جابخ: 

 تشكحػا الشداء إال األكفاء (( )) ال 

بالسشاسبة، األكفاء جسع كفء، واألكفاء جسع كفيف، ىشاؾ بعس السثقفيغ يقػؿ لظ: ىؤالء رجاؿ أكفاء، يتححلق، 
 معشى أكفاء عسياف، األكفاء جسع كفيف، واأَلكفاء جسع كفء.

ري، َأخرى يخري أحيانا يقاؿ لظ: شبيب َأخرائي، معو بػرد، يعشي يخري، اأَلخرائي ىػ الحؼ يخ
 إخراًء، فيػ َأخرائي، أما صػابيا ااِلختراصي.

أحيانا يقاؿ لظ: فبلف عشجه َتَجاُرب، يزع الخاء، ويفمدف بيا، يعشي عشجه عجوػ بالجخب، صػابيا تجاِرب، جخب، 
 يجخب تجخبًة، أما التجاُرب فيي العجوػ بالجخب.

 صػابيا مػلع. يقاؿ لظ: فبلف مػلع بكحا، الُسَػلع ىػ الثػر األحسخ،

أسيادنا، إياؾ أف تقػؿ: أسيادنا، وىي جسع سيج، والديج ىػ الحئب، والرػاب سادتشا، الديج جسعيا سادة، والّديج 
 جسعو أسياد، أسياد غمط.

يقاؿ لظ: التػاجج في الداعة كحا، وىحا تعبيخ شائع ججًا، وال سيسا في الجير، التػاجج في المغة معشاىا أف يبث 
 لآلخخ، يعشي يبكػف، ىحا ىػ التػاجج، المغة دقيقة ججًا، وأحيانًا كمسة واحجة وحخؼ واحج يغيخ. كل مشا وججه

صجقػني، كشت في تعدية مغ فتخة، ىشاؾ رجل اشتبو عمي مطيخه مغ أىل العمع، ولكغ أنا أعخؼ أحج عمساء 
تو لمجعاء، وكمي إكبار لعمسو، الحجيث الكبار في البمج، دخل عمي أنو ىػ عالع الحجيث، بعج أف ألقيت كمسة قجم

صجقػني غمط غمصة واحجة نرب الفاعل، جدمت أنشي مخصئ، ليذ ىحا فبلًنا، ألنو ال يسكغ، فمسا انتيت 
التعدية سألت: مغ فبلف ؟ قالػا: فبلف الفبلني، غيخ الحؼ تػىستو، وصجؽ ضشي، أحيانا يكذف اإلنداف مغ كمسة 
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 واحجة.
، قزى الػقت خارج األزىخ، وعاد إلى القخية، ضشػا أنو معو شيادة األزىخ، ذىب رجل إلى األزىخ، ولع يتعمع

احتفمػا بو، وكخمػه، وأجمدػه في صجر السجمذ، وىػ جاىل، فقاؿ لو: رجل ال تختبظ، أؼ سؤاؿ قل: لمسدألة 
 قػالف، وىشاؾ رجل خبيث، قاؿ لو: أفي هللا شظ ؟ قاؿ لو: في السدألة قػالف، فانكذف فػرًا.

 شالب العمع كفء ألية فتاة،  عمى كلٍ 

الُة ِإَذا آَنْت، َواْلَجَشاَزُة ِإَذا َحَزَخْت، َواأليُِّع ِإَذا َوَجْجَت َلَيا ُكْفًئا ( ْخَىا، الرَّ  ( ))....َثالٌث ال ُتَؤخِّ

 ] التخمحؼ[

 وال تشكحػا الشداء إال األكفاء، واألكفاء جسع كفء، وىػ الشج.

 جل تكغ أسيخه، واستغِغ عشو تكغ نطيخه، وأحدغ إليو تكغ أميخه.بالسشاسبة قالػا: احتج إلى الخ 

يسكغ أف تداوؼ أعطع إنداف إذا لع تحتج إليو، لحلظ الجعاء: الميع ال تجعل حػائجشا إال إليظ، شخؼ السؤمغ 
 قيامو بالميل، وعده استغشاءه عغ الشاس، فإذا احتجت إلى إنداف أصبحت أسيخه، سيجنا عمي قاؿ، تعخفػف قػلو
السذيػر: >> وهللا، وهللا، مختيغ، لحفخ بئخيغ بإبختيغ، شيء مدتحيل، وكشذ أرض الحجاز في يـػ عاصف 
بخيذتيغ، أشج استحالة، ونقل بحخيغ زاخخيغ بسشخميغ، وغدل عبجيغ أسػديغ حتى يريخا أبيزيغ، أىػف عمي مغ 

 شمب حاجة مغ لئيع لػفاء ديغ <<.

 يدوجػىغ إال األولياء.ال تشكحػا الشداء إال األكفاء، وال 

 َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 )) َتَخيَُّخوا ِلُشَصِفُكْع، َواْنِكُحػا األْكَفاَء، َوَأْنِكُحػا ِإَلْيِيْع (( 
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 وفي الحجيث الذخيف َعْغ َأِبي َحاِتٍع اْلُسَدِنيِّ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

َؿ َّللَِّ: َوِإْف اُلػا: َيا َرُسػ)) ِإَذا َجاَءُكْع َمْغ َتْخَضْػَف ِديَشُو َوُخُمَقُو َفَأْنِكُحػُه، إال َتْفَعُمػا َتُكْغ ِفْتَشٌة ِفي األْرِض َوَفَداٌد، قَ 
 َكاَف ِفيِو ؟ َقاَؿ: ِإَذا َجاَءُكْع َمْغ َتْخَضْػَف ِديَشُو َوُخُمَقُو َفَأْنِكُحػُه، َثالَث َمخَّاٍت (( 

 ] التخمحؼ[

َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع  والعمساء كسا قاؿ عميو الربلة والدبلـ ورثة األنبياء، فَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَُّ َعْشُو َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى
 َقاَؿ: 

ْأِف، ُمْدِمُسُيْع َتَبٌع ِلُسْدِمِسِيْع، َوَكاِفُخُىْع َتَبٌع ِلَكاِفِخِىْع، وَ  الشَّاُس َمَعاِدُف، ِخَياُرُىْع ِفي )) الشَّاُس َتَبٌع ِلُقَخْيٍر ِفي َىَحا الذَّ
ـِ ِإَذا َفِقُيػا، تَ  ْأِف َحتَّى َيَقَع ِفيِو (( اْلَجاِىِميَِّة ِخَياُرُىْع ِفي اإلْسال  ِجُجوَف ِمْغ َخْيِخ الشَّاِس َأَشجَّ الشَّاِس َكَخاِىَيًة ِلَيَحا الذَّ

 ] متفق عميو[

 تشبيو إلى فيع وتفديخ خاشئ:

 أحيانًا بعس اإلخػاف الكخاـ يفيسػف آية ما أرادىا هللا عد وجل، يقػؿ لظ: 

َبات ﴾ ُبػَف ِلمصَّيِّ  ﴿ الصَّيِّ

 ( ) سػرة الشػر

الصيبػف لمصيبات، ماذا تفيع مغ ىحه اآلية ؟ يفيسػف 
أف كل زوجيغ متساثميغ مع أف الػاقع ال يؤكج ىحا 
السعشى، قج تجج زوجًة صالحًة عشجىا زوج شخيخ، وقج 
تجج زوجًا صالحًا لو زوجة شخيخة، وأحيانًا الدوجة 
ببلء مغ هللا، هللا عشجه ببليا كثيخة، وأحيانًا الدوج، 

 يجه هللا عد وجل مغ ىحه اآلية:فالحؼ يخ 
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َبات ﴾ ُبػَف ِلمصَّيِّ  ﴿ الصَّيِّ

يعشي أنتع خمفائي في األرض إذا زوجتع أو تدوجتع، أو أذنتع في الدواج، أو قبمتع الدواج، فميكغ الصيبػف 
 لمصيبات، حسمت ىحه اآلية عمى معشى يشبغي أف يكػف الصيبػف لمصيبات.

كمكع يعمع أّف التخكيب في المغة إنذائي وتخكيب خبخؼ، التخكيب الخبخؼ يحتسل الرجؽ والكحب، فبلف سافخ، قج 
يكػف ما سافخ، أما التخكيب اإلنذائي فبل يحتسل الرجؽ وال كحب، األمخ، تقػؿ لخجل: كع الداعة ؟ ىل يدتصيع 

واالستفياـ، والتسشي، والتخجي، والحس، أف يقػؿ لظ: أنت كاذب، الكحب ال يشدحب عمى األمخ، والشيي، 
 والشجاء، ىحه كميا أساليب إنذائية، وعشجنا أساليب خبخية، العادة، األمخ والشيي يأتي في القخآف بريغة اإلنذاء، 

اَلَة ﴾  ﴿ َأِقيُسػا الرَّ

 أمٌخ 

اَلَة َوَاُنُتْع ُسَكاَرى ﴾  ﴿ اَل َتْقَخُبػا الرَّ

 القخآف يأتي بريغة األمخ والشيي، لكغ أحيانًا يأتي األمخ والشيي بريغة الخبخ.نيٌي، فغالبًا األمخ والشيي في 
 قاؿ تعالى: 

 ﴿ َواْلَػاِلَجاُت ُيْخِضْعَغ َأْواَلَدُىغَّ َحْػَلْيِغ َكاِمَمْيِغ ﴾

 ( 133) سػرة البقخة اآلية: 

ا الػالجات أرضعغ أوالدكغ ىشا سؤاؿ دقيق في الببلغة: لساذا عجؿ هللا عد وجل عغ صيغة األمخ ؟ يعشي أيتي
حػليغ كامميغ، لسا جاء بيحا األمخ بريغة الخبخ ؟ يخبخنا عغ أف الػالجات يخضعغ أوالدىغ حػليغ كامميغ، قاؿ 
العمساء: ىحا أبمغ باألمخ مغ صيغة األمخ، ألنظ إذا أمخت إندانًا ترػر العكذ، فمػ أّف أًبا قاؿ البشو: اذىب 

تتأخخ، لع يكغ الصفل في بالو التأخخ، وعشجما قاؿ لو: إياؾ أف تتأخخ وجج احتساؿ  واشتِخ ىحه الحاجة، وإياؾ أف
أف يتأخخ، وخصخ في بالو التأخخ، فكل أمخ يقتزي عكدو، يترػر عكدو، وكل نيي يترػر عكدو، فإذا أردت 

 أف تشفي ترػر العكذ فأتي بالتخكيب الخبخؼ، قاؿ تعالى: 
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 اَلَدُىغَّ َحْػَلْيِغ َكاِمَمْيِغ ﴾﴿ َواْلَػاِلَجاُت ُيْخِضْعَغ َأوْ 

 ) سػرة البقخة (

 يعشي مغ شأف الػالجات، وىحه شبيعة فييغ، أف يخضعغ أوالدىغ حػليغ كامميغ.

إذًا: أحيانًا تأتي صيغة الخبخ مكاف صيغة األمخ والشيي، وىحا أبمغ، وأحيانًا يقػؿ أب البشو: إياؾ أف تتأخخ ليبًل، 
ج حدمًا يقػؿ البشو: أنا ال ليدج عشجؼ ابغ يتأخخ: ىحه الحالة غيخ مػجػدة عشجؼ أعصاه نيًيا، وىشاؾ أب أش

 إشبلقًا، ىحا خبخ جاء بريغة الشيي، الحؼ نقمشا إلى ىحا أف قػؿ هللا عد وجل:

ِبيَغ َوالصَّيُِّبػفَ  َباُت ِلمصَّيِّ َباِت ُأوَلِئَظ ُمَبخَُّءوَف ِمسَّا َيُقػُلػَف َلُيْع  ﴿ اْلَخِبيَثاُت ِلْمَخِبيِثيَغ َواْلَخِبيُثػَف ِلْمَخِبيَثاِت َوالصَّيِّ ِلمصَّيِّ
 َمْغِفَخٌة َوِرْزٌؽ َكِخيٌع ﴾

يعشي يا عبادؼ اجعمػا الصيبػف لمصيبات، في أمخ الدواج تخيخوا، اختخ ىحه الدوجة السؤمشة الرالحة الصيبة: 
عغ زوج عفيف يعخؼ قيستيا، أما إْف  ابحث ليا عغ زوج مؤمغ يعخؼ قيستيا، وىحه الدوجة الذخيفة ابحث ليا
 زوجت امخأة عفيفًة لدوج مشحخؼ مصبلٍؽ، فيحا الدواج ال يدتسخ وال يدتقخ. 

 األدلة العقمية عمى اعتبار الكفاءة:

اآلف ىحه األدلة كميا نقمية، كمكع يعمع أف الذخع ىػ نقل أمخ إليي، ولكغ ىحا األمخ يتػافق مع العقل، ويتػافق مع 
الػاقع، ويتػافق مع الفصخة، ففي أكثخ السػضػعات التذخيعية استقخ العمع عمى أدلة مغ نػعيغ، أدلة نقميٍة وأدلٍة 

عمى أف الػجو عػرة، تأتيو باآلية األولى، وجاء تفديخىا عشج عقمية، إنداف يقػؿ لظ: أعصشي األدلة الشقمية 
القخشبي، وابغ كثيخ، والخازف، وعشج البيزاوؼ، وجاء الحجيث الذخيف، ومعشى الػجو كحا، ومعشى الجمباب كحا، 
بالجليل ومعشى الجيب كحا، أنت اآلف دخمت في األدلة الشقمية، أما أحيانًا فتخاشب اإلنداف ال بالجليل الشقمي، بل 

العقمي، تقػؿ لو: يا إنداف، بخبظ أؼ شيء في السخأة أكثخ فتشًة ؟ يقػؿ لظ: وجييا، بالسشصق، أحيانًا الجليل 
العقمي قػؼ ججًا، لكغ يجب أف تعمسػا عمع اليقيغ أف األدلة الشقمية يجب حتسًا أف تتػافخ مع األدلة العقمية، ألف 

، والشقل شخع أندلو هللا عميشا، والسرجر ىػ هللا، ليذ مغ السعقػؿ هللا السرجر واحج، العقل مقياس أودعو هللا بشا
أف يعصيظ عقبًل يخالف الذخع، ليذ ىشاؾ تشاقس، في الكػف وحجة، أنت بائع أقسذة، سػؼ ندمسظ ثبلثيغ 
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قصعة، عمى كل قصعة قياسيا، وىحا مرصمح عشج بائعي األقسذة، ىشاؾ لراقة عمى القساش، يقػؿ لظ: ىحه 
ة وثبلثػف متخا وربع، ىحا يدسػنو قياس الثػب، قاؿ لظ: أنا لدت قانعًا بيحه القياسات، ماذا يقػؿ لظ البائع: ثبلث

ىحا متخ تفزل، وقدو، ىل مغ السسكغ أف يعصيظ البائع متًخا تكذف بيحا الستخ خصأ قياسو ؟ ربشا عد وجل 
 ه نافعة.أعصاؾ أحكاًما، وقاؿ لظ: ىحه حخاـ، وىحه حبلؿ، ىحه مؤذية وىح

البارحة في درس الجعاة أحج إخػانا األكاـر شبلب الصب ألقى محاضخة قريخة حػؿ الخسخ، الخسخ أوؿ عسل 
تفعمو أف األىجاب التي في القربة اليػائية تذل، فإذا شمت كل السػاد الغخيبة تجخل إلى الخئة، فأمخاض الخئة 

خئة مػاد مغ الخسخ عغ شخيق الجـ، ىحه تعصل جياز اإلنتانية أساسيا أف ىحه األىجاب مذمػلة، ويجخل في ال
السشاعة في اإلنداف، وذكخ أشياء كثيخة، وكيف أف الكحػؿ يتمف خبليا الكبج، الخسخ تذارؾ بعس األمخاض، 
 وتديع في بعزيا اآلخخ مشفخدًة، فدبعػف بالسئة مغ أمخاض تذسع الكبج ىي بدبب الخسخ والكحػؿ.

ف ىشاؾ عبلقة عمسية بيغ األمخ ونتائجو، معشى عبلقة عمسية يعشي عبلقة سبب أنا استشبصت مغ ىحا الكبلـ أ
بشتيجة، إذا قاؿ رجل البشو: أغمق الباب، أو: ال تغمق الباب، فأغمقو، فاألب ضخب ابشو، فيل ىشاؾ عبلقة عمسية 

سجفأة تحتخؽ يجه، بيغ الزخب واإلغبلؽ ؟ ال يػجج عبلقة عمسية ىحه عبلقة أمخ بشيي، أما إذا مّذ اإلنداف ال
يػجج عبلقة عمسية بيغ السذ واالحتخاؽ، فالدبب والشتيجة أحياًنا يتبلزماف تبلزمًا عمسيًا، و أحياًنا تبلزمًا رمديًا، 

 العقل يػافق الشقل قػاًل واحجًا. 

 اآلف: األدلة العقمية عمى الكفاءة الدوجية، ونشتقل مغ أدلة نقمية إلى أدلة عقمية: 

 مغ جانب الخجل: اعتبار الكفاءة

إّف انتطاـ الحياة بيغ الدوجيغ ال يكػف في العادة إال إذا كاف ىشاؾ تكافؤ بيشيسا، فالذخيفة تأبى العير مع 
 الخديذ، فبلبج مغ اعتبار الكفاءة مغ جانب الخجل ال مغ جانب السخأة.

 أيغ يزع كخيستو. بالسشاسبة السػضػع دقيق ججًا، وقج ورد في بعس األثخ: الدواج رؽ فميشطخ أحجكع
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أنت زوجت ابشتظ لفبلف فرار سيجًا ليا، قج يقدػ 
عمييا، قج يييشيا، قج يفعل بيا ما ال يخضي، فإذا 
زوجتيا جعمتيا رقيقًة ليحا الدوج، في حكع أف الدوج 
ىػ القيع عمى البيت، إذًا فميشطخ أحجكع أيغ يزع 
كخيستو، الكفاءة ليذ مغ جانب الدوج، بل مغ جانب 

جة، الدوج آمخ، الدوج مترخؼ، الدوج صاحب الدو 
قخار، الدوج لو القيادة، لو القػامة، فسغ الستزخر 

 بعجـ الكفاءة ؟ الدوجة.

يقػلػف: إف إنداًنا شاىج زوًجا وزوجتو غيخ متكافئيغ إشبلقًا، فعجب مغ ىحا الدواج، فقالت لو الدوجة: إف هللا 
 ه عمى أف تدوجشي، أحجىع يجخميا شاكخًا، والثاني صابخًا.يجخمشي الجشة بربخؼ عميو، ويجخمو الجشة بذكخ 

فالجليل العقمي أف الذخيفة تأبى أف تعير مع الخديذ، والتي تحسل القخآف تأبى العير مع الجاىل، والتي مغ 
 .أصل رفيع تأبى العير مع مغ كاف دنيئًا في معامبلتو، فإف لع يكغ الدوج كفئًا لمدوجة فالحياة ال تدتسخ بيشيسا
عشجنا شيء آخخ، ليذ السػضػع مػضػع الدوجة فقط، مػضػع أىل الدوجة، مثبًل: شاب يمتقي بفتاة قبل أف 
يعخؼ هللا عد وجل، ويتدوجيا بقخار ارتجالي شارغ، فتكػف ىحه الفتاة ليدت شخيفًة، العار يمحق مغ ؟ بالعكذ 

جب أف تكػف واقعة لئبل يمحق العار لمدوجة، أو لػ كاف الدوج سيًئا ججًا العار يمحق أىل الفتاة، لحلظ الكفاءة ي
ألىل الدوجة، شبعًا في أغمب الببلد اإلسبلمية يعسل بالكفاءة سببًا لمتفخيق، لػ فخضشا القاضي لع يجج كفاءة يفخؽ 

 بيغ الدوجيغ، ألف ىحا الدواج ال يشجح، وال يدتسخ.

بشػد متعمقة بالكفاءة، أوؿ مادة: يذتخط في لدـو كيف أف القانػف أحيانًا يأخح مغ الذخع، ففي القانػف مجسػعة 
الدواج أف يكػف الخجل كفئًا لمسخأة، أما إذا زوجت الكبيخة نفديا مغ غيخ مػافقة الػلي فإف كاف الدوج كفئًا لـد 

 العقج، وإال فممػلي شمب فدخ الشكاح.

واج يمحق العار بأىل الفتاة، في مثبًل: يخصب إنداف فتاة، فقج يكػف غيخ كفء ليا، وفقج الكفاءة في ىحا الد 
 الذخع اإلسبلمي مغ حق ولي الفتاة أف يصالب القاضي بفدخ ىحا الدواج. 
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 اعتبار الكفاءة بحذ العخؼ:

اآلف العبخة بالكفاءة بعخؼ البمج، واألعخاؼ معتبخٌة شخعًا، أحيانًا يقػؿ لظ: أنا ال أعصي العامل تعػيًزا، تقػؿ: 
دة في الذخع، ليذ لظ حق، كل العساؿ إذا عسمػا عشج أرباب العسل في األعخاؼ لساذا ؟ يقػؿ لظ: ليدت وار 

االجتساعية التي تشطسيا القػانيغ العامل يدتحق تعػيس تدخيح عغ كل سشة راتب شيخ، فيحا عخؼ ثبتو 
 القانػف، فأنت ال تدتصيع أف تشكخه، ألف العخؼ معتبخ شخعًا، كل شيء جخػ عميو العخؼ.

بيع حاجة، يبيع قفبًل، ولسفتاحو سعخ آخخ، ال أحج قاؿ: يباع القفل بدعخ، والسفتاح بدعخ آخخ، مثبًل: إنداف ي
والسفتاح تابع لمقفل، فبأؼ خرػمة األعخاؼ حتى في األيساف األعخاؼ معتبخة، كخجل حمف أف ال يأكل لحًسا، في 

عس الببلد يقػؿ لظ: أكمشا المحع، عخؼ بمجنا المحع يعشي الغشع، فحىب، وأكل الدسظ، ال شيء عميو، أما في ب
يعشي الدسظ، أنت عشجما تحمف يسيشًا فُعخؼ البمج ىػ الحؼ يحجد مزسػف اليسيغ، فاألعخاؼ معتبخٌة شخعًا، وكل 

 بمج لو أعخافو، فإذا ال يػجج تشاسب بيغ البمجيغ ىحا ال يعج كفاءًة.

ط حق الكفاءة لعجـ الكفاءة إذا حسمت السخأة، لعطع حق الفخد عمى هللا عد وجل، لعطع حق الرغيخ عمى هللا يدق
كل ىحا الكبلـ قبل الحسل، وإذا حسمت فسػضػع الكفاءة انتيى، لساذا ؟ ألنو صار ىشاؾ مخمػؽ، والصبلؽ في 
حقو جخيسة، لػ شمقت السخأة لفدج، ألع تقل ىحه السخأة، وقج بكت، واشتكت لمشبي عميو الربلة والدبلـ: إف فبلنا 

شابة ذات أىل وماؿ، فمسا كبخت سشي ونثخ بصشي، وتفخؽ أىمي، وذىب مالي، قاؿ: أنت عمي تدوجشي وأنا 
كطيخ أمي، ولي مشو أوالد إف تخكتيع إليو ضاعػا، وإف ضسستيع إلي جاعػا، فالعخؼ معخوؼ، أو إنداف يقػؿ 

إف الدوج يعسل خارج  لظ: ال أقبل السخأة أف تعسل شيئًا في البيت، ليدت مكمفة، اقخأ الكتب، األعخاؼ تقػؿ:
السشدؿ، والدوجة تعسل داخل السشدؿ، ىحا عخؼ معتبخ شخعًا وقانػنًا، لكغ إذا حسمت يشتيي مػضػع الكفاءة 

 إشبلقًا، لعطع حق ىحا الرغيخ عمى هللا.

 مخاعاة الكفاءة عشج العقج

راب بسخض عزاؿ، لع يعج كفئًا اآلف تخاعى الكفاءة عشج العقج فقط، أحيانًا يتدوج إنداف امخأة، وبعج أف يتدوج ي
ليا، ولكغ ىحه قمة مخوءة، وقت العقج كاف كفئًا، وبعج ىحا قزاء وقجر، ىشاؾ أشخاص بعج الدواج صار معيع 
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مخض، الدوجة أو في الدوج يشجب حطو، أخي ىحه ال تشاسبشي، إذا كانت ال ترمح لمدواج بعج السخض ىشاؾ حل 
 عمييا كدوجة وفاًء، أو أردت ولًجا يأتيظ مغ الثانية. شخعي، أف يتدوج امخأة ثانية، ىحه أبقِ 

 الكفاءة تخاعى عشج العقج فقط، فبل يؤثخ زواليا بالعقج.

اآلف عشجنا قاعجة: إذا اشتخشت الكفاءة حيغ العقج، أو أخبخ الدوج أنو كفء، ثع تبيغ أنو غيخ كفء كاف لكٍل 
وضيخ أنو كاذب يفدخ العقج، والكفاءة تخاعى عشج العقج مغ الػلي والدوجة شمب فدخ العقج، إذا وجج ترخيح، 

فقط، وإذا حسمت السخأة يدقط حق الكفاءة، لعمة عجـ الكفاءة، والكفاءة الجية الػحيجة الستزخرة مشيا السخأة وأىميا، 
 ألف العار يمحقيع بحلظ، والعبخة بالكفاءة عخؼ البمج.

ا عمى السػضفيغ، يقػؿ: يا ىشاؾ كاتب مرخؼ اسسو إبخاىيع مػيمحي لو كتابات  أدبية قبل خسديغ عاًما، كتب نرِّ
ليت آباءنا كانػا التفتػا إلى تعميسشا في السجارس، دققػا كيف يتغيخ العخؼ، فكشا استغشيشا عغ مسارسة التجارة، 
اف أعمى وذؿ البيع والذخاء، وتخويج الدمعة باألقداـ واأليساف، فسا العير إال عير السػضفيغ، قبل خسديغ سشة ك

 مختبة اجتساعية السػضف.

اآلف امخأة خصبت البشيا، فقالت ليا: ماذا يعسل ابشظ، قالت ليا: ميشجس، فقالت ليا: مغ أيغ تعيذػف أنتع، مختبة 
الػضيفة اآلف ىبصت، وحل محميا مختبة التجارة، قبل خسديغ سشة ما العير إال عير السػضفيغ، اآلف اختمف 

 عيغ تخوج، وحخؼ تربح متجنية.األمخ، ىشاؾ حخؼ في زمغ م

 مخترخ درس الكفاءة:

إذًا بذكل مخترخ تخاعى الكفاءة بالدوج لرالح الدوجة وألىميا، لئبل يمحقيع العار، والكبيخة إذا زوجت نفديا مغ 
دوف ولي، وضيخ أف الدوج غيخ كفء يصمب ولييا فدخ العقج لعجـ الكفاءة، والعبخة بالكفاءة لعخؼ البمج، والكفاءة 
حق خاص لمسخأة وأىميا، وتخاعى الكفاءة عشج العقج، فإذا حسمت السخأة سقط حق الكفاءة لعمة عجـ الكفاءة، وإذا 

 اشتخشت الكفاءة، وصخح الدوج أنو كفء، ثع تبيغ أنو غيخ ذلظ أيزًا فدخ ىحا الدواج.
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ىحا بعس ما ورد في أحكاـ الكفاءة، وفي الجرس 
 ػضػعات الكفاءة.القادـ إف شاء هللا الحجيث عغ م

فيحه السػضػعات عمى الذكل التالي، الكفاءة أواًل في 
الجيانة، والعفة، والتقػػ، والكفاءة في الحخية، والكفاءة 
في اإلسبلـ، والكفاءة في الشدب، والكفاءة في 
الحدب، والكفاءة في السيشة والحخفة والرشاعة، 
والكفاءة في الدبلمة مغ العيػب، ىحا مػضػع دقيق 

ًا، إف شاء هللا كل أخ يخيج أف يخصب يختار جج
حدب تػجييات الذخع، فإذا خصب اإلنداف، أو إذا خصبت الفتاة، وكاف ىحا الخاشب تتػافخ فيو الكفاءة الذخعية 

 ىحا معشى قػؿ الشبي:

 ْتَشٌة ِفي األْرِض َوَفَداٌد... (( ))... ِإَذا َجاَءُكْع َمْغ َتْخَضْػَف ِديَشُو َوُخُمَقُو َفَأْنِكُحػُه، إال َتْفَعُمػا َتُكْغ فِ 

 ] التخمحؼ [

لكغ أخذ الشاس كفاءًة ىػ الكافخ أو الفاسق، وأعمى الشاس كفاءًة شالب العمع الذخعي، ىحه نقصتاف أفرل فييسا 
بالجرس القادـ إف شاء هللا، أعمى درجة في الكفاءة مؤمغ شالب عمع شخعي، يعخؼ ما لو، وما عميو، يعخؼ حق 

وحقو عمى زوجتو، يعخؼ كيف يخبي أوالده، ىحه أعمى درجة في الكفاءة، وأقل درجة في الكفاءة أف يكػف  الدوجة،
 ليذ فيو ديغ، ألنو يتحخؾ بحدب شيػاتو وندواتو، البج مغ أف يقع في مغبة عسمو.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : عػائق الدواج ومذكالتو وشخؽ معالجتيا 6 - 5الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العمسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم، الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

جعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، وا
 الرالحيغ. 

 عػائق الدواج ومذكالتو 

أييا اإلخػة والسؤمشػف، مع الجرس الثاني مغ دروس 
مػضػع الدواج الحؼ أردت أف يكػف ِغصاًء 
 لمسذكبلت التي يعاني مشيا السجتسع السدمع 

أتحجث عغ وقج وعجتكع في الجرس الساضي أف 
 العػائق التي تقف أماـ الذباب إذا أرادوا الدواج.

الحقيقة أف مغ أكبخ ىحه العػائق مػضػع الفقخ، 
فاإلسبلـ بادغ ذؼ بجء لع يكتف بالتخغيب في 

 الدواج، بل أمخ بتعجيمو، فقج روػ اإلماـ التخمحؼ عغ عمٍي رضي هللا عشو أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لو: 

الُة ِإَذا آَنْت، َواْلَجَشاَزُة ِإَذا َحَزَخْت، َواأَليُِّع ِإَذا َوَجْجَت َلَيا ُكْفًئا)) َيا عَ  ْخَىا: الرَّ ، َثالٌث ال ُتَؤخِّ  ((  ِميُّ

 التخمحؼ[

 إذا آنت أؼ آف أوانيا، أؼ دخل وقتيا.

يشبغي أف نكػف جسيعًا مغ أنرار الدواج السبكخ لذبابشا وشابَّاتشا عمى حٍج سػاء، بل إف تأخيخ الدواج لو مخاشخ 
 كبيخٌة ججًا، ليذ أقّميا االنحخاؼ: 
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الُة ِإَذا آَنْت، َواْلَجَشاَزُة ِإَذا َحَزَخْت، َواأَليُِّع ِإَذا َوجَ  ْخَىا: الرَّ ، َثالٌث ال ُتَؤخِّ  ْجَت َلَيا ُكْفًئا (( )) َيا َعِميُّ

 ]التخمحؼ[

 أييا اإلخػة الكخاـ، مغ بعس مزار تأخيخ الدواج الػقػع في الحخاـ، الدواج حرغ لمفتى ولمفتاة. 

 معالجتو  –العائق األوؿ: الفقخ 

 اآلف العائق األوؿ الحؼ يقف أماـ الذباب ىػ الفقخ، فكيف نعالج ىحا العائق ؟ 

أواًل: يشبغي أف ُيعالج بسا يدسَّى الجعع السعشػؼ لمفقيخ، والجعع السعشػؼ يحتاج إلى دعع مادؼ أيزًا، فساذا نعشي 
 بالجعع السعشػؼ ؟ 

الحقيقة أف اإلنداف إذا افتقخ إلى الساؿ ربسا فقَج ثقتو بشفدو، وربسا جشح إلى الطغ أنو عاجٌد عغ أف ُيقِجـ عمى 
سا تػىَّع أف اإلحجاـ عغ الدواج خيٌخ لو مغ ىحه الػرشة الكبيخة، ىحه كميا مذاعخ نفدية ىحا السذخوع الكبيخ، ورب

تشتاب مغ افتقخ إلى الساؿ، فتزعف ثقتو بشفدو، ويتػىع أف اإلحجاـ عغ الدواج خيٌخ لو، يذعخ أنو يعجد عغ 
رو الشفدية، فاإلنداف لو اإلقجاـ عمى ىحا السذخوع الكبيخ، بل إف الحؼ تزيق ذات يجه يفقج كثيخًا مغ خرائ

خرائز، ولو قجرات، فإذا ضاقت يجه عغ أف تسمظ ما يقيع أْوده َفَقج كثيخًا مغ خرائرو األساسية التي أكخمو 
هللا بيا، والشاس لزعف إيسانيع ولزعف تفكيخىع ال يشطخوف إلى الفقيخ إال عمى أنو فقيخ، ويشدػف أف ىحا الحؼ 

قل، واإلدراؾ والشفذ والسذاعخ، والسبادغ والقيع، لحلظ الشاس التائيػف الذاردوف أمامكع إنداف يتستع بالفكخ والع
عغ مشيج هللا عّد وجل يحجسػف عغ تدويج الفقيخ لتػىسيع أنو ال يدتصيع أف ُيدعج ابشتيع، وقج تكػف الحقيقة 

 عكذ ذلظ.

 نحغ نعػد إلى كتاب هللا:

 ُسػَؾ ِفيَسا َشَجَخ َبْيَشُيْع﴾﴿ َفاَل َوَربَِّظ اَل ُيْؤِمُشػَف َحتَّى ُيَحكِّ 

 " (  65) سػرة الشداء: آية " 
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ُ َوَرُسػُلُو َأْمخًا َأْف َيُكػَف َلُيُع اْلِخَيَخُة ِمْغ َأْمخِ   ِىْع ﴾﴿ َوَما َكاَف ِلُسْؤِمٍغ َواَل ُمْؤِمَشٍة ِإَذا َقَزى َّللَّ

 " ( 36) سػرة األحداب: آية " 

 الكخيع ؟ قاؿ: ماذا قاؿ هللا عّد وجل في القخآف 

اِلِحيَغ ِمْغ ِعَباِدُكْع َوِإَماِئُكْع ِإْف َيُكػُنػا ُفَقَخاَء ُيْغِشِيُع َّللَُّ  ُ َواِسٌع َعِميٌع﴾﴿ َوَأْنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع َوالرَّ   ِمْغ َفْزِمِو َوَّللَّ

 ) سػرة الشػر (

جسُع أّيٍع، واأليِّع أّؼ شخٍز ذكخًا كاف أو ُأنثى [  اأَلَياَمى ] فعُل أمٍخ، و  [ َأْنِكُحػا ]وأماـ ىحه اآلية وقفٌة شػيمة، 
و األمخ إلى مجسػع األمة فيػ مػجٌو  ال زوجة لو، [َأْنِكُحػا اأَلَياَمى]، واألمخ مػجو إلى مجسػع اأُلمة، وإذا وجِّ

 بالتبعية إلى ُأولي األمخ، ألنيع يشػبػف عغ مجسػع األمة في إدارة أمػرىع.

لعمساء الكبار في ىحه اآلية ؟ يقػؿ ابغ العخبي في تفديخه: " في ىحه اآلية دليٌل عمى تدويج الفقيخ، ماذا يقػؿ ا
والفقيخ ليذ لو الحق أف يقػؿ: كيف أتدوج وليذ لي ماؿ ؟ فإف رزقو ورزؽ عيالو عمى هللا عّد وجل "، وفي 

 القخآف الكخيع: 

ُ مِ   ْغ َفْزِمِو﴾﴿ ِإْف َيُكػُنػا ُفَقَخاَء ُيْغِشِيُع َّللَّ

 ( الجعع السعشػي 1شخؽ معالجة الفقخ: )

نبجأ اآلف بالجعع السعشػؼ: يجب عمى مغ ال يسمظ مقػمات الدواج أف يذعخ أف ىحا العسل يغشيو، فإْف يكػنػا فقخاء 
إزاٌر قبل الدواج يغِشيع هللا مغ فزمو، والشبي عميو الربلة والدبلـ زوَّج صحابيًة مغ بعس أصحابو، وليذ لو إال 

 واحج، وقج زوَّج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بعس أصحابو عمى سػرٍة يحفطيا مغ كتاب هللا.

القاضي أبػ مدعػد يقػؿ: " اشمبػا الغشى في ىحه اآلية "، أْؼ إذا أردت أف تكػف غشيًا فتدوج، ألنو ما شكا أحٌج 
 إلى الشبي ضيَق ذاتو إال قاؿ لو: " اذىب فتدوج ".
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اف الحؼ ال يسمظ ما يكفي لمدواج أف يذعخ أف هللا سبحانو وتعالى سػؼ يغشيو إذا أقجـ عمى ىحا القرج أف اإلند
الدواج، لكشظ إذا أردت أف تكػف واقعيًا، ىحا الغشى الحؼ يكػف بعج الدواج ربسا شاءه هللا، وربسا لع يذأه سبحانو، 

 ٍة بالغة، لحلظ قاؿ تعالى: لكي تكػف واقعيِّا، إْف شاءه فمحكسٍة بالغة، وإف لع يذأه فمحكس

ُ ِمْغ َفْزِمِو ِإْف َشاَء ِإفَّ َّللََّ َعِميٌع َحِكيٌع ﴾  ﴿ َوِإْف ِخْفُتْع َعْيَمًة َفَدْػَؼ ُيْغِشيُكُع َّللَّ

 األصل أف الحؼ يقجـ عمى الدواج يغشيو هللا سبحانو وتعالى إف شاء. 

ما يخيج، لكغ إذا ثبت لؤلب أف ىحا العصاء ربسا أضخَّ أحيانًا األب يكػف غشيًا، وىحا ابشو، واألصل أف يعصيو 
مدتقبمو، ربسا استخجمو فيسا ال يخضي، قج يسشع األب ابشو مغ عصاٍء لحكسٍة يخاىا، لحلظ الغشى ىشا الحؼ وعج هللا 
ؿ: بو مغ يقجـ عمى الدواج مختبٌط بسذيئة هللا عدَّ وجل، ماذا يقػؿ الرجيق رضي هللا عشو في ىحه اآلية ؟ يقػ 

 >> أشيعػا هللا فيسا أمخكع بو مغ الشكاح يشجد لكع ما وعجكع مغ الغشى <<. 

 ماذا يقػؿ سيجنا عسخ عغ ىحه اآلية ؟ 

 ﴿ َوَأْنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع ﴾

 " ( 31) سػرة الشػر: آية " 

 .<<  ) َأْنِكُحػا اأَلَياَمى ِمْشُكع (>> ما رأيت مثل مغ يجمذ أيسًا بعج ىحه اآلية: يقػؿ عسخ رضي هللا عشو: 

 ما رأيت: أؼ أنا أعجب أشجَّ العجب مسا يبقى أيسًا بعج ىحه اآلية، ىحا قػؿ سيجنا عسخ.

 

 >> التسدػا الغشى في الدواج <<.ويقػؿ أيزًا: 

 اإلماـ البخارؼ في صحيحو عقج بابًا تحت عشػاف تدويج السعدخ لقػلو تعالى: 

ُ ِمْغ َفْزِمِو ﴾﴿ ِإْف َيُكػُنػا   ُفَقَخاَء ُيْغِشِيُع َّللَّ
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في شخح ابغ حجخ العدقبلني لرحيح البخارؼ، يقػؿ ابغ حجخ: " إف الفقخ في الحاؿ ال يسشع التدويج الحتساؿ 
 حرػؿ الساؿ في السآؿ ".

تدوج أو يفقخه، ىشاؾ مشاقذة دقيقة أرجػ أف تكػف واضحًة لجيكع، هللا عدَّ وجل يغشي األعدب أو يفقخه، ويغشي الس
ماداـ الغشى الحؼ وعج هللا بو مشػشًا بسذيئة هللا معشى ذلظ أف يسكغ لئلنداف أف يتدوج وال يغتشي، أو يكػف أعدب 
وىػ فقيخ، وقج يكػف أعدب وىػ غشي، وماداـ ىحا مشػشًا بسذيئة هللا عدَّ وجل فمساذا ربط هللا الغشى بالدواج ؟ 

يغشي هللا األعدب أو يغشي الستدوج، أو يفقخىسا معًا، فمساذا ربط هللا عدَّ وجل  حدب السعشى الجقيق لآلية يسكغ أف
 الغشى بالدواج ؟ 

يجيب العمساء بأف اإلنداف في األعع األغمب يتػىع 
أف الدواج إنفاؽ الساؿ وإنجاب األوالد، وتأميغ الصعاـ 
والذخاب والكداء، ففي تػىع بعس الشاس أف الدواج 

لساؿ، وأف العدوبة ربسا كانت أخفُّ يعشي السديج مغ ا
إنفاقًا مغ الدواج، ألنو نطخ إلى األسباب، ولع يشطخ 
إلى السدبِّب، فمحلظ شسأنشا ربشا جلَّ جبللو وقاؿ: ال 
تخبصػا بيغ الدواج والفقخ وال بيغ الغشى وتخؾ الدواج، 
فاهلل سبحانو وتعالى ىػ السغشي، وىػ السعصي، وىػ 

 حاٍؿ إلى حاؿ.الحؼ يخفع اإلنداف مغ 

 يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) ثالثٌة حٌق عمى هللا... (( 

بالسشاسبة إذا وردت كمسة عمى مع لفع الجبللة فيي تفيج اإللداـ، لكغ هللا مغ يمدمو ؟ قاؿ العمساء: إذا قاؿ هللا عدَّ 
 وجل: 

 ﴿ ِإفَّ َربِّي َعَمى ِصَخاٍط ُمْدَتِقيٍع ﴾

 ) سػرة ىػد( 
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 ِمْغ َدابٍَّة ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َعَمى َّللَِّ ِرْزُقَيا ﴾﴿ َوَما 

 " ( 6) سػرة ىػد: آية " 

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 َكاَتُب الَِّحي ُيِخيُج اأَلَداَء، َوالشَّاِكُح الَِّحي ُيِخيُج اْلَعَفاَؼ (( )) َثالَثٌة َحقٌّ َعَمى َّللَِّ َعْػُنُيُع: اْلُسَجاِىُج ِفي َسِبيِل َّللَِّ، َواْلسُ 

 أؼ أف هللا جلَّ جبللو ألـد نفدو إلدامًا ذاتيًا أف يعيغ كلَّ شالب عفاؼ مغ دوف استثشاء، أفبل يكفي ىحا الحجيث: 

 َّللَِّ، َواْلُسَكاَتُب الَِّحي ُيِخيُج اأَلَداَء، َوالشَّاِكُح الَِّحي ُيِخيُج اْلَعَفاَؼ ((  )) َثالَثٌة َحقٌّ َعَمى َّللَِّ َعْػُنُيُع: اْلُسَجاِىُج ِفي َسِبيلِ 

 ]التخمحؼ[

ىحا الحؼ أريجه مغ كمسة دعع الفقيخ الجعع السعشػؼ، أؼ أف الفقيخ يشبغي أف يقجـ يشبغي أال يحجع، ألنو مغ تخؾ 
باألسباب، وأف يتػكل عمى رب األرباب، ال يشبغي أف يتخدد،  التدويج مخافة العيمة فميذ مشا، بل يجب أف يأخح

 أما بالحداب فخبسا عدؼ اإلنداف عغ الدواج كميًا، أما بالتػكل عمى هللا اعتسادًا عمى ىحه اآلية العطيسة: 

اِلِحيَغ ِمْغ ِعَباِدُكْع َوِإَماِئُكْع ِإْف َيُكػُنػا فُ  ُ ِمْغ َفْز ﴿ َوَأْنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع َوالرَّ ُ َواِسٌع َعِميعٌ َقَخاَء ُيْغِشِيُع َّللَّ  ﴾ِمِو َوَّللَّ

 ) سػرة الشػر (

 فإنو يقجـ عمى الدواج.

 اِكُح الَِّحي ُيِخيُج اْلَعَفاَؼ (( )) َثالَثٌة َحقٌّ َعَمى َّللَِّ َعْػُنُيُع: اْلُسَجاِىُج ِفي َسِبيِل َّللَِّ، َواْلُسَكاَتُب الَِّحي ُيِخيُج اأَلَداَء، َوالشَّ 

 أحٌج ضيق ذات يجه إال قاؿ لو: اذىب فتدوج <<. و: >> ما شكا إلى الشبي

الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقج قاؿ سيجنا سعج بغ أبي وقاص: >> ثبلثٌة أنا فييغ رجل، وفيسا لقج وردت أحاديث صحيحة عغ 
سػػ ذلظ فأنا واحٌج مغ الشاس، ما سسعت حجيثًا مغ رسػؿ هللا صمَّى هللا عميو وسمَّع إال عمست أنو حٌق مغ هللا 

 تعالى...<<.
 ىحه الفقخة األولى مغ الجرس. 
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 اإلندافالفقخ ال يشقز مغ قجر 

الفقخة الثانية، الفقخ ليذ يشقز مغ قجر اإلنداف، دققػا لساذا جعل هللا بعس األنبياء فقخاء ؟ لساذا جعل هللا بعس 
األنبياء أوالدىع ليدػا عمى محىبيع ؟ سيجنا نػح، ولساذا جعل هللا بعس الرجيقات آسية امخأة فخعػف صجيقة 

 عي غشع، ونبٌي كانت لو زوجٌة سيئٌة: وزوجيا فخعػف نبٌي كاف ممكًا، ونبٌي كاف را 

ُ َمَثاًل ِلمَِّحيَغ َكَفُخوا ِاْمَخَأَة ُنػٍح َواْمَخَأَة ُلػٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْبَجْيِغ ِمْغ ِعَباِدَنا َص  اِلَحْيِغ َفَخاَنَتاُىَسا َفَمْع ُيْغِشَيا ﴿ َضَخَب َّللَّ
اِخِميَغ ﴾َعْشُيَسا ِمَغ َّللَِّ َشْيئًا َوِقيَل اْدُخاَل الشَّ   اَر َمَع الجَّ

 ) سػرة التحخيع (

إّف الفقخ ال يدرؼ براحبو، بل إف الشبي كاف عميو 
الربلة والدبلـ كاف فقيخًا، وقج كاف يجخل إلى البيت 
ّـِ اْلُسْؤِمِشيَغ َرِضَي َّللاَُّ  فبل يجج أكبل، فَعْغ َعاِئَذَة ُأ

َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع  َعْشَيا َقاَلْت: َقاَؿ ِلي َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى
 َذاَت َيْػـٍ: 

)) َيا َعاِئَذُة، َىْل ِعْشَجُكْع َشْيٌء ؟ َقاَلْت: َفُقْمُت: َيا 
 َرُسػَؿ َّللَِّ َما ِعْشَجَنا َشْيٌء، َقاَؿ: َفِإنِّي َصاِئٌع (( 

 َعْغ َأَنٍذ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

ـٍ َقْج ُأِخْفُت ِفي َّللَِّ، َوَما ُيَخاُؼ َأَحٌج، َوَلَقْج ُأوِذيُت ِفي َّللَِّ َوَما ُيْؤَذى َأَحٌج، َوَلَقْج َأَتْت َعَميَّ )) لَ  َثاَلُثػَف ِمْغ َبْيِغ َيْػ
ـٌ َيْأُكُمُو ُذو َكِبٍج ِإالَّ َشْيٌء ُيَػاِريِو ِإْبُط ِباَل   ٍؿ (( َوَلْيَمٍة َوَما ِلي َوِلِباَلٍؿ َشَعا

 ]التخمحؼ[

مخ رجل عمى رسػؿ هللا وكاف عميو الربلة والدبلـ مع أصحابو، ويبجو أف ىحا الخجل غشي، فَعْغ َسْيٍل َقاَؿ: َمخَّ 
 َرُجٌل َعَمى َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاَؿ: 
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ْف ُيْشَكَح ػ أف يدوَّج ػ َوِإْف َشَفَع َأْف ُيَذفََّع، َوِإْف َقاَؿ َأْف ُيْدَتَسَع، )) َما َتُقػُلػَف ِفي َىَحا ؟ َقاُلػا: َحِخيٌّ ِإْف َخَصَب أَ 
ػا: َحِخيٌّ ِإْف َقاَؿ: ُثعَّ َسَكَت، َفَسخَّ َرُجٌل ِمْغ ُفَقَخاِء اْلُسْدِمِسيَغ َفَقاَؿ: َما َتُقػُلػَف ِفي َىَحا ؟ ػ يبجوا أنو فقيخ ػ َقالُ 

ا ػ ِإْف َشَفَع َأْف ال ُيَذفََّع، َوِإْف َقاَؿ َأْف ال ُيْدَتَسَع، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: َىحَ َخَصَب َأْف ال ُيْشَكَح، وَ 
 يعشي الفقيخ ػ َخْيٌخ ِمْغ ِمْلِء اأَلْرِض ِمْثَل َىَحا (( 

 ]البخارؼ[

حؿ، ىحا عشج التائييغ، عشج الذارديغ عشج السادييغ، الفقخ ال يقجـ وال يؤخخ، وال يخفع وال يخفس، وال يعد وال ي
عشج أىل الجنيا، لكغ الفقخ في عالع اإليساف شيٌء عَخضي، قجَّره هللا عدَّ وجل لحكسٍة بالغة، إما امتحانًا، وإما 

 تأديبًا، وإما حفطًا.

 مََّع َقاَؿ: َعْغ َمْحُسػِد ْبِغ َلِبيٍج َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوسَ 

ْنَيا َوُىَػ َيْحِسيِو َكَسا َتْحُسػَف َمِخيَزُكْع ِمغْ  َخاِب )) ِإفَّ َّللََّ َعدَّ َوَجلَّ َلَيْحِسي َعْبَجه اْلُسْؤِمَغ ِمْغ الجُّ ـِ َوالذَّ  الصََّعا
 َتَخاُفػَنُو َعَمْيِو (( 

 ]أحسج[

ىحا الحجيث يكفي، إف ىحا، وأشار إلى الفقيخ، خيٌخ مغ ملء األرض مغ ىحا، وىحا الحجيث ورد في صحيح 
 البخارؼ وىػ مغ أصح األحاديث. 

 وروػ التخمحؼ عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، قاؿ عميو الربلة والدبلـ:

 َداٌد َعِخيٌس(( )) ِإَذا َخَصَب ِإَلْيُكْع َمْغ َتْخَضْػَف ِديَشُو َوُخُمَقُو َفَدوُِّجػُه، ِإال َتْفَعُمػا َتُكْغ ِفْتَشٌة ِفي اأَلْرِض َوفَ 

 ]التخمحؼ[

 كيف ؟ كمسا شخؽ بيت السدمع خاشٌب فقيخ ردَّ لفقخه، ىحه الفتاة بقيت ببل زواج، وكمسا شمب فتًى فقيخ لمدواج رد
لفقخه فبقي ىحا الفتى ببل زواج، ما الحؼ سيحرل ؟ نحغ أماـ أعجاد كبيخة ججًا مغ الفتياف والفتيات فاتيع قصار 
الدواج، ال لذيء إال ألنيع فقخاء، وحيشسا يفػت اإلنداف قصار الدواج يربح أكثخ عخضًة لمفداد مسا لػ تدوج، 

 والشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ:
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ـِ،  )) َمِغ اْسَتَصاعَ  َفِإنَُّو َلُو اْلَباَءَة َفْمَيَتَدوَّْج، َفِإنَُّو َأَغسُّ ِلْمَبَرِخ َوَأْحَرُغ ِلْمَفْخِج، َوَمْغ َلْع َيْدَتِصْع َفَعَمْيِو ِبالرْػ
 ِوَجاٌء (( 

 ) صحيح البخارؼ عغ ابغ مدعػد(

 تعخيف دقيق: 

 ا َتُكْغ ِفْتَشٌة ِفي اأَلْرِض َوَفَداٌد َعِخيٌس (( )) َأَغسُّ ِلْمَبَرِخ َوَأْحَرُغ ِلْمَفْخِج.. ِإال َتْفَعُمػ 

مغ رغب في الفتاة ألنيا غشية، ما الحؼ يحرل ؟ روػ اإلماـ البخارؼ عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، عغ الشبي 
 ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

يِغ َتِخَبْت َيَجاَؾ ` )) ُتْشَكُح اْلَسْخَأُة أَلْرَبٍع: ِلَساِلَيا، َوِلَحَدِبَيا، َوَجَساِلَيا، َولِ   ِجيِشَيا، َفاْضَفْخ ِبَحاِت الجِّ

 ]البخارؼ[

 في حجيث آخخ أرويو لكع دائسًا: 

)) مغ تدوج السخأة لجساليا أذلو هللا، ومغ تدوجيا لساليا أفقخه هللا، ومغ تدوجيا لحدبيا زاده هللا دناءًة، فعميظ 
 بحات الجيغ تخبت يجاؾ (( 

 ]ورد في األثخ[

حجخ العدقبلني في شخح ىحا الحجيث: " يميق بالسؤمغ الجيغ والسخوءة، أف يكػف الجيغ مصسحو في  ويقػؿ ابغ
 كل عبلقاتو اإلندانية، وال سيسا إذا كانت العبلقة مجيجًة، وىل مغ عبلقٍة أشػؿ مغ عبلقة الدواج ؟ ".

 عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا قاؿ: قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

ُجػُىغَّ أَلْمَػاِلِيغَّ َفَعَدى َأْمَػا)) ال َتدَ  ، َوال َتَدوَّ ُجػا الشَِّداَء ِلُحْدِشِيغَّ َفَعَدى ُحْدُشُيغَّ َأْف ُيْخِدَيُيغَّ ، وَّ ُلُيغَّ َأْف ُتْصِغَيُيغَّ
يِغ، َوأَلَمٌة َخْخَماُء َسْػَداُء َذاُت ِديٍغ َأْفَزُل ((  ُجػُىغَّ َعَمى الجِّ  َوَلِكْغ َتَدوَّ



 Page 156  عػائق الدواج ومذكبلتو وشخؽ معالجتيا( :  6-5الباب األول : الفصل الثاًي : الذرس ) 

ػ قمشا: لحدشيغ أؼ لحدشيغ فقط، أؼ أنو لع يشتبو لمجيغ، انتبو إلى الجساؿ فقط، خخماء أؼ أنيا مقصػعة شبعًا ل
 األنف، مثقػبة األذف.. َذاُت ِديٍغ َأْفَزُل، كيف ال و هللا عدَّ وجل يقػؿ في القخآف الكخيع: 

 ﴾﴿ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع 

 " ( 112) سػرة البقخة: آية " 

 اآلف ىحا ىػ الجعع السعشػؼ. 

 ( الجعع السادي1شخؽ معالجة الفقخ: )

لكغ نحغ نخيج الجعع السالي لمفقيخ، ىحا الجعع مػزع عمى ثبلث جيات: مػزٌع عمى عاتق اآلباء، ومػزٌع عمى 
عاتق السجتسع اإلسبلمي، ومػزٌع عمى عاتق أولي األمخ، أؼ واجب األولياء، وواجب السدمسيغ جسيعًا، وواجب 

بغي أف يكػف الجرس مؤصبًل، ومعشى مؤصبًل، أولي األمخ أف يقجمػا يج العػف لتدويج الذباب، وبعزيع يقػؿ: يش
 أؼ معتسجًا عمى أصػؿ، وىي الكتاب والدشة، ألنو درس ديغ ىحا، فاألصل الكتاب والدشة. 

 واجب اآلباء في تدويج األبشاء

اآلف كيف أف تدويج األبشاء مغ واجب اآلباء، ىحا شيء نحغ نقبمو، ونخحب بو، ونثشي عميو، لكغ الشبي أوجب 
 ف يدوِّج األبشاء ؟ استسعػا قاؿ عميو الربلة والدبلـ: اآلباء أ

 )) َمْغ َوَلَج َلُو َوَلٌج... (( 

ندسيو مثبل عبج هللا، أو عبج الخحسغ، أو محي الجيغ، ىشاؾ أسساء لصيفة ججًا أسساء ديشية، أسساء جسالية، أسساء 
 فييا مكاـر أخبلؽ، صالح مثبًل، عسخ. 

َفَأَصاَب ِإْثسًا َفِإنََّسا ِإْثُسُو َعَمى  )) َمْغ َوَلَج َلُو َوَلٌج َفْمُيْحِدْغ ِاْسَسُو َوَأَدَبُو، َفِإَذا َبَمَغ َفْمُيَدوِّْجُو، َفِإْف َبَمَغ َوَلْع ُيَدوِّْجوُ 
 َأِبيِو (( 

 ]ورد في األثخ[
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و عبج هللا، عبج الخحسغ، محي الجيغ، فيشاؾ أسساء لصيفة ججًا،  أف يدسيو جعيفز مثبًل، فسا ىحا االسع ؟!! سسِّ
 أسساء ديشية، وأسساء جسالية، أسساء فييا مكاـر أخبلؽ كرالح مثبًل، أو عسخ.

 ىحا كبلـ الشبي الحؼ ال يشصق عغ اليػػ.

أييا اآلباء دققػا، وقبل أف تخفس أف تقجـ البشظ السداعجة فكِّخ في ىحا الحجيث، أنا عرامي يا بشي، وأنت كغ 
عراميِّا مثمي، اذىب واشتغل، ال يجػز ىحا، فاآلف األمػر معقجة ججًا، األمػر معقجة إلى درجة ال يسكغ أف يتع 

 زواٌج مغ دوف مداعجة مغ األىل.

وهللا ىشاؾ أب أنا كمسا ألتقي بو وهللا في قمبي احتخاـ 
لو ال حجود لو، سكغ في بيت في أحج أحياء دمذق 

غ أو خسديغ سشة، والبيت الخاقية، اشتخاه قبل أربعي
أصبح ثسشو غاليِّا ججًا، وىػ مػضف ودخمو محجود، 
وعشجه أوالد شباب، فباع البيت، واشتخػ ألوالده 
جسيعيًا بيػتًا، وسكغ معيع خارج دمذق، ىحه بصػلة 
كبيخة ججًا، أف يؤمِّغ اإلنداف أوالده كميع، شبعًا ىيأ 
الفخع،  ألوالده بيػتًا عمى حدابو، خخج مغ ىحا البيت

 ومغ ىحه السداحة الكبيخة، ومغ ىحا الحي الخاقي، وسكغ خارج دمذق، واشتخػ لكل ولٍج بيتًا.

 وفي روايًة أخخػ لئلماـ البييقي عغ عسخ بغ الخصاب وأنذ بغ مالظ: 

 )) َمْغ َبَمْغْت اْبَشُتو اثشتي عذخة سشة ولع يدوجيا فأصابت إثسًا فإثع ذلظ عميو (( 

هللا ال أتسشى أف أعيج ىحه الكمسة ألنيا خذشة، لكشيا وقعت: أٌب عمى فخاش السػت تقػؿ لو ابشتو: قمت لكع مخًة، َوو
وهللا ال أسامحظ، وهللا ال أسامحظ، وهللا ال أسامحظ، وربسا قالت: حخمظ هللا الجشة كسا حخمتشي الدواج، كمسا 

 جاء خاشٌب رده لدبٍب تافو فبقيت ببل زوج.
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أقػػ دافٍع في الجشذ البذخؼ دافع األمػمة، لحلظ األب يجب أف يفكِّخ مميًا، وأف يدعى وذكخت لكع سابقًا أف 
حثيثًا، وأف يأخح باألسباب في تدويج بشاتو، أما أف يكػف ىػ مختاحًا ليذ عشجه ىحا الزغط الحؼ أودعو هللا في 

شتي ؟ يقػؿ لو: وهللا أنا األنثى وفي الخجل عمى حٍج سػاء، فبجأ يحاسب ىحا الخاشب، أيغ سػؼ تدكغ لي اب
عشجؼ بيت خارج الذاـ، فيجيبو: ال.. ال.. نحغ نخيج في الذاـ، فإذا أّمغ بيتًا في الذاـ، قاؿ: كع مداحتو ؟ ال، 
ىحا صغيخ مثل المعبة، كمسا قجـ شيًئا رفزو، والبشت عمى أحخَّ مغ الجسخ، واألب قاٍس وجبار، إلى أف فاتيا 

 قصار الدواج.

افعي يجب عمى الخجل إعفاؼ ابشتو إذا احتاجت إلى الشكاح، كيف يجب عميو إعفاؼ ابشتو ؟ أؼ في السحىب الذ
إذا كشت ميدػر الحاؿ ججًا، وأمَّشت ليا بيًتا، وأنت في كامل قػاؾ العقمية والذخعية، يأتيظ أحدغ الخّصاب ليحه 

انحّمت عقبة، لكغ ال تقجـ ليا بيتًا، الفتاة، ىحا حل كبيخ، أنت حيشسا قجمت ليا البيت، جاءؾ مغ تثق بجيشو، و 
 وأنت غشٌي كبيخ، لساذا ؟ لساذا قجمت البشظ ولع تقجـ البشتظ بيتًا ؟ 

 مدؤولية السجتسع في تدويج األبشاء

 أما مدؤولية السجتسع اإلسبلمي عغ تدويج األيامى فمقػؿ هللا عدَّ وجل: 

اِلِحيَغ  ُ ِمْغ َفْز ﴿ َوَأْنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع َوالرَّ ُ َواِسٌع َعِميعٌ ِمْغ ِعَباِدُكْع َوِإَماِئُكْع ِإْف َيُكػُنػا ُفَقَخاَء ُيْغِشِيُع َّللَّ  ﴾ِمِو َوَّللَّ

 ) سػرة الشػر (

عمساء األصػؿ ليع تػجيٌو لصيف في ىحه اآلية، اآليات التي تػجو إلى مجسػع السؤمشيغ ىي مػجيٌة حكسًا إلى 
ل ُسبل الدواج. أولي األمخ، ألف أولي األمخ  ىع الحيغ يجيخوف شؤوف السدمسيغ، إذًا الحاكع السدمع مكمٌف أف يديِّ

كشت في أحج عقػد القخاف، وُشِمب مشي أف أتكمع في الحمػؿ العسمية، أؼ لػ ىيأنا بيػًتا ال لمبيع، بل لئليجار، 
الخاتب ال يكفيو شخاء بيت، فإذا أخحنا شاب متفػؽ ناؿ شيادة عميا، لو راتب يكفيو شعامًا وشخابًا ولباسًا، لكغ ىحا 

مشو ثمث دخّمو كأجخة بيت ُحّمت القزية، أنا أقػؿ: اآلف القزية متسخكدة في البيت، لحلظ أرجػ هللا عدَّ وجل أف 
يشيس السدمسػف بتأميغ البيػت اإليجار، فالبيع صعب، أقل بيت ثسشو ثبلثة مبلييغ، كيف يجسع ىحا الذاب ىحه 

ة ؟ ىحا شيء فػؽ شاقتو، لكغ لػ قمشا لو: لظ دخل ستة آالؼ ىات ألفيغ مشيا، يقػؿ لظ: حبًا السبلييغ الثبلث
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وكخامة، أتسشى أف تشذأ بيػت مغ غخفتيغ فقط، غخفة ومشافعيا بأقل كدػة مسكشة، وأف تؤجخ ىحه البيػت لمذباب 
 السؤمشيغ الصيبيغ.

خ أربع بشايات، وشػابق عجيجة، وشقًقا عجيجة، وقاؿ: قمُت سابقًا إنشي سسعت عغ رجل في قخية مغ قخػ دمذق عسَّ 
ىحه لغ أبيعيا إشبلقًا سأؤجخىا لمذباب السؤمغ، آخح عمى كل بيت ألفيغ في الذيخ، ىحا عسل صالح وكبيخ ججًا، 

 أنت ال تعخؼ مقجار الدعادة.

شي إذا شمبت البيت أرو لكع ىحه القرة: أعخؼ أًخا سكغ في بيت مدتأجخ، فقالت لو صاحبة البيت: أتعجني أن
أف تخخج ؟ قاؿ: نعع، تخكتو في البيت سشػات عذًخا، وفجأًة شالبتو بالبيت، ىػ يخوؼ لي ىحه القرة، قاؿ لي: 
وهللا استجبت ليا، وجئت في السػعج السخرز، فخأيت محاميِّا مغ ألسع محامي دمذق، كتبت التشازؿ، قاؿ لي 

صخت في الصخيق، والقرة شػيمة شبعًا ال يتدع الجرس لدخدىا بعج أف وقَّعت التشازؿ: أمجشػٌف أنت ؟ أنت 
خ هللا لو بيتًا جيجًا مفتػحًا عمى أربع جيات في شابٍق  بتفاصيميا، لكغ بقجرة قادر، وبذيء يعجُّ خخقًا لمعادات يدَّ

اممة، اشتخػ مختفٍع يكذف الذاـ كّميا، ولع يكغ يسمظ مغ ثسغ ىحا البيت شيئًا، وألف القرة شػيمة فمغ أروييا ك
ىحا البيت، وسكغ فيو، وآوه هللا فيو، ولكغ القرة أيغ عبختيا ؟ أف صاحبة البيت لساذا شمبت البيت ؟ ليا ابشة 
فاتيا قصار الدواج، ثع جاءىا خاشب، لكغ ليذ لو بيت، قالت البشت ألميا: يا أمي اشمبي مغ فبلف السدتأجخ 

حا الدواج، فمسا لبى دعػتيا، وأعصاىا البيت، ذىبت ىحه الفتاة إلى أف يعصيشا البيت، فمعل البيت يكػف سببًا في ى
أداء العسخة، وشػاؿ الصخيق وفي مكة السكخمة وعشج رسػؿ هللا صمى هللا عمو وسمع تجعػ وتقػؿ: الميع ىيئ لفبلف 

 بيتًا خيخًا مغ بيتي، ألنو جبخ خاشخؼ، فأكخمو هللا ببيت.

 سئغ نفدو، ويتدوج فتاة مؤمشة تصسئغ نفديا، أنت عسمَت عسبل عطيًسا.عشجما تييئ بيًتا إلنداف فيتدوج، وتص
لحلظ أييا اإلخػة، السذكمة اآلف متخكدة في البيػت، إف شاء هللا يتعجَّؿ قانػف اإليجار، وقج عمست أنو سيعجؿ، 

العقج يشفَّح وثسة سبعسئة ألف شقة في الذاـ مغمقة تشتطخ تعجيل قانػف اإليجار، فإذا أصبح القانػف سارًيا ف
بذخوشو ولسجتو، فجأًة تجج سبعسئة ألف بيت في الذاـ معخوضة لئليجار، وال تحلُّ ىحه السذكمة إال بتػافخ بيػت 

 لئليجار ال لمبيع، فالبيع شخيقو مدجود.
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 إذًا: 

 ﴿ َوَأْنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع ﴾

مػا سبل الدواج لتيد  يخ البيػت لصالبي الدواج.أؼ أف ىحا شمب مغ أولي األمخ أف يديِّ

 يقػؿ القخشبي في تفديخ ىحه اآلية: " زوجػا مغ ال زوج لو مشكع، فإنو شخيق التعفف ".

ويقػؿ مفدخ آخخ: " ىحا أمٌخ لمجساعة بتدويجيع "، وبالصبع األمخ أمخ نجب كسا قمت قبل قميل، فيػ أمخ نجب 
في حق أولي األمخ، أؼ أف أؼ إنداف رغب في  وأمخ وجػب، أمخ نجب في حق شالبي الدواج، لكشو أمخ وجػب

 الدواج يجب عمى أولي األمخ أف ييدخوا لو الدواج.

لسا خصب سيجنا عمي فاشسة رضي هللا عشيا قاؿ رسػؿ هللا صمى الو عميو وسمع َعِغ ُبَخْيَجَة َقاَؿ: َلسَّا َخَصَب َعِميّّ 
 َفاِشَسَة َرِضَي َّللاَُّ َتَعاَلى َعْشُيَسا َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 ِمْغ َوِليَسٍة، َقاَؿ: َفَقاَؿ َسْعٌج: َعَميَّ َكْبٌر، َوَقاَؿ ُفاَلٌف: َعَميَّ َكَحا َوَكَحا ِمْغ ُذَرٍة (( )) ِإنَُّو اَل ُبجَّ ِلْمُعْخِس 

 ]أحسج[

 معشى ذلظ أنو كاف بيشيع تعاوف إلى أف أصبحت الػليسة جاىدة. 

 قػػرػػة بمػػيغة

 األسمسي قاؿ:ثسة قرة بميغة ججًا حػؿ ىحا السػضػع، فقج روػ اإلماـ أحسج عغ ربيعة 

ـُ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاَؿ: َيا َرِبيَعُة َأال َتَدوَُّج ؟ َقاَؿ: ُقْمُت: َوَّللاَِّ   َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ َما ُأِريُج َأْف ُكْشُت َأْخُج
ِشي َعْشَظ َشْيٌء، َفَأْعَخَض َعشِّي، َفَخَجْمُتُو َما َخَجْمُتُو، ُثعَّ َقاَؿ ِلَي َأَتَدوََّج َما ِعْشِجؼ َما ُيِقيُع اْلَسْخَأَة، َوَما ُأِحبُّ َأْف َيْذَغمَ 

ا ُأِحبُّ َأْف َيْذَغَمِشي َعْشَظ َشْيٌء، الثَّاِنَيَة: َيا َرِبيَعُة َأال َتَدوَُّج ؟ َفُقْمُت: َما ُأِريُج َأْف َأَتَدوََّج، َما ِعْشِجؼ َما ُيِقيُع اْلَسْخَأَة، َومَ 
ْنَيا َواآْلِخَخِة ْعَخَض َعشِّي، ُثعَّ َرَجْعُت ِإَلى َنْفِدي َفُقْمُت: َوَّللاَِّ َلَخُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع ِبَسا ُيْر َفَأ ِمُحِشي ِفي الجُّ

ِ َلِئْغ َقاَؿ: َتَدوَّْج أَلُقػَلغَّ َنَعْع َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ، ُمخْ  ِني ِبَسا ِشْئَت، َقاَؿ: َفَقاَؿ: َيا َرِبيَعُة َأال َتَدوَُّج ؟ َفُقْمُت: أَْعَمُع ِمشِّي، َوَّللاَّ
 َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َبَمى، ُمْخِني ِبَسا ِشْئَت، َقاَؿ: اْنَصِمْق ِإَلى آِؿ ُفبلٍف َحيٍّ ِمَغ اأَلْنَراِر، َوَكاَف ِفيِيْع َتَخاٍخ َعِغ الشَِّبيِّ 
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ْشُيْع، َفَحَىْبُت َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َأْرَسَمِشي ِإَلْيُكْع َيْأُمُخُكْع َأْف ُتَدوُِّجػِني ُفبلَنَة الْمَخَأٍة مِ َوَسمََّع َفُقْل َلُيْع: ِإفَّ 
ِ َفُقْمُت َلُيْع: ِإفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َأْرَسَمِشي ِإَلْيُكْع َيْأُمُخُكْع َأْف ُتَدوُِّجػِني ُفبلَنَة، َفَقالُ  ػا: َمْخَحًبا ِبَخُسػِؿ َّللاَِّ َوِبَخُسػِؿ َرُسػِؿ َّللاَّ

ِتِو، َفَدوَُّجػِني، َوَأْلَصُفػِني، َوَما َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع، َوَّللاَِّ ال َيْخِجُع َرُسػُؿ َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع ِإاّل ِبَحاجَ 
َشَة، فَ  َرُسػَؿ َّللاَِّ َخَجْعُت ِإَلى َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َحِديًشا َفَقاَؿ ِلي: َما َلَظ َيا َرِبيَعُة ؟ َفُقْمُت: َيا َسَأُلػِني اْلَبيِّ

ؼ َصَجاٌؽ، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َأَتْيُت َقْػًما ِكَخاًما َفَدوَُّجػِني، َوَأْكَخُمػِني، َوَأْلَصُفػِني، َوَما َسَأُلػِني َبيَِّشًة، َوَلْيَذ ِعْشجِ 
، اْجَسُعػا َلُو َوْزَف َنَػاٍة ِمْغ َذَىٍب، َقاَؿ: َفَجَسُعػا ِلي َوزْ  َف َنَػاٍة ِمْغ َذَىٍب َفَأَخْحُت َما َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: َيا ُبَخْيَجُة اأَلْسَمِسيُّ

 َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاَؿ: اْذَىْب ِبَيَحا ِإَلْيِيْع َفُقْل: َىَحا َصَجاُقَيا، َفَأَتْيُتُيْع َفُقْمُت: َىَحا َجَسُعػا ِلي، َفَأَتْيُت ِبِو الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَّ 
ِديًشا َفَقاَؿ: َيا َرِبيَعُة َوَسمََّع حَ  َصَجاُقَيا، َفَخُضػُه، َوَقِبُمػُه، َوَقاُلػا: َكِثيٌخ َشيٌِّب، َقاَؿ: ُثعَّ َرَجْعُت ِإَلى الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيوِ 
 ا، َوَقاُلػا: َكِثيًخا َشيًِّبا... َما َلَظ َحِديٌغ ؟ َفُقْمُت: َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ َما َرَأْيُت َقْػًما َأْكَخـَ ِمْشُيْع َرُضػا ِبَسا آَتْيُتُيْع، َوَأْحَدُشػ 

 ) مغ سشغ أحسج ( 

شاٍب أقجـ عمى الدواج ضسغ اإلمكانات، يجب أف تقجـ لو  جسعػا لو، وىحا الحؼ أتسشاه عمى كل إخػتشا، في مثلِ 
شيًئا ضسغ إمكاناتظ، عذخة قجمػا سجادة، خسدة عذخ قجمػا بخاًدا جيًجا، كل إنداف يقجـ شيًئا، أنا أكاد أف أقػؿ: 

 ىجية الدواج واجبة، واجبة ال مشجوحة مشيا مغ أجل التعاوف.

لحىب !!!، ىكحا الشاس اآلف، إلى أف جسع ثسغ الحىب تكػف روحو ماذا ألبدظ ؟ الحىب، مغ اآلف الحؼ يمبِّذ ا
قج خخجت، وفخح كثيخًا، وقجـ اإلسػارتيغ، فتقػؿ ليا عستيا: مغ الحؼ اآلف يمبذ ذىب، اآلف يعتبخ الحىب غيخ 

 كاٍؼ ػ ماذا قالػا ؟ قالػا: كثيٌخ شيب.

، وأخبلقو عالية، ومؤمغ، قجـ شيًئا، فالسؤمغ وهللا أييا اإلخػة السػقف الكامل ال يقجَّر بثسغ، شاب فقيخ خصب
الكامل يثشي عمى ىحا الذيء عمى شػؿ، وهللا شيء جسيل، هللا يجديظ الخيخ، رائع، جسيل، لصيف، ىكحا 

 السؤمغ، قالػا: كثيٌخ شيب.

َعُة َما َلَظ َحِديٌغ ؟ َفُقْمُت: َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، َما َرَأْيُت )) ُثعَّ َرَجْعُت ِإَلى الشَِّبيِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َحِديًشا َفَقاَؿ: َيا َرِبي
ًبا، َوَلْيَذ ِعْشِجي َما ُأوِلُع، َقاَؿ: َيا ُبَخْيَجُة اْجَسُعػا َلُو  َقْػًما َأْكَخـَ ِمْشُيْع َرُضػا ِبَسا آَتْيُتُيْع، َوَأْحَدُشػا، َوَقاُلػا: َكِثيًخا َشيِّ

َيا ِلي َكْبًذا َعِطيًسا َسِسيًشا، َفَقاَؿ ِلي َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: اْذَىْب ِإَلى َعاِئَذَة َفُقْل لَ َشاًة. َقاَؿ: َفَجَسُعػا 
ـُ ػ مغ بيتو ػ َقاَؿ: َفَأَتْيُتَيا َفُقْمُت َلَيا َما َأَمَخِني ِبِو َرُسػؿُ  َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو  َفْمَتْبَعْث ِباْلِسْكَتِل الَِّحي ِفيِو الصََّعا
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ـٌ َغْيُخُه ػ قجمت ل و الذعيخ ػ ُخْحُه، َوَسمََّع، َفَقاَلْت: َىَحا اْلِسْكَتُل ِفيِو ِتْدُع آُصِع َشِعيٍخ ال َوَّللَِّ ِإْف َأْصَبَح َلَشا َشَعا
َبْخُتُو َما َقاَلْت َعاِئَذُة َفَقاَؿ: اْذَىْب ِبَيَحا ِإَلْيِيْع َفُقْل: ِلُيْرِبْح َفَأَخْحُتُو، َفَأَتْيُت ِبِو الشَِّبيَّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع، َوَأخْ 

َحا ِعْشَجُكْع ُخْبًدا، َوَىَحا َىَحا ِعْشَجُكْع ُخْبًدا، َفَحَىْبُت ِإَلْيِيْع، َوَذَىْبُت ِباْلَكْبِر، َوَمِعي ُأَناٌس ِمْغ َأْسَمَع، َفَقاَؿ: ِلُيْرِبْح ىَ 
ِمْغ َأْسَمَع، َفَحَبْحَشاُه، َقاُلػا: َأمَّا اْلُخْبُد َفَدَشْكِفيُكُسػُه، َوَأمَّا اْلَكْبُر َفاْكُفػَنا َأْنُتْع، َفَأَخْحَنا اْلَكْبَر َأَنا َوُأَناٌس َشِبيًخا، فَ 

َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع ُثعَّ َقاَؿ: ِإفَّ  َوَسَمْخَشاُه، َوَشَبْخَشاُه، َفَأْصَبَح ِعْشَجَنا ُخْبٌد َوَلْحٌع، َفَأْوَلْسُت، َوَدَعْػُت َرُسػؿَ 
 َرُسػَؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َأْعَصاِني َأْرًضا... (( 

 ىكحا فعل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فبل شيء عشجه، أمخه: اخصْب مغ بيت فبلف، واجسعػا لو السيخ، واجسعػا لو ثسغ الػليسة.
انشا الكخاـ... الحيغ يبحثػف عغ الدعادة وهللا لػ عخفػا أف ىحه الدعادة في إكخاـ الشاس لدعجوا أضعاًفا إخػ 

 مزاعفة مسا لػ استيمكػا ىحا الساؿ في شيػاتيع ومتعيع، فالحؼ يعصي يذعخ بدعادة كبيخة ججًا. 

 مدؤولية أولي األمخ في تدويج األبشاء

 أولي األمخ عغ تدويج الذباب.. جاء رجٌل إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: بقيت فقخة أخيخة في الجرس: مدؤولية

ْجُت اْمَخَأًة ِمَغ اأَلْنَراِر، َفَقاَؿ َلُو الشَِّبيُّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: َىْل َنَطْخَت ِإلَ  ْيَيا ؟ َفِإفَّ ِفي ُعُيػِف )) ِإنِّي َتَدوَّ
ْجَتَيا ؟ َقاَؿ: َعَمى َأْرَبِع َأَواٍؽ، َفَقاَؿ َلُو الشَِّبيُّ َصمَّى َّللَّ  اأَلْنَراِر َشْيًئا ؟ َقاَؿ:  َقْج َنَطْخُت ِإَلْيَيا، َقاَؿ: َعَمى َكْع َتَدوَّ

َة ِمْغ ُعْخِض َىَحا اْلَجَبِل ػ الشبي ما رضي أف يك ف ىحا السيخ ػَعَمْيِو َوَسمََّع: َعَمى َأْرَبِع َأَواٍؽ َكَأنََّسا َتْشِحُتػَف اْلِفزَّ
َبَعَث َبْعًثا غاليًا، أربع أواؽ مغ الفزة ػ َما ِعْشَجَنا َما ُنْعِصيَظ، َوَلِكْغ َعَدى َأْف َنْبَعَثَظ ِفي َبْعٍث ُتِريُب ِمْشُو، َقاَؿ: فَ 

ُجَل ِفيِيْع ((   ِإَلى َبِشي َعْبٍذ َبَعَث َذِلَظ الخَّ

 )مدمع ( 

 لحلظ أعطع الشداء بخكًة أقميغ ميخا.

 َعْغ َعاِئَذَة َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

 )) َأْعَطُع الشَِّداِء َبَخَكًة َأْيَدُخُىغَّ َمُئػَنًة (( 

 ) مغ سشغ أحسج ( 
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 شمباتيا قميمة.

َة ِمْغ ُعْخِض َىَحا اْلَجَبِل، َما ِعْشَجَنا َما ُنْعِصيظَ  ؟ َوَلِكْغ َعَدى َأْف َنْبَعَثَظ ِفي َبْعٍث ُتِريُب  )) َكَأنََّسا َتْشِحُتػَف اْلِفزَّ
ُجَل ِفيِيْع ((   ِمْشُو، َقاَؿ: َفَبَعَث َبْعًثا ِإَلى َبِشي َعْبٍذ َبَعَث َذِلَظ الخَّ

الشبي عميو الربلة والدبلـ في ىحه القرة ال يسثل الشبػة، بل يسثل أولي األمخ، فقج ىيَّأ لو عسل كي يكػف قػامًا 
 لدواج.لو عمى ا

>> إف ىحه األيجي ُخِمقْت لتعسل،  إذًا واجب أولي األمخ: تيديخ األعساؿ، ماذا قاؿ عسخ رضي هللا عشو ؟ قاؿ:
 فإذا لع تجج في الصاعة عساًل التسدت في السعرية أعسااًل، فاشغميا بالصاعة قبل أف تذغمظ بالسعرية <<.

خاًما ؟ أنت معظ مثبًل خسدة مبلييغ لػ وضعتيا في تػفيخ فخص العسل مغ أعطع األعساؿ، لساذا كاف الخبا ح
مرخؼ، وأخحت الفائجة تكفيظ مرخوؼ سشة، أما لػ أسدت بيا مذخوعًا، فأنت بحاجة إلى محاسب، بحاجة إلى 
دفتخ فػاتيخ، شغمت السصبعة، أنا ال أبالغ أّف أّؼ مذخوع ميسا كاف صغيًخا يذّغل خسدسئة جية، بحاجة إلى نقل 

مدتػدع، إلى أميغ مدتػدع، بحاجة إلى ورؽ السخاسبلت، إلى شبع، بحاجة إلى أجيدة اتراؿ البزاعة، إلى 
 مثبًل.

ل مئتي  مخة قخأت عغ معسل مغ معامل الديارات يذغِّ
ألف معسل، لحلظ شخُح الساؿ في األعساؿ التجارية 

 والرشاعية والدراعية يؤمِّغ فخص عسل.

مغ األخبار بالرحف، يقػؿ لظ: ىحا السعسل يؤ 
خسدسئة فخصة عسل، معشى ذلظ أف أكبخ ميسة مغ 
ميسات أولي األمخ تػفيخ فخص العسل لمذباب، فإذا 
صار لمذاب لو عسل، وأصبح لو دخل يقػؿ لظ: 
أريج أف أخصب، أوؿ عسل بعج العسل يخيج أف 

 يخصب، ومعو حق، لكغ ببل عسل ىحا مذكمة، فسدؤولية أولي األمخ في تػفيخ األعساؿ.
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ميسة ججًا، سيجنا عسخ رضي هللا عشو أعصى ابشو مغ بيت ماؿ السدمسيغ، وليذ كعسخ إنداف بػرعو،  ىشاؾ قرة
ومع ذلظ رأػ أف واجب أولي األمخ أف يعيشػا عمى تدويج الذباب، فقج روػ أبػ عبيج القاسع عغ عاصع بغ عسخ 

شيخًا، ثع قاؿ: يا يخفأ احبذ >> لسا زوجشي عسخ ػ أي أبػه ػ أنفق عمي مغ ماؿ هللا رضي هللا عشو، قاؿ: 
عشو، ثع دعاني، فحسج هللا، وأثشى عميو، ثع قاؿ: أما بعج فإني لع أكغ أرى أف ىحا الساؿ يحل لي إال بحقو، ولع 

 <.أحخمو عميظ حيغ وليت ىحا األمخ، وقج أنفقت عميظ مغ ماؿ هللا شيخًا، ولغ أزيجؾ عميو <

مغ بيت ماؿ السدمسيغ، وقج أنفقت عميظ مغ ماؿ هللا شيخًا، ولغ فديجنا عسخ رأػ أف مغ واجبو أف يدوج ابشو 
أزيجؾ عميو، أؼ أنو أعانو، إذًا ىحا الذيء يجب أف يكػف لكل شباب السدمسيغ، إذًا مغ واجب أولي األمخ الجعع 

 السادؼ السباشخ، إما تػفيخ األعساؿ أو الجعع السادؼ السباشخ.

يد كتب إلى عبج الحسيج بغ عبج الخحسغ وىػ بالعخاؽ: >> أف أخخج ىشاؾ قرة أخخػ، سيجنا عسخ بغ عبج العد 
لمشاس أعصياتيع، فكتب عبج الحسيج: " إني قج أخخجت لمشاس أعصياتيع، وقج بقي في بيت الساؿ ماؿ ػ أؼ أنو 
اف أعصى رواتب لكل السػضفيغ ػ فكتب إليو: " انطْخ كلَّ مغ أداف مغ غيخ سفٍو، وال سخٍؼ فاقِس عشو ػ كل إند
غاـر استجاف مبمًغا مغ الساؿ مغ غيخ سخٍؼ، وال سفٍو فاقِس عشو ػ فكتب إليو: " أني قج قزيت عشيع وبقي في 
 بيت الساؿ ماٌؿ، فكتب إليو: انطْخ كل بكٍخ ليذ لو ماٌؿ فذا ػ أؼ نسا ػ فدوِّجو، فدوجت الذباب والفتيات <<.

 ىحا تػجيو مغ سيجنا عسخ.

الخواتب، قاؿ لو: بقي ماؿ قالو لو: اقِس عغ الغارميغ مغ غيخ سفٍو وال سخٍؼ،  أواًل: أعصي األعصيات، ودفع
 قاؿ لو: قزيت عشيع، وبقي ماؿ قاؿ لو: زوج الذباب مشيع بساؿ بيت الساؿ.

، وىػ إزالة العقبات الكبيخة، ومغ أكبخ العقبات الفقخ، نجعع الفقيخ  أييا اإلخػة، إلى ىشا يشتيي السػضػع اليـػ
بيِّغ لو اآليات واألحاديث، ثع نجعسو ماليًا عغ شخيق والجه، وعغ شخيق مجسػع السؤمشيغ، وعغ شخيق معشػيًا ن
 أولي األمخ.

 وفي الجرس القادـ نتحجث إف شاء هللا عغ الفقخ السفتعل، الفقخ السرصشع، فيحا ىػ الفقخ الحقيقي.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 معاييخ اختيار الدوج والدوجة ( : 6-6الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

مػضػع الدواج مغ السػضػعات اليامة ججًا التي 
نحتاج فييا إلى تػجييات مدتسخة ، ومعاييخ اختيار 
الدوج ومعاييخ اختيار الدوجة ربسا كاف واضحًا نطخيًا 
لكغ عمى أرض الػاقع التصبيقات بل التزييقات ىي 

، ولحلظ أنتج تأخخ سغ الدواج عشج كثيخ مغ الدائجة 
الذباب والفتيات أعجادًا ىائمة ججًا مغ العػانذ التي 
نذيجىا في كل عػاصسشا العخبية ، حقيقة إعادة 
تفعيل ىحه التعميسات الشبػية أصبح إلداميًا أو أصبح 

 ملسو هيلع هللا ىلص في اختيار األزواج .ميسًا ججًا لحّل ىحه السذكبلت ومحاولة تخميع ما أنتجو البعج عغ مشيج الشبي 

 قاعجة جامعة مانعة ألسباب الذقاؽ بيغ الدوجيغ :

 إف أردت قاعجة جامعة مانعة ألسباب الذقاؽ بيغ الدوجيغ ىحه الكمسة : 

 ))ما تػاد اثشاف، ففخؽ بيشيسا إال بحنب يحجثو أحجىسا ((

 ]أحسج عغ ابغ عسخ[

ابحث عغ السعرية مغ الدوج أو مغ الدوجة أو مغ كمييسا ، ألف ىحا  فأنا أقػؿ : في كل مأساة بيغ زوجيغ
 العقج مبارؾ ، ىحا ميثاؽ غميع باركو هللا عد وجل : 

َساَواِت َواأْلَْرِض ﴾  ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َخْمُق الدَّ

 [11] سػرة الخـو : 
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 ما تػاد اثشاف ففخؽ بيشيسا إال بحنب يحجثو أحجىسا 

ْسُذ َواْلَقَسُخ ﴾﴿ َوِمْغ آَياِتو   المَّْيُل َوالشََّياُر َوالذَّ

 [ 37] سػرة فرمت : 

 ﴿ َوِمْغ آَياِتِو المَّْيُل َوالشََّياُر ﴾

 [ 37] سػرة فرمت : 

 ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ﴾

 [12] سػرة الخـو : 
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 تيديخ أمخ الدواج :

قمة ميخىا ، أنا أبيع وأشتخؼ بالدواج أنا بخكة السخأة 
تاجخ ، ىحا الدوج قيسو ومبادئو اشتخيتيا ، ما 
اشتخيت مالو اشتخيت مبادئو وقيسو ، لحلظ قالػا : 
زوج ابشتظ لمسؤمغ إف أحبيا أكخميا وال سسح هللا 

 وال قجر إف لع يحبيا لع يطمسيا .

 

 

 عطسة ىحا الجيغ أنو مبشي عمى الػازع الجيشي :

نحغ عشجنا وازع وعشجنا رادع ، عطسة ىحا الجيغ مبشية عمى الػازع ، الخادع قج يخخؽ، فحيشسا تزع إشارات 
مخور، وتزع رادر يكذف الدخعة الدائجة ، فسا داـ ىشاؾ رادار ىشاؾ انزباط ، لػ استصعشا أف نكتذف الخادر 

تقـػ بػازع مغ الجاخل ، أو بخادع مغ الخارج ،  قبل وقت نخفع الدخعة إلى أعمى درجة ، إذًا الحياة الجنيا إما أف
لحلظ سيجنا عسخ أراد أف يستحغ راعيًا ، فقاؿ لو : بعشي ىحه الذاة وخح ثسشيا ؟ قاؿ: ليدت لي ، قاؿ : قل 
لراحبيا ماتت ؟ قاؿ: وهللا إنشي لفي أشّج الحاجة إلى ثسشيا ، ولػ قمت لراحبيا ماتت أو أكميا الحئب لرجقشي، 

 صادؽ أميغ ، ولكغ أيغ هللا؟!.  فإني عشجه
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 الحياة الجنيا إما أف تقـػ بػازع مغ الجاخل أو بخادع مغ الخارج 

أقػؿ : ىحا الخاعي لع يحّرل شيادات عميا ، وال عشجه مكتبة عامخة ، ولع يحزخ دروس ديغ ، ىحا األعخابي 
يا اإلنداف : أيغ هللا ؟ فيػ مؤمغ ورب وضع يجه عمى جػىخ الجيغ ؛ ولكغ أيغ هللا ؟ ففي المحطة التي يقػؿ في

الكعبة ، ألف أؼ شيء مسكغ أف تتحايل عميو ، فمحلظ قزية الدواج قزية مريخية ، والبصػلة أف ىحه أـ 
أوالدؾ، وىحا والج أوالدؾ ، أيتيا السخأة نقػؿ: البصػلة في الدوجيغ بعج اإلنجاب أف يزعا حطييسا مغ الدواج 

 تحت أقجاميسا .

أكبخ انحخاؼ في اختيار الدوجة بعج أف أبعجنا الذخوط الرحيحة إعبلء شخط واحج أال وىػ الجساؿ ، الحقيقة 
وأكبخ انحخاؼ في اختيار الدوج أنشا أىسمشا كل التعميسات الشبػية واىتسسشا فقط بذخط واحج وىػ الساؿ ، الحقيقة 

والعػدة إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ، نخيج أف نتبيغ ىل ىحا االنحخاؼ يحتاج إلى جيػد كبيخة إلعادة رسع خصػشو الرحيحة ، 
ىحا في نصاؽ السباحات أف نخكد فقط بالشدبة لمدوج عمى الساؿ ؟ وأركد فقط بالشدبة لمدوجة عمى الجساؿ ؟ ىل 

 ىحا مغ السباحات ؟ لساذا يبلـ اإلنداف إذا فكخ بيحه الصخيقة ؟
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 أكبخ انحخاؼ في اختيار الدوجة والدوج االىتساـ بذخط الجساؿ والساؿ 

 األمة العاقمة أمة تيتع بتدويج شبابيا :

وهللا أنا أرػ رؤية شخرية أف ىؤالء الذباب قػاـ األمة ، الذباب والذابات قػاـ األمة ، و ليع شمبات متػاضعة 
خصة عسل وزوجة ومدكغ ، حيشسا نيتع بتأميغ فخص ججًا ، ما مغ شاب في األمة إال لو ثبلثة شسػحات ؛ ف

عسل ليع ، وتأميغ مداكغ ولػ شعبية صغيخة ، وتأميغ زواج ، نكػف قج لبيشا حاجاتيع الكبخػ ، أما إذا لع تمبَّ 
ىحه الحاجات ، الذاب إف لع يجج فخصة عسل ، وال بيتًا يدكشو ، وال زوجة تؤندو ، دخل في التصخؼ ، التصخؼ 

خؼ تفمتي إباحي تذجدؼ التكفيخ ثع التفجيخ ، نحغ حسمشاه عمى ذلظ ، فاألمة حيشسا تيتع بتدويج نػعاف ؛ تص
 شبابيا أمة عاقمة ، وتدعى لبشاء ذاتيا بشاء عطيسًا .
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 ) البج مغ االىتساـ بالذباب بتأميغ فخص عسل ومداكغ وزواج 

 في القخآف الكخيع يقػؿ هللا تعالى : 

ُ ِمْغ َفْزِمِو ﴾﴿ ِإْف َيُكػُنػا   ُفَقَخاَء ُيْغِشِيْع َّللَّ

 [31] سػرة الشػر: 

 تيديخ الدواج و ىػ أمخ إليي مػجو ألولي األمخ :

 ﴿ َوَأْنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع ﴾

 [ 231] سػرة الشػر: 

أمخ إليي ، و كل أمخ في القخآف الكخيع يقتزي 
الػجػب ، وىحا األمخ مػجو ألولي األمخ ، مثبًل 
تيديخ البيػت بتقديط مخيح ، تأميغ فخص عسل ، 

لة لتيديخ الدواج وإال كانت فبل بج أف تتجخل الجو 
، وهللا مخة سسعت عغ بمجة عخبية إسبلمية عجد فتشة
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 بيػت الجعارة رقع فمكي ، شخؽ الدواج مغمقة .

تفمتي كحلظ ، ولكشو عمى ألدشة النحخاؼ لع يرل إلى ىحا الحج التفمتي ، ولكغ االنحخاؼ في غاية الخصػرة وىػ ا
بعس مغ يشتدبػف لمعمع ، فقج درس بعس الباحثيغ أنػاعًا كثيخة لمديجات التي ضيخت في العقػد األخيخة مثل 
الدواج فخيشج ، ىشاؾ محاوالت لتذػيو ىحه الخابصة حتى تربح لتشتقل مغ حالة تأبيج إلى تػقيت ، أو يربح 

 بائجة . الدواج لثبلث ساعات أو ربسا عبلقة

 محاوالت لتذػيو الخابصة الدوجية :

ىحا اجتيادؼ ويقيشي وهللا أعمع ؛ ما لع يكغ عمى 
التأبيج الدواج باشل ، مسكغ أف يريخ شبلقًا ما كاف 
في األصل ، أما حيشسا يصمق اإلنداف وىػ ناوؼ 
التأبيج ال يػجج مذكمة ، يكػف في شيء لع يكغ 

يحه مذكمة كبيخة ضاىخًا ، أما حيشسا يتدوج ليصمق ف
ججًا ، ىحا غجر ، ومغ يخضى البشتو أف يكػف 
زواجيا مؤقتًا ؟ ال أحج يخضى ، وعامل الشاس كسا 

 تحب أف يعاممػؾ .

الدواج ىحا الخابصة العطيسة يجب أف تقـػ عمى أسذ ثابتة ، وربسا الحجيث عغ الساؿ وعغ أىسيتو ال يكفي 
اؿ ال وجػد الساؿ ، فكع مغ غشي حارس لسالو وليذ مدتستعًا بو ؟! الختيار الدوج ، ألف األصل ىػ استخجاـ الس

 لحلظ الحجيث : 

 )) إذا جاءكع مغ تخضػف ديشو و خمقو فدوجػه ... ((

 ] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [
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 الدواج رابصة عطيسة تقـػ عمى أسذ ثابتة :

إجابة محىمة ، قالت : إف أسػأ خمق زوج أراد أف يشرح زوجتو في الخصبة قاؿ : إف في خمقي سػءًا ، أجابتو 
 مشظ مغ حاجظ لدػء الخمق .

 

 الدواج رابصة عطيسة تقـػ عمى أسذ ثابتة 

الحقيقة أنا أجتيج وأقػؿ : إذا كاف اإليساف متػافخًا لمدوجيغ فالقزية سيمة ججًا ، الدواج اإلسبلمي الرحيح هللا 
بيغ الدوجيغ ، كل شخؼ يخذى هللا أف يطمع الصخؼ اآلخخ ، وكل شخؼ يتقخب إلى هللا بخجمة الصخؼ اآلخخ ، 

 أف يطمع الصخؼ اآلخخ ، والصخؼ اآلخخ يتقخب إلى مثل ىحا الدواج وجج ليبقى ، ما داـ الصخؼ األوؿ يخذى هللا
 هللا بخجمة الصخؼ األوؿ فسثل ىحا الدواج بشي ليبقى . 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الثالث : أحكاـ الدواجالفرل 
 ( : أنػاع الدواج 3 - 2الجرس ) 

 نكاح غيخ السدمسات( :  3 - 2الجرس ) 

 ( : شخوط الدواج 3 - 3الجرس ) 
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 الدواج أحكاـ:  الفرل الثالث

 ( : أنػاع الدواج 3 - 1الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
اتباعو، وأرنا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا 

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحيغ.

 مقجمة تحكيخية:

، في الجرس الساضي بجأنا مػضػع الدواج، وكشت قبل أسابيع عجة عالجشا مػضػع فقو الساؿ،  أييا اإلخػة األكاـر
ػضػعيغ يسداف كل إنداف مغ دوف استثشاء، كدب الساؿ ومػضػع الدواج، وإف تدعة والحؼ أراه أف أخصخ م

 أعذار السعاصي مغ كدب الساؿ ومغ عبلقة الخجل بالشداء.

وقج تحجثشا مميًا عغ شخؽ كدب الساؿ، وعغ الصخيق السحخمة، وعغ الصخيق التي أراده هللا عد وجل، وانتقمشا إلى 
 مػضػع الدواج. 

 مػضػع الدواج: حاجة الشاس إلى

قج يقػؿ قائل: إف مػضػع الفقو مػضػع جاؼ، حقيقة مػضػع الفقو مػضػع جاؼ، ومػضػع شائظ، يكػف جافًا 
إذا عالج مػضػعات بعيجًة عغ حياة الشاس، مثبًل: مػضػع العبيج واإليساء، اآلف ال يػجج شيء مغ ىحا، مػضػع 

و كثيخة ججًا، إذا عالجتيا يذعخ الشاس بعيج عغ حياتشا، وعغ واقعشا، وعسا يحيط بشا، ىشاؾ مػضػعات في الفق
أنيع ليدػا بحاجة إليظ، لكغ ىشاؾ مػضػعات الشاس جسيعًا في أمّذ الحاجة إلييا، ألنو ال يخمػ إنداف إف كاف 
شابًا ىػ في شخيق الدواج، وإف كاف متدوجًا بإمكانو أف يحدغ عبلقتو الدوجية، يخفع مغ مدتػاىا، بإمكانو أف 
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ئسة بيشو وبيغ زوجتو، ألنو إذا رجع إلى هللا عد وجل، ووقف عشج حجوده صار زوجًا ناجحًا، يحل السذكبلت القا
 .وإذا عخفت زوجتو ربيا ووقفت عشج حجوده أصبحت زوجًة ناجحة 

والحقيقة انو ال يػجج قخار يتخحه اإلنداف في حياتو 
أخصخ مغ قخار زواجو، ألف أؼ شيء آخخ غيخ 

يخ فيو سيبًل، ىحا البيت الدوجة يكػف التبجيل والتغي
غيخ مشاسب يباع، ىحه السخكبة غيخ مشاسبة تباع، 
ىحه الحخفة غيخ مشاسبة تدتبجؿ، لكغ الدوجة شخيكة 
الحياة، وأـ األوالد، وعبلقات وفي بشاء، ىحا الصفل 
ىحه أمو، وىحا أبػه، فإذا افتخقا مدِّؽ الصفل تسامًا، فسا 

، ومخكبة في قػلظ بإنداف ربصت يجه ورجمو في مخكبة
مخكبة، والسخكبتاف تباعجتا عغ بعزيسا البعس، صجقػني ىحا السثل ال يبتعج كثيخًا عغ الصبلؽ، فالبشاء يتسدؽ، 
ىحا أبػىع، وىحه أميع، وقج افتخقا، لحلظ الصبلؽ ييتد لو عخش الخحسغ، ألنو تيجيع أسخة، وتذخيج أوالد، وتقصيع 

بغي أف يكػف الدواج في تأٍف كثيخ، بجراسة شػيمة، ببحث عسيق، بحث أوصاؿ، وما داـ الصبلؽ بيحه الخصػرة فيش
دقيق، بتخيث، بدؤاؿ، لحلظ يعج مػضػع الدواج، ومػضػع كدب الساؿ مغ أخصخ السػضػعات التي يعالجيا 
الفقو اإلسبلمي، ألف كل واحج مغ الحاضخيغ، وأنا معكع إف كاف أعدب مقجـ عمى زواج يحتاج إلى نػر، كيف 

 لدوجة.يختار ا

 َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ َعْسِخو ْبِغ اْلَعاِص َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

اِلَحُة ((  ْنَيا اْلَسْخَأُة الرَّ ْنَيا ُكمََّيا َمَتاٌع، َوَخْيُخ َمَتاِع الجُّ  )) ِإفَّ الجُّ

وجيا وأوالدىا، وإما أف تكػف مرجر شقاء ال حجود لو لدوجيا الدوجة إما أف تكػف مرجر سعادة ال حجود لو لد 
وأوالدىا، إذًا أخصخ ما في الدواج حدغ اختيار الدوجة، اآلف فبلف تدوج، إذا كشت متدوجًا ىحا السػضػع يفيجؾ 
قة في تدويج بشاتظ، وفي تدويج أوالدؾ، وإذا كشت متدوجًا فيحا السػضػع يفيجؾ في رفع العبلقة الدوجية مغ عبل
رتيبٍة ال معشى ليا، مغ عبلقة مرمحية إلى عبلقٍة مفعسٍة بالػد، كل ىحا يخفع، لحلظ ىحا السػضػع مغ 

 السػضػعات الخصيخة في حياة السدمسيغ.
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وىشاؾ عامل آخخ، ىػ أف الحؼ يجعػ إلى هللا عد وجل شاء أـ أبى تعخض عميو مذكبلت إخػانو، أعجبو أـ لع 
ؼ لو مغ يعمسو، وىحا مخجعو، يا سيجؼ، ىكحا حرل معي البارحة، حرل بيشيسا يعجبو، ىحا قجره، فاألخ الح

خبلؼ، تفعل معي ىكحا، وقج يأتي والج الدوجة يتحجث حجيثًا مخيفًا عغ الدوج، وعغ فطاضتو، وقدػتو، وعغ، 
ىحا  وعغ، ىحه السذكبلت تخجع في أغمب األحياف إلى مخالفة الذخع في اختيار الدوجة، لحلظ أييا الذباب

 مػضػع دقيق ججًا.

مخة ثانية أقػؿ لكع: أخصخ قخار يأخحه الذباب مغ دوف استثشاء قخار الدواج، ألف الدوجة ليذ مغ الديل أف 
 تفارقيا، ألنو بيشكسا أوالد وبشاء، وفي الجرس الساضي تحجثشا عغ الدواج وعغ زواج الجاىمية. 

 ُحكع الدواج:

واليـػ درسشا عغ حكع الدواج، ىشاؾ زواج واجب يخقى إلى مدتػػ الفخض، وىشاؾ يػجج زواج مدتحب، وزواج 
، وكل واحٍج لو وضع خاص، كل واحٍج لو حكع خاص في زواجو، فسا الدواج  مباح، وزواج مكخوه، وزواج محـخ

 الػاجب ؟ ومتى يكػف الدواج فخضًا ؟ 

 الدواج الػاجب: – 1

يجب الدواج عمى مغ قجر عميو، قاؿ العمساء: 
صحتو شيبة، لو دخل، ولو بيت، أوؿ شخط يجب 
الدواج عمى مغ قجر عميو، وتاقت نفدو إليو، وخذي 
العشت، مقاومتو ىذة، ويخاؼ أف تدؿ قجمو، والسيسا 
الحيغ يتعاممػف في ميشيع مع الشداء، فأف تدؿ قجـ 
ىؤالء احتساؿ كبيخ، لحلظ مغ قجر عميو، وتاقت 

إليو، وخذي العشت، ىحا اإلنداف الدواج فخض نفدو 
في حقو، لساذا ؟ ألف الذخيعة ليا خسدة مقاصج 

أساسية، والذخيعة مرمحة كميا، رحسة كميا، عجؿ كميا، أوؿ مقرج صيانة الجيغ ىحا، أوؿ مقرج في الحياة، 
مغ الدساء إلى األرض أىػف ومغ صيانة الجيغ الدواج، ألنو إذا زلت قجـ اإلنداف سقط مغ عيغ هللا، وألف يدقط 
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مغ أف يدقط مغ عيغ هللا، وإذا زلت قجـ اإلنداف، وشعخ أف بيشو وبيغ هللا حجبًا كثيفة يػشظ أف يزل وتحبط 
 معشػياتو.

أنا أعمع أف بعس الذباب الحيغ زلت أقجاميع يتسشػف أف يجمجوا في السدجج، لعل هللا يغفخ ليع، ال أحج ييػف مغ 
زلت قجـ اإلنداف شعخ أف بيشو وبيغ هللا حجبًا كثيخٍة، وأف التػبة أصعب عمييا مغ كل شيء، مغبة االنحخاؼ، إذا 

لحلظ صيانة الشفذ مغ معرية هللا، ومغ زلة القجـ ىحا مقرج كبيخ ييػف أمامو كل مقرج، لحلظ الدواج الػاجب، 
آلف نطخًا لسا يصفح بو الصخيق مغ وىحا الكبلـ بحق الذباب، وبحق اآلباء، أقػؿ ىحا الكبلـ مخات عجيجة، ألّف ا

فداد ومغ فتغ، ومغ نداٍء كاسيات عاريات، مغ نداٍء يبخزف كل ما عشجىغ في الصخيق ليؤالء الذباب، األب 
الحؼ بإمكانو أف يدوج ابشو، وال يدوجو إمداكًا وحخصًا، إذا زلت قجـ ابشو أقػؿ لكع وال أبالغ: وهللا الحؼ ال إلو إال 

شو في رقبتو يـػ القيامة، وربسا قاؿ االبغ: يا رب، إف أبي كاف قادرًا عمى تدويجي، قادرًا عمى ىػ إف زلة قجـ اب
أف يحرششي، يا رب ال أدخل الشار قبل أف أدخل أبي قبمي، الحؼ عشجه فتاة، وبإمكانو أف يداعج شاب بتأميغ 

خاؼ، وىػ ال يجرؼ، وىػ ال يخيج، وىحا مأوػ ليحا الذاب إذا تدوج ىحه الفتاة فمع يفعل قػػ، في نفذ ابشتو االنح
 معشى قػلو تعالى: 

ُ ِمْغ َفْزِمِو َوالَِّحيَغ َيْبَتُغػَف اْلِكتَ  اَب ِمسَّا َمَمَكْت َأْيَساُنُكْع ﴿ َوْلَيْدَتْعِفِف الَِّحيَغ اَل َيِجُجوَف ِنَكاحًا َحتَّى ُيْغِشَيُيُع َّللَّ
شًا َخْيخًا َوَآُتػُىْع ِمْغ َماِؿ َّللَِّ الَِّحي َآَتاُكْع َواَل ُتْكِخُىػا َفَتَياِتُكْع َعَمى اْلِبَغاِء ِإْف َأَرْدَف َتَحرُّ َفَكاِتُبػُىْع ِإْف َعِمْسُتْع ِفيِيْع 

ْنَيا َوَمْغ ُيْكِخْىُيغَّ َفِإفَّ َّللََّ ِمْغ َبْعِج ِإْكَخاِىِيغَّ َغُفػٌر َرِحيٌع ﴾  ِلَتْبَتُغػا َعَخَض اْلَحَياِة الجُّ

 سػرة الشػر () 

يجب أف يكػف في ذىغ أؼ أب أف يدوج أبشاءه وبشاتو، أف يقجـ ما يدتصيع، ىحا أعطع عسل، واألبػة الكاممة تؤىل 
اإلنداف لتجخمو الجشة، الدواج فخض عمى مغ قجر عميو، وتاقت نفدو إليو، وخذي العشت، ىحا اإلنداف الدواج 

يا مغ السعرية مقرج أساسي مغ مقاصج الذخيعة، وال يتع فخض في حقو، لساذا ؟ ألف إعفاؼ الشفذ، وتحريش
إحراف الشفذ وال يتع إعفافيا، وال يتع لمخجل غس برخه إال بالدواج، كسا ورد في بعس األحاديث ِمغ َقْػِؿ 

 الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 
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نَُّو َأَغسُّ ِلْمَبَرِخ، َوَأْحَرُغ ِلْمَفْخِج، َوَىْل َيَتَدوَُّج َمْغ ال َأَرَب َلُو ِفي )) َمِغ اْسَتَصاَع ِمْشُكُع اْلَباَءَة َفْمَيَتَدوَّْج، أل 
 الشَِّكاِح(( 

 ] مدمع[

لحلظ اآلباء واألميات والذباب يجب أف يكػف ىحا ماثبًل أماميع، أما إذا تاقت نفدو إلى الدواج، وعجد عشو، 
 وتعالى، يشصبق عميو قػلو تعالى:  وخاؼ العشت ماذا يفعل ؟ ىحا قجر هللا سبحانو

ُ ِمْغ َفْزِمِو َوالَِّحيَغ َيْبَتُغػَف اْلِكتَ  اَب ِمسَّا َمَمَكْت َأْيَساُنُكْع ﴿ َوْلَيْدَتْعِفِف الَِّحيَغ اَل َيِجُجوَف ِنَكاحًا َحتَّى ُيْغِشَيُيُع َّللَّ
شًا َفَكاِتُبػُىْع ِإْف َعِمْسُتْع ِفيِيْع َخْيخًا َوَآُتػُىْع ِمْغ  َماِؿ َّللَِّ الَِّحي َآَتاُكْع َواَل ُتْكِخُىػا َفَتَياِتُكْع َعَمى اْلِبَغاِء ِإْف َأَرْدَف َتَحرُّ

ْنَيا َوَمْغ ُيْكِخْىُيغَّ َفِإفَّ َّللََّ ِمْغ َبْعِج ِإْكَخاِىِيغَّ َغُفػٌر َرِحيٌع ﴾  ِلَتْبَتُغػا َعَخَض اْلَحَياِة الجُّ

 ) سػرة الشػر (

 اقت نفدو لمدواج ولع يقجر عميو ؟ما حكُع مغ ت

تاقت نفدو إلى الدواج، وعجد عشو، وخاؼ العشت، وىػ مؤمغ، يا رب إف لع ترخؼ عشي كيجىغ أصُب إلييغ، 
، لقػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ في الحجيث الرحيح عغ  مثل ىحا اإلنداف عميو أف يربخ، وعميو أف يرـػ

 َوَسمََّع َشَباًبا ال َنِجُج َشْيًئا َفَقاَؿ َلَشا َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع:  َعْبِج َّللاَِّ َقاَؿ: ُكشَّا َمَع الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيوِ 

َباِب، َمِغ اْسَتَصاَع اْلَباَءَة َفْمَيَتَدوَّْج َفِإنَُّو، َأَغسُّ ِلْمَبَرِخ، َوَأْحَرُغ ِلْمَفْخِج،  َمْيِو َوَمْغ َلْع َيْدَتِصْع َفعَ )) َيا َمْعَذَخ الذَّ
ـِ، َفِإنَُّو َلُو ِوَجاٌء ((  ْػ  ِبالرَّ

معشى ىحا أف الذاب إلى أف يتدوج إذا مؤل وقتو في األعساؿ الصيبة، في حفع القخآف الكخيع، في العمع الذخعي، 
في شمب العمع الجنيػؼ، في تحريل الذيادات، في إتقاف الرشعات، يجب عمى الذاب السؤمغ أف يسؤل وقتو 

ؼ واألخخوؼ، ألف إمبلء ىحا الػقت، وغس برخه، واالبتعاد عغ أماكغ الذبيات، ومػاشغ الفتغ، بالعسل الجنيػ 
وعغ رفقاء الدػء، وعغ قخاءة السػضػعات التي تثيخ الغخائد، واالبتعاد عغ أجيدة الميػ، وعغ السدمدبلت، وعغ 

بعجىا شسأنيشة، ومتفخغًا االختبلط ىحا كمو يجعمو في حرغ حريغ، وفي حخز حخيد، يجعمو في شسأنيشة ما 
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، فإف الرـػ لو وجاء،  لبشاء ذاتو، ىحا الحل الثاني، تاقت نفدو إليو، وخذي العشت، ولع يقجر عميو، فعميو بالرـػ
 ىحا الدواج الػاجب.

 الدواج السدتحب: – 2

هللا عميو، فإف  أما الدواج السدتحب، فإف كاف تائقًا لو، وقادرًا عميو، لكشو يأمغ عمى نفدو مغ اقتخاؼ ما حـخ
الدواج مدتحب لو، تاقت نفدو إليو، وىػ يقجر عميو، لكغ بعيج عغ أف تدؿ قجمو، وال يخذى عمى نفدو العشت، 
مثل ىحا اإلنداف الدواج في حقو مدتحب، لكغ ىػ أولى مغ التفخغ لمعبادة، ألنو سشة، ىحه سشتي، فسغ رغب 

 لى مغ الخىبانية التي ابتجعيا الشرارػ.عشيا فميذ مغ أمتي، ىحه سشة هللا في خمقو، ىي أو 

نقصة ميسة ججًا في آية دائسًا أذكخىا، وليذ ليا عبلقة بالدواج، لكغ سبحاف هللا ! كمسا أقخأ ىحه اآلية أشعخ أف 
 معشاىا شامل، قاؿ تعالى: 

ـِ ِإْف َتُكػُنػا َتْأَلُسػَف َفِإنَُّيْع  َيْأَلُسػَف َكَسا َتْأَلُسػَف َوَتْخُجػَف ِمَغ َّللَِّ َما اَل َيْخُجػَف َوَكاَف ﴿ َواَل َتِيُشػا ِفي اْبِتَغاِء اْلَقْػ
ُ َعِميسًا َحِكيسًا ﴾  َّللَّ

 ) سػرة الشداء (

إّف الدوج السؤمغ الرادؽ لو أىجاؼ مغ الدواج نبيمة 
ججًا، أحج أكبخ أىجافو إنجاب الحرية الرالحة، أحج 

لشاس مغ بعجؾ، أكبخ أىجافو أف يكػف لظ ولج يشفع ا
أف يكػف لظ ولج يعمع الشاس الخيخ، أف يكػف لظ ولج 
يقخب الشاس إلى هللا عد وجل، ألّف امتجاد الحرية 
امتجاد لآلباء، لحلظ مغ أقّل أىجاؼ الدواج االستستاع، 
لكغ أعطع أىجافو الكبخػ في نطخ السؤمغ ىي العسل 
الرالح، اإلنداف يتقخب إلى هللا بالدوجة الرالحة، 

 األخح بيجىا إلى هللا عد وجل، بتػجيييا الػجية الرحيحة، بتخبيتيا التخبية الرحيحة.ب
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 روػ الصبخاني عغ سعج بغ أبي وقاص أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

 )) إف هللا أبجلشا بالخىبانية الحشفية الدسحة (( 

 ] ورد في األثخ[

د وجل ال يتقخب إليو بالحخماف، ولكغ يتقخب إليو بتشفيح أمخه ونييو، الخىبانية ليدت تقخبًا إلى هللا عد وجل، هللا ع
 الذقاء أو بحؿ الجيج، والحخماف ليذ مصمػب لحاتو، السصمػب لحاتو أف تصبق مشيج هللا عد وجل.

 َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

ي ُمَكاِثٌخ ِبُكُع األَمَع، َوَمْغ َكاَف َذا َشػْ )) الشَِّكاُح ِمْغ ُسشَّ  ُجػا، َفِإنِّ ٍؿ ِتي، َفَسْغ َلْع َيْعَسْل ِبُدشَِّتي َفَمْيَذ ِمشِّي، َوَتَدوَّ
ْػـَ َلُو ِوَجاٌء ((  ـِ، َفِإفَّ الرَّ َيا  َفْمَيْشِكْح، َوَمْغ َلْع َيِجْج َفَعَمْيِو ِبالرِّ

، وزواج فخض لسغ  قجر عميو، وتاقت نفدو إليو، وخذي العشت، مغ تاقت نفدو إليو، وخذي عشجنا زواج محـخ
، ومغ قجر عميو، وتاقت نفدو إليو، ولع يخر العشت فالدواج  العشت، ولع يقجر عميو فعميو بالربخ والرـػ

 مدتحب، لكشو أولى مغ التفخغ لمعبادة، لقػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ:

َرِغَب َعْغ ْخَذاُكْع َّللَِّ، َوَأْتَقاُكْع َلُو، َلِكشِّي َأُصػـُ َوُأْفِصُخ، َوُأَصمِّي َوَأْرُقُج، َوَأَتَدوَُّج الشَِّداَء، َفَسْغ ))... َأَما َوَّللَِّ ِإنِّي أل
 ُسشَِّتي َفَمْيَذ ِمشِّي (( 

 ] البخارؼ[

ـ: – 3  الدواج السحخَّ

في السعاشخة واإلنفاؽ، الدوجة ليا مصمباف  أما الدواج السحـخ فيحـخ الدواج عمى كل رجل يخل بحقػؽ الدوجة
أساسياف، السصمب األوؿ: أف تعاشخىا كدوجة، والثاني: أف تشفق عمييا، فسغ أخل بحقػؽ الدوجة في السعاشخة 
واإلنفاؽ ىحا حـخ عميو الدواج، ألف يفزي إلى ضمع، امخأة تعير بيغ أبػييا عيذًة رغيجًة ىادئًة، شيبًة، فمسا 

أىميا، وضمستيا، وقدػت عمييا، وحخمتيا، وأىشتيا، وضخبتيا، أنت ضمست، والطمع ضمسات يـػ أخحتيا مغ بيغ 
القيامة، أخصخ شيء في الحياة أف تكػف سببًا لذقاء إنداف، اإلنداف بشياف هللا، وممعػف مغ أىاف بشياف هللا، وهللا 
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ع عغ قدػتيع في السعاممة، وعغ أنا أستسع مغ بعس اإلخػة مسغ زوجػا بشاتيع ألشخاص ليدػا أكفاء، أستس
 وحذيتيع في معاممة الدوجة، وعغ ضمسيع ليا الذيء الكثيخ.

ىشاؾ أشخاص وحػش، واإلنداف مغ دوف عمع وحر، إذا تحخؾ وفق ندواتو وشيػاتو أصبح كالػحر تسامًا، قدػة 
ة ما بعجىا فطاضة، ما بعجىا قدػة، قمب كالرخخ، كبلـ أقدى مغ الحجخ، بخل ال يحتسل، بعج عغ هللا، فطاض

 وقج قيل: الدواج رؽ، فميشطخ أحجكع أيغ يزع كخيستو.

 الشبي عميو الربلة والدبلـ قاؿ: 

)) فاشسة بزعة مشي، مغ أكخميا فقج أكخمشي، ومغ 
 بغزيا فقج بغزشي (( 

 ] الجامع الرغيخ عغ السدػر بغ مخخمة [

البشت غالية ججًا، فإذا كاف يدمع ابشتو لدوج يزخبيا، 
لدوج يجيعيا، لدوج بخيل كل الخدف مقفمة، الصعاـ 
مقفػؿ عميو فقج أىانيا، وما مغ صفة أشج في الخجل 

 مغ البخل.

يحـخ الدواج عمى كل رجل يخل بحقػؽ الدوجة في السعاشخة واإلنفاؽ إذا عمع أف الدوج أنو يعجد عغ اإلنفاؽ 
، وإذا عمست الدوجة أنيا ال تدتصيع أف  عمى الدوجة، أو يعجد عغ أف يؤدؼ ليا حقيا، فالدواج في حقو محـخ

تحرغ زوجيا، وال أف تقـػ بػاجباتو فقبػليا بيحا الدواج فيو حخمة، يجب أف تشرح، وإذا أخفى اإلنداف العيب، 
 ثع كذف العيب فيحا تجليذ، وىحا تغخيخ، وىحا كحب، وىحا يدتػجب رد الدواج بجعػػ التجليذ أو إخفاء العيب.

ض خصيخ في أحج الدوجيغ، أو مخض يسشع الدوج مغ أف يعاشخ زوجتو، لكغ ىشاؾ أشياء بديصة أحيانا يكػف مخ 
 ال داعي أف تحكخ، أما العيػب الخصيخة التي تدبب شقاًء زوجيًا فيحه يجب أف تعمع، وإال كاف الدواج محخًما.
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 الدواج السكخوه: – 4

واإلنفاؽ، لكغ ال يقع ضخرًا كبيخًا بالسخأة، امخأة غشية يكخه الدواج في حق مغ يخل في حقػؽ الدوجة في السعاشخة 
ليدت بحاجة إلى الدوج، ونفديا ال تتػؽ إلى معاشختو، فتدوجت، وىػ أخل بحقيا في السعاشخة وباإلنفاؽ، لكغ 
أما إذا  ىحا اإلخبلؿ لصبيعتيا ولغشاىا لغ يؤثخ فييا تأثيخًا بميغًا، فيحا الدواج بحق ىحا الدوج مكخوه، وليذ محخمًا،

 انتفت الجواعي والسحطػرات فالدواج مباح.

فعشجنا خسدة أحكاـ، الحكع األوؿ الدواج الػاجب والسدتحب، والسحـخ والسكخوه، والسباح، مغ دوف دوافع، ومغ 
دوف محطػرات مباح، بجافع شجيج، وىشاؾ قجرة، وىشاؾ شػؽ، وىشاؾ خػؼ العشت فيػ واجب، ىشاؾ قجرة، وىشاؾ 

 يخذى العشت، ىحا الدواج مدتحب.تػؽ، لكغ ال 

ىشاؾ فخوؽ فخدية أييا اإلخػة، اإلنداف تػقو لمشداء، وتػؽ الشداء لمخجاؿ فيو درجات، ىشاؾ حج إف لع يخَو ىحه 
الخغبة، ربسا وقع في الدنا، أو وقعت في الدنا، وىحه درجات، كل إنداف لو درجة معيشة في ىحا السػضػع، وىػ 

 ميو الربلة والدبلـ نيى عغ التبتل، والتبتل تخؾ الدواج، واالنقصاع لمعبادة.أعمع بشفدو، لكغ الشبي ع

 ػَؿ َّللاَِّ: َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ َعْسٍخو َقاَؿ: َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاَؿ َيا َرسُ 

ـُ (( )) اْئَحْف ِلي َأْف َأْخَتِرَي، َفَقاَؿ َرسُ  َيا ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: ِخَراُء ُأمَِّتي الرِّ  ػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ

 ] الجامع الرغيخ [

ىحا تغييخ لخمق هللا عد وجل، الخالق العطيع خصط، وصسع، وقشغ، احتخامظ لدششو، ولقػانيشو، ولمفصخة التي فصخ 
 ؿ قخآف في حقو، قاؿ تعالى: الشاس عمييا، ىحا مغ العبادة، أحج الرحابة أراد التبتل، فشد 

ُ َلُكْع َواَل َتْعَتُجوا ِإفَّ َّللََّ اَل يُ  َباِت َما َأَحلَّ َّللَّ  ِحبُّ اْلُسْعَتِجيَغ ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اَل ُتَحخُِّمػا َشيِّ

 ) سػرة السائجة (

بالسشاسبة، لػ فخضشا أف إنداًنا تأخخ زواجو، أو أف امخأة مؤمشًة كخيسًة فاتيا قصار الدواج، أو أنيا زوجت وشمقت، 
لكغ إذا كانت تعخؼ هللا عد وجل فاهلل عد وجل يجعل ليا مغ األنذ بقخبو ما يغشييا عغ الدواج، وليذ بيجىا، 
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ا تفعل ؟ إذا كانت راضية بقزاء هللا وقجره ربسا كاف ىحا وىي عمييا أف تدعى، فإذا سعت ولع تفمح بالدواج ماذ
أندب شيء ليا، وهللا أعمع، ولػ كذف الغصاء الختختع الػاقع، وسيجنا عمي يقػؿ: >> وهللا لػ كذف الغصاء ما 
 ازددت يقيشًا <<، يعشي لذجة إيسانو باهلل عد وجل يقيشو قبل كذف الغصاء كيقيشو بعج كذف الغصاء، قاؿ تعالى:

ػا َشْيئًا َوُىَػ َشخٌّ َلُكْع ﴿ ُكِتَب َعَمْيُكُع اْلِقَتاُؿ َوُىَػ ُكْخٌه َلُكْع َوَعَدى َأْف َتْكَخُىػا َشْيئًا َوُىَػ َخْيٌخ َلُكْع َوَعَدى َأْف ُتِحبُّ 
ُ َيْعَمُع َوَأْنُتْع اَل َتْعَمُسػَف ﴾   َوَّللَّ

 ) سػرة البقخة (

تفخيغًا إجباريًا، وأحيانا يفخغ ىحه السخأة تفخيغًا إجباريًا، الدواج مذغمة،  أحيانا ربشا عد وجل يفخغ ىحا اإلنداف
 مجبشة، مبخمة، ال تعخؼ أيغ الخيخ، السؤمغ راض بقزاء هللا.

 ىع األحبة إف جاروا وإف عجلػا فميذ عشيع معجؿ وإف عػجلػا 
 وهللا وإف فتتػا فػي حبيع كبجي باؽ عمى حبيع راض بسا فعمػا 

أسعى، فإف فاتشي قصار الدواج ماذا أفعل ؟ أحتدب ىحا عشج هللا، وأشتغل بالرمػات، وقياـ الميل، أنا عمي أف 
والحكخ، وشاعة هللا، والجعػة إلى هللا، ونذخ العمع، فإذا كذف الغصاء كانت ىحه السخأة التي فاتيا قصار الدواج، 

 تعخؼ هللا عد وجل إذا رحع إندانًا يخحسو، واشتغمت بصاعة هللا أكخميا هللا بجشة عخضيا الدساوات واألرض، ال
وىػ أعدب، فيدعج سعادة تفػؽ الستدوجيغ، وإذا رحع امخأًة وىي عدباء، أو وىي عانذ، ربسا رحسيا رحسًة تفػؽ 

 كل ما رحست بو الستدوجات، فعمى اإلنداف أف يخضى بقزاء هللا وقجره.

 َعْغ َسُسَخَة 

 ُ  َعَمْيِو َوَسمََّع َنَيى َعِغ التََّبتُِّل (( )) َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى َّللَّ

 ] التخمحؼ، ابغ ماجو، الشدائي [

 قاؿ تعالى: 

ُ َلُكْع َواَل َتْعَتُجوا ِإفَّ َّللََّ اَل يُ  َباِت َما َأَحلَّ َّللَّ  ِحبُّ اْلُسْعَتِجيَغ ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اَل ُتَحخُِّمػا َشيِّ

 ) سػرة السائجة (
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ـ الدواُج عمى الحج ؟أى  ل ُيَقجَّ

عشجنا بحث صغيخ ججًا، وىػ ىل يقجـ الدواج عمى الحج، أـ يقجـ الحج عمى الدواج ؟ وإذا قمشا: الحج، نقرج بو 
حج الفخض ؟ فإذا لع يتدوج اإلنداف، وال يخاؼ، ويتحسل السدؤولية، ال يعسل، يخاؼ مغ الساؿ الحخاـ، ىحا صار 

، صار إنداناً  سمبيًا، والجشة ال تجخميا إال بالعسل، والعسل مجالو التعامل مع الشاس، لحلظ ورد عغ  عزػًا أشلَّ
 الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 

)) السدمع إذا كاف مخالصا الشاس، ويربخ عمى أذاىع خيخ مغ السدمع الحي ال يخالط الشاس، وال يربخ عمى 
 أذاىع (( 

 ] التخمحؼ، ابغ ماجو عغ ابغ عسخ[

 فالدؤاؿ اآلية الكخيسة: 

َباِت أُ  ِبيَغ َوالصَّيُِّبػَف ِلمصَّيِّ َباُت ِلمصَّيِّ وَلِئَظ ُمَبخَُّءوَف ِمسَّا َيُقػُلػَف َلُيْع ﴿ اْلَخِبيَثاُت ِلْمَخِبيِثيَغ َواْلَخِبيُثػَف ِلْمَخِبيَثاِت َوالصَّيِّ
 َمْغِفَخٌة َوِرْزٌؽ َكِخيٌع ﴾

 ) سػرة الشػر (

سجتسع إنداًنا ممًكا، وعشجه زوجة شخيخة، أو العكذ، امخأة شيبة شاىخة، مؤمشة شائعة هلل عد أال تججوف في ال
وجل، وعشجىا زوج كالػحر، فسا معشى ىحه اآلية ؟ وفي السجتسع أمثمة كثيخة ؟ قل: ىحه اآلية صيغت صياغًة 

دؼ أنتع خمفائي في األرض، أنتع خبخية، لكغ السخاد مشيا إنذائي، يعشي يشبغي أف يكػف الصيبػف لمصيبات، يا عبا
 مخيخوف، دققػا، يشبغي أف يكػف الصيبػف لمصيبات.

أحيانا يكػف عشج إنداف بشت شاىخة حافطة لمقخآف الكخيع، متعمسة العمع الذخعي، يخصبيا إنداف جاىل، لكشو 
قخ عمسيا، ويحتقخ غشي، فيػافق األب عمى ىحا الدواج، وافق وما عمع أف ىحا الدواج قصعة مغ الجحيع، ىػ يحت

ديشيا، ويحتقخ ورعيا، ويعامميا بفطاضة، ىحه تحتاج إلى إنداف دّيغ يعخؼ قيسة حفطيا لكتاب هللا، وقيسة ديشيا، 
فالكفاءة في الدواج مػضػع ميع ججًا، لحلظ يقجـ الدواج عمى الحج إذا خذي الدوج العشت، وبعس العمساء قاؿ: 

 جمو، ألنو مغ تدوج ممظ نرف ديشو، فميتِق هللا في الشرف اآلخخ.يقجـ عمى حج الفخض، إذا خاؼ أف تدؿ ق
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الحقيقة كمسا تعقجت الحياة تأخخ سغ الدواج، وأبشاء 
الخيف يتدوجػف في العذخيشات، أبشاء السجف في 
الثبلثيشات، وكمسا تعقجت الحياة ارتفع سغ الدواج، 
وكمسا ارتفع سغ الدواج كثخ خصخ الفدق والفجػر، 

مغ عسل أشيب مغ الجعػة إلى الدواج في فمحلظ ما 
وقت مبكخ، وما مغ سبيل إلى ذلظ الدواج السبكخ إال 

 تحليل الرعاب.

مخة قمت لكع: ىشاؾ قخية مغ قخػ دمذق أنا أكبخىا، ىحه القخية اجتسع كبخاءىا، وقخروا أف ميخ البشت في ىحه 
غ تدييل الدواج، ابشتظ خصبت لبديا الدوج القخية خاتع وساعة فقط، وال نخيج سػػ ذلظ، وما مغ عسل أعطع م

سػارا رفيًعا فبل بأس، أو خاتًسا رخيًرا فبل بأس، ال تجقق إشبلقًا، الحياة جػىخىا الػفاؽ الدوجي، ىحا الحىب ال 
يقجـ وال يؤخخ، أما إذا شخط ثبلثسئة ألف ذىًبا، وغخفة الشـػ نحغ نختارىا، فحىبػا، واختاروا غخفة بثبلثسئة 

لًفا، فيحه العقبات ىي التي تجعػ إلى إحبلؿ الدفاح محل الدواج، وكمسا الصمبات كثخت، وتعقجت صار وخسديغ أ
شخيق الدواج مدجوًدا، ولحع الشداء رخيًرا، وكمسا رخز لحع الشداء غبل لحع الزأف، وكمسا قل ماء الحياء قل 

ا كثخ ماء الحياء كثخ ماء الدساء، ىحه ماء الدساء، ىحه قاعجة، أما إذا غبل لحع الشداء رخز لحع الزأف، وإذ
قاعجة، فمحلظ ىحه دعػة صارخة إلى تخفيف أعباء الدواج، وىشاؾ آية قخآنية تؤكج ىحا السعشى، سيجنا مػسى حيشسا 

 تدوج بشت سيجنا شعيب قاؿ تعالى: 

اِلحِ  ُ ِمَغ الرَّ  يَغ ﴾﴿ َوَما ُأِريُج َأْف َأُشقَّ َعَمْيَظ َسَتِجُجِني ِإْف َشاَء َّللَّ

 )سػرة القرز(

ىحه اآلية يجب أف تكػف شعار كل والج فتاة اتجاه مغ يخصب ابشتو، ) َوَما ُأِريُج َأْف َأُشقَّ َعَمْيَظ (، كمسا كبخ عقل 
، وال في الحىب، وال بسػقع السشدؿ، وكمسا صار التعمق بالسطاىخ والبعِج عغ  األب واألـ ال يجققػف ال بغخؼ الشـػ

 التجقيق، ويشتيي ىحا الدواج إلى شبلؽ، وال يداؿ في فتخة الخصػبة.جػىخ الحياة يريخ 
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قاؿ أب لريخه: أنا سػؼ أشمب مشظ الشقج بالتقديط، فقاؿ لو: كيف ىػ ىحا التقديط ؟ قاؿ لو: كل يـػ تكمع 
 ابشتي كمسة شيبة، كبلمظ الصيب، ومعاممتظ الصيبة، رحستظ بدوجتظ ىحا ىػ الشقج الحؼ تسمكو.

يزعػف عقبات، يزع ميًخا كبيًخا، وىػ ليذ عقبًة، ألف الدوج الفاسق الفاجخ يعامميا معاممة  ىشاؾ أشخاص
تصمب مشو بعج حيغ أف تعفيو مغ السيخ، ليفتح ليا الخبلص، فالسيخ ليذ عقبًة، ابحث عغ زوج مؤمغ، إف أحب 

خاؼ هللا، يخذى عقاب هللا عد ابشتظ أكخميا، وإف لع يحبيا لع يطمسيا، السؤمغ وقاؼ عشج كتاب هللا، السؤمغ ي
 وجل. 

 أحاديث مغ الدشة في اختيار الدوجة:

اآلف بعس البشػد التي وردت عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في اختيار الدوجة، وىحا كسا قمت قبل قميل يتخحه الذاب في 
 حياتو. 

 الحجيث األوؿ:

 الذيء الثاني: َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ َعْسٍخو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

ُجػ ُىغَّ ألْمَػاِلِيغَّ َفَعدَ  ، َوال َتَدوَّ ُجػا الشَِّداَء ِلُحْدِشِيغَّ َفَعَدى ُحْدُشُيغَّ َأْف ُيْخِدَيُيغَّ ، ى َأْمَػاُلُيغَّ أَ )) ال َتَدوَّ ْف ُتْصِغَيُيغَّ
يِغ، َوألَمٌة َخْخَماُء َسْػَداُء َذاُت ِديٍغ َأْفَزُل ((  ُجػُىغَّ َعَمى الجِّ  َوَلِكْغ َتَدوَّ

 ] ابغ ماجو[

الجساؿ مصمػب، لكغ إذا تجاوز حجًا معيشًا يربح ىحا الجساؿ عبئًا عمى الدوج، ىشاؾ مذكبلت، ىشاؾ تصمعات، 
 ، الخخماء ىي مذقػقة األذف، أو مذقػقة األنف.نطخات، قمق، والسقرػد لحدشيغ فقط

ىشاؾ شيء سػؼ أقػلو لكع، وىحا ال يعمسو إال هللا، سخ السػدة بيغ الدوجيغ بيج هللا، فعشجما يختار اإلنداف 
الدوجة السؤمشة، ولػ كاف مدتػاىا أقّل مغ غيخ السؤمشة، هللا عد وجل يخمق الػد بيشيسا، وىحا ليذ في يج أحج، 

ختار اإلنداف الدوجة األجسل، وأقّل ديشًا يختار ىحا الحؼ يخمقو هللا مغ الػد ال يكػف بيغ الدوجيغ، لحلظ وعشجما ي
 يألف جساليا، وتبقى فطاضتيا وكبخىا، وعشتيا وانحخافيا، السحرمة سعادة، وىي غيخ حاصمة.
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 كاف الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 بيشكسا في خيخ ((  )) بارؾ هللا لكع، و بارؾ عميكع، وجسع

 ] أبػ داود، ابغ ماجو عغ أبي ىخيخة[

أحيانًا يبارؾ هللا عد وجل لكل مغ الدوجيغ في صاحبو، ما معشى يبارؾ ؟ أؼ يشذخ الحب والػد، وإنجاب أوالد 
بخكة في البيت ومحبة، وأحيانا تكػف مداحة البيت أربعسئة متخ، فيو أثاث بخسدة مبلييغ، ثبلث مخكبات عمى 

ب، وال سعادة فيو، بل ىػ جحيع، الدعادة بيج هللا عد وجل، تأتي بالصاعة، إف هللا يعصي الرحة، والحكاء، البا
والساؿ، والجساؿ لمكثيخيغ مغ َخمقو، ولكشو يعصي الدكيشة بقجر ألصفيائو السؤمشيغ، حتى الػفاؽ الدوجي والدعادة 

 الدوجية تحتاج إلى شاعة هلل عد وجل.

ؿ: إذا بشي الدواج عمى شاعة هللا، ولػ افتقخ إلى معطع مقػمات نجاحو، ال بيت، وال الجخل في كل عقج قخاف أقػ 
كبيخ، وال الجساؿ،، تػلى هللا في عميائو التػفيق بيغ الدوجيغ، وإذا بشي الدواج عمى معرية هللا، ولػ تػافخت لو 

 كل أسباب الشجاح تػلى الذيصاف التفخيق بيشيسا.

لدوجية فميبحث عشيا في شاعة هللا، في البيت السدمع، ليبحث عشيا في أف يقف كل مغ فسغ يبحث عغ الدعادة ا
الدوجيغ عشج الحجود التي أرادىا هللا عد وجل، أيغ الرحابية التي كانت تقػؿ لدوجيا: يا فبلف، اتق هللا فيشا، 

إلى أف يزصخ إلى نربخ عمى الجػع، وال نربخ عمى الحخاـ، اآلف الدوجة تطل تزغط عمى زوجيا، وتزغط 
 أف يكدب الساؿ الحخاـ إرضاًء ليا، فيفقج ديشو وآخختو مغ أجل زوجتو ز

 الحجيث الثاني:

 حجيث ثالث، وىحا الحجيث رواه ابغ حباف:

 )) مغ تدوج امخأة لساليا لع يدده هللا إال فقخًا (( 

، تداىل في شخوط كثيخة، وغس أحيانا يكػف أب البشت غشيِّا، ويصسع الخاشب في ماليا، وال يشالو شيء يحكخ
برخه عغ ىحا العيب، وعغ ىحا العيب، وعغ قمة الجيغ، وعغ الذكل، وشسع في الساؿ، والساؿ لع يأِت، وبقيت 
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تمظ العيػب، ىحا معشى مغ تدوج امخأة لساليا لع يدده هللا إال فقخًا، ومغ تدوج امخأة لحدبيا لع يدده هللا إال دناءة، 
ه السخأة فديصخت عميو، مغ أبػؾ أنت ؟ وأيغ كاف بيتكع ؟ كل يـػ تقػؿ لو: أبي، فبل ىػ ارتقى بالدواج بيح
 يتحسل الدوج.

 ومغ تدوج امخأة ليغس بيا برخه، ويحرغ فخجو، أو يرل بيا رحسو بارؾ هللا لو فييا، وبارؾ ليا بو.
ال أحج فيع مشكع أف الجساؿ  أروع شيء في الدواج الشية الصيبة، أف تصمب مغ هللا زوجة مؤمشة، لكغ أعتقج أنو

غيخ مصمػب، والحدب غيخ مصمػب، ال، ىسا مصمػباف، لكغ أوؿ شمب أف يكػف فييا ديغ، ومع الجيغ جساؿ، 
 ديغ، ومع الجيغ حدب، أما أف تصمب الجساؿ وحجه والحدب وحجه والساؿ وحجه وال يكػف في ديغ.

 الحجيث الثالث:

 ْشُو َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَُّ عَ 

يِغ َتِخَبتْ    َيَجاَؾ (( )) ُتْشَكُح اْلَسْخَأُة أِلَْرَبٍع: ِلَساِلَيا، َوِلَحَدِبَيا، َوَجَساِلَيا، َوِلِجيِشَيا، َفاْضَفْخ ِبَحاِت الجِّ

 الحجيث الخابع:

 وفي حجيث آخخ َعْغ َأِبي ُأَماَمَة َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َأنَُّو َكاَف َيُقػُؿ: 

ْتُو، َوِإْف َنَطَخ ِإَلْيَيا َسخَّ  )) َما اْسَتَفاَد اْلُسْؤِمُغ َبْعَج َتْقَػى َّللَِّ َخْيًخا َلُو ِمْغ َزْوَجٍة َصاِلَحٍة، ِإْف َأَمَخَىا َأَشاَعْتُو، َوِإفْ 
ْتُو، َوِإْف َغاَب َعْشَيا َنَرَحْتُو ِفي َنْفِدَيا َوَماِلِو ((   َأْقَدَع َعَمْيَيا َأَبخَّ

ليذ أف تكػف ىي فائقة الجساؿ، ولكغ تعشتي بذكميا، بيشجاميا، أما ىحه التي تعتشي بسطيخىا لمشاس كميع إال 
 زوجيا فيحه امخأة ضعيفة اإليساف وزوجيا تيسمو.

ْتُو، َوِإْف َغاَب َعْشَيا نَ ))...  ْتُو، َوِإْف َأْقَدَع َعَمْيَيا َأَبخَّ َرَحْتُو ِفي َنْفِدَيا ِإْف َأَمَخَىا َأَشاَعْتُو، َوِإْف َنَطَخ ِإَلْيَيا َسخَّ
 َوَماِلِو(( 
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السؤمشة إذا يغزب الدوج، ويحمف شبلؽ، ال يحمػ ليحه الدوجة إال أف تقع في ىحا اليسيغ كي تحخجو، أما السخأة 
 أمختيا أشاعتظ، ىحه السخأة التي وصفيا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص.

والشبي عميو الربلة والدبلـ خصب امخأًة اسسيا أـ ىانئ، فاعتحرت، وقالت: إنيا صاحبة أوالد، فمعميا تخذى أف 
 ال تقـػ بحقو.

 الحجيث الخامذ:

 َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ 

 ي َذاِت َيِجِه (( )) َخْيُخ ِنَداٍء َرِكْبَغ اإلِبَل َصاِلُح ِنَداِء ُقَخْيٍر، َأْحَشاُه َعَمى َوَلٍج ِفي ِصَغِخِه، َوَأْرَعاُه َعَمى َزْوٍج فِ 

تخبخني بالياتف، تفتعل  كثيخ مغ الشداء عشجما يكبخ زوجيا تيسمو، سػؼ أذىب إلى ابشي أزوره سبعة أياـ، ال
الحىاب إلى بمج أجشبي، وتتخكو، كمسا زاد إيساف السخأة يدداد عصفيا عمى زوجيا إذا تقجمت سشو، أما السخأة الجنيػية 

 إذا كاف زوجيا شابًا تحبو، فإذا تقجمت بو الدغ أىسمتو.

 .ثسة رجل خصب امخأة ذات جساؿ، لكشيا عقيع، فأخبخ الشبي عميو الربلة والدبلـ

 الحجيث الدادس:

 َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيْأُمُخ ِباْلَباَءِة، َوَيْشَيى َعِغ التََّبتُِّل َنْيًيا َشِجيجً  ُجػا اْلَػُدوَد )) َكاَف َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ ا، َوَيُقػُؿ: َتَدوَّ
 اَء َيْػـَ اْلِقَياَمِة (( اْلَػُلػَد، ِإنِّي ُمَكاِثٌخ ِبُكُع األْنِبيَ 

الشبي اختار الػلػد الػدود يعشي الحؼ فييا جساؿ وسط مع مػدة، مع شيب، نطخة حانية، مع شاعة ىحا يغمب كل 
الجساؿ، أما الجساؿ البارع، والكمسة القاسية، والشطخة السدتعمية، واإلىساؿ الذجيج، عشجئح يعاؼ الدوج ىحا كمو، 

 ا أحشاىا عميو.ويتسشى أقل مشيا، ولكشي
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 الحجيث الدابع:

 َعِغ اْلُسِغيَخِة ْبِغ ُشْعَبَة َأنَُّو َخَصَب اْمَخَأًة َفَقاَؿ الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

ـَ َبْيَشُكَسا ((   )) اْنُطْخ ِإَلْيَيا، َفِإنَُّو َأْحَخى َأْف ُيْؤَد

لربلة والدبلـ حبحا البكخ لساذا ؟ ألف البكخ ليذ ليا تجخبة، حق الدوج أف يشطخ إلى مخصػبتو، والشبي عميو ا
كل قمبيا لدوجيا، أما ىحه الحؼ ليا خبخة سابقة، تتكمع عغ السخحـػ في اليـػ مئة مخة، تيمكو لمدوج، فقاؿ: لو ىبل 

 بكخًا.

 الحجيث الثامغ:

َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو  َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ ُبَخْيَجَة َعْغ َأِبيِو َقاَؿ َخَصَب َأُبػ َبْكٍخ َوُعَسُخ َرِضي َّللاَُّ َعْشُيَسا َفاِشَسَة َفَقاؿَ 
 َوَسمََّع: 

َجَيا ِمْشُو ((   )) ِإنََّيا َصِغيَخٌة، َفَخَصَبَيا َعِميٌّ َفَدوَّ

ميسة ججًا، ال يػجج أعطع مغ سيجنا الرجيق، والتقارب في الدواج شيء ميع ججًا، كيف أف الخجل  مػافقة الدغ
 مغ حقو أف يختار، ولمسخأة مغ حقيا أف تختار، قاؿ تعالى: 

ُ ِفي َأْرَحاِمِيغَّ ِإْف ُكغَّ ُيْؤِمغَّ ِباَّللَِّ ﴿ َواْلُسَصمََّقاُت َيَتَخبَّْرَغ ِبَأْنُفِدِيغَّ َثاَلَثَة ُقُخوٍء َواَل َيِحلُّ َلُيغَّ َأْف َيْكُتْسَغ َما َخمَ  َق َّللَّ
ِىغَّ ِفي َذِلَظ ِإْف َأَراُدوا ِإْصاَلحًا َوَلُيغَّ ِمْثُل الَِّحي َعمَ  ـِ اآْلَِخِخ َوُبُعػَلُتُيغَّ َأَحقُّ ِبَخدِّ ْيِيغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ َوِلمخَِّجاِؿ َواْلَيْػ

 ُ  َعِديٌد َحِكيٌع ﴾َعَمْيِيغَّ َدَرَجٌة َوَّللَّ

 ) سػرة البقخة (
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إذا خصبت السخأة مغ الذاب، فعمى األب أف يخيخ 
ابشتو، ىل تخيجيشو ؟ وأف ال يزغط عمييا، ألنو مغ 
 حقيا أف تقػؿ: ال، ىحا مأخػذ مغ قػلو تعالى: 

﴿ َواْلُسَصمََّقاُت َيَتَخبَّْرَغ ِبَأْنُفِدِيغَّ َثاَلَثَة ُقُخوٍء َواَل َيِحلُّ 
ُ ِفي َأْرَحاِمِيغَّ ِإْف ُكغَّ َليُ  غَّ َأْف َيْكُتْسَغ َما َخَمَق َّللَّ

ِىغَّ ِفي  ـِ اآْلَِخِخ َوُبُعػَلُتُيغَّ َأَحقُّ ِبَخدِّ ُيْؤِمغَّ ِباَّللَِّ َواْلَيْػ
َذِلَظ ِإْف َأَراُدوا ِإْصاَلحًا َوَلُيغَّ ِمْثُل الَِّحي َعَمْيِيغَّ 
ُ َعِديٌد َحِكيٌع ﴾ِباْلَسْعُخوِؼ َوِلمخَِّجاِؿ َعمَ   ْيِيغَّ َدَرَجٌة َوَّللَّ

 ) سػرة البقخة (

>> الشكاح لحلظ اآلف ال يتع عقج الدواج إال إذا سسع السػضف السأذوف بأذنو مػافقة الفتاة، تقػؿ الديجة عائذة: 
 رؽ، فميشطخ أحجكع أيغ يزع كخيستو <<.

 ويقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) مغ زوج كخيستو مغ فاسق فقج قصع رحسيا (( 

 ] روؼ في األثخ [

أحيانا يكػف الدوج فاسًقا، أىميا ابتعجوا عشيا، وسعادة السخأة أف يدورىا أىميا، أحيانا يدورىا أخػىا، يدورىا عسيا، 
كميا تبتعج عشو، خاليا، سعادة السخأة أف تخػ أىميا في بيتيا، أما إذا زّوج ابشتو مغ فاسق، واألسخة كخيسة 

 والسقاشعة انتقمت إلى الدوجة.

يقػؿ أحج العمساء: " مغ كاف مرخًا عمى الفدػؽ فبل يشبغي أف يدوج "، إذا كاف مرخًا عمى تخؾ الربلة، مرخ 
 عمى ارتياد أماكغ الميػ، ىحا ال يسكغ أف يدوج، يقػؿ لظ: آدمي، يعشي يذبو بشي آدـ، ىحا معشى كمسة ) آدمي(.
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>> إف لي بشتًا، فسغ تخى أف أزوجيا لو ؟ قاؿ: زوجيا لسغ يتقي هللا، فإف يجنا الحدغ بغ عمي: سأؿ رجل س
 أحبيا أكخميا، وإف أبغزيا لع يطمسيا <<.

يقػؿ اإلماـ الغدالي: " مغ زوج ابشتو ضالسًا أو فاسقًا، أو مبتجعًا أو شارب خسخ فقج جشى عمى ديشو، وتعخض 
 ".لدخط هللا عد وجل، وقصع رحسو 

 آخخ فكخة في الجرس أف الشبي الكخيع قاؿ: 

 )) مغ جاءه بشتاف، فدوجيسا أو مات عشيسا فأنا كفيمو في الجشة (( 

معشى زواجيسا أف يختار ليسا الدوج الرالح، أما إف لع يختخ ليسا الدوج الرالح فبل تشتيي مدؤوليتو، يبقى 
مدؤوال عغ كل معرية في بيت ابشتو إلى أف يتػفاىا هللا، أما إذا اختار ليا الدوج الرالح تشتيي عشجئح 

 مدؤوليتو. 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 نكاح غيخ السدمسات( :  3 - 2الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

الحسج هلل رب العالسيغ، وأفزل الربلة والتدميع عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما 
عمستشا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، 

، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ وأرنا الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو
 الرالحيغ. 

 شخح لبعس مفخدات اآلية التالية :

 أييا األخػة الكخاـ: مع الجرس الخامذ مغ: "شخح آيات األحكاـ"، واآلية اليـػ قػلو تعالى: 

َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع َواَل ُتْشِكُحػا اْلُسْذِخِكيَغ َحتَّى ﴿ َواَل َتْشِكُحػا اْلُسْذِخَكاِت َحتَّى ُيْؤِمغَّ 
ُ َيْجُعػ  ِفَخِة ِبِإْذِنِو ِإَلى اْلَجشَِّة َواْلَسغْ ُيْؤِمُشػا َوَلَعْبٌج ُمْؤِمٌغ َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخٍؾ َوَلْػ َأْعَجَبُكْع ُأوَلِئَظ َيْجُعػَف ِإَلى الشَّاِر َوَّللَّ

 َوُيَبيُِّغ َآَياِتِو ِلمشَّاِس َلَعمَُّيْع َيَتَحكَُّخوَف ﴾

 [112]سػرة البقخة: 

 أييا األخػة الكخاـ، كسا ىي خصة الجرس مع مفخدات ىحه اآلية: 

 ﴿ َواَل َتْشِكُحػا اْلُسْذِخَكاِت﴾

خيف الجقيق ىي التي تعبج األوثاف، وليذ ليا أؼ ال تتدوجػا الػثشيات، المػاتي يعبجف األوثاف، والسذخكة في التع
 ديغ سساوؼ، ومثميا السذخؾ وقاؿ بعزيع: إف السذخكات تعع الكتابيات ألف هللا عد وجل يقػؿ: 

َزاِىُئػَف َقْػَؿ الَِّحيَغ َكَفُخوا  يُ ﴿ َوَقاَلْت اْلَيُيػُد ُعَدْيٌخ اْبُغ َّللَِّ َوَقاَلْت الشََّراَرى اْلَسِديُح اْبُغ َّللَِّ َذِلَظ َقْػُلُيْع ِبَأْفَػاِىِيعْ 
ُ َأنَّى ُيْؤَفُكػَف ﴾  ِمْغ َقْبُل َقاَتَمُيْع َّللَّ

 [33]سػرة التػبة: 
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 إلى قػلو تعالى: 

ـْ َلُيْع ِإَلٌو َغْيُخ َّللَِّ ُسْبَحاَف َّللَِّ َعسَّا ُيْذِخُكػَف﴾  ﴿ َأ

 [43]سػرة الصػر: 

 ي التي تقابل الحخة، ىحه الكمسة وردت في آية أخخػ جسعًا، قاؿ تعالى: األمة السؤمشة؛ السسمػكة بسمظ اليسيغ، وى

اِلِحيَغ ِمْغ ِعَباِدُكْع َوِإَماِئُكْع ِإْف َيُكػُنػا ُفَقَخاَء ُيْغِشِيْع َّللَُّ  ُ َواِسٌع َعِميٌع﴾ ﴿ َوَأنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع َوالرَّ  ِمْغ َفْزِمِو َوَّللَّ

 [31]سػرة الشػر: 

 مخ، لكغ العمساء قالػا: ىػ أمخ نجب. ىحا أ

 أنػاع األمخ في القخآف الكخيع :

ىشاؾ أمخ وجػب، وأمخ نجٍب، وأمخ إباحٍة، وأمخ 
تيجيج، أمخ الشجب أؼ أف ىحه اآلية وجيت إلى 

 .مجسػع األمة 

إذًا يشبغي أف تعسل األمة مجتسعًة وأولي األمخ معًا 
عمى تدويج كل مغ ال زوج وال زوجة لو، يعشي أؼ 
فخد ليذ لو شخؼ آخخ، امخأة كانت أو رجبًل، فالسخأة 
يجب أف نعسل عمى تدويجيا، ثيبًا كانت أو بكخًا، 
والخجل أرمبًل كاف أو أعحبًا، يجب أف نعسل عمى 

عمى التدويج يكػف بتدييل سبل الدواج، تدييل سبل الدواج لسغ ال زوجة لو، أو لسغ ال  تدويجو، والحقيقة العسل
 زوج ليا، أمخ نجب مغ خبلؿ ىحه اآلية: 

 ﴿ َوَأْنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع ﴾

 [ 231] سػرة الشػر: 
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األيامى؛ جسع أيع؛ واأليع ىػ الذخز الحؼ ال شخؼ آخخ لو، شاب أعحب، أيع فتاة عحباء، أيع رجل أرمل، أيع 
امخأة أرممة، أيع كل رجل ال زوجة لو، أو امخأة ال زوج ليا، يجب أف ندعى لتدويجو أو لتدويجيا، ألف الدواج سشة 

 هللا في خمقو ىحا معشى قػلو تعالى: 

اِلِحيَغ ِمْغ ِعَباِدُكْع َوِإَماِئُكْع ﴾﴿ َوَأنِكُحػا اأْلَ   َياَمى ِمْشُكْع َوالرَّ

 إذًا يجب أف ندعى جسيعًا لتحقيق ىحه اآلية، ألف الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 ))أفزل شفاعة أف تذفع بيغ اثشيغ في نكاح((

 ] أخخجو الصبخاني في الكبيخ عغ أبي رىع الدسعي [

 ػلو أفزل مغ الحخة السذخكة :األمة السؤمشة با ورس

 اآلية أييا األخػة، 

 ﴿ َواَل َتْشِكُحػا اْلُسْذِخَكاِت َحتَّى ُيْؤِمغَّ ﴾

أؼ: أييا السؤمشػف ال تتدوجػا السذخكات، إال أف 
يؤمغ باهلل ورسػلو، فإذا آمغ باهلل ورسػلو لظ الحق 

 أف تتدوجيا 

 َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع ﴾﴿ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة 

أؼ أمة، جارية، مؤمشة باهلل، تعخؼ ربيا، تعخؼ حق 
زوجيا، تعخؼ حقائق ديشيا، تتحجب عغ األجانب، 
ترجؽ بمدانيا، تخعى زوجيا، تخعى أوالدىا، ىحه 

األمة السؤمشة تأخح بيج أوالدىا إلى هللا، تأخح بيج أوالدىا إلى الجشة، تعيغ زوجيا عمى شاعة هللا، تحرشو، تكػف 
 .في عػنو 
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 َمٌة ُمْؤِمَشٌة﴾﴿ َوأَلَ 

 أؼ مؤمشة باهلل وبخسػلو أفزل مغ حخة مذخكة، السذخكة بجساليا 

 ﴿ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع ﴾

ثع كل السدمسيغ يقخؤوف القخآف الكخيع، فإذا قخأ اإلنداف القخآف الكخيع، وانتيى مغ قخأتو، وقاؿ: صجؽ هللا العطيع، 
أراد أف يتدوج فبحث عغ امخأة ذات مشرب، وجساؿ ولع يعبأ بخقة ديشيا، ولع ييتع بتخكيا الربلة، و لع ييتع أنيا 
نذأت في بيت غيخ مؤمغ، في بيت متفمت، ىحا الحؼ يفعل ىحا، ويقخأ القخآف الكخيع، ما قاؿ حقيقة: صجؽ هللا 

 ؿ: العطيع، سمػكو ال يؤكج أنو صجؽ ربو، ربشا عد وجل يقػ 

 ﴿ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع ﴾

أذلو هللا، ومغ تدوجيا لساليا أفقخه هللا، ومغ  -كسا ورد في بعس األحاديث  -ألنو: "مغ تدوج السخأة لجساليا 
 تدوجيا لحدبيا زاده هللا دناءًة، فعميظ بحات الجيغ تخبت يجاؾ". 

 رتجااًل في ساعة غفمة جّخ عميو متاعب ال تعج و ال تحرى :مغ اتخح قخارًا ا

، في الحياة شيء اسسو قخار مريخؼ، أؼ قخار تتبعظ تبعاتو إلى نياية الحياة، ساعة مغ  أييا األخػة األكاـر
ساعات اتخاذ القخار اتخحت قخارًا أف تتدوج مذخكة، أنت مدافخ في بمج غخبي تدوجت مذخكة، ىحا القخار 

ربسا جّخ عميظ عػاقب ال تشتيي إلى نياية الحياة، لظ مغ ىحه الدوجة أوالد، وأوالدؾ شيء ثسيغ ججًا، السختجل 
إنيع فمحات أكبادؾ، فإذا سمكت في تخبيتيع شخيقة غيخ إسبلمية ال تحتسل، وإذا أرادت أف تعػد إلى بمجىا 

ى عسميا ال تحتسل، وإف رأيت أوالدؾ وتأخحىع ال تحتسل، وإذا سايختيع فيسا تفعل ال تحتسل، وإف أقخرتيا عم
يعادونظ بدبب تػجيياتيا ال تحتسل، وإف رأيت أوالدؾ قج سمكػا ديشًا آخخ ال تحتسل، فيحا القخار الحؼ تتخحه 

 ارتجااًل في ساعة غفمة تجخ عميظ متاعبو متاعب ال تعج وال تحرى، لحلظ ربشا عد وجل يقػؿ: 

 ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع ﴾﴿ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ 

 [ 112] سػرة البقخة: 
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لي صجيق ذىب إلى بمج شسالي، ودرس ىشاؾ الخياضيات، وتدوج مغ ىشاؾ، جاءني مخة مع أوالده إلى السدجج، 
وعيشو مميئة بالجمػع قاؿ لي: إنيا تخبييع عمى اإللحاد، ماذا أفعل؟ ىي أميع، والصفل يتعمق بأمو وتأخحىع كل 

خبييع تخبية ال تترل بسبادغ اإلسبلـ، وىػ ال عاـ إلى ببلدىا تسزي شيخًا أو أكثخ، تمقشيع مبادغ اإللحاد، وت
 يدتصيع ال أف يصمقيا، وال أف يبقييا، وال أف يخبي أوالده، وال أف ييسميع، وال أف يجعيع. 

 قخار الدواج ىػ أخصخ قخار يتخحه اإلنداف في حياتو :

يت تبيعو، والحخفة تغيخىا، أخػانشا الكخاـ، لعمي ال أبالغ إذا قمت: إف أخصخ قخار تتخحه ىػ قخار الدواج، الب
 والسخكبة تدتبجليا، أما الدوجة أـ أوالدؾ، أـ فمحات أكبادؾ، فساذا تفعل بيا؟ لحلظ ربشا عد وجل يقػؿ: 

 ﴿ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع ﴾

 [ 112] سػرة البقخة: 

صيعو إذا أمخىا، تحفطو إذا غاب عشيا، تحفطو في نفديا، و مالو، أؼ الحؼ عشجه زوجة تعيشو عمى شاعة هللا، ت
تدخه إذا نطخ إلييا، ىحه نعسة كبخػ مغ نعع هللا عد وجل، لحلظ ال يشبغي أف نفخط بدوجة مؤمشة، وال أف ندتييغ 

لحة، والجنيا كميا بيا، وال أف نقدػ عمييا، وال أف نحسميا ما ال تصيق، ألنشا إذا فعمشا ذلظ كفخنا بشعسة الدوجة الرا
 متاع، وخيخ متاعيا السخأة الرالحة: 

 ﴿ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع ﴾

 [ 112] سػرة البقخة: 

 زواج اإلنداف مغ فتاة مؤمشة ىػ أحج أكبخ األسباب التي تقخبو مغ هللا عد وجل :

أييا األخػة الكخاـ: البارحة زارني صجيق، قاؿ لي: خصبت امخأة تخوؽ لي، رأيت مغ سػء أخبلقيا، ومغ رقة 
ديشيا، ومغ تفمتيا، ومغ ىبػط مدتػػ أىميا ما ال يصاؽ، و أنا اآلف أبحث عغ مؤمشة وال أزيج عمييا صفة واحجة، 

رفة واحجة أف تكػف مؤمشة، دفع الثسغ باىطًا ولو أية فتاة برخؼ الشطخ عغ شكميا، وعغ قػاميا، ال أشالب إال ب
 مشيا ولجاف، يا أييا األخػة الكخاـ: القزية خصيخة ججًا، ومريخية: 
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 ﴿ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع ﴾

 [ 112] سػرة البقخة: 

شبعًا كل واحج مشكع وأنا معكع حػلشا قرز كثيخة ججًا عغ أناس ذىبػا إلى ببلد الغخب وتدوجػا مذخكة، وىع 
 يئشػف مغ األلع، يكاد قمبيع يتفصخ مغ الشجـ، تكاد نفديع تشدحق مغ القيخ. 

 الدوجة السذخكة تقػد زوجيا إلى الشار :

 إذًا: 

 َكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع ﴾﴿ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذخِ 

 [ 112] سػرة البقخة: 

 لساذا ؟ قاؿ: 

 ﴿ ُأْوَلِئَظ َيْجُعػَف ِإَلى الشَّاِر ﴾

 [ 112] سػرة البقخة: 

ىحه الدوجة السذخكة تقػد زوجيا إلى الشار، تفمتيا، 
 تكذفيا، إباحيتيا.

لي قخيب لو ابغ درس في ببلد الغخب، وجاء بامخأة، 
قاؿ لي: و هللا الذيء الحؼ ال أحتسمو أف ىحه السخأة 
تحاوؿ أف تسارس حساـ الذسذ عمى الدصح، 
والبيػت كميا حػليا تذخئب إلييا، حساـ شسدي شبو 
عارية، عمى سصح البشاء، وحػليا أبشية مختفعة، 

ىحه السذخكة التي جاء بيا ابشو مغ ببلد الغخب، ببلد الغخب ليع عادات ال والشػافح كميا مصمة عمييا، ىكحا، 
يحتسميا إنداف مدمع وال ثانية، أؼ شيء شبيعي ججًا أف تخػنو مع أؼ إنداف آخخ، قزية بديصة وكأنيا لع تفعل 
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 متيغ مغ مشيج هللا.شيئًا، ويخػنيا وكأنو لع يفعل شيئًا، وىشاؾ قرة مذيػرة تعج نسػذجًا ليؤالء الحؼ يعيذػف متف
في ىحه الببلد البعيجة التي تفمتت مغ كل مشيج سساوؼ، شاب رأػ فتاة أعجبتو فاستأذف والجه مغ الدواج مشيا، 
قاؿ لو: يا بشي إنيا أختظ وأمظ ال تجرؼ، فمسا رأػ فتاة ثانية فأعجبتو، استأذف أباه ثانية، قاؿ: ال يا بشي إنيا 

رأػ فتاة ثالثة أعجبتو فاستأذف أباه ثالثة، قاؿ: ال يا بشي إنيا أختظ أيزًا وأمظ  أختظ وأمظ ال تجرؼ أيزًا، فمسا
ال تجرؼ، ضجخ الذاب أشج الزجخ مغ والجه، فذكا إلى أمو، قالت لو: خح ما شئت وال تبالي فإنظ لدت ابشو 

 وىػ ال يجرؼ.

مى إقامتو سشتاف ونرف، أقاـ ىكحا، ىكحا يعيذػف، سسعت مغ أحج األصجقاء عغ خبيخ مقيع في بمجنا، مزى ع
حفمة ألصجقائو في العسل بسشاسبة أنو أنجب شفبًل، بقي ىشا سشتاف ونرف أخبختو زوجتو أنيا وضعت شفبًل، 
فقالػا لو: ىحا ليذ مشظ، قاؿ: ليذ مذكمة، لقج أنجبت غبلمًا وىا أنا أدعػكع لبلحتفاؿ بيحا الغبلـ، فػضى ال 

خ: في الػزارة البخيصانية الججيجة أحج وزرائيا وزيخ الرحة، يقػؿ في مؤتسخ تشتيي، قمت لكع قبل درسيغ أو أكث
 صحفي أنو شاذ جشديًا، في مؤتسخ صحفي وال يدتحي بحلظ، ىؤالء. 

ِكُحػا اْلُسْذِخِكيَغ َحتَّى ش﴿ َواَل َتشِكُحػا اْلُسْذِخَكاِت َحتَّى ُيْؤِمغَّ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع َواَل تُ 
ُ َيْجُعػ ِإَلى اْلَجشَِّة َواْلَسْغِفَخِة ِبِإْذِنِو  ُيْؤِمُشػا َوَلَعْبٌج ُمْؤِمٌغ َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخٍؾ َوَلْػ َأْعَجَبُكْع ُأْوَلِئَظ َيْجُعػَف ِإَلى الشَّاِر َوَّللَّ

 ﴾َوُيَبيُِّغ آَياِتِو ِلمشَّاِس َلَعمَُّيْع َيَتَحكَُّخوفَ 

 [ 112] سػرة البقخة: 

أنت كسؤمغ عشجؾ شيء واحج يجب أال يعمػ عميو شيء، أؼ شيء يقخبظ مغ هللا يجب أف تفعمو، وأؼ شيء 
 يبعجؾ عغ هللا يجب أف تتخكو، وزواجظ مغ فتاة مؤمشة ىػ أحج أكبخ األسباب التي تقخبظ مغ هللا عد وجل. 

 أسباب ندوؿ اآلية الدابقة :

ىشاؾ بعس العمساء الحيغ يتحجثػف عغ سبب ندوؿ ىحه اآلية، قاؿ: روؼ أف ىحه اآلية ندلت في مخثج بغ أبي 
مخثج الغشػؼ الحؼ كاف يحسل األسخػ مغ مكة إلى السجيشة، وكانت لو في الجاىمية صمة بامخأة تدسى عشاقًا، فأتتو 

قالت: فانكحشي، فقاؿ: حتى أسأؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: قاؿ: ويحظ إف اإلسبلـ قج حاؿ بيششا،    و دعتو إلى الخمػة؟
 ية: فأتيت الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقمت: يا رسػؿ هللا أنكح عشاقًا؟ فأمدظ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمع يخد شيئًا، فشدلت ىحه اآل
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 ﴿ َواَل َتشِكُحػا اْلُسْذِخَكاِت َحتَّى ُيْؤِمغَّ ﴾

 [ 112البقخة: ] سػرة 

ىحه مذخكة، اإلماـ الديػشي يقػؿ: ال ليدت ىحه قرة ىحه اآلية، ولكغ سبب ندوليا ما روؼ عغ ابغ عباس أف 
ىحه اآلية ندلت في عبج هللا بغ رواحو، وكانت لو أمة سػداء، وأنو غزب عمييا فمصسيا، ثع إنو فدع فأتى الشبي 

خىا، فقاؿ لو الشبي َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع: ما ىي يا عبج هللا؟ قاؿ يا رسػؿ هللا: َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع فأخبخه خب
، وترمي، وتحدغ الػضػء، وتذيج أف ال إلو إال هللا وأنظ رسػلو، فقاؿ يا عبج هللا: ىحه مؤمشة، فقاؿ  ىي ترـػ

بو ناس مغ السدمسيغ، فقالػا: نكح أمة الرحابي الجميل: والحؼ بعثظ بالحق ألعتقشيا، وألتدوجشيا، وفعل، فعا
وكانػا يخغبػف في نكاح السذخكات رغبة في أحدابيغ فشدلت ىحه اآلية، ىاتاف القرتاف وردتا في أسباب ندوؿ 

 ىحه اآلية. 

 الفخؽ بيغ نكح فالف فالنة و نكح فالف امخأتو :

 شبعًا الحطتع في اآلية: 

 ْؤِمغَّ ﴾﴿ َواَل َتشِكُحػا اْلُسْذِخَكاِت َحتَّى يُ 

 [ 112] سػرة البقخة: 

 أما الثانية: 

 ﴿ َواَل ُتشِكُحػا اْلُسْذِخِكيَغ َحتَّى ُيْؤِمُشػا ﴾

 [ 112] سػرة البقخة: 
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الحقيقة ال تشكحػا بزع التاء ىشا ألنو رباعي، الفعل 
 الخباعي أنكح نكح وأنكح، نكح ثبلثي مزارعو يشكح: 

 َحتَّى ُيْؤِمغَّ ﴾﴿ َواَل َتشِكُحػا اْلُسْذِخَكاِت 

 [ 112] سػرة البقخة: 

أما أنكح فبلف فبلنة فرار فعبًل متعجيًا رباعيًا، 
 مزارعو: 

 ﴿ َواَل ُتشِكُحػا اْلُسْذِخِكيَغ َحتَّى ُيْؤِمُشػا ﴾

 [ 112] سػرة البقخة: 

 قاؿ: 

 ﴿ َوَلْػ َأْعَجَبُكْع ﴾

 [ 112] سػرة البقخة: 

أعجبتكع، مغ لصائف التفديخ، السخاد بالشكاح ىشا العقج باإلجساع، كمسة نكح الػاو لمحاؿ، لػ ىشا بسعشى إف، وإف 
امخأة أؼ عقج عمييا عقج الدواج، نكح بسعشى عقج، السخاد بالشكاح ىشا العقج باإلجساع، أؼ ال تتدوجػا السذخكات، 

القخآف الكخيع بسعشى الػطء والسخاد بالشكاح العقج ال الػطء أؼ إجخاء العقج اسسو عقج نكاح، وقيل إنو لع يخد في 
أصبًل، ألف القخآف يكشي وىحا مغ لصيف ألفاضو، قاؿ ابغ جشي: سألت أبا عمي عغ قػليع نكح السخأة فقاؿ: فخقت 
العخب باالستعساؿ فخقًا لصيفًا حتى ال يحرل االلتباس، إذا قالػا: نكح فبلف فبلنة أرادوا أنو تدوجيا وعقج عمييا، 

خأتو، أو زوجتو فأرادوا السجامعة، الػطء، فإذا ذكخ: نكح فبلف فبلنة أؼ عقج عمييا عقج أما إذا قالػا: نكح ام
 زواج، أما نكح امخأتو أؼ اقتخب مشيا. 
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 مخاعاة الخمق و الجيغ في الدواج :

 المصيفة الثانية في قػلو تعالى: 

 ﴿ َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع ﴾

 [ 112] سػرة البقخة: 

إشارة لصيفة إلى أف الحؼ يشبغي أف يخاعى في الدواج 
 الخمق والجيغ، ال الجساؿ وال الحدب و الساؿ: 

 ﴿ َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع ﴾

 [ 112] سػرة البقخة: 

فتيا، ووفاءىا، ألف ىحا الذيء الحؼ يعجب بالسخأة يدتيمظ سخيعًا، وتبقى أصالتيا، وأخبلقيا، وتخبيتيا، وديشيا، وع
الذيء الحؼ يعجب الخجل بالسخأة يدتيمظ سخيعًا، وتبقى األشياء األصيمة ىي التي تحكع نجاح الدواج، لحلظ ورد 

 عغ رسػؿ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع: 

جُ  ، َفَعَدى ُحْدُشُيغَّ َأْف ُيْخِدَيُيغَّ َوال َتَدوَّ ُجػا الشَِّداَء ِلُحْدِشِيغَّ ، ))ال َتَدوَّ ػُىغَّ ألْمَػاِلِيغَّ َفَعَدى َأْمَػاُلُيغَّ َأْف ُتْصِغَيُيغَّ
يِغ، َوألَمٌة َخْخَماُء َسْػَداُء َذاُت ِديٍغ َأْفَزُل (( ُجػُىغَّ َعَمى الجِّ  َوَلِكْغ َتَدوَّ

ِ ْبِغ َعْسٍخو[  ]ابغ ماجو َعْغ َعْبِج َّللاَّ

 خاعاة الشطيخ في البالغة :السغفخة قبل دخػؿ الجشة إال في اآلية التالية مغ باب م

 المصيفة الثالثة: مغ السعمـػ أف السغفخة قبل دخػؿ الجشة، لحلظ قاؿ تعالى: 

ْت ِلْمُستَِّقيَغ ﴾ َساَواُت َواأْلَْرُض ُأِعجَّ  ﴿ َوَساِرُعػا ِإَلى َمْغِفَخٍة ِمْغ َربُِّكْع َوَجشٍَّة َعْخُضَيا الدَّ

 [233] سػرة آؿ عسخاف: 
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 أما في ىحه اآلية فقجمت الجشة ىشا بخعاية مقابمة الشار قاؿ تعالى في ىحه اآلية: 

ْشِكُحػا اْلُسْذِخِكيَغ َحتَّى ﴿ َواَل َتْشِكُحػا اْلُسْذِخَكاِت َحتَّى ُيْؤِمغَّ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع َواَل تُ 
ُ َيْجُعػ ِإَلى اْلَجشَِّة َوالْ  ُيْؤِمُشػا َوَلَعْبجٌ  َسْغِفَخِة ِبِإْذِنِو ُمْؤِمٌغ َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخٍؾ َوَلْػ َأْعَجَبُكْع ُأوَلِئَظ َيْجُعػَف ِإَلى الشَّاِر َوَّللَّ

 َوُيَبيُِّغ َآَياِتِو ِلمشَّاِس َلَعمَُّيْع َيَتَحكَُّخوَف ﴾

 [112]سػرة البقخة: 

خبلفًا لشطاـ القخآف الكخيع، تأتي السغفخة أواًل ثع الجشة ثانية، ىحه مخاعاة الشطيخ في ىشا تأخخت السغفخة عمى الجشة 
 الببلغة.

 السصابقة و السقابمة :

 ىشاؾ شيء سادس في ىحه اآلية ما يدسى بالسقابمة، عشجنا مصابقة وعشجنا مقابمة، فالسصابقة مثبًل في قػلو تعالى: 

 ﴾ ﴿ َوَأنَُّو ُىَػ َأْضَحَظ َوَأْبَكى

 [43] سػرة الشجع: 

 ىحه مصابقة: 

 ﴿ َوَأنَُّو ُىَػ َأَماَت َوَأْحَيا ﴾

 [44] سػرة الشجع: 

 أما السقابمة فتجاخل شباقيغ أو أكثخ: 

ُتْشِكُحػا اْلُسْذِخِكيَغ َحتَّى ﴿ َواَل َتْشِكُحػا اْلُسْذِخَكاِت َحتَّى ُيْؤِمغَّ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع َواَل 
ُ َيْجُعػ  ِإَلى اْلَجشَِّة َواْلَسْغِفَخِة ِبِإْذِنِو ُيْؤِمُشػا َوَلَعْبٌج ُمْؤِمٌغ َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخٍؾ َوَلْػ َأْعَجَبُكْع ُأوَلِئَظ َيْجُعػَف ِإَلى الشَّاِر َوَّللَّ

 وَف ﴾َوُيَبيُِّغ َآَياِتِو ِلمشَّاِس َلَعمَُّيْع َيَتَحكَّخُ 

 [112]سػرة البقخة: 
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السقابمة: األمة يقابميا العبج، والجشة تقابميا الشار، ىحه السقابمة بالببلغة، إذًا ىشاؾ مقابمة، وتقجيع الجشة عمى 
 السغفخة، في قػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: 

ُجػا الشَِّداَء ِلُحْدِشِيغَّ َفَعَدى حُ  ُجػُىغَّ ألْمَػاِلِيغَّ )) ال تشكح الشداء لحدشيغ ال َتَدوَّ ْدُشُيغَّ َأْف ُيْخِدَيُيغَّ َوال َتَدوَّ
يِغ، َوألَمٌة َخْخَماُء َسْػَداُء َذاُت ِديٍغ أَ  ُجػُىغَّ َعَمى الجِّ  ْفَزُل ((َفَعَدى َأْمَػاُلُيغَّ َأْف ُتْصِغَيُيغَّ َوَلِكْغ َتَدوَّ

 والفخؽ بيغ نكح بسعشى عقج العقج، ومعشى المقاء الدوجي. 

 ألحكاـ الذخعية ليحه اآلية :ا

 ػ يجػز الدواج مغ الكتابيات : 1

 اآلف مع األحكاـ الذخعية ليحه اآلية: الكتابيات يجػز الدواج مشيغ، والجليل قػؿ هللا عد وجل: 

ـُ الَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْع َوَشَعاُمُكْع  َباُت َوَشَعا ِحلٌّ َلُيْع َواْلُسْحَرَشاُت ِمْغ اْلُسْؤِمَشاِت ﴿ اْلَيْػـَ ُأِحلَّ َلُكْع الصَّيِّ
اِفِحيَغ َواَل ُمتَِّخِحي َأْخَجاٍف َواْلُسْحَرَشاُت ِمْغ الَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِكَتاَب ِمْغ َقْبِمُكْع ِإَذا آَتْيُتُسػُىغَّ ُأُجػَرُىغَّ ُمْحِرِشيَغ َغْيَخ ُمدَ 

يَساِف َفَقْج َحِبَط عَ   َسُمُو َوُىَػ ِفي اآْلِخَخِة ِمْغ اْلَخاِسِخيَغ ﴾َوَمْغ َيْكُفْخ ِباإلِْ

 [5]سػرة السائجة: 

 أؼ أحل لكع أف تتدوجػا: 

 ﴿ َواْلُسْحَرَشاُت ِمْغ اْلُسْؤِمَشاِت َواْلُسْحَرَشاُت ِمْغ الَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِكَتاَب ﴾

 [5]سػرة السائجة: 

سؤاؿ اآلف: ىل السخأة التي تعير اآلف في أوروبا ففي نز ىحه اآلية يجػز الدواج مغ الكتابيات، لكغ ىشاؾ 
وأمخيكا ىل ىي كتابية أـ وثشية ؟ يغمب عمى الطغ أف انتساء ىؤالء الشدػة في الغخب إلى الجيغ السديحي انتساء 

 معجـو أو شكمي لحلظ ىشاؾ فتػػ تحـخ الدواج مغ الكتابيات ألنيغ لدغ كتابيات.
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 ػ ارتباط ىحه اآلية بقػة الجيغ : 2

الذيء الثاني: حيشسا كاف اإلسبلـ قػيًا، ىحه اآلية مختبصة بقػة الجيغ، ألف االبغ يتبع أقػػ األبػيغ، أما إذا كاف 
أقػػ األبػيغ ىي السخأة، وديشيا ىػ السديصخ واألقػػ وىػ في ببلدىع، ففي األعع األغمب أف األبشاء يشذؤوف 

قة، ىي باب سج الحرائع، أؼ زراعة العشب ال يسكغ أف تكػف عمى ديغ أميع، ىحا خصخ كبيخ، عشجنا في الفقو حقي
محخمة، إال في حالة واحجة إذا زرع العشب ليباع لسعاصخ الخسخ، عشجئٍح يحـخ العشب وتحـخ زراعتو ال لحاتو بل 

 لعمة خارجة عشو ىػ أنو يدرع ليباع في معاصخ الخسخ.

دىا ديغ أميع، أو أف يتبع األوالد ديغ أقػػ األبػيغ، أو أف ىحه إذًا السخأة الكتابية، إذا كاف مغ السسكغ أف يتبع أوال
 السخأة ليدت كتابية إشبلقًا، إنسا ىي ممحجة، عمسانية، وثشية، إذًا ىشاؾ تحخيع لمدواج مشيغ مغ باب سج الحرائع.

رجل الكتابية؟  عمى كلٍّ ابغ عسخ َرِضي َّللاَّ َعْشيسا ذىب إلى تحخيع نكاح الكتابيات، وكاف إذا سئل عغ نكاح
قاؿ: حـخ هللا السذخكات عمى السدمسيغ، وال أعخؼ شيئًا مغ اإلشخاؾ أعطع مغ أف تقػؿ السخأة ربيا عيدى، أو 
عبج مغ عباد هللا تعالى، أما حجة الجسيػر في إباحة الدواج مغ الكتابية ىػ أف لفع السذخكات ال يتشاوؿ أىل 

 الكتاب لقػلو تعالى: 

ُ َيْختَ ﴿ َما َيَػدُّ الَّحِ  َؿ َعَمْيُكْع ِمْغ َخْيٍخ ِمْغ َربُِّكْع َوَّللَّ زُّ ِبَخْحَسِتِو َمْغ يَغ َكَفُخوا ِمْغ َأْىِل اْلِكَتاِب َواَل اْلُسْذِخِكيَغ َأْف ُيَشدَّ
ُ ُذو اْلَفْزِل اْلَعِطيِع ﴾  َيَذاُء َوَّللَّ

 [ 235] سػرة البقخة: 

 قتزي السغايخة، أؼ ىؤالء شيء، وىؤالء شيء آخخ.فقج عصف السذخكيغ عمى أىل الكتاب، والعصف ي

 األخصار التي تتأتى مغ زواج السدمع بكتابية أكبخ بكثيخ مغ اإليجابيات :

إذًا ضاىخ لفع السذخكات ال يتشاوؿ الكتابيات، ىحه حجة جسيػر العمساء، واستجلػا لسا روؼ عغ الدمف في إباحة 
اآلية: إف السخاد بالسذخكات مذخكات العخب، البلتي ليذ ليغ كتاب  الدواج بالكتابيات فقج قاؿ قتادة في تفديخ

يقخأنو، أؼ وثشيات العخب، وعغ حساد قاؿ: سألت إبخاىيع عغ تدوج الكتابية فقاؿ: ال بأس بو، فقمت: أليذ هللا 
 يػر الفقياء.سبحانو وتعالى يقػؿ: "وال تشكحػا السذخكات"، فقاؿ إنسا تمظ السجػسيات، وأىل األوثاف، ىحا رأؼ جس
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وقالػا: ال يجػز أف تكػف آية البقخة ناسخة آلية السائجة، ألف البقخة مغ أوؿ ما ندؿ في السجيشة، والسائجة مغ آخخ 
ما ندؿ، والقاعجة أف الستأخخ يشدخ الستقجـ ال العكذ، ىحه حجة أخخػ لجسيػر العمساء الحيغ يجيدوف الدواج 

 بالكتابيات.
ة تدوج كتابية، فكتب عسخ إليو خلِّ سبيميا، فكتب إليو أحخاـ أف أتدوجيا فأخمي سبيميا؟ واستجلػا بسا روؼ أف ححيف

 قاؿ: لكغ ال أزعع أنيا حخاـ، ولكغ أخاؼ أف تتعاشػا السشحخفات مشيغ.

وأما السجػس فقج سغ بيع سشة أىل الكتاب دوف أكل ذبائحيع ونكاح ندائيع، لقػلو عميو الدبلـ:" سشػا بيع سشة 
 تاب غيخ ناكحي ندائيع وال آكمي ذبائحيع ".أىل الك

، وىشاؾ مغ يحمل، ولكل فخيق أدلتو، إال  أييا األخػة: مػضػع الدواج بالكتابية مػضػع خبلفي، ىشاؾ مغ يحـخ
أف الحؼ ييسشا اآلف أف األخصار التي تتأتى مغ زواج السدمع بكتابية أكبخ بكثيخ مغ اإليجابيات، أكبخ خصخ إال 

 بعػف أقػػ األبػيغ، وربسا نذأ األوالد عمى ديغ أميع، وعمى انحخاؼ أميع، وىحا شيء خصيخ. أف األوالد يت

 السذخكػف الحيغ يحـخ تدويجيع :

 مغ ىع السذخكػف الحيغ يحـخ تدويجيع؟ قاؿ تعالى: 

 ﴿ َواَل ُتشِكُحػا اْلُسْذِخِكيَغ َحتَّى ُيْؤِمُشػا ﴾

 [ 112] سػرة البقخة: 

مة تدويج السذخؾ بالسدمسة، أؼ السدمسة ال يسكغ أف تتدوج بسذخؾ، والسخاد ىشا بالسذخؾ دلت ىحه اآلية عمى حخ 
كل كافخ ال يجيغ بجيغ اإلسبلـ، فيذسل الػثشي، والسجػسي، والكتابي، والسختج عغ اإلسبلـ، كل ىؤالء يحـخ 

وج بالكتابية، وليذ لمكتابي أف تدويجيع بالسدمسة، والعمة في ذلظ أف اإلسبلـ يعمػ وال يعمى عميو، فممسدمع أف يتد 
 يتدوج بالسدمسة، وقج بيغ هللا هلالج لج الدبب بقػلو: 

 ﴿ ُأْوَلِئَظ َيْجُعػَف ِإَلى الشَّاِر ﴾

 [ 112] سػرة البقخة: 
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أؼ يجعػف إلى الكفخ، والحؼ ىػ سبب دخػؿ نار جيشع، فالخجل لو سمصة ووالية عمى السخأة، فخبسا أجبخىا عمى 
ميا عمى أف تجيغ باإلسبلـ، واألوالد يتبعػف األب، فإذا كاف األب غيخ مدمع رباىع عمى غيخ تخؾ ديشيا، وحس

اإلسبلـ، فيريخ الػلج تابعًا لؤلب، وىحه مذكمة كبيخة، شبعًا ىحه الحجة باإلجساع ال يجػز لمسدمسة أف تتدوج ال 
ىػ األقػػ، وىػ السديصخ، لػ أف األقػػ ىػ بكافخ، وال بػثشي، وال بكتابي، وال بسختج، ألف لمدواج نطامًا، الخجل 

السدمع ربسا حسل امخأتو عمى اإلسبلـ، أو ربسا ربى أوالده تخبية إسبلمية، وفي األعع األغمب قج ال يدتصيع، 
 فكيف بالعكذ؟ ال يجػز إشبلقًا.

ػسى، ويعطع عشجنا نقصة دقيقة ججًا ىي أف السدمع يؤمغ بديجنا مػسى، ويؤمغ بديجنا عيدى، ويعطع سيجنا م
سيجنا عيدى، لحلظ لػ أف مدمسًا تدوج كتابية، ليذ ىشاؾ تشاقزًا، ىػ يؤمغ باألنبياء الحيغ جاؤوا بالتػراة 
واإلنجيل، بيشسا ىي ال تؤمغ بالحؼ جاء بو الشبي عميو الربلة والدبلـ، أؼ اختبلؼ الجيغ، إذا كاف الدوج غيخ 

ألف السدمع يؤمغ بجيغ زوجتو، وبشبي زوجتو، إذًا يحتخميا مغ  مدمع فيشاؾ أذػ كبيخ أما العكذ فميذ فيو أذػ،
 جية، وىػ القائج، وىػ صاحب القػاـ. 

 خسدة أحكاـ مدتشبصة مغ اآلية التالية :

 نرل مغ ىحا الجرس إلى ىحه الشقاط التالية:

 أواًل: حخمة الدواج بالسذخكة الػثشية التي ليذ ليا كتاب سساوؼ. 

 ثانيًا: حخمة تدويج الكفار مغ الشداء السدمسات، أيزًا ىحا حخاـ. 

 ثالثًا: إباحة الدواج مغ الكتابية إذا لع يخر الزخر عمى األوالد، أؼ عشجنا إباحة وعشجنا سج ذرائع، إذا أدػ
 الدواج بالكتابية إلى ضياع األوالد، وإلى انحخافيع، وإلى اتباع ديغ أميع، ال يجػز.

 تفاوت بيغ الشاس بالعسل الرالح فاألمة السؤمشة أفزل مغ الحخة السذخكة.رابعًا: ال

 خامدًا: السذخؾ يجيج نفدو لحسل السؤمشة عمى الكفخ باهلل فبل يميق أف يقتخف بيا.
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 ىحه خسدة أحكاـ مدتشبصة مغ ىحه اآلية التي ىي قػلو تعالى: 

أَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع َواَل ُتْشِكُحػا اْلُسْذِخِكيَغ َحتَّى ﴿ َواَل َتْشِكُحػا اْلُسْذِخَكاِت َحتَّى ُيْؤِمغَّ وَ 
ُ َيْجُعػ  َخِة ِبِإْذِنِو ِإَلى اْلَجشَِّة َواْلَسْغفِ ُيْؤِمُشػا َوَلَعْبٌج ُمْؤِمٌغ َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخٍؾ َوَلْػ َأْعَجَبُكْع ُأوَلِئَظ َيْجُعػَف ِإَلى الشَّاِر َوَّللَّ

 َوُيَبيُِّغ َآَياِتِو ِلمشَّاِس َلَعمَُّيْع َيَتَحكَُّخوَف ﴾

 [112]سػرة البقخة: 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : شخوط الدواج 3 - 3الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 تحخيع الدواج بالسذخكة :

أييا األخػة السؤمشػف : وصمشا في الجرس الساضي في مػضػع الدواج إلى السحخمات مؤقتًا مغ الشداء . مغ ىحه 
السحخمات مًؤقتًا السذخكة ، اتفق العمساء عمى أنو ال يحل لسدمع أف يتدوج مغ الػثشية وال الدنجيقة ، وال السختجة 

اإلباحة أؼ ىحا البلنسصي ، البلديشي ، الحؼ ال يؤمغ بذيء ، عغ اإلسبلـ وال عابجة البقخ ، وال السعتقجة بسحىب 
 ويفعل كل شيء ، ىحه اإلباحية ، مغ تعتقج بسحىب اإلباحية ال يحل لسدمع الدواج مشيا . 

فالػثشية مغ تؤمغ بالػثغ ، مغ تعبج صشسًا ، والدنجيقة التي تشكخ األدياف الدساوية، والسختجة التي أسمست ثع 
لبقخ والسعتقجة لسحىب اإلباحة كالػجػدية ، ونحػىا مغ محاىب السبلحجة ، ىؤالء الشداء كميغ ال كفخت، وعابجة ا

 يحل لسدمع الدواج مشيغ . ربشا سبحانو وتعالى يقػؿ : 

َواَل ُتْشِكُحػا اْلُسْذِخِكيَغ َحتَّى ُيْؤِمُشػا  ﴿َواَل َتْشِكُحػا اْلُسْذِخَكاِت َحتَّى ُيْؤِمغَّ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكعْ 
ُ َيْجُعػ ِإَلى اْلجَ  شَِّة َواْلَسْغِفَخِة ِبِإْذِنِو َوُيَبيُِّغ َوَلَعْبٌج ُمْؤِمٌغ َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخٍؾ َوَلْػ َأْعَجَبُكْع ُأوَلِئَظ َيْجُعػَف ِإَلى الشَّاِر َوَّللَّ

 َحكَُّخوَف﴾َآَياِتِو ِلمشَّاِس َلَعمَُّيْع َيتَ 

 [112]سػرة البقخة : 

أؼ الدوج أـ الدوجة إف كانا مؤمشيغ باهلل فيسا 
يجعػاف إلى هللا والجار اآلخخة وإلى الجشة ، وإف كانا 
عمى خبلؼ ذلظ ، إف كانت امخأة دعت زوجيا إلى 
 جيشع ، وإف كاف رجل دعا زوجتو إلى جيشع .
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الحقيقة ىشاؾ سبب أو عمة بميغة لتحخيع الدواج بالسذخكة ، ىحا اإلنداف الحؼ ال ديغ لو . . ماذا يفعل الجيغ ؟ 
الجيغ فيو مجسػعة أوامخ ومجسػعة نػاه ، فيو نطاـ ، فيو ما يجػز وفيو ما ال يجػز ، فيو ما ىػ مباح وفيو ما 

كل شيء ، أؼ البلديشي قج يقارب امخأتو في أثشاء الحيس ، ىػ غيخ مباح ، فالبلديشي ال يحـخ شيئًا ويبيح لشفدو 
 مع أف هللا سبحانو وتعالى يقػؿ : 

ْخَف ﴿َوَيْدَأُلػَنَظ َعِغ اْلَسِحيِس ُقْل ُىَػ َأًذى َفاْعَتِدُلػا الشَِّداَء ِفي اْلَسِحيِس َواَل َتْقَخُبػُىغَّ َحتَّى َيْصُيخْ  َف َفِإَذا َتَصيَّ
ِخيَغ﴾َفْأُتػُىغَّ ِمْغ َحيْ  ُ ِإفَّ َّللََّ ُيِحبُّ التَّػَّاِبيَغ َوُيِحبُّ اْلُسَتَصيِّ  ُث َأَمَخُكُع َّللَّ

 [111]سػرة البقخة : 

 خصخ في بالي مخًة أف بحثًا عميسًا قيسًا يسكغ أف ُيبحث فيو وىػ تقري عمل األوامخ والشػاىي في القخآف الكخيع . 

ـُ َكَسا ُكِتَب َعَمى الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمُكْع َلَعمَُّكْع َتتَُّقػَف﴾﴿َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ُكِتَب  َيا  َعَمْيُكُع الرِّ

 [283]سػرة البقخة : 

 ىحه العمة ، الدبب ، اليجؼ . . 

 ﴿ُقْل ُىَػ َأًذى َفاْعَتِدُلػا الشَِّداَء ِفي اْلَسِحيِس َواَل َتْقَخُبػُىغَّ َحتَّى َيْصُيْخَف﴾

 [111]سػرة البقخة : 

فالدوج السذخؾ أو السخأة السذخكة ال تخحع حبلاًل ، وال تفعل شيئًا مسا يأمخ هللا بو . ىحه العمة ، فاإلنداف الحؼ ال 
ديغ لو ، ال كتاب سساوؼ لجيو ، ال يخاؼ مغ هللا ، لحلظ جاء في الحجيث القجسي : " يامػسى خف ثبلثًا ؛ 

 خفشي ، وخف نفدظ ، وخػػػف مغ ال يخافشي " .

ا الحؼ ال يخاؼ هللا يخيف ، ليذ عشجه رادع ، ليذ عشجه شيء ال يجػز ، ليذ عشجه شيء حخاـ ، ليذ عشجه ىح
 شيء مخالف لئلندانية ، لمخحسة ، لمقيع . دابة فمتانة . 

 ﴿َواَل ُتِصْع َمْغ َأْغَفْمَشا َقْمَبُو َعْغ ِذْكِخَنا َواتََّبَع َىَػاُه َوَكاَف َأْمُخُه ُفُخشًا﴾

 [18لكيف : ]سػرة ا
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 عمة الدواج بكتابية :

أما الكتابية فذيء آخخ ، الكتابية تؤمغ باهلل ، تؤمغ بكتاب مقجس ندؿ عمى سيجنا عيدى ، تؤمغ بذيء ال يجػز 
وشيء يجػز ، فالكتابية شيء ، والسذخكة شيء آخخ ، وال ُيجسع بيشيسا ألف هللا سبحانو وتعالى سسح لمسؤمشيغ 

 لعمة سػؼ نخاىا .بالدواج مغ الكتابية 

 يحل لمسدمع أف يتدوج الحخة مغ نداء أىل الكتاب . 

الحقيقة يػجج آيتاف ، آية تبيح وآية ال تبيح ، وبعزيع جسع بيشيسا ، ألف ىشاؾ حاالت تبيح ، وىشاؾ حاالت ال 
كاف الجيغ السديحي  تبيح ، أؼ إذا كاف ديغ الكتابية أقػػ مغ ديغ السدمسيغ ، فاألوالد يأتػف ألقػػ األبػيغ ، فإذا

أقػػ مغ اإلسبلـ في العالع ، ولو مخكد الرجارة ، فأوالد الدوجة الكتابية يسيمػف ألقػػ األبػيغ ، أو لجيغ أقػػ 
األبػيغ ، أو لمجيغ األقػػ، ففي ىحا الطخؼ ال يشبغي لمسدمع أف يتدوج بالكتابية ألنو إذا تدوج بالكتابية نذأ األوالد 

 .  عمى حب غيخ السدمسيغ

شيء عانيتو بشفدي ، زرت صجيقي ، ىػ متدوج مغ كتابية رأيتو يمح عمى أوالده لحزػر خصبة الجسعة في ىحا 
السدجج إلحاحًا غيخ شبيعي فمسا سألتو عغ الدبب ، قاؿ لي: أوالدؼ عمى ديغ أميع ، يسيمػف إلى أميع . حتى 

الثانػية بتػجيو أمو ، أؼ إذا اإلنداف تدوج  شالب كاف ديانتو اإلسبلـ ، أدػ الفحز تخبية مديحية بالذيادة
كتابية في ىحا الدماف فيشاؾ احتساؿ كبيخ أف يكػف األوالد عمى ديغ أميع . أما إذا كاف اإلسبلـ ىػ األقػػ ، 
وىػ األعد ػ اإلسبلـ عديد دائسًا ، لكغ السدمسيغ ىشاؾ مخاحل يكػنػف فييا في مخكد الرجارة ، وفي مخكد القػة 

ل أخخػ يشتابيع الزعف ، فإذا كاف اإلسبلـ ىػ األقػػ ، وىػ مخكد الرجارة ، وُيجار بو دفة العالع ال ، و مخاح
 مانع مغ أف تأخح كتابية ألنيا سػؼ تدمع قصعًا ، ديشظ ىػ األقػػ .

ىشاؾ شيء آخخ : اإلسبلـ حكيع إلى أبعج الحجود ، حيشسا سسح لمخجل السدمع أف يتدوج مغ الكتابية فؤلف في 
الدواج عبلقات متيشة ججًا ، ىحه العبلقات الستيشة تكػف عغ شخيق الدواج ، فمعل ىحه السخأة الكتابية إذا تدوجيا 
السدمع وصار بيشو وبيغ أىل زوجتو خبد وممح كسا يقػلػف وزيارات وأخح وعصاء ، ربسا كاف ىحا السدمع سببًا في 

ـٍ حيشسا يقخر الخجل السدمع  ىجاية ىؤالء جسيعًا ، في ىجاية زوجتو وأىل زوجتو . أؼ البج مغ ىجؼ أخبلقي سا
الدواج مغ الكتابية لدبب عاٍؿ ، لدبب وجيو ، أف يأخح بيجىا ، أو أف يكػف ىحا الدواج سببًا ليجاية أىميا ، أو 
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ذؤوف إذا كاف ديشو ىػ األقػػ . أما في بعس الحاالت فبل يشبغي لمسدمع أف يأخح الكتابية بدبب أف األوالد قج يش
تشذئة ال تخضي األب ، وىحا ما يحرل كثيخًا ، كثيخوف ىع األشخاص الحيغ تدوجػا كتابية ففي ليمة ال قسخ فييا 

 كسا يقػلػف افتقج الدوجة فإذا ىي في بمجىا وقج أخحت األوالد معيا . 

 تحخيع زواج السدمسة بغيخ السدمع :

 أما زواج السدمسة بغيخ السدمع فيحا ال يجػز قصعًا ،
ىشاؾ حكسة بالغة ، ألف لمخجل القػامة ، الخجاؿ 
قػامػف عمى الشداء ، مدمسة تخاؼ مغ هللا ، تحب 
أف تصيع هللا عد وجل ، يأتي زوجيا غيخ السدمع 
فيأمخىا بالفجػر ، ال يسكغ ىحا ، يأمخىا أف تختمط 
مع الخجاؿ، يأمخىا بسا ال يخضي هللا ، قج يعامميا 

إذا أبيح لمسدمع أف يأخح معاممة خبلؼ الذخع ، لحلظ 
الكتابية فؤلف القيادة بيجه ، أما ال يباح لمسدمسة أف 

تتدوج الكتابي إشبلقًا كيفسا كاف ديغ ىحا الكتابي ضعيفًا كاف أو قػيًا ألف القيادة بيجه ، والػالية لو ، والقػامة 
 عائجة لمدوج ، فقج يأمخىا وكثيخًا ما يأمخىا بسا يغزب هللا عد وجل . 

ُ َأْعَمُع ِبِإيَساِنِيغَّ ﴿يَ  َفِإْف َعِمْسُتُسػُىغَّ ُمْؤِمَشاٍت َفاَل ا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ِإَذا َجاَءُكُع اْلُسْؤِمَشاُت ُمَياِجَخاٍت َفاْمَتِحُشػُىغَّ َّللَّ
﴾ اِر اَل ُىغَّ ِحلٌّ َلُيْع َواَل ُىْع َيِحمُّػَف َلُيغَّ  َتْخِجُعػُىغَّ ِإَلى اْلُكفَّ

 [23ػرة السستحشة :]س

 ىحه اآلية مجلػليا قصعي في تحخيع زواج السدمسة بغيخ السدمع .
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 تعجد الدوجات :

 أما الديادة عمى األربع فصبعًا ربشا عد وجل قاؿ : 

َوُثاَلَث َوُرَباَع َفِإْف ِخْفُتْع َأالَّ َتْعِجُلػا ﴿َوِإْف ِخْفُتْع َأالَّ ُتْقِدُصػا ِفي اْلَيَتاَمى َفاْنِكُحػا َما َشاَب َلُكْع ِمَغ الشَِّداِء َمْثَشى 
 َفَػاِحَجًة َأْو َما َمَمَكْت َأْيَساُنُكْع َذِلَظ َأْدَنى َأالَّ َتُعػُلػا﴾

 [3]سػرة الشداء : 

شبعًا مشصػؽ ىحه اآلية مثشى وثبلث ورباع ، بعزيع 
أصمحيع هللا فيع ىحه اآلية فيسًا عمى خبلؼ المغة ، 

أؼ اثشتاف زائج ثبلث صاروا خسذ ،  مثشى وثبلث
ورباع زائج أربع صاروا تدع ، بعزيع فيع مثشى عمى 
اثشتيغ اثشتيغ أؼ أربع ، وثبلث ست صاروا عذخ ، 
ورباع ثساني صاروا ثساني عذخة . شبعًا لغة العخب 
واضحة كالذسذ ، العخب ليذ مغ عادتيع وال في 
ث ، لغتيع أف تعبخ عغ التدعة بكمسة اثشتيغ ، ثبل

أربع ، ما أحج فعميا إشبلقًا ، ىحا األسمػب ليذ واردًا في لغة العخب إشبلقًا ، أما مثشى وثبلث ورباع أيزًا مثشى 
 مثشى ، ثبلث ثبلث ، رباع رباع ، إذا أردت التكخار تكخر .

؟ ال يحل لسغ  الذيء الخابع الػاو ىشا لمتخييخ ، ولكغ لػ استخجمشا حخؼ أو بجؿ الػاو ماذا يشتج عغ ىحه اآلية
عشجه اثشتاف أف يقتخف بالثالثة ، مثشى أو ثبلث أو رباع ، لػ استخجمشا أو فيحه لمتخيخ ، وال يجػز الجسع بيشيسا ، 
إما اثشتاف وإما ثبلث ، أما كاف عشجه اثشتاف فراروا ثبلث ، لحلظ ال يشبغي أف تكػف ىحه اآلية بيحا الذكل ، ىي 

قاؿ اإلماـ الذافعي : بمغ سشة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو ال يجػز ألحج غيخ رسػؿ هللا أوضح شيء مثشى وثبلث ورباع ، ف
ملسو هيلع هللا ىلص أف يجسع أكثخ مغ أربع ندػة ، وىشاؾ أدلة أخخػ . الشبي الكخيع قاؿ لغيبلف بغ أمية الثقفي وقج أسمع وتحتو 

ب أبي داود عغ الحارث بغ قيذ قاؿ : أسمست وعشجؼ عذخ ندػة اختخ مشيغ أربعًا وفارؽ سائخىغ ، وفي كتا
ثساني ندػة ، فحكخت ذلظ لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : اختخ مشيغ أربع . إذًا ال يجػز االقتخاف بأكثخ مغ أربع نداء في حكع 

 الذخع ، أما في ىحه األياـ فالػاحج ليذ بسقجوره أف يأخح أكثخ مغ واحجة .
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 إلى مػضػع العجؿ بيغ الدوجات ، وىحا مػضػع دقيق العجؿ بيغ الدوجات ىػ حكسة وسػؼ نشتقل إف شاء هللا
 تعجد الدوجات . 

 السعخوؼ ال يرمح إال لحي ديغ أو لحي حدب أو لحي حمع :

 واآلف إلى بعس األحاديث الذخيفة . 

 ))إف السعخوؼ ال يرمح إال لحي ديغ أو لحي حدب أو لحي حمع((

 [ ] الصبخاني عغ أبي أمامة

ىحا الحجيث لو معشياف ، السعشى األوؿ : أف السعخوؼ ال يسكغ أف يرجر إال عغ رجل يعخؼ هللا عد وجل ، 
وإال لساذا يفعل السعخوؼ ليذ لو تفديخ ؟ تشتطخ إكخامًا مغ إنداف مقصػع عغ هللا ، تشتطخ إندانًا ال يعخؼ هللا 

خؼ هللا عد وجل ؟ مدتحيل ، السعخوؼ ال يرمح أف يشرفظ ، مدتحيل ، تشتطخ إندانًا يزحي مغ أجمظ وال يع
إال لحؼ ديغ أو لحؼ حدب . . الشاس يدتخجمػف عبارة أف فبلنًا ابغ عائمة أؼ ابغ أسخة عخيقة ، يبجو أف األسخة 
الجيشة ليا تخبية ثابتة ، ليا تقاليج ، ليا عادات مقتبدة مغ الجيغ ، فاإلنداف يخدعو ديشو ، أحيانًا في بعس األسخ 

عخيقة التي ليا باع شػيل في العمع والجيغ أوالدىا عمى مدتػػ راؽ مغ التيحيب ، الجيغ بحكع العقل ديغ ، أما ال
يِّغ  أوالد األسخ الخاقية فبحكع العادة ، ألفػا عادات راقية ، فالسعخوؼ ال يرجر إال مغ رجل ديغ ، وأف ىحا الجَّ

مقو لمعسل الرالح ، وىحا العسل ىػ بغيتو ، واإليساف يحخؾ يعخؼ ميستو في الحياة ، وأف هللا سبحانو وتعالى خ
اإلنداف نحػ العسل الرالح إلى أبعج الحجود ، ىحا الجيغ ، أما بالحدج لػ كاف مغ أسخة راقية ، ىحه األسخة كسا 

عمى الرغيخ ، قمشا : ليا تخبيتيا ، ليا عاداتيا ، فييا الحياء ، فييا الػقار ، الرغيخ يحتـخ الكبيخ ، الكبيخ يحشػ 
 العسل السذيغ ال يفعمو أفخاد ىحه األسخة ، القبائح يتخفعػف عشيا يخافػف عمى سسعتيع . 

أذكخ أنو وقع خبلؼ بيغ شخريغ ، أحج ىحيغ الذخريغ مغ أسخة راقية األب لو مكانة ديشية في السجتسع ، 
واحكع كسا تذاء وال أخالف أمخؾ ، فقمت البشو : أال تغار عمى سسعة أبيظ ؟ قاؿ : نعع ، وأخاؼ عمى سسعتي 

أنا أردت أف أثيخ عشجه ىحا الذعػر ، أؼ يخاؼ عمى سسعتو ، يخاؼ عمى سسعة أبيو ، يخاؼ عمى اسع أبيو ، 
فيحا ليذ بجاع ديشي ولكغ بجاعي الحفاظ عمى مكانة األسخة ، فيحا قج يفعل خيخًا بحكع العادة ، أما األوؿ فبحكع 

الحمع مغ ُعخؼ عشو أخبلؽ فاضمة ، أؼ إنداف أحيانًا يكػف تفكيخه ناضجًا ججًا يجج أف العقيجة . أو بحؼ حمع ، 
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مكاـر األخبلؽ أليق بو مغ تخؾ ىحه السكاـر ، حتى إني أقػؿ كمسة : إف العسل األخبلقي يمتقي مع العسل الحكي 
 في الشتائج ، ويختمف عشو في البػاعث . 

ذكي ، السؤمغ يخػ أنو إذا عجؿ بيغ الشاس يصبق أمخ هللا بحكع محبتو هلل مثبًل مجيخ دائخة مؤمغ ، ومجيخ دائخة 
عد وجل ، بحكع ورعو ، بحكع خػفو مغ هللا عد وجل ، يعجؿ بيغ السػضفيغ ، يتػاضع ليع ، يبحث في 

 مذكبلتيع ، يعيغ ضعيفيع ، يقبل العحر مغ السقرخ، لصيف ودود ، ىحه صفات السؤمغ .

غ درجة عالية يخػ أنو مغ أجل أف يكػف لو مكانة كبخػ في ىحه الجائخة يعجؿ بيغ وإنداف إذا عشجه ذكاء م
السػضفيغ ، ال حبًا باهلل ، وال خػفًا مغ عقاب هللا ، وال يبتغي بيحا العسل رضا هللا أبجًا ، ولكشو يبتغي بيحا العسل 

ىحا الحؼ ساعجه يشذخ ىحه القرة أف تكػف لو مكانة كبيخة عشج الشاس ، قج يدأؿ مغ كاف بحاجة إلى مداعجة ، 
بيغ السػضفيغ ، فيأتيو الثشاء فيحبو الجسيع ، ىػ يدعى إلى أف يشتدع إعجاب الشاس ، يشتدع محبتيع ، يشتدع 
مػدتيع وتكػف لو ىحه ، ولكغ مثل ىحا اإلنداف الحكي ليذ لو عشج هللا في اآلخخة مغ خبلؽ . ىحه السذكمة التي 

ساعة في أوربا صادقػف . . نعع ، ال يغذػف . . نعع ، بزاعتيع درجة أولى صحيح تحيخ السؤمغ . يا أخي الج
، يرشفػنيا لظ ترشيفًا صحيًا ، الذحغ ، السػاعيج كميا مزبػشة ، ال يػجج عشجىع غر ، ال يػجج عشجىع خجاع 

بيغ مغ شيخت ، نعع ، العسل الحكي يمتقي مع العسل األخبلقي في الشتائج ويختمف عشو في البػاعث ، شتاف 
 نفدو فيػ ال يفعل إال ىحا السػقف الكامل ، وبيغ مغ خصط فخأػ أف ىحا السػقف أنفع لو في الجنيا ، فخؽ كبيخ .

 ىحا الحؼ يعانيو بعس السدمسيغ . اإلنداف الحكي ال يكحب ، الحكي ال يخمف وعجه ، الحكي ال يتكبخ . . 

يابو ، لػ تتبع ما ُيقاؿ في غيبتو وتيكسات الشاس ، وسخخيتيع اآلف إذا رجل تكبخ ، اسسع ماذا يقػلػف عشو في غ
ال تحتسل . يأتي إنداف يتػاضع ، إذا تػاضع يثشػف عميو ، يا أخي ما ىحا ؟ متػاضع ، نفدو ىشية مثبًل ، ال 
ف يتكبخ ، عصف عميشا ، فإذا دخل مجيخ دائخة واآلذف وقف لو فقاؿ لو : هللا يعصيظ العافية ، كيف صحتظ ؟ كي
 أوالدؾ ؟ ىل يمدمظ شيء ؟ ىحا العسل يقـػ فيو ذكي ، حتى يشتدع إعجابو ، اآلذف يتكمع ، يقػؿ لظ : ما ىحا ؟

مجيخنا متػاضع ، مجيخنا الججيج ابغ حبلؿ ، ىػ ىكحا يخيج ، يخيج الدسعة وقج حرمت لو لحلظ يـػ القيامة يقػؿ : 
كحبتع ، قخأتع القخآف ليقاؿ عشكع قخاء وقج قيل، تعمست العمع " يا رب ، قخأنا القخآف مغ أجل رضاؾ ، يقػؿ ليع : 

ليقاؿ عشظ عالع وقج قيل ، جاىجت في سبيمي ليقاؿ عشظ شجاع وقج قيل " لسا اإلنداف يكػف ذكيًا يفعل عسبًل 
 يمتقي مع عسل السؤمشيغ ، أما بالشػايا فذتاف بيشيسا أيغ الثخػ مغ الثخيا ؟
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ال يرمح إال لحؼ  أف السعخوؼ التعميق ىحا عمى
، أو لحؼ حدب ، أو لحؼ حمع ، شبيب مثبًل ديغ

راكب سيارتو ورأػ رجبًل جخيحًا ، ورأػ جسيخة مغ 
الشاس حػلو ، وىحه الجسيخة مغ الشاس أبشاء حيو ، 
فيػقف سيارتو ويأخح ىحا الجخيح ، وال يبالي بالجماء 
التي ستمػث الديارة، يأخحه إلى السدتذفى ، إذا 

 -ألف الشاس يثشػف عميو  -تكثيخ الدبائغ  كانت نيتو
فإذا كانت نيتو ىكحا فيحا العسل فيو رحسة ، ولكغ قج 

يكػف الصبيب خاؿ مغ الخحسة ، عسمو رحيع وىػ خاؿ مغ الخحسة . أحيانًا قاض يأتيو مػاشغ عادؼ ، يأتيو 
يخ الحق ليذ معو ، يحدب شخز لو قيستو ، فيخػ الحق مع ىحا السػاشغ العادؼ ، وىحا الذخز الػجيو الكب

إنو إذا حكع ليحا الفقيخ والحكع انتذخ وبمغ الشاس ، ووصل ىحا الحكع لقزاة االستئشاؼ والتسييد مغ رؤسائو 
تيقشػا مغ نداىتو ، إذًا يريخ لو مدتقبل باىخ في القزاء ، فيحكع بالعجؿ ال حبًا في العجؿ وليذ عاداًل ، حكسو 

شػايا دقيقة ججًا ، اإلنداف يتفحز نيتو لساذا أفعل ىحا الخيخ ؟ ىل أبتغي بو عادؿ وىػ ليذ بعادؿ . لحلظ ال
 الدسعة والجاه ؟ 

ِإنََّسا اأْلَْعَساُؿ )) عغ عَسَخ ْبِغ اْلَخصَّاِب َرِضي َّللَّ َعْشِو َقاَؿ : َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ : 
ْجَخُتُو ِإَلى َما َىاَجَخ َوِإنََّسا ِلُكلِّ اْمِخٍئ َما َنَػى َفَسْغ َكاَنْت ِىْجَخُتُو ِإَلى ُدْنَيا ُيِريُبَيا َأْو ِإَلى اْمَخَأٍة َيْشِكُحَيا َفيِ ِبالشِّيَّاِت 

 ِإَلْيِو ((

 ]متفق عميو عغ عسخ [

 )) يا معاذ أخمز ديشظ يكفظ القميل مغ العسل ((

 ]شعب اإليساف عغ معاذ[

 : " إف السعخوؼ ال يرمح إال لحؼ ديغ أو لحؼ حدب ، أو لحؼ حمع " .إذًا 
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ىحا أخبلقي ، أخبلقو جاءت مغ ذكائو ، وىحا أخبلقو جاءت مغ عاداتو ، وىحا أخبلقو جاءت مغ تجيشو ، ىحا 
متجيغ ، نفدو سست واترمت باهلل عد وجل ، فأصبح السعخوؼ مغ قبمو عفػيًا ليذ مترشعًا . إذا إنداف رأػ 
ابشو اقتخب مغ السجفأة ، وكاد يزع يجه عميو أيقػؿ يا تخػ أوبخو أـ ال أوبخو ؟ بذكل ال شعػرؼ يرخخ فيو ، 

 تػبيخ األب أو نيي األب عغ اقتخاب ابشو مغ مجفأة ليذ عسبًل إراديًا ، عسل ال إرادؼ عفػؼ . 

 السعخوؼ عفػي عشج السؤمغ :

، رجل بحاجة إلى مداعجة يداعجه فػرًا ، شخز استجار بو  السعخوؼ بالسؤمغ عفػؼ ، غيخ مقرػد ، ال يفكخ
يجيخه ، استغاث بو يغيثو ، والجتو بحاجة إلى مداعجة يداعجىا فػرًا ، ال يشاقر األمػر . أعسل أـ ال أعسل ؟ 
ماذا سيتكمسػف عشي ؟ ىحا شيء بالسؤمغ غيخ وارد ، أما أىل الجنيا فعميع لمسعخوؼ بعج دراسة شػيمة ، بعج 

سة شػيمة وجج أف يجفع الدشج ألنو ذمة عميو ، فإذا لع يجفعو قج يزصخ أف يذتخؼ شقة ثانية مشو ، فإذا لع درا
يجفع لو أوؿ دفعة يجػز أال يبيعو شقة ثانية ، ليذ مغ باب وفاء ديغ ، ال ، لكغ إذا أعصيشاه الجفعة األولى يثق 

معي عذخوف ألفًا سأدفعو قبل أسبػع ، إف دفعتو قبل بشا ، اآلف ندتصيع أف نأخح مشو بزاعة بسئة ألف ، حدابو 
أسبػع سيحذ ىحا البائع الكبيخ أنشي أنا إنداف مػثػؽ ىػ أعصاني عذخة آالؼ فقط ، أما أنا فستأكج إذا أعصيتو 
 الحداب قبل أسبػع و شمبت مشو مئة ألف سيعصيشي ، ولكغ بعج أف آخح ىحه السئة ألف أماشمو . يقػؿ لظ :

دخل في قمبي غخقشا ، وفاء الدشج في الػقت السشاسب ليذ فزيمة عشج ىحا اإلنداف ، يدسػنو تكتيظ ، بالتعخيف 
الحجيث مشاورة . أحيانًا يعجب ىحا اإلنداف ولكشو يشاور عميظ ، مخادعة ، مشاورة ، تكتيظ . عشجؾ تكتيظ 

 واستخاتيجية 
، ال تحت ضخورة وال تحت إغخاء وال تحت ضغط ، أخبلقو ىي السؤمغ أخبلقو استخاتيجية ، أؼ ثابتة ، ال يغيخ 

ىي ، أما الكافخ فأحيانًا يعسل خصة مخحمية ، أحيانًا إنداف يقػؿ لظ : أتزع أمػالي عشجؾ ؟ تقػؿ لو : نعع ، أنا 
ئة خسدة أعصي بالسئة ثسانية وأربعيغ أرباحًا ، ما ىحا الكبلـ ؟ مبمغ محىل ، أيغ ما كاف بالسئة عذخة ، أو بالس

عذخ ، بالسئة عذخوف إذا كاف اإلنداف مػفقًا ججًا ، ىحا الجفع السغخؼ حتى تأتيو األمػاؿ الصائمة ، عشجئح يأخحىا 
وييخب بيا . وىحا شيء يقع باستسخار . ىحا السعشى األوؿ : أف السعخوؼ ال يرجر إال عغ إنداف ديغ بدبب 

إال عغ إنداف مغ أسخة راقية ، أف ىحه األسخة ليا عادات راقية سسػ الشفذ وعقيجتو الخاقية ، والسعخوؼ ال يرجر 
بحكع العادة ، والسعخوؼ ال يرجر إال عغ إنداف صاحب خمق ، صاحب أخبلؽ وىحه األخبلؽ الثانية ناتجة عغ 
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ذكاء . والسعشى اآلخخ ليحا الحجيث أنظ إذا صشعت السعخوؼ مع غيخ ىؤالء فإنيع يفدخوف ىحا السعخوؼ تفديخًا 
يئًا ، فإنيع يخدوف عمى معخوفظ بإساءة بالغة ، وىشاؾ شكاوػ كثيخة ترمشي ، أنو فعمت معو كحا وكحا وكحا ، س

وفعل معي كحا وكحا وكحا ، كاف الخد بسشتيى الػقاحة ، بسشتيى المـؤ ، كيف فعمت معو ىحا السعخوؼ وقابمظ 
وليذ صاحب ذكاء عاؿ . . ال ذكاء  بيحه اإلساءة ؟ ألف ىحا ليذ صاحب ديغ ، وليذ صاحب ندب رفيع ،

ييجيو لمسػاقف السقبػلة ، وال عشجه عادات أصيمة ثابتة في أسختو ، وال عشجه مخافة مغ هللا عد وجل فذيء 
شبيعي إذا فعمت معخوفًا مع أحج غيخ ىؤالء أف تمقى ردًا وقحًا ، أو ردًا سيئًا ، أو ردًا فيو مقاومة ، فاإلنداف ال 

 ء في الحجيث الذخيف : ُيفاجأ ، و قج جا

))اصشع السعخوؼ إلى مغ ىػ أىمو ، وإلى غيخ أىمو ، فإف أصبت أىمو أصبت أىمو، وإف لع ترب أىمو كشت 
 أنت أىمو((

 ] ذكخه الديػشي في الجامع الرغيخ، وعداه إلى الخصيب في تاريخ[

ية كبخػ ، وتزيع أوالدؾ مغ أؼ اإلنداف يخيج أف يعسل مػازنة بيغ الحجيثيغ ، إذا كشت تخيج أف تزحي تزح
أجل إنداف لئيع ، ال ، أوالدؾ أولى ، أحيانًا إنداف يقػؿ لظ : أنا مدتجيخ بظ ، فتعصيو مغ قػت أوالدؾ ، تعصيو 

 مغ حرة أوالدؾ ، وتشججه ، ثع يعاممظ معاممة في مشتيى المـؤ . 

 القيامة :السكثخوف في الجنيا الحيغ يتبجحػف بأمػاليع الصائمة ىع السقمػف يـػ 

 و: 

ِو َوَسمََّع َيْسِذي َوْحَجُه )) َعْغ َأِبي َذرٍّ َرِضي َّللَّ َعْشو َقاَؿ : َخَخْجُت َلْيَمًة ِمَغ المََّياِلي َفِإَذا َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَميْ 
َعْمُت َأْمِذي ِفي ِضلِّ اْلَقَسِخ َفاْلَتَفَت َفَخآِني َوَلْيَذ َمَعُو ِإْنَداٌف َقاَؿ : َفَطَشْشُت َأنَُّو َيْكَخُه َأْف َيْسِذَي َمَعُو َأَحٌج َقاَؿ َفجَ 

ُ ِفَجاَءَؾ َقاَؿ َيا َأَبا َذرٍّ َتَعاَلْو َقاَؿ : َفَسَذْيُت َمعَ  ُو َساَعًة َفَقاَؿ : ِإفَّ َفَقاَؿ : َمْغ َىَحا ؟ ُقْمُت َأُبػ َذرٍّ َجَعَمِشي َّللَّ
ُ َخْيًخا َفَشَفَح ِفيِو َيِسيَشُو َوِشَساَلُو َوَبْيَغ َيَجْيِو َوَوَراَءُه َوَعِسَل ِفيوِ اْلُسْكِثِخيَغ ُىُع اْلُسِقمُّػَف َيْػـَ اْلِقيَ   اَمِة ِإالَّ َمْغ َأْعَصاُه َّللَّ

ي : اْجِمْذ َىا اَؿ لِ َخْيًخا َقاَؿ َفَسَذْيُت َمَعُو َساَعًة َفَقاَؿ : ِلي اْجِمْذ َىا ُىَشا َقاَؿ َفَأْجَمَدِشي ِفي َقاٍع َحْػَلُو ِحَجاَرٌة َفقَ 
 ِإنِّي َسِسْعُتُو َوُىَػ ُمْقِبٌل َوُىَػ ُىَشا َحتَّى َأْرِجَع ِإَلْيَظ َقاَؿ : َفاْنَصَمَق ِفي اْلَحخَِّة َحتَّى اَل َأَراُه َفَمِبَث َعشِّي َفَأَشاَؿ المُّْبَث ُثعَّ 

ُ ِفَجاَءَؾ َمْغ ُتَكمُِّع ِفي َيُقػُؿ : َوِإْف َسَخَؽ َوِإْف َزَنى َقاَؿ : َفَمسَّا َجاَء َلْع َأْصبِ  ْخ َحتَّى ُقْمُت : َيا َنِبيَّ َّللَِّ َجَعَمِشي َّللَّ
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اَلـ َعَخَض ِلي ِفي  َجاِنِب اْلَحخَِّة َقاَؿ : َجاِنِب اْلَحخَِّة َما َسِسْعُت َأَحًجا َيْخِجُع ِإَلْيَظ َشْيًئا َقاَؿ : َذِلَظ ِجْبِخيُل َعَمْيِو الدَّ
َتَظ  ْخ ُأمَّ َنَعْع ، َقاَؿ :  َأنَُّو َمْغ َماَت اَل ُيْذِخُؾ ِباَّللَِّ َشْيًئا َدَخَل اْلَجشََّة ُقْمُت : َيا ِجْبِخيُل َوِإْف َسَخَؽ َوِإْف َزَنى َقاَؿ :َبذِّ

 ُقْمُت : َوِإْف َسَخَؽ َوِإْف َزَنى ؟ َقاَؿ َنَعْع َوِإْف َشِخَب اْلَخْسَخ ((

  َعْشو[]متفق عميو َعْغ َأِبي َذرٍّ َرِضي َّللاَّ 

ال ِإفَّ اْلُسْكِثِخيَغ ُىُع اْلُسِقمُّػَف َيْػـَ اْلِقَياَمِة . شبعًا الحجيث شػيل ، وىحه أوؿ فقخة مشو ، السكثخ يقػؿ : عشجؼ ماؿ 
تأكمو الشيخاف ، أىمكت مااًل لبجًا ، ىؤالء السكثخوف في الجنيا الحيغ يتبجحػف بأمػاليع الصائمة ، وبأف أمػاليع ال 

، وأف أمػاليع بازدياد ، وأنيع ال يخذػف شيئًا في الجنيا ، ىؤالء الحيغ يقػلػف ىحا الكبلـ ىع السقمػف يـػ تفشى 
القيامة ، ىع الفقخاء ، ألف ىحا الساؿ يفيج الجدج في ىحه الحياة الجنيا ، فإذا جاء األجل انقصع ىحا الساؿ ، وىشاؾ 

 يججؼ . بعج السػت شيء آخخ ىػ العسل الرالح ، ىػ الحؼ 

 )) . . .ِإفَّ اْلُسْكِثِخيَغ ُىُع اْلُسِقمُّػَف َيْػـَ اْلِقَياَمِة . .((

 ]متفق عميو َعْغ َأِبي َذرٍّ َرِضي َّللاَّ َعْشو[

 لحلظ قاؿ هللا تعالى : 

 ﴿َوَرْحَسُة َربَِّظ َخْيٌخ ِمسَّا َيْجَسُعػَف﴾

 [31]سػرة الدخخؼ : 

 الشبي الكخيع استثشى ، قاؿ : 

ُ َخْيًخا َفَشَفَح ِفيِو َيِسيَشُو َوِشَساَلُو ))  ِإالَّ َمْغ َأْعَصاُه َّللَّ
 َوَبْيَغ َيَجْيِو َوَوَراَءُه َوَعِسَل ِفيِو َخْيًخا . .((

 ]متفق عميو َعْغ َأِبي َذرٍّ َرِضي َّللاَّ َعْشو[

: ال ُيدسى الساؿ خيخًا إال إذا أنفق  ىشا في الحجيث دقة بالغة ، إال مغ أعصاه هللا تعالى خيخًا . لحلظ قاؿ العمساء
 في شاعة هللا ، قاؿ تعالى : 
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ْنَداُف ِإَذا َما اْبَتاَلُه َربُُّو َفَأْكَخَمُو َوَنعََّسُو َفَيُقػُؿ َربِّي َأْكَخَمِغ * َوَأمَّا ِإَذا َما اْبَتاَلُه َفَقَجَر َعَمْيِو ِرْزَقُو َفَيُقػُؿ  ﴿َفَأمَّا اإلِْ
﴾َربِّي َأَىاَنِغ   * َكالَّ

 [27-25]سػرة الفجخ : 

قاؿ ربشا لو : كبل . . ليذ ىحا إكخامًا إال إذا أنفقتو في شاعتي فيحا إكخاـ ، أؼ ال ُيدسى الساؿ إكخامًا إال إذا أنفق 
 في شاعة هللا عد وجل . 

نَداُف ِإَذا َما اْبَتاَلُه َربُُّو َفَأْكَخَمُو َوَنعََّسُو َفَيُقػُؿ رَ   بِّي َأْكَخَمِشي . .﴾﴿َفَأمَّا اإلِْ

 [25]سػرة الفجخ : 

 أؼ أدخل إلى بيتو كل وسائل الخاحة . 

 ﴿ َوَأمَّا ِإَذا َما اْبَتاَلُه َفَقَجَر َعَمْيِو ِرْزَقُو َفَيُقػُؿ َربِّي َأَىاَنِشي . . كال﴾

 [27-26]سػرة الفجخ : 

وال ىؤالء عمى حق ، ال ىحا القػؿ صحيح ، ربشا عد وجل قاؿ : كبل . . وكبل أداة ردع ، أؼ ال ىؤالء عمى حق 
وال ىحا القػؿ صحيح ، ليذ إعصائي الساؿ إكخامًا بل ىػ امتحاف، فإذا أنفق في شاعة هللا انقمب إكخامًا ، وليذ 
 حخماني ليحا العبج مغ الساؿ إىانة ، إنو معالجة ، الحخماف معالجة ، والعصاء إكخاـ . الشبي الكخيع قاؿ : " ِإالَّ َمغْ 

فشفح ِفيِو َيِسيَشُو َوِشَساَلُو َوَبْيَغ َيَجْيِو  -نفح أؼ أعصى  -قاؿ : َفَشَفَح  -لساذا سساه الشبي خيخًا  -أَْعَصاُه َّللاَُّ َخْيًخا 
 َوَوَراَءُه َوَعِسَل ِفيِو َخْيًخا ". .

لو ، سألو أؼ سألو عغ يسيشو شخز فأعصاه ، عغ شسالو فأعصاه ، سألو شخز قخضًا لثسانية أشيخ دفع 
شخز عصاء مغ دوف قخض ، فجفع لو . أؼ اليسيغ والذساؿ واألماـ والػراء كشاية عغ شتى وجػه الخيخ . َوَعِسَل 
ِفيِو َخْيًخا . . قاؿ : ىحا اإلنداف السكثخ ىشيئًا لو ، ىحا قج يدبق السقل ، ألف الساؿ قػة ، وفي الساؿ شاقة كبيخة 

 ا الساؿ أصػف بو عخضي ، وأتقخب بو إلى ربي . ججًا عمى اكتداب مخضاة هللا . وحبح
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 التيديخ و التعديخ :

 وفي حجيث آخخ : 

 )) ِإفَّ اْلَساَلِئَكَة َتَزُع َأْجِشَحَتَيا ِلَصاِلِب اْلِعْمِع ِرًضا ِبَسا َيرشع ((

 ] التخمحؼ عغ زر بغ حبير[

الخحسغ يزعػف أجشحتيع لصالب العمع ، مغ السعاني السدتفادة مغ ىحا الحجيث الذخيف أف السبلئكة وىع جشػد 
بعزيع فيع ىحا الحجيث عمى أنيا تكـخ شالب العمع ، السبلئكة تكـخ شالب العمع ، إف السبلئكة في الدساء 

 والحيتاف في البحخ لترمي عمى معمع الشاس الخيخ .

ىحا السعشى معشى تكخيع ، أؼ السبلئكة تكـخ شالب 
شى ، فقاؿ: العمع ، بعزيع تػسع في ىحا السع

السبلئكة تكيج ألعجاء شالب العمع فتسشعيع مغ أف 
يؤذوه ، السبلئكة تتكفل بحاجات شالب العمع ، ما 
الحؼ جعل أبػ حشيفة يشقصع لمعمع والجراسة ؟ ىػ أنو 
مّخ في الحج بذيخ يجرس في الحـخ ، وقج سسع مشو 
ىحا الحجيث :" مغ شمب العمع تكفل هللا لو بخزقو " 

شت تاجخًا يميسظ الرفقات الخابحة ، يميسظ إذا ك
فيكػف عسمظ قميبًل وربحظ كثيخًا . إذا كشت صانعًا يخسل إليظ زبائغ درجة أولى ، أخبلقيع عالية ، شخاؤىع سيل ، 
دفعيع جيج . إذا كشت مػضفًا تشتدع ثقة رؤسائظ ، يعصػنظ إضافات ليدت لغيخؾ . أؼ ماداـ اإلنداف شالب عمع 

بخزقو . أب عادؼ يكػف راغبًا أف يكػف ابشو شبيبًا ، واالبغ يكمفو بأعساؿ فػؽ شاقتو تخػ يتكفل هللا عد وجل 
األب إذا شاىج ابشو متفػقًا بجراستو ، وأحيانًا عشجه فحز ال يجع أحجًا يكمفو بذخاء غخض حتى شخاء خبد يقػؿ 

الػا : أوصل فبلنة خالتظ ، لو : أنا أحزخ الخبد ، اجمذ وادرس ، إذا جاءه ضيػؼ ، ويخيجوف غخضًا إذا ق
األب يشيى األـ يقػؿ : دعيو يجرس ، أؼ إنداف عادؼ إذا رأػ ابشو متفػقًا يخيحو مغ أعباء البيت ، يسكغ أف 
يعصيو غخفة خاصة ، يسكغ أف يبالغ بإكخامو . فخبشا عد وجل خمقشا لشعخفو . معقػؿ إذا اتجو إنداف إلى هللا 

. اإلنداف عشجما يتجو إلى غيخ هللا عد وجل ، يحيقو هللا مخارة الجنيا . الجنيا يتعب بحياتو ؟ العكذ ىػ الرحيح 
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تغخ ، وتزخ ، وتسخ . . أوحى ربظ إلى الجنيا أنو مغ خجمشي فاخجميو ، ومغ خجمظ فاستخجميو . تدسع مغ 
أتييع مدعجات ، الشاس قررًا ، تخػ رغع ذكائيع ، رغع تقجيخىع لؤلمػر ، تأتييع مذكمة لع تكغ في الحدباف ، ت

 يتػرشػف تػرشات ما كاف ليع بيا .

البعج عغ هللا عد وجل يدبب تزييقًا في الجنيا ، والقخب مغ هللا عد وجل يدبب تيديخًا ، والتيديخ والتعديخ ليسا 
 قانػف في كتاب هللا . 

ُخُه  َؽ ِباْلُحْدَشى * َفَدُشَيدِّ  ِلْمُيْدَخى ﴾﴿ َفَأمَّا َمْغ َأْعَصى َواتََّقى * َوَصجَّ

 [ 7-5] سػرة الميل : 

تمقى شخرًا تخيجه ، بيتو بعيج ، الحاجة ال تججىا فػرًا . آلة مشتجة تعصمت ، تحزخ خبيخًا فيخخبيا ، يكدخ 
قصعة فييا ، بجاًل مغ أف يرمحيا . إذا كشت مػفقًا تحزخ شخرًا يميسو هللا إلى الحق ، يقػؿ لظ : العصل مغ 

فق تحزخ شخرًا بجؿ أف يعصميا خسدة أياـ يرمحيا في ساعة ، إف كاف في التجارة ، ىشا ، ولكغ إذا أنت مػ 
أو في الرشاعة ، أو في الدراعة فاإلنداف عشجما يكػف مع هللا عد وجل يتكفل لو بخزقو . ليذ معشى ىحا أف يسج 

ميا معقػؿ ، انطخ أىل الجنيا يجه إلى الشاس ، ال ، ليدت واردة ، معشى يتكفل لو بخزقو يميسو أعسااًل مخيحة ، ودخ
ال يعخفػف هللا عد وجل ، يقػؿ لظ : آه ، يخخج مشو آىة محخوقة حخقًا ، يقػؿ : اشتغمشا ثبلث سشػات ببل مقابل 
، يجخل بسذخوع ، يجفع ، يديخ ، يخكس ، بعج ذلظ يعسل حدابو جسع شخح خدخاف ثسانية آالؼ ليخة بعج ثبلث 

ا أصعبيا الخدارة مؤلسة ججًا . إنداف يتعب ، يحزخ بزاعة ، يبيعيا ، سشػات عسل ، انطخ إلى الجنيا م
يذحشيا ، يحرل ثسشيا ، يذتغل فييا سشتيغ ، بعج ذلظ تطيخ الشتيجة خدارة ثسانية آالؼ بزاعة ، ىحا عسل 
مثل ببل مقابل ، فاهلل عد وجل قادر أف يذغل اإلنداف ببل مقابل شػؿ عسخه ، يقػؿ لظ التجار كمسة مزحكة : 
مصحشة الجغ ، خخيخ وعجيج عمى الفاضي ، يذغمو ، يذغمو ، باآلخخ ال يػجج محرػؿ ، ال يػجج نتيجة ، أما 

 السؤمغ فسػفق . 

ُخُه ِلْمُيْدَخى * َوَأمَّا َمْغ َبِخَل َواْسَتْغَشى* َؽ ِباْلُحْدَشى * َفَدُشَيدِّ ِباْلُحْدَشى* َوَكحََّب  ﴿ َفَأمَّا َمْغ َأْعَصى َواتََّقى * َوَصجَّ
ُخُه ِلْمُعْدَخى ﴾  َفَدُشَيدِّ

 [ 9-5] سػرة الميل اآليات : 
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 إعانة السالئكة شالب العمع عمى أمخ معاشو :

 )) ِإفَّ اْلَساَلِئَكَة َتَزُع َأْجِشَحَتَيا ِلَصاِلِب اْلِعْمِع ِرًضا ِبَسا َيرشع ((

 ] التخمحؼ عغ زر بغ حبير[

 -، أنا أدعػ ىحا الجعاء : " الميع أصمح لشا ديششا الحؼ ىػ عرسة أمخنا أؼ أوؿ شيء تعيشو عمى أمخ معاشو 
اإلنداف يشزبط بالجيغ ، يعخؼ الحخاـ مغ الحبلؿ ، الخيخ والذخ، ما يجػز وما ال يجػز ، عشجه مشطػمة قيع 

ما عشجه قػاـ أيزًا الجنيا إذا إنداف بحاجة إلى الساؿ ،  -وأصمح لشا دنيانا التي فييا معاششا  -يشزبط فييا 
وأصمح لشا آخختشا التي إلييا مخدنا ، واجعل الحياة زادًا لشا مغ كل خيخ ، واجعل السػت  -الحياة شيء صعب 

 راحة لشا مغ كل شخ " فالسبلئكة تعيشو عمى حػائجو ، السبلئكة تخد كيج أعجائو عشو ، السبلئكة تكخمو . . 

 عمى اإلنداف أف يدعى لمجار اآلخخة :

ى الحياة الجنيا ، انطخوا إلى عسارة تختفع ، نذاط ، اليـػ جبل إسسشت ، ثاني يـػ جاء اإلسسشت ، ثالث انطخوا إل
يـػ جاء نجار الباشػف ، تخػ الحؼ يبشي العسارة كتمة انتباه ، كتمة يقطة ، نذاط البشاء ، نذاط التجارة ، نذاط 

ت عجيجة ، أقجس نذاط عمى وجو األرض أف الرشاعة ، نذاط العمع ، دراسات في الجامعة، أؼ ىشاؾ نذاشا
تصمب العمع الذخعي ، ال يػجج نذاط عشج هللا أكثخ قجسية مشو ، تحىب تدور أقخباءؾ ، تحّرل مبمغًا ، تفكخ 
بسذخوع، تعقج صفقة ، تذتخؼ بيتًا ، تبيع بيتًا ، تبجؿ سيارتظ ، تعسل ندىة ، ىحه نذاشات مذخوعة ، مباحات ، 

بو أف تتعمع ، أف تعخؼ هللا عد وجل ، ُخمقت مغ أجل أف تعخفو ، وأؼ نذاط مشاقس ليحا  لكغ أقجس نذاط تقـػ
 الشذاط فيػ خدارة كبخػ . َعْغ َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِرؼِّ َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ : 

ُمُو َوَمْغ ُيَجلِّيِو ِفي َقْبِخِه (())ِإفَّ اْلَسيَِّت َيْعِخُؼ َمْغ َيْحِسُمُو َوَمْغ   ُيَغدِّ

 ] أحسج عغ أبي سعيج الخجرؼ[
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 حقيقة كبيخة ججًا إنداف يطغ أف ىحا مات ، لحلظ الشبي الكخيع قاؿ : 

 )) كدخ الخجل ميتًا ككدخه حيًا ((

 ]التسييج البغ عبج البخ عغ عائذة[

مغ القبخ يحرخوه بو ، ىحا عسل فيو إىانة ، ال يجػز كذف إذا وضعػه بالقبخ ورمػه رميًا ، أحيانًا يكػف أشػؿ 
عػرة السيت أثشاء التغديل ، إىانة لو . حيشسا خاشب الشبي الكخيع قتمى بجر مغ السذخكيغ . قاؿ : يا أمية بغ 
خمف ، يا ىذاـ بغ عييشة ، يافبلف ، يا فبلف سساىع بأسسائيع ىل وججتع ما وعج ربكع حقًا فإني وججت ما 

، . الحجيث شػيل ، الرحابة تعجبػا ربي حقًا ؟ كحبتسػني وصجقشي الشاس ، وأخخجتسػني وآواني الشاس . وعجني
 -يدسعػف مثمكع  -قالػا : يا رسػؿ هللا أتخاشب قػمًا جيفػا ، قاؿ : ما أنتع بأسسع لي مشيع ولكشيع ال يجيبػنشي 

انو يخػ السيت كل ذلظ، ويدسع ما يقػلػف ، فيحا الحجيث إذا تػفي اإلنداف فسغ بكى ، ومغ فخح ، و مغ أى
 فالشبي الكخيع يقػؿ : َعْغ َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِرؼِّ َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ 

ُمُو َوَمْغ ُيَجلِّيِو ِفي َقْبِخِه ((  ))ِإفَّ اْلَسيَِّت َيْعِخُؼ َمْغ َيْحِسُمُو َوَمْغ ُيَغدِّ

 غ أبي سعيج الخجرؼ[] أحسج ع

 وقاؿ : 

 ))إف العبج إذا وضع في قبخه , وتػلى عشو أصحابو إنو ليدسع قخع نعاليع ..((

 ]البخارؼ عغ قتادة عغ أنذ رضي هللا عشو[

أما ىحا الذعػر الحؼ ال يػصف فيػ اشتخػ البيت ، ىػ فخش البيت عمى ذوقو ، قاؿ لي أخ قرة مغ يػميغ 
جاءه تاجخ ، قاؿ لو : أريج غخفة نـػ مغ خذب الجػز ، قاؿ لو : وهللا ال يػجج يبيع مفخوشات درجة أولى ، 

جػز عشجنا زاف . . قاؿ : أريجىا جػزًا ، قاؿ لو : إذًا اشتخ لي خذب جػز ، اشػتخوا خذب جػز ، قاؿ : ىحا 
سخناىع سشة الجػز يتخسخ سشة صحيحة ، يكػف أبيس بعج تخسيخه سشة يريخ أسػد ، أخحنا لو خذب الجػز ، وخ

اثشا عذخ شيخًا ، قاؿ : ما مّخ بحياتو كيحا الدبػف ، زار الخذبات وقت التخسيخ مختيغ أو ثبلث ، بعج ذلظ 
صشعػا غخفة الشـػ ، قاؿ لي : ىشاؾ عقجة بالخذب بالخجل مغ الجاخل ، فخفس و قاؿ : بجؿ لي إياىا ، كل 
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انة ، البخ ، السدكات ، السخايا . ىحا معو وسػاس . وبعج أسبػعيغ أو ثبلثة لو زيارة ، يتفقج غخفة الشـػ ، الخد 
 ذلظ ، قاؿ لو : اتخؾ لي إياىا حتى نجىغ الغخفة ، ثع دىشػا الغخفة واعتشػا بالغخفة ، ورتبػىا ودوكخوىا ، قاؿ لو :

عت الدساعة أما تخيج أخح الغخفة إنيا حاجدة محل عشجنا ؟ قاؿ لو : غجًا إف شاء هللا ، خبختو ليأتي ليأخحىا رف
سسعت ضجيجًا ثع جاء إلى التمفػف مغ يكمسشي فكانت امخأة قمت ليا : أختي الغخفة ، قالت : ال نخيج الغخفة مات 

 صاحبيا . غزبت . سبحاف هللا ، فعمى اإلنداف أف يدعى لمجار اآلخخة . 

ُمُو َوَمْغ ُيَجلِّ   يِو ِفي َقْبِخِه (())ِإفَّ اْلَسيَِّت َيْعِخُؼ َمْغ َيْحِسُمُو َوَمْغ ُيَغدِّ

 ] أحسج عغ أبي سعيج الخجرؼ[

 ))العبج إذا وضع في قبخه, وتػلى عشو أصحابو إنو ليدسع قخع نعاليع. . .((

 ]البخارؼ عغ قتادة عغ أنذ رضي هللا عشو[

، قاؿ لي شخز : شاىجت  ىػ عسخ ىحا البيت ، ىػ فخش ىحا البيت ، ىػ رتب ىحا البيت ، دفشػه بشفذ اليـػ
 تذيع بعج العذاء ، مع أنو مكخوه ، ما الجليل ؟ معشى ىحا أف ىشاؾ مذكمة بالبيت ، ىػ اشتخػ البيت !! جشازة

 السذكمة اإلنداف يعمق آمالو كميا بدوجتو تخيب لو ضشو ، يعمق آمالو بػلجه . . قاؿ رجل لذاب : أيغ ذاىب ؟ 

ااًل كثيخًا ومات ، فيحا االبغ يذخب خسخًا عمى قاؿ لو وهللا حخفيًا : رايح أسكخ عمى روح أبي . أبػه خمف لو م
روح والجه . قاؿ : " يا عبجؼ أعصيتظ مااًل فساذا صشعت بو ؟ قاؿ : يا رب لع أنفق مشو شيئًا مخافة الفقخ عمى 
أوالدؼ مغ بعجؼ ، قاؿ لو : عبجؼ أما عمست أني أنا الخزاؽ ذو القػة الستيغ ، إف الحؼ خذيتو عمى أوالدؾ مغ 

والثاني قاؿ لو : ماذا صشعت في  -أؼ جعمتيع فقخاء ، وأنت تطغ أنظ تجسع الساؿ ليع  -أندلتو بيع  بعجؾ قج
 الساؿ ؟ قاؿ لو : يا رب أنفقتو عمى كل محتاج ومدكيغ ، لثقتي أنظ خيخ حافطًا وأنت أرحع الخاحسيغ . فقاؿ :

مغ بعجؾ فقط . هللا عد وجل يخزقيع ،  عبجؼ أنا الحافع ألوالدؾ مغ بعجؾ ". اشمب مغ هللا يحفع لظ األوالد
 ويعافييع ، وييجييع ، ويجعميع قخة عيغ ، ويجعميع خمفاء لظ ويجعل ليع أعسااًل صالحة مدتسخة . 

 )) إذا مات اإلنداف انقصع عسمو إال مغ ثالث : صجقة جارية ، أو عمع ُيْشَتَفُع بو، أو ولج صالح يجعػ لو ((

 شدائي عغ أبي ىخيخة []مدمع وأبػ داود والتخمحؼ وال
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 السؤمغ يدتسج قيستو مغ أف هللا سبحانو وتعالى راض عشو :

 الحجيث قبل األخيخ : 

 )) إف الشاس ال يخفعػف شيئًا إال وضعو هللا تعالى ((

 ] البييقي في شعب اإليساف عغ سعيج بغ السديب[

أحيانًا الشاس يقجروف شيئًا مغ األشياء ، شبعًا ال يخفعػف شيئًا بغيخ حق ، أحيانًا يقجروف شيئًا ال يخضي هللا عد 
وجل ، وأحيانًا يتيافتػف عمى معرية تغزب هللا ، ىشاؾ أشياء غالية كثيخًا ، معشى ىحا أف عمييا شمبًا كثيخًا ، 

عمييا شمب شجيج ، إف الشاس ال يخفعػف شيئًا إال وضعو هللا  وقج تكػف تغزب هللا عد وجل ، ىشاؾ أجيدة ليػ
تعالى ، قخأت مقالة لكاتب أف حجدًا بخأس الدشة ال يػجج ، كل األماكغ ال يػجج بيا محبلت ، معشى ىحا أف 
 ، الصمب كثيخ عمى الفشادؽ ، سيخة بالفشجؽ الفبلني ، والفبلني ، والفبلني ، عذاء مع أعساؿ ال يعمسيا إال هللا
فييا مخازؼ ال يعمسيا إال هللا ، ألف ليخة عمى الذخز وشاوالت درجات أولى وثانية وثالثة ، ال يػجج محبلت ، 

 واضصخ أف يعسميا بالبيت ، أحزخ رفاقو وعسميا بالبيت . قاؿ : 

 )) إف الشاس ال يخفعػف شيئًا إال وضعو هللا تعالى ((

 يب[] البييقي في شعب اإليساف عغ سعيج بغ السد

أؼ أنت تعمق بالحؼ رفعو هللا ، هللا رفع قخاءة القخآف ، رفع فيع القخآف ، رفع أف تكػف أديبًا متأدبًا بآداب القخآف ، 
رفع أف تكػف عالسًا باهلل عد وجل ، رفع أف تكػف محدشًا ، رفع أف تكػف محبًا هلل ورسػلو ، ولع يخفع اإلنداف لسا 

تكػف قيسة الخجل بسا عشجه مغ متاع . أؼ يدتسج قيستو بيغ الشاس مغ  عشجه مغ متاع ، لكغ في آخخ الدماف
 أثاث بيتو ، وأجيدتو فقط . لكغ السؤمغ يدتسج قيستو مغ أف هللا سبحانو وتعالى راض عشو . 

 )) إف الشاس ال يخفعػف شيئًا إال وضعو هللا تعالى ((

 ] البييقي في شعب اإليساف عغ سعيج بغ السديب[
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 شة و مبخمة :األوالد مجب

 ويقػؿ عميو الربلة والدبلـ : 

 )) إف الػلج مبخمة ، مجبشة ، مجيمة ، محدنة ((

 ] صحيح الجامع عغ األسػد بغ خمف و خػلة بغ حكيع [

أؼ ىحا الحجيث فيو تػجيو نبػؼ شخيف ، أف اإلنداف إذا رزقو هللا أوالدًا يجب أف يعتجؿ ، أف يعامميع معاممة 
راقية تتيح لو أف يقبل عمى هللا عد وجل . أما معشى مبخمة أؼ قج يذج اإلنداف عمى نفدو باختياره أبػاب خيخ 

بعجه كسا قمشا قبل قميل ، فكأف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ال يخيج أف نتيخب كاف يفعميا خػفًا عمى أوالده ، أو خػفًا عمى أوالده مغ 
 مغ العسل الرالح واإلنفاؽ في سبيمو خػفًا عمى األوالد مغ بعجنا ، ألف هللا عد وجل قاؿ : 

 ﴿َوَما ُتشِفُقػا ِمْغ َخْيٍخ ُيَػؼَّ ِإَلْيُكْع َوَأْنُتْع اَل ُتْطَمُسػَف ﴾

 [171]سػرة البقخة 

فأحج أسباب البخل بالعسل الرالح ، بالخيخ ، باإلنفاؽ ، بالساؿ الخػؼ عمى األوالد مغ بعجه . مبخمة ، أؼ إف 
األوالد يدببػف البخل أحيانًا وىحا بخل غيخ مذخوع ، لع يخضو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص . وسيجنا الرجيق أعصى كل مالو ، فمسا 

ذا أبقيت لشفدظ ؟ قاؿ : هللا ورسػلو . مسكغ أترػر إندانًا يشفق مالو ثع يفقخه قاؿ لو الشبي الكخيع : يا أبا بكخ ما
هللا ؟ ىحا الذيء أنا أعجه مغ خامذ السدتحيبلت ، أنفق أنفق عميظ ، أنفق ببلاًل وال تخذى مغ ذؼ العخش 

أباه بخيبًل ، ىحا  إقبلاًل . ال يسكغ ، فالحؼ يتخح أدنى حجة بعجـ اإلنفاؽ غمصاف . جعمو بخيبًل ، االبغ جعل
 معشى مبخمة .

مجبشة : أؼ اإلنداف أحيانًا يقف مػاقف مذخفة ، ابشو تدوج مثبًل ال يخيج أف يخدؼ بيت عسو ، يقف مػقفًا ال يميق 
بو ، لػال ىحا االبغ كاف وقف مػقف الحق ، ىحا العسل ال يجػز، أؼ شخز ديغ يرمي يعسل عخسًا مختمصًا 

شمبػا بيت العخوس ، شمبػا عخسًا مختمصًا بالحات ، أؼ رجاؿ ونداء ، السخأة بأبيى  بفشجؽ ؟ ىحه مذكمة ، ىكحا
زيشة ، أثشاء العخس يعخفيع عمى بعزيع ، فبلف وزوجتو ، ىحه زوجتو ، ىحه زوجة فبلف ، جاؤوا بأحجث شخز ، 

االبغ ، فاألوالد كميا فتشة ورجاؿ ونداء . ديغ وترمي وتعسل عخسًا مختمصًا بفشجؽ !! جبغ أف يخفس بدبب 
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مبخمة مجبشة ، اإلنداف أحيانًا يدافخ في شمب العمع ، مغ أجل أوالده ال يدافخ إذًا يبقى جاىبًل ، ىحه عمى 
مػضػع الفقخ فدخىا الفقياء . ليا تفديخ آخخ : إذا اإلنداف جالذ مع أوالده ، وحاف درس العمع و تخيج ابشتو أف 

جرس ، عميو أف يقػؿ ليا : ال يا ابشتي أىبًل وسيبًل ىحا بيتظ ، أنا سأغيب تأتي إليو ىي و زوجيا ، يتخمى عغ ال
ساعة وأرجع ، مكانتظ محفػضة أما ىحا فسجمذ العمع البج مشو . فأحيانًا اإلنداف مغ أجل أوالده يجيل أؼ يريخ 

 جاىبًل ىحا معشى مجيمة . 

سو صحتو ، بعجما أنجب أوالدًا ، وابشو ارتفعت أما محدنة : إنداف قبل الدواج ، أو قبل أف يشجب أوالدًا ، تي
حخارتو يا تخػ التياب سحايا ؟ يا تخػ التياب أمعاء ؟ صار األب ال يشاـ الميل ، شبعًا صار معو متاعب ، 
ومذاغل ، وأسباب لمحدف عغ شخيق أبشائو ، الحجيث ليذ فيو نيي وال أمخ ، الحجيث فيو تقخيخ ، أؼ مغ 

سمػف عمى البخل ، وعمى الجيل ، وعمى الحدف ، فخح مغ الجنيا ما شئت ، وخح بقجرىا خرائز األوالد أنيع يح
ىسًا . سبحاف هللا اإلنداف غيخ السؤمغ اليخضى ، قالت مسخضة : دخمت لبيت فػلجت السخأة بشتًا فبكػا كثيخًا ، مغ 

، خًا ألف ىحا الربي الدابعكػا كثيغخائب الرجؼ بشفذ اليـػ ُدعيت إلى بيت آخخ ، البيت اآلخخ جاءىع صبي ب
فيحا الحجيث فيو تقخيخ ، تقخيخ لحقيقة أف الحؼ عشجه بشات الحسج هلل ، والحؼ عشجه بشات وذكػر الحسج هلل ، والحؼ 

 ال يػجج عشجه أؼ هللا فخغو لصاعتو ، الحسج هلل . 

 وهللا ىشاؾ دعاء ىحا الجعاء مغ أدؽ األدعية ، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ : 

ا أحب فاجعمو فخاغًا لي فيسا لميع ما رزقتشي مسا أحب فاجعمو عػنًا لي فيسا تحب ، وما زويت عشي م))ا
 ((تحب

 ]التخمحؼ عغ عبج هللا بغ يديج الخصسي[

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفرل الخابع : الخصبة

 أحكاـ الخصبة وتعخيفيا : (1-3)الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العمسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم، الرادؽ الػعج األميغ الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
عمستشا وزدنا عمسا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا 

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحيغ.

 مقجمة ميسة: 

مغ بيٍت إال وفيو فتياٌت في أييا اإلخػة السؤمشػف... الزلشا في مػضػعاٍت أشعخ أنشا في أمّذِ الحاجة إلييا، فسا 
سغِّ الدواج، أو عمى وشظ بمػغ سغِّ الدواج، ما مغ شاٍب إال وىػ يفكِّخ في مخصػبتو، ما مغ شابٍة إال وىي تفكِّخ 
ـٍ إال وتشتطخ أف يخصب ابشتيا شاٌب كفٌء ليا، ما مغ أٍب إال ويتسشَّى عمى هللا  ـ لخصبتيا، ما مغ أ في مغ سيتقجَّ

 شو عمى تدويج بشاتو مغ شباٍب أشياٍر مؤمشيغ.عدَّ وجل أف يعي

 بيغ الُخصبة والِخصبة:

ـ لخصبة فتاٍة تطغُّ  مػضػع الِخصبة: الُخصبة أف تمقي عمى الشاس ُخْصَبة، مػضػع الِخصبة بكدخ الخاء، أف تتقجَّ
، والِخصبة شيٌء فييا الربلح، فالحخكات في المغة دقيقة ججًا، فخٌؽ كبيخ بيغ َمْشَرب وَمْشِرب، الُخصبة شيء

ـَ،  ـَ غيخ َقِج ـَ غيخ َقُج آخخ، الَبخ غيخ الُبخ غيخ الِبخ، الَبخ يعشي اليابدة، والُبخ ىػ القسح، والِبخ ىػ اإلحداف، وَقَج
ـَ أؼ حزخ، وَحَدَب غيخ َحِدَب غيخ َحُدَب، حُدَب أؼ أصبح  قَجـ أؼ سبقو بقجمو، وقُجـ أؼ أصبح قجيسًا، َقِج

، فالمغة العخبية دقيقة ججًا. حديبًا، افتخخ بحدبو ، أما َحَدَب أؼ عجَّ  أما َحِدَب أؼ ضغَّ
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 سبب اختيار مػضػع الخصبة:

: الِخْصَبة، ولساذا اختخت ىحا السػضػع ؟ ألف السدمسيغ في مػضػع الِخصبة  عمى كٍل مػضػع الجرس اليـػ
لفاتحة يجخل عمييع الخاشب ِمخارًا، وانفخد يختكبػف أخصاء ال تعجُّ وال ُتحرى، عشج أكثخ الشاس لسجخَّد أف تقخأ ا

بابشتيع تكخارًا، ثع وقع الحؼ ال ُتْحَسج ُعقباه ، وولَّى الخاشب، ولع يعج، ووقعت الصامَّة الُكبخػ، ىحا خصأ الخصبة، 
 مغ قاؿ لظ: إف قخاءة الفاتحة عقج ؟ ليذ عقجًا، لحلظ ألني وججت أف ىشاؾ أخصاًء كثيخًة كثيخة، وخصيخًة خصيخة
يقع فييا السدمسػف إما لجيٍل، أو لتدخٍُّع، أو لزغٍط وال يجروف مغ أمخ ىحه األغبلط شيئًا اختخُت مػضػع 

 الخصبة.

 أىسية الجعػة وتعميع الشاس:

عمى كٍل، مخَّة ذكخت لكع أف اإلنداف إذا كاف في 
صحخاٍء مػحذٍة مخيفٍة، فييا وحػٌش ضارية، فييا 

، فييا بخٌد ال ُيحتَسل، فييا َقْفٌخ، فييا جفاٌؼ، فييا قمقٌ 
 .حخّّ ال ُيحتسل 

ىحه حياة اإلنداف قبل أف يعخؼ هللا كأنو في 
صحخاء، قمٌق عمى غمٍط، عمى ارتباٍؾ، عمى تسدٍُّؽ 
عمى نفاٍؽ، عمى حيخٍة، عمى قيٍخ، عمى تسمٍق، عمى 

الحؼ يخاؼ أف يسػت جػعًا أو تذّػٍؽ، لكشظ إذا دعػتو إلى هللا فكأنظ دعػت ىحا اإلنداف الذارد في الرحخاء 
 عصذًا، أو أف يفتخسو وحٌر مفتخس، إذا دعػتو إلى هللا فكأنظ أدخمتو بدتانًا لو حرٌغ حريغ، وحخٌز حخيد.
فالجعػة إلى هللا في األععِّ األغمب تسخ بسخحمتيغ: مخحمة التعخيف باهلل، فإذا عخفتو، واستقست عمى أمخه، ودخمت 

بعج ىحه السخحمة تأخح مشحًا آخخ، إف دعػت ىحا اإلنداف الزائع الذارد، السعحَّب  في دائخة السؤمشيغ فالجعػة
الفقيخ، الجائع، الخائف القمق إلى ىحه الػاحة، بعج أف دخل الػاحة دعػتظ يجب أف تأخح مشحًا آخخ، يجب أف 

 ؼ اإلنداف إلى هللا، ال أقػؿ أحاط.. تعخِّفو بسخافقيا، وأماكشيا، ومغانسيا، وثسخاتيا، وججاوليا، ومائيا، إذًا: إذا تعخَّ 
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 ﴿ َواَل ُيِحيُصػَف ِبَذْيٍء ِمْغ ِعْمِسِو ِإالَّ ِبَسا َشاَء ﴾

 " ( 155) سػرة البقخة: آية " 

ة أف يتعخَّؼ إلى أمخه وَنييو، مغ ىشا يأتي  لكغ إذا تعخَّؼ إلى هللا، أو إذا وصل إليو اآلف تشذأ عشجه حاجة ممحَّ
باهلل، مغ ىشا جاءت السخحمة السجنية بعج السخحمة السكّية، مغ ىشا كانت آيات القخآف السكيَّة آياٍت الفقو بعج اإليساف 

قريخًة دالًة عمى هللا، ومغ ىشا كاف آيات القخآف السجنية آياٍت شػيمًة تذخيعيَّة، فشحغ إف شاء هللا أجيج أف أختار 
 لكع مػضعًا نحغ في أمّذِ الحاجة إليو .

 اختيار السػضػع السشاسب السرحػب بالحاجة: 

إذا كشت ماشًيا في الصخيق مثبًل، ورأيت محبل ضخًسا يبيع شعامًا ألسساؾ الديشة، وال يػجج عشجؾ حػض ألسساؾ 
الديشة، وال تفكِّخ في أف تذتخؼ ىحا الحػض، ىحا السحل ال يعشيظ، أما إذا كشت في أمّذِ الحاجة إلى الخبد، 

يحا شيٌء آخخ، فسػضػعات الفقو قج تذتج الحاجة إلييا، وقج تزعف الحاجة إلييا، قج نعالج ورأيت فخنًا ف
مػضػعًا ييتع لو كل الحاضخيغ، وقج نعالج مػضػعًا يعشي بعس الحاضخيغ، فأنا أحاوؿ وباهلل السدتعاف أف 

 أختار لكع مػضػعًا تذتجُّ الحاجة إليو، ويغّصي حاجة كل الحاضخيغ. 

 عطسة تذخيع الخالق وعجد قػانيشو:اإلنداف بيغ 

وججت أف أخصاًء فاحذًة كبيخًة ججًا ُتخَتكب في 
مػضػع الِخصبة، وقبل أف أمزي في أحكاـ الِخصبة 
وتعخيفيا، ومبلبداتيا، وحكع رؤية السخصػبة، وحكع 
ـ إلى السخصػبة   فدخ الخصبة، وحكع اليجايا التي تقجَّ
ًة ُكبخػ قبل أف أمزي.. سسعت قبل يػميغ أف دول

انُتِخَب رئيديا قبل أياـ، قبل ثسانيغ يػمًا، ىحا في 
أثشاء حسمتو االنتخابية وعج الشاخبيغ أف يبيح ليع 
اإلجياض، والبارحة بخَّ بػعجه، وأصجر قانػنًا بإباحة 

انػف، اإلجياض، أنا وقفت عشج ىحا الخبخ وقمت: متى كاف اإلنداف مذخِّعًا ؟ مغ أجل أف ُيشَتخب وعجىع بيحا الق
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ماذا يعشي ىحا القانػف ؟ اإلجياض جخيسة قتٍل، اإلجياض إخفاء معالع جخيسة الدنا، جخيسة الدنا مغ مزاعفاتيا 
الحسل، فإذا أبحشا اإلجياض فقج ستخنا معالع ىحه الجخيسة، لع يعج ىشاؾ مذكمة، وأصبحت مخابخ الجولة تعصي 

مكانظ أف تجيزي.. فذيء خصيخ ججًا أف يذخِّع اإلنداف، أنا إخبارًا لمحامبلت القاصخات الدانيات أنِظ حامل، وبإ
 ما ضخبت ىحا السثل إال ألبيغ لكع إف التذخيع هلل الػاحج القيَّار.

إذا كاف لجيظ آلة معقَّجة ججًا، بخبظ لػ عشجؾ جياز كسبيػتخ وتعصَّل، أو اضصخبت شاشتو تحىب إلى مغ ؟ إلى 
أخبلقي، ومدتقيع، وىػ ملء الدسع والبرخ، صالح، يرمي في  جارؾ الدسَّاف ؟ مع أنو رجل شّيب ججًا،

السدجج، ىحا مػضػع ثاف، ىل تحىب إليو ؟ أـ تحىب إلى جارؾ بائع الِقساش ؟ وىػ رجل شّيب وشاىخ، ال 
تحىب إال إلى الذخكة، وال تدأؿ إال الخبيخ، وأنت أييا اإلنداف أعقج كائغ عمى وجو األرض، ال تعقيج عجد، بل 

 بجاع، أنت معقَّج، ليذ معشى ىحا أف في الخمق ضعًفا، بل لِعَطِع ىحا اإلنداف..تعقيج إ

 أاَل َيْعَمُع َمْغ َخَمَق َوُىَػ المَِّصيُف الَخِبيخُ 

ة الشخامّية ىحه ممكة الغجد، ىحه آمخٌة عمى كل الغجد، سّسيت ممكة ألنيا تأمخ ؛ تأمخ الجرقية،  قمت لكع مخَّة: الغجَّ
الغجد الجشدّية، تأمخ الثجييغ، تأمخ كل الغجد الرسَّاء، وال يديج وزنيا عغ نرف غخاـ، وىي  تأمخ الكطخ، تأمخ

مختبصة بالجياز العربي بسئة وخسديغ ألف عرب، وبعس مفخزاتيا ىخمػف الشسػ، ىحا اليخمػف مؤلَّف مغ مئة 
سي، درسػا تخكيب الحسس األميشي، وثسانية وثسانيغ حسس أميشي.. وإخػانشا شبلَّب الذيادة الثانػّية، الفخع العم

مغ أعقج الجديئات، والـز يكػف في الجـ دائسًا في عذخة ميكخوغخامات مغ ىحا الحسس األميشي، أو ىحا اليخمػف 
لئبل يتعسمق اإلنداف، أو يربح َقَدَمًا، اإلنداف معقَّج ججًا، جدسو معقَّج، فيو دوافع نفدية، فيو اضصخابات نفدية، 

جانب اجتساعي، جانب عقبلني، جانب بيػلػجي، فاإلنداف كائغ معقَّج، تدأؿ مغ عغ  فيو صخاعات، لو
 مذكبلتو، وعغ عبلقاتو ؟ قاؿ هللا عدَّ وجل: 

 ﴿ َواَل ُيَشبُِّئَظ ِمْثُل َخِبيٍخ﴾

 ) سػرة فاشخ (
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في بعس الببلد العخبية في شساؿ إفخيقيا صجر 
قانػف بأف كل رجٍل يصمِّق امخأتو تدتحقُّ نرف 
ثخوتو فػرًا، أحجع أصحاب األعساؿ، وأصحاب 
الستاجخ، وأصحاب السعامل عغ الدواج، وعجلػا عشو 
إلى الِدفاح، ألف السخأة غيخ الذخعية ال تصالبو بذيء 
إذا ىجخىا، أما إذا تدوَّج زواجًا شخعيًا، وشمَّقيا 
ثشي مغ أثق بو مغ  تدتحقُّ نرف أمبلكو، لحلظ حجَّ

ـ لسخصػب ابشتو شيكًا كاف في تػنذ، أف الػالج  يقجِّ
 بسبمٍغ كبيٍخ كبيخ، فيسا لػ شالبشاؾ بشرف أمػالظ، ىػ سشج أمانة لكي يدوج ابشتو.

في ببلد الريغ ألدمػا الشاس أنو ال يجػز لؤلسخة إال أف يكػف ليا ولجاف فقط، لحلظ كمَّسا جاءت بشٌت يخشقػنيا 
مػنو في الدجبلت الخسسيَّ  ة، فػجئػا بأف بعس األماكغ الخيفية ليذ فييا إال الحكػر، إلى أف يأتي الغبلـ، فيدجِّ

فعشجما يمعب، بالذخع ، ويذخِّع يخدخ، فيشا أبيح اإلجياض، وىحا أمٌخ خصيخ ججًا، في ببلد في شساؿ أوروبا أبيح 
جفع نرف الِمػاط، ىشا ُأجِبخ اإلنداف عمى أف يكػف لو ولٌج أو ولجاف فقط، في شساؿ إفخيقيا السصمِّق عميو أف ي

أمػالو لسصمَّقتو، إذًا أؼ لعٍب بكبلـ هللا عدَّ وجل، أو أؼ تعجيٍل فاألمخ كبيخ ججًا، فمحلظ أنت إنداف يجب أف 
 تدسع كبلـ الخبيخ، يجب أف تأتسخ بأمخ الخبيخ.

اِلَحةُ  ْنَيا اْلَسْخَأُة الرَّ  َخْيُخ َمَتاِع الجُّ

 ندأؿ هللا جلَّ جبللو أف ييب كل الذباب الحيغ لع يتدوَّجػا زوجاٍت شاىخاٍت مؤمشات، قاؿ ربشا عدَّ وجل: 

َباتٍ ﴿ َعَدى َربُُّو ِإْف َشمََّقُكغَّ َأْف ُيْبِجَلُو َأْزَواجًا َخْيخًا ِمْشُكغَّ ُمْدِمَساٍت ُمْؤِمَشاٍت َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت   َعاِبَجاٍت َساِئَحاٍت َثيِّ
 َوَأْبَكارًا ﴾

 ) سػرة التحخيع (

اِلَحُة ((  ْنَيا اْلَسْخَأُة الرَّ ْنَيا ُكمََّيا َمَتاٌع، َوَخْيُخ َمَتاِع الجُّ  )) ِإفَّ الجُّ

 ) مدشج أحسج عبج هللا بغ عسخو بغ العاص ( 
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وإذا أقدست عمييا التي إذا نطخت إلييا سخَّتظ، وإذا غبت عشيا حفطتظ في مالظ وفي نفديا وإذا أمختيا أشاعتظ، 
 أبخَّتظ.

مَغ بعس الذباب  فإخػانشا الذباب الحيغ يقجمػف عمى ِخصبة فتياٍت مؤمشات، أو أخػاتشا السؤمشات المػاتي يتقجَّ
لخصبتيغ، أو أييا اآلباء، أو أيتيا األميات، السػضػع يسذ اآلباء واألميات، والفتيات والذباب، مػضػع 

 ذة التي يختكبيا السدمسػف في مػضػع الِخصبة. الِخصبة، وما أكثخ األغبلط الفاح

 ما ىي الِخصبُة ؟ ومتى يدسى الخجل خاشًبا ؟

الِخصبة ىي إضيار الخغبة في الدواج، اإلعبلف عغ رغبتظ في الدواج مغ امخأٍة بعيشيا، والخغبة في الدواج، ولكغ 
سغ الدواج، لكغ إذا رغبت أف تتدوَّج  أنت لدت بخاشب اآلف، رغبَت أف تتدوَّج، وكل إنداف يخيج أف يتدوَّج في

بامخأٍة بعيشيا فأنت خاشب، ويشبغي أف ُتْعِمع السخأة، أو أف تعِمع ولّييا، وقج يتّع ىحا اإلعبلف مباشخًة مغ الخاشب، 
 أو بػساشة أىمو .

ة، ولكغ إذا قاؿ تعخيف الخصبة إذًا: إعبلف رغبٍة مغ ِقَبِل شاٍب بالدواج مغ امخأٍة إعبلنًا مباشخًا، أو بالػاسص
أحجىع: أنا خصبت بشت السِمظ، والقزيَّة سيمة ججًا، فبل تػجج عقبات أبجًا، فقط تػجج عقبة صغيخة ججًا، أنا وأمي 

 وأبي مػافقػف، وبقيت عقبٌة صغيخة، وىي أف تػافق ىي وأميا وأبػىا.

خصبتظ مغ ابشتيع، ليذ كل إنداف  أردت مغ ىحا أف أذكِّخكع أنو ال تدسَّى ِخصبة إال إذا وافق أىل الفتاة عمى
بعث والجتو إلى بيت يقػؿ: أخي أنا خصبُت مغ عشجىع، ىل أجابػكع بالقبػؿ ؟ إف أجابػؾ فأنت خاشب، نحغ ال 
نخيج أف نجِخل مػضػع أنو أنا خصبت فأنا خاشب ، في الذخع ال تتع الخصبة إال بسػافقة ولي الفتاة، الفتاة ووليِّيا، 

لييا فيي تػافق ألسباب، وولييا ألسباب، ىي مغ حقِّيا أف ُتَخيَّخ في اختيار الدوج، لعمَّو ال إف وافقت الفتاة وو 
تدعج بو، ولكغ أباىا مػافقتو لدبٍب آخخ، ىػ أعمع بالخجاؿ، أعمع ما في داخمتيع، أعمع بديفيع أحيانًا، أعمع 

بة أو أىميا فقج تسَّت الخصبة بيشيسا، وتختَّبت بججميع، فيػ يػافق لعمَّة، وىي تػافق لعمَّة، إذًا إف وافقت السخصػ 
 عمييا أحكاميا وآثارىا الذخعية.
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 ما ىي الِخصبُة ؟ ومتى يدسى الخجل خاشًبا ؟

حكسة الِخصبة: أحيانًا يذخب اإلنداف كأًسا مغ شخاب العخقدػس فبل يعجبو، ما الحؼ حرل ؟ ثسشيا نرف ليخة، 
د، إنو خفيف، لكغ  في شخاء سيَّارة فإنو يدأؿ أشخاًصا عجيجيغ، يأخحىا عمى التجخيب، يخييا يقػؿ لظ: غيخ مخكَّ

إلى صػَّاج ليكذف عمييا، ىل ىي جيجة ؟ أـ مرمَّحة سابقًا ؟ يخييا السيكانيكي، ألف الديارة غالية، األمخ أخصخ 
مات، كمَّسا  صار الذيء غالًيا فإنو مغ شخب كأس عريخ مثبًل، فكمَّسا كاف الذيء تافًيا فإنو ال يحتاج إلى مقجِّ

مات كثيخة ججًا.  يحتاج إلى مقجِّ

أنا أعتقج أف أخصخ حجٍث في حياة اإلنداف، وال أبالغ ىػ زواجو، ألنو ألرق شيٍء بحياتو زوجتو وعسمو، فإذا 
إلى ىحا  وفِّق فييسا َسِعَج في دنياه، وإف لع يػفَّق في زواجو وال في عسمو فقج شقي في الجنيا، فسا داـ الدواج خصيخاً 

الحج، وما دامت خصبة السخأة وإعبلف رغبتظ بالدواج مشيا أمًخا يجِخُميا في عالٍع آخخ، فيشبغي قبل أف ُتْقِجـ عمى 
 الدواج أف تخصب، والخصبة مخحمٌة إعجاديٌة اليجؼ مشيا نجاح الدواج. 

 التححيخ مغ تقاليج الكفار في الِخصبة:

... أنا ال أدرؼ كيف أف بعس السدمسيغ يشداقػف في خصبة بشاتيع كسا يفعل الُكفَّار،  لكغ أييا اإلخػة األكاـر
يجب أف يتعخَّفػا عمى أخبلؽ بعزيع شيًخا، شيخيغ، وثبلثة، ندىات خارج البمج لكي يعخؼ أخبلقيا، وتعخؼ 

اشب وال يعػد، واألخصخ مغ ىحا أف يخمِّف أخبلقو، وفي أغمب األحياف تشصفئ الخغبة مغ كمييسا، ويحىب الخ
حسبًل، ىحه أخصاء يقع فييا السدمسػف، فمحلظ خصبة أىل الكفخ والفدػؽ والفجػر يجب أف تبتعج بعجًا كمّيًا عغ 

 خصبة أىل اإليساف، خصبة أىل اإليساف تقػيٌة ليحا الَعْقج العطيع، ليحا السيثاؽ الغميع، إعجاٌد لو. 

 أنػاع الِخصبة:

أف تكػف بإبجاء الخغبة فييا صخاحًة، كأف يقػؿ الخاشب: أريج الدواج مغ فبلنة، وإما أف تكػف مفيػمًة ضسشًا إما 
بالتعخيس، كأف يقػؿ: وهللا أنا أبحث عغ امخأٍة صالحة، تدسع ىحا الكبلـ امخأٌة صالحة، ىحا تعخيس بالخصبة، 

 َبِمظ، أو عغ شخيق أىمظ كبلىسا مقبػؿ. وإما مباشخًة، إما ترخيحًا أو تمسيحًا، إما مباشخًة مغ قِ 
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 ِمغ أحكاـ الِخصبة:

 الِخصبة ليدت زواجا: – 1

... الخصبة ليدت زواجًا،  يا أييا اإلخػة األكاـر
وليدت عقج زواج، قخاءة الفاتحة ليدت زواجًا، 
وليدت عقج زواج، الخصبة بالتعخيف الجقيق: َوْعٌج 
لحلظ ال بالدواج، ليدت زواجًا، وال عقج زواج، 

يتختَّب عمييا أؼ شيٍء يباح بعج العقج إشبلقًا، لػ 
أنظ خصبت فبلنة فأنت أجشبيّّ عمييا، وىي أجشبّيٌة 
عميظ، ىحا حكع الذخع، في قانػف األحػاؿ 
الذخرية الدػرؼ ُنزَّ عمى ما يمي: الخصبة 

 .والػعج بالدواج، وقخاءة الفاتحة، وقبس السيخ، وقبػؿ اليجيَّة ال تكػف زواجاً 

أحيانًا شخز يجفع مبمًغا مغ الساؿ، لػ دفعت مميػف ليخة فيحه ليدت زوجتظ، ال قبػؿ ىجيَّة، وال قبس ميخ، وال 
قخاءة فاتحة، وال وعج بالدواج، وال الخصبة بسعشاىا السعخوؼ، ىحا كمُّو ال يدسى زواجًا وال عقج زواج، وال يتختَّب 

 عميو أؼ شيء. 

 األوؿ:تحخيع الِخصبة عمى خصبة  – 2

عشجنا شيء دقيق ججًا، ىحا الذيء ىػ أف العمساء استشادًا إلى حجيٍث شخيٍف صحيح، وىػ قػؿ الشبي صمَّى هللا 
 عميو وسمَّع:

 )) ال َيِبْع َأَحُجُكْع َعَمى َبْيِع َأِخيِو ((

 ) مدشج أحسج: ابغ عسخ ( 
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ز، هللا يرمحظ، لساذا لع تدألشي ؟ ىػ وما أكثخ ما يفعل ىحا السدمسػف، مغ أيغ اشتخيت ىحه ؟ أنا عشجؼ أرخ
ليذ عشجه أرخز، ولكغ يخيج أف يحخؽ قمب جاره، فشدؿ عغ رأس مالو، ىحا بيع الزخر، فالشبي الكخيع نيانا أف 

 نبيع عمى بيع إخػانشا.

 )) ال َيِبْع َأَحُجُكْع َعَمى َبْيِع َأِخيِو (( 

ليذتخؼ، وإذا جاء الثاني فيقػؿ لو: ال يػجج عشجؼ، اذىب كاف الدمف الرالح يفتح أحجىع الجكاف، ويأتي الخجل 
إلى جارؼ، أنا استفتحت، ىحا مجتسع السدمسيغ، مجتسع السدمسيغ مجتسع السؤاثخة، مجتسع الُحب، مجتسع 
انو، باع شيئًا يقػؿ لمذارؼ اآلخخ: اذىب  التعاوف، مجتسع الػفاء، ال يخضى البائع أف يبع مخَّتيغ حيشسا يفتح دكَّ

 جارؼ، أما الشبي الكخيع قاؿ: إلى

 )) ال َيِبْع َأَحُجُكْع َعَمى َبْيِع َأِخيِو، َوال َيْخُصْب َعَمى ِخْصَبِة َأِخيِو ِإال َأْف َيْأَذَف َلُو ((

بمغو أف أخاه خصب فبلنة، فبادر سخيعًا إلى خصبتيا، ىحا محخَّـ، إذا بمغظ أف أخاؾ السؤمغ، أو أف رجبًل خصب 
ـ لخصبتيا عمى خصبتو، إلى أف يشجمي األمخ ، فإذا اندحب مغ الِخصبة، أو إذا رفزػه، أو  فتاًة فبل يشبغي أف تتقجَّ

إذا أذف لظ جاز، فإما أف يشدحب ىحا الخاشب، وإما أف ُيْخَفَس شمبو، وإما أف يأذف لظ، أما أف تخصب عمى 
ـٌ شخعًا، حتى يتخؾ الخاشب قبمو، أو يأذف لو الخ  اشب.خصبة أخيظ فيحا محخَّ

ـ لخصبة فتاتيع شاٌب يحسل شيادة في اليشجسة، ويعسل في بمج عخبي ثخؼ، وىحا الذاب ملء  أنا أعخؼ أسخة تقجَّ
ـ لخصبة ابشتيع، وُعِقج العقج الذخعي، وعاد إلى  الدسع والبرخ، أخبلقو عالية، ناشئ، ودخمو جيج، بعج أف تقجَّ

ـ ر  جل ثخؼ لخصبة ىحه السخأة الستدوِّجة، أسخة مدمسة، فمسَّا رأوا ىحا مكاف عسمو ليييِّئ نفدو لجمبيا إلى بمجه، تقجَّ
مػه عمى الخاشب األوؿ، فأوحػا إلى ابشتيع أف إذا اترل ىاتفيًا فبل تجيبيو، إف أرسل رسالة فبل تجيبيو،  ثخيًا فزَّ

وج رسالة: أنشا عجلشا بعج حيغ، بعج قمق شجيج، بعج إرساؿ رسائل عجيجة، بعج اتراالت ىاتفية كثيخة ُأْرِسَمت لمد 
ـ ىحا الثخؼ لخصبة ابشتيع، وخصبيا، وُعِقَج  عغ ىحا الدواج، فصمِّق، فاضصخ أف يصمِّق تحت األمخ الخاىغ، تقجَّ
الِقخاف، وتدوَّجيا، وبعج حيٍغ َشمَّقيا، شاءت حكسة هللا أف ُتَصمَّق، وتدوجيا رجٌل ثالث وشمَّقيا، وىي اآلف ُمَصمَّقة، 

نيى أف يخصب أحجكع عمى خصبة أخيو، فكيف وىي متدوِّجة، وفي أوؿ عيجىا بالدواج،  ىحه أصعب، الذخع
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وقبل أف يجخل بيا ُيفدخ ىحا الدواج لتأخح ىحه الفتاة ذاؾ الثخؼ ؟! إذا هللا عدَّ وجل يعاقب، وعقابو شجيج، ىحه 
 أفعالو التكػيشيَّة.

 الحكسة مغ تحخيع الخصبة عمى خصبة األخ:

حخَّـ الذخع أف تخصب عمى خصبة أخيظ ؟ ألف في ىحا إيحاًء ألخيظ، فيحا الذاب مثقَّف ورجل شّيب شبعًا لساذا 
ال بأس، دخمو جيج، جاء شاب آخخ يسمظ أمػاال شائمة، فمسَّا خصب شػَّش عمى أخيو، وضعَّف مخكد أخيو، وآذػ 

 أخاه، الذخع حخَّـ ذلظ.

ـ إنداف لخصبة فتاةٍ  ، ولع يأخح الجػاب، لع يػافق أىميا عمى ىحا الجػاب، ما أعصػه لكغ كسا قمت لكع: إذا تقجَّ
ـ لخصبتيا  مػف أنو إذا خصب خاشٌب فتاًة أف ال تتقجَّ الزػء األخزخ، ىحه الخصبة لع تتع بعج، لكغ العمساء يفزِّ
ف إلى أف يشتيي السػضػع، إلى أف يشجمي السػضػع، إما باندحاب الخاشب، أو بخفس الفتاة وأىميا، أو بإذ
الخاشب، األدب اإلسبلمي يقتزي ذلظ ، إلى أف تشتيي فتخة التخدد، والسفاوضات، والسذاورات التي تحجث عادًة 

ة والسحبَّة بيغ الشاس.   حفاضًا عمى صمة السػدَّ

 ما كأّل امخأٍة ُتخصب: – 3

ا اشتكى األُب إلى سيجنا عسخ، ما كل امخأٍة ُتخَصب، فإذا تدوج الخجل امخأًة سيئة، وأنجب مشيا أوالدًا عاقِّيغ، فمسَّ 
 اشتكى عقػؽ ولجه، جاء ولجه، وبيَّغ لديجنا عسخ وضع أبيو، فقاؿ لو عسخ رضي هللا عشو:

 ))لقج عققت ولجؾ قبل أف يعقَّظ حيشسا اختخت لو أمًا سيئة((

ي وىسظ، في لحلظ أوؿ حقػؽ أوالدؾ عميظ، قبل أف تشجبيع، ابشظ أييا األخ الحؼ لع ُيشَجب بعج، ابشظ الحؼ ف
مخّيمتظ لو حقّّ عميظ، وىػ أف ُتْحِدَغ اختيار أمو، الػلج يشبغي أف يفتخخ بأمو، أف يفتخخ بجيشيا، أف يفتخخ 
، بيت أصيل، بيت ندب، فسغ حقػؽ  بتخبيتيا، أف يفتخخ ببيت أىميا، أؼ ججه، بيت عمع، بيت فزل، بيت كـخ

 أوالدؾ عميظ أف تحدغ اختيار أميع.
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 ْلَسْخَأُة أَلْرَبٍع:ُتْشَكُح ا – 4

 قاؿ عميو الربلة والدبلـ:

يِغ َتِخَبتْ   َيَجاَؾ ((.  )) ُتْشَكُح اْلَسْخَأُة أَلْرَبٍع: ِلَساِلَيا، َوِلَحَدِبَيا، َوَجَساِلَيا، َوِلِجيِشَيا، َفاْضَفْخ ِبَحاِت الجِّ

 ) مغ صحيح البخارؼ عغ أبي ىخيخة ( 

يػجج عشجه بيت، دبخنا حالشا، أحيانًا إذا شعخت امخأتو أنو خصبيا لبيتيا تسؤل السخأة الغشية تحل مذكمة الدوج، ال 
أذنو شػاؿ الحياة مشًة عميو، تحكخه، ىحا بيتي، انتبو، أنت ليذ لظ فيو شيء، يسكغ أف تشذأ متاعب كثيخة ججًا إذا 

 تدوجت امخأًة لساليا، بعس األحاديث التي رويت عغ رسػؿ اؿ لو:

 لساليا أفقخه هللا (( )) مغ تدوج السخأة

 ] ورد في األثخ [

 يتكئ عمى ماليا، وال يتػكَّل عمى هللا، فيفقج كخامتو، ويفقج سعادتو. 

 )) مغ تدوج السخأة لساليا أفقخه هللا ((.

ومغ تدوجيا لجساليا، الدادة الذافعية يكخىػف الدواج مغ امخأٍة فائقة الجساؿ، متعبة ججًا، أغمب الطغ أنيا متكبخة، 
وأغمب الطغ أف ىشاؾ مغ يحـػ حػليا كثيخًا، الدادة الذافعية كخىػا الدواج مغ امخأٍة فائقة الجساؿ، وسبحاف هللا ! 

 كأف السجسػع ثابت، فإذا زاد الجساؿ نقز العقل أحيانًا، ىشاؾ تشاسب، فالػسط أفزل شيء.

بشت فبلف، فبلف إنداف أنت تحبو، وىػ  لساليا ولحدبيا: أحيانًا تخغب بيا ال لجساليا وال لساليا، ولكغ ألنيا
 يحبظ، مغ أىل الفزل والعمع.

 اسسع نريحة رسػؿ هللا قاؿ:

يِغ َتِخَبْت َيَجاَؾ ((  )) َفاْضَفْخ ِبَحاِت الجِّ

 ) مغ صحيح البخارؼ عغ أبي ىخيخة ( 
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لحؼ ال قيسة لو، ألف إف لع تفعل فسا نمت شيئًا، ما نمت إال التخاب، تخبت يجاؾ، أؼ ما قبزت إال عمى التخاب ا
الحدب ترع أذنيظ شػاؿ الحياة: أف أنا أبي فبلف، أبي فبلف ، أنت مغ أبػؾ ؟ ىحا الذيء يقع إذا تدوج اإلنداف 
امخأًة أعمى مشو ندبًا، ال تحتسل، وإذا تدوجيا لساليا أيزًا أذلتو أحيانًا، وإف تدوجيا لجساليا حامت حػليا 

شيا فأنت نفحت وصية رسػؿ هللا، الشبي الكخيع نيى صخاحًة عغ زوج السخأة لغيخ الذبيات، وتكبَّخت عميو، أما لجي
 ديشيا، قاؿ:

 )) ال تشكحػا الشداء لحدشيغ ((

 ] ورد في األثخ [

شبعًا الحدغ مصمػب، لكغ أف يكػف الحدغ فقط فبل، إذا ُنييشا عغ الدواج لحدشيغ حتى تكػنػا في الرػرة، 
 أؼ أنو تداىل بأشياء كثيخة مغ أجل الحدغ فقط.الشيي عغ الدواج لحدشيغ فقط، 

 )) ال تشكحػا الشداء لحدشيغ فمعمو يخدييغ ((

 لعل ىحا الحدغ يخدؼ السخأة ويخدؼ معيا زوجيا.

 )) وال لساليغ فمعمو يصغييغ ((

 تصغى السخأة.

 )) وانكحػىغ لمجيغ، وألمٌة سػداء خخقاء ذات ديٍغ أفزل ((

 ىحه وصية هللا عدَّ وجل: 

ٌج ُمْؤِمٌغ َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخٍؾ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَشٌة َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخَكٍة َوَلْػ َأْعَجَبْتُكْع َواَل ُتْشِكُحػا اْلُسْذِخِكيَغ َحتَّى ُيْؤِمُشػا َوَلَعبْ ﴿ 
 َوَلْػ َأْعَجَبُكْع ﴾

 " ( 112) سػرة البقخة: آية " 
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 اختيار الجيغ في الدواج والتدويج: - 5

قخأ اإلنداف القخآف، ويقػؿ: صجؽ هللا العطيع، مخة شخز في الصخيق لو محل تجارؼ، وأنا أمذي بالصخيق أحيانًا ي
خخج مغ دكانو، واستػقفشي، قاؿ لي: يا أستاذ، خصب ابشتي شاب غشي ججًا، وأحػالو السادية مستازة، وعشجه بيت، 

 ًا، فساذا أفعل ؟ قمت لو: قاؿ هللا عدَّ وجل:ومعسل وسيارة، ولكشو ال يرمي، يا أستاذ، وال يػجج عشجه ديغ أبج

 ﴿ َوَلَعْبٌج ُمْؤِمٌغ َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخٍؾ َوَلْػ َأْعَجَبُكْع ﴾ 

خصخ في بالي قاؿ لي: ىحا صحيح، ولكغ األمخ صعب، ابشتي رغبْت فيو، بعج ذلظ تدوجيا ىحا الذاب، ف
الحؼ يدوج ابشتو إلنداف فاسق، ولكشو غشي ىحا لع ؛ أف إذا اإلنداف قخأ القخآف، وقاؿ: صجؽ هللا العطيع، خاشخ

يقل: صجؽ هللا العطيع، لع يرجؽ هللا عدَّ وجل، وىحا الخجل شمَّقيا بعج حيغ، لحكسٍة عجيبة إذا بشي الدواج عمى 
ؾ معرية هللا يتػلى الذيصاف التفخيق بيغ الدوجيغ، وإذا بشي الدواج عمى شاعة هللا يبارؾ هللا في ىحا الدواج، بار 

 هللا ليا فيو، وبارؾ هللا لو فييا.

أسسع أحيانًا أزواًجا متقجميغ في الدغ يقػؿ أحجىع: وهللا عذت معيا خسديغ سشة، هللا يخضى عمييا، لع أغزب 
 مشيا يػًما.

مخة عّديشا صجيًقا لشا تػفيت والجتو بأحج أحياء دمذق، 
والجه عسخه ثسانػف سشة هللا وأمو تػفيت في الدبعيغ، 

طخنا بكاء الدوج، زوج في الثسانيغ يبكي بكاًء لفت ن
مخًا في وقت التعدية، فشحغ بقيشا إلى آخخ التعدية، 
خففشا عشو بعس الذيء، قاؿ: وهللا يا عذت معيا 
عجد أربعيغ سشة، ما نست يػًما غزباف مشيا، اآلف 

 يقػؿ لظ الدوج: لع أنع يػًما مختاًحا.
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: " إف في خمقي سػًءا "، قالت: " إف أسػء خمقًا مشظ مغ حاجظ لدػء خصب رجل امخأة، وأراد أف يشرحيا فقاؿ
؟ الحؼ يغزبو تفعمو ىي ؛ تأخيخ األكل مثبًل، إىساؿ األوالد، أؼ الديئة مغ أؼ مكاف يتألَّع زوجياالخمق "، السخأة 

 شيٍء يدعجو تفعمو، وال تبالي، ىحه امخأة سػء.

 ؼ الشداء خيخ ؟ " قاؿ: الحجيث اآلخخ: سئل الشبي: " يا رسػؿ هللا أ

 )) الَِّتي َتُدخُُّه ِإَذا َنَطَخ... ((. 

 ) مدشج أحسج َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة (

تعتشي بيشجاميا، الذيء الغخيب أف الشداء في آخخ الدماف ىي لكل رجل إال لدوجيا ؛ زيشتيا، صػتيا الشاعع، 
لصافتيا، أما في بيتيا فتججىا ترخخ بأعمى صػتيا، نعػمتيا لغيخ زوجيا، أناقتيا باالستقباالت، كل شيء فييا 

مف الرالح كانت السخأة ال تجخؤ عمى أف تختجؼ محبػب لغيخ زوجيا، ىحه امخأة سيِّئة، أنا أعخؼ أف نداء الد
 ثػبًا لع يخه زوجيا أوؿ الشاضخيغ، ىػ آخخ مغ يشطخ لمثػب، قيل يا رسػؿ هللا: أؼ الشداء خيخ؟ قاؿ: 

 ( )) الَِّتي َتُدخُُّه ِإَذا َنَطَخ، َوُتِصيُعُو ِإَذا َأَمَخ، َوال ُتَخاِلُفُو ِفيَسا َيْكَخُه ِفي َنْفِدَيا َوَماِلِو (

 ) مدشج أحسج َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة (

الشطخ مصمقة، لع يقل الشبي: إذا نطخ إلييا، معشاىا إف نطخ إلى أؼ شيٍء في البيت تدخه، إف نطخ إلى أوالده 
 تدخه، مختبيغ، نطيفيغ، إف نطخ إلى الغخؼ تدخه، الغخؼ نطيفة ومختبة، يدخ مشيا إذا نطخ إلى أؼ شيء.

 السخصػبة:مقػمات السخأة 

نحغ ال نداؿ في مقػمات السخأة السخصػبة، وقج لّخز العمساء ىحه السقػمات في ثسانية شخوط، ىحا الكبلـ 
 إلخػانشا الذباب: 
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يغ: – 1  الجِّ

 أف تكػف السخأة ديشًة: بشز الحجيث الدابق.

يِغ َتِخَبْت َيَجاَؾ ((  ))... َفَعَمْيَظ ِبَحاِت الجِّ

 ) مغ سشغ التخمحؼ عغ جابخ ( 

ذكخوا أف سمصاًنا جاء إلى الذاـ، ولع يزخب الػالي السجافع، فأمخ بإعجامو، مغ حبلوة الخوح قاؿ لو: اسألشي ما 
ىػ الدبب يا سيجؼ ؟ قاؿ لو: ما الدبب ؟ قاؿ لو: ىشاؾ سبعة عذخ سببًا، قاؿ لو: ما ىي ؟ قاؿ لو: ال يػجج 

 يع السػضػع.. بارود، قاؿ لو: ال تكسل، ف

يِغ.. ((  )) َفَعَمْيَظ ِبَحاِت الجِّ

 ىشاؾ ميدات أخخػ، ليا بيت، يكػف عشجىا قرخ، أبػىا فبلف، مغ كاف أبػىا يكػف.. 

يِغ َتِخَبْت َيَجاَؾ ((  )) َفَعَمْيَظ ِبَحاِت الجِّ

 إذًا أوؿ شخط أف تكػف ديشًة، انطخ كمو بالجليل، لمحجيث الدابق:

يِغ (()) َفَعَمْيَظ   ِبَحاِت الجِّ

 أف تكػف َولػدا: – 2

 أف تكػف ولػدًا لحجيث رسػؿ هللا:

ُجػا اْلَػُدوَد اْلَػُلػَد، َفِإنِّي ُمَكاِثٌخ ِبُكُع اأُلَمَع ((  )) َتَدوَّ

 ) مغ سشغ أبي داود عغ معقل بغ يدار( 

 الشبي الكخيع الميع صّل عميو أعصاؾ مقياسيغ لمدوجة التي تدعج زوجيا مشيا:
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ف تكػف ولػدًا ودودًا، إذا كانت أرممة فتعخؼ بأف ليا أوالًدا، تشجب، وإذا كانت بكخ فيحه األسخة ليذ فييا ُعْقع أ
 بغمبة الطغ، قاؿ:

ُجػا اْلَػُدوَد اْلَػُلػَد، َفِإنِّي ُمَكاِثٌخ ِبُكُع اأُلَمَع ((   )) َتَدوَّ

 قة، والصفل يجخل البيجة في البيت.الذخط الثاني أف تكػف ولػًدا، ألف الصفل يجسع ويقػؼ العبل

 

 أف تكػف ِبكًخا: – 3

وأف تكػف بكخًا، ىحا ليذ شخشًا، ألف البكخ مفزمة، ألف ىحه الستدوجة سابقًا كمسا عسمت شيًئا تقػؿ لظ: السخحـػ 
، أف تكػف بكخًا لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص  :لع يكغ يفعل ذلظ، السخحـػ لع يكغ ىكحا، السخحـػ لع يكغ ىكحا، تيمكو بالسخحـػ

 )) فيالَّ بكخًا ((

 أف تكػف ِمغ بيت معخوؼ بالجيغ والقشاعة: – 4

 وأف تكػف مغ بيٍت معخوٍؼ بالجيغ والقشاعة، ألنيا مطشة ديشيا وقشاعتيا، نحغ نخيج السشبت. 

 ﴿ َوَأْنَبَتَيا َنَباتًا َحَدشًا ﴾

 " ( 37) سػرة آؿ عسخاف: آية " 

 والبشت إذا شابيت أميا ما ضمست، فاألـ ميسة ججًا في تخبية البشات.مغ شابو أباه فسا ضمع، 

 أف تكػف ِمغ بيت حدب وندب: –5

وأف تكػف حديبًة، وىي الشديبة، أؼ شيبة األصل، يعبخ عشيا العػاـ بقػليع: ابشة عائمة، ليا أىل، ليا جّج راٍؽ، 
قيامتيا، أسخة فييا تخبية، فييا أخبلؽ، فييا ججىا وأبػىا وعسيا ال يدسحػف بالغمط، لػ أنيا انحخفت يقيسػف 

 مبادغ، الدوج مقجَّس، حقػقو واضحة، الحكع ىػ القخآف الكخيع، يقبمػف بالحق.
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وهللا مخة قاؿ لي شخز: اشتكيت إلى أخي زوجتي عغ أختو قاؿ لو: شمَّقيا أحدغ لظ، استشرحو، ىحه ليدت 
 شيبة األصل ليكػف ولجىا نجيبًا.أسخة راقية، أف تكػف حديبًة، وىي الشديبة، أؼ 

 أف تكػف عمى شيء مغ الجساؿ: – 6

وأف تكػف عمى جانٍب يخضيو، أف يكػف شكميا يخضيو، ألنو أسكغ لشفدو، وأغس لبرخه، اخصب امخأًة تختاح لظ 
نفدظ، وتغس بيا برخؾ، ألنيا إف كانت كحلظ فيي أسكغ لشفدو، وأغس لبرخه، وأكسل لسػدتو، ىل عشجنا ىشا 

يل ؟ ليذ عشجنا شيء مغ دوف دليل، ىحا مػضػع شخعي، عمى أف اإلنداف إذا خصب امخأًة يشبغي أف يخصبيا دل
 لتحفطو، لتجعمو يغس برخه عغ غيخىا، لتكػف أسكغ لشفدو، والجليل:

 )) إف نطخت إلييا سختظ ((.

 أف تكػف أجشبية غيخ ذي قخابة قخيبة: – 7

 ة.وأف تكػف أجشبيًة غيخ ذات قخابٍة قخيب

قمت لكع مخة: عقج أسبػع العمع في دمذق قبل عذخ سشػات، وجيء بأربعة عذخ عالسًا مغ ببلٍد بعيجٍة متفػقٍة في 
الصب، مغ بعس السػضػعات التي عػلجت مػضػع تحديغ الشدل، فجاء ىؤالء السحاضخوف، وألقػا محاضخاتيع 

العخبية، وقج تػفي ػ رحسو هللا ػ قاـ بعج كل ىحه  العسيقة والجقيقة، وآخخ بحػثيع العمسية، وقاـ عسيج مجسع المغة
 السحاضخات، وقاؿ: كل ىحه السحاضخات لخَّريا نبيشا عميو الربلة والدبلـ، فقاؿ:

 )) اغتخبػا ال تزػوا ((.

 ] ورد في األثخ [

يكػف أنجب،  مغ صفات السخأة السخصػبة أف تكػف أجشبيٍة غيخ ذات قخابٍة قخيبة، ال تكػف قخابة قخيبة، ألف ولجىا
 ألف إذا في قخابة يدداد الزعف، أما إذا في التباُعج فتغمب القػة الزعف، ىحا مػضػع السػرِّثات: 
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ْنَداَف ِمْغ ُنْصَفٍة َأْمَذاٍج َنْبَتِميِو َفَجَعْمَشاُه َسِسيعًا َبِريخًا ﴾  ﴿ ِإنَّا َخَمْقَشا اإلِْ

 ) سػرة اإلنداف (

بالكبج، بالسػرثات السشي في قػة بالكبج، القػة تغمب الزعف، يأتي الصفل قػؼ، مثبًل: في مػرثات البػيزة ضعف 
أما إذا في القخابة فيشا السػرث ضعيف بالكبج، وىشا ضعيف بالكبج، ضعف مع ضعف، ىحا شيء كذفو اآلف 

خ، بشت عسو العمع، فكمسا كاف ىشاؾ تباعج كاف الصفل أكثخ نجابًة، وقيل: إف الغخائب أنجب، وبشات العع َأْصبَ 
 تعخؼ كل البيت، ال تتفاجأ، القخيبة ليا ميدة، أصبخ عمى أزواجو، البعيجة أنجب، والقخيبة أصبخ، الشبي يقػؿ:

 ))ال تشكحػا القخابة القخيبة، فإف الػلج يخمق ضاويًا ((.

 ] ورد في األثخ [

 أؼ ضعيفًا.

 االكتفاء بػاحجة إف حرل اإلعفاؼ: – 8

واحجة إف حرل اإلعفاؼ آخخ شخط أف ال يديج عمى 
 بيا، لسا فيو مغ التعخُّض لمحخاـ، قاؿ تعالى: 

﴿ َوَلْغ َتْدَتِصيُعػا َأْف َتْعِجُلػا َبْيَغ الشَِّداِء َوَلْػ 
 ﴾ْصُتعْ َحخَ 

 " ( 219) سػرة الشداء: آية " 

 وقج قاؿ عميو الربلة والدبلـ:

ُو َماِئٌل ((ِإْحَجاُىَسا َجاَء َيْػـَ الْ )) َمْغ َكاَنْت َلُو اْمَخَأَتاِف َفَساَؿ ِإَلى   ِقَياَمِة َوِشقُّ

 ) مغ سشغ أبي داود عغ أبي ىخيخة (
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إذًا أف تكػف ديشًة، أف تكػف ولػدًا، أف تكػف بكخًا، أف تكػف مغ بيٍت معخوٍؼ بالجيغ والقشاعة، أف تكػف حديبًة، 
 أف تعيشو عمى غس برخه، أؼ أف تخوؽ لو.

اشتخط ثبلثيغ شخشا، وبعث والجتو، دارت سشة، ولع تجج لو امخأة وفق شخوشو، الذخوط ألع نقل لكع عغ شخز 
كميا تعجيدية، تخمى عغ شخط، دورة ثانية تخمى عغ شخط، بعج ذلظ أصبح عمى شخط واحج، أف تقبل بو امخأةٌ، 

 ىحا الذخط بقي عميو.

 مغ تباح خصبتيا ؟

 اآلف مغ تباح خصبتيا ؟ 

:أاّل تكػف مغ  – 1  السحاـر

أال يحـخ بيا الدواج شخعًا، مغ السحاـر ؛ األخت، والعسة، والخالة، ىحا تحخيع مؤبَّج، أخت الدوجة تحخيع مؤقَّت، 
زوجة الغيخ تحخيع مػقَّت، أال يكػف الدواج بيا محخمًا عمى التأبيج أو عمى التػقيت، ىحه امخأٌة ال يشبغي أف 

 تخصب.

 أاّل تكػف معتجة: – 2

ة، مغ حاالت التحخيع السػقَّت، إذا خصبت امخأًة في عجتيا فيحا حخاـ، لساذا ؟ مغ يجيب عغ ىحا خصبة السعت جَّ
الدؤاؿ ؟ إنداف شمَّق امخأة شبلقًا رجعيًا فجخمت في العجة ثبلثة قخوء، في ىحه الفتخة ال يجػز أف تخصبيا، لساذا ؟ 

لدوج، إذًا ال يجػز خصبة امخأٍة معتجٍة مغ زواٍج ألف مغ حق زوجيا أف يدتخجعيا بكمسة، فخصبتيا عجواٌف عمى ا
سابق، ىحا التحخيع باتفاؽ الفقياء، أما إذا كانت العجة بدبب وفاة الدوج فيسكغ التعخض بالخصبة، التعخيس، 
زوجيا تػفي لع يبق في ىشاؾ عجاوف، يسكغ أف تبعث خبخا أنشي رغبُت بفبلنة، أو أف يبعث هللا لي زوج صالحا 

، ىحا تعخيس، وىي تصسئغ، وتشتطخ العجة، أما إذا كانت العجة سببيا الصبلؽ، اآلف إذا كاف الصبلؽ مثمي، يجػز
رجعيا فبل يجػز أبجًا، إذا كاف بيشػنة صغخػ أيزًا ال يجػز، ألف الدوج في البيشػنة الرغخػ يحق لو أف يعقج 

، فبانت عشو بيشػنًة كبخػ، فبليجػز أف عقجه عمييا بسيخ وعقج ججيجيغ، أما في البيشػنة الكبخػ، شمقيا ثبلثاً 
 يخصبيا ال تعخيزًا وال ترخيحًا إال أف تشتيي عجتيا.
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 حكع العقج عمى السعتجة:

ىشاؾ في حكع شخعي دقيق ججًا، إذا عقج عمى معتجة الدواج في العجة، ودخل الدوج بيا، ُفِدَخ الدواج باالتفاؽ، 
ل الذيء قبل أوانو عػقب بحخمانو (، إذا خصب وحخِّمت عميو تأبيجًا عقػبًة لو، ىشاؾ قاعج ة فقيية: ) مغ تعجَّ

ثو  اإلنداف امخأة في عجتيا ودخل بيا يفدخ القاضي ىحا العقج، وتحـخ عميو تأبيجًا عقابًا لو، كسا لػ قتل وارٌث مػرِّ
 .يحـخ مغ اإلرث عقابًا لو، ألنو: مغ تعجل الذيء قبل أوانو عػقب بحخمانو

 ال تكػف السخصػبة مخصػبًة سابقًا لخاشٍب آخخ، تكمسشا عشيا. الذخط الثاني: أف

إذًا الذخوط: الجيغ، الػلػد، البكخ.. البكخ شخط محدغ، لكغ الثيِّب تتدوج يفزل.. مغ بيت معخوؼ بالجيغ 
ا والقشاعة، أف تكػف حديبة، أف تكػف تعف زوجيا، أف تكػف أجشبية غيخ ذات قخابة قخيبة، أال يديج عمى واحجة إذ
حرل اإلعفاؼ بيا، ويحخَّـ خصبة مغ يحـخ الدواج مشيا تأبيجًا أو تػقيتًا، ويحخَّـ خصبة السعتجة بصبلٍؽ رجعٍي أو 
بائٍغ بيشػنًة صغخػ وأما الكبخػ فيجػز أف تخصبيا تعخيزًا ال ترخيحًا، أما إذا كاف العجة بدبب وفاة الدوج أيزًا 

 سابق لشيي الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. يجػز تعخيزًا، وأف ال تكػف مخصػبًة لخاشبٍ 

عشجنا مػضػعات في الجرس القادـ إف شاء هللا تعالى: رؤية السخصػبة، اآلف أكثخ األسخ تطيخ السخصػبة أماـ 
 خصيبيا بأبيى زيشٍة.

بقي عميشا مػضػع ما يباح الشطخ إليو عشج الشطخ، تحخيع الخمػة بالسخصػبة، وقت الخؤية وشخوشيا، العجوؿ عغ 
الِخصبة وأثخه، حكع فدخ الخصبة، حكع ىجايا الخصبة، التعػيس عغ الزخر، ىحه كميا مػضػعاٌت إف شاء هللا 

 تعالى نأخحىا في درس قادـ.

ىحا السػضػع كسا قمت يحتاجو الذباب والفتيات واآلباء واألميات، وىحا ىػ الذخع، وال تقبل شيئًا مغ دوف دليل، 
 تقبل ال تحخيع وال تحميل إال بالجليل، إف كاف مباحا فمحجيث رسػؿ هللا، وإف كاف وال تقبل شيئًا مغ دوف دليل، ال

 محخَّما فكحلظ.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، و الربلة و الدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
ا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا إتباعو، وأرنا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدن

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحيغ. 

 مقجمة:

شخح أييا اإلخػة السؤمشػف، الزلشا مع السػضػعات الفقيية التي نحغ في أمّذ الحاجة إلييا، والسػضػع الحؼ 
شصخه في الجرس الساضي مػضػع الُخُصػَبة، وقج قمت لكع في درس سابق: ما مغ بيت فيو فتيات في سغ الدواج 
إال وىحا البيت في أمّذ الحاجة إلى ىحا السػضػع، وما مغ بيت فيو فتياف في سغ الدواج إال وىع في أمّذ 

 ، ويذسل األولياء آباًء وأميات.الحاجة إلى ىحا السػضػع، وىحا السػضػع يذسل الفتياف والفتيات

تحجثشا في الجرس الساضي عغ الخصػبة، عغ تعخيفيا، وعغ مخاحميا، ووصمشا إلى مػضػع دقيق، وىػ التعخؼ 
 عمى السخصػبة، أؼ رؤيتيا.

 ليدت رؤية الخاشب السخأة السخصػبة في أوؿ لقاء:

ء يصمبػف رؤية الفتاة، والحقيقة أف رؤية وبادغ ذؼ بجء، أكثخ األسخ في أوؿ زيارة قبل أف يبحثػا في أؼ شي
الفتاة يشبغي أف تكػف آخخ مخحمة، فإذا كاف ىشاؾ مػافقٌة مبجئية عمى الذاب، وإذا كاف ىشاؾ مػافقٌة مبجئية عمى 

 .الذخوط، أيغ تدكغ ىحه الفتاة، في بيت مدتقل، مع أىمو، في بمج خصبتيا، في بمج آخخ 
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مع مغ تدكغ، ىحه مػضػعات حداسة، أيغ تدكغ و 

ومغ ىػ الخاشب، ما سشو، ما مؤىبلتو العمسية، ما 
مؤىبلتو االقترادية، ما مؤىبلتو االجتساعية، مباشخًة 
مغ أوؿ لقاء يصمبػف رؤية الفتاة، ليدت الفتاة سمعًة 
تخػ، وتقمب، ثع يبحث في أسعارىا وأثسانيا، ىحا 
ليذ واردًا إشبلقًا، اإلنداف لو كخامتو، لو قيستو، 

بًل عغ ذلظ ىشاؾ مغ يأتي ليخصب فتاًة، يأتي وفز
الخاشب واألب والعع والخاؿ ليخوا السخصػبة، ما 

 ىحا؟ ىحا كمو خبلؼ الذخع.

التعخؼ عمى السخصػبة يجب أف يأتي في مخحمة أخيخة، الذاب مقبػؿ، الدكغ مقبػؿ، السدتػػ االجتساعي 
وىي قبمت بقيت عقبة وىي أساسية أف تكػف ىحه مقبػؿ، السدتػػ االقترادؼ مقبػؿ مغ الصخفيغ، ىػ قبل 

السخصػبة مسا يخغب بيا الخاشب، لحلظ أتسشى عمى كل األخػة األكاـر في مػضػع الخصبة أف يخجئػا مػضػع 
 الشطخ إلى السخصػبة إلى آخخ مخحمة بعج أف يتفقػا عمى كل شيء.

فتاة تتديغ لو، ويخاىا في أبيى زيشة، وتعمق ما الحؼ يحجث في األسخ غيخ السشزبصة ؟ أف ىحا الذاب يخػ ىحه ال
آمااًل عخيزة، ثع يكتذف أف الدواج ليذ في بمجىا، بل في بمج آخخ، يخفزػف، وكاف قج رآىا، يأتي خاشب آخخ 
يخػ الفتاة، ثع يختمفػف عمى السيخ، ويأتي خاشب ثالث، يخػ الفتاة، ثع يختمفػف عمى الدكغ، يصمبػف سكًشا في 

الخاشب يمدمػنيا أف تدكغ معيع، ال يشبغي أف تكػف الذخوط األساسية الحقة لمخؤية، يجب  بيت مدتقل، وأىل
أف تكػف سابقًة لمخؤية، فإذا تع االتفاؽ عمى كل شيء، وتػضح كل شيء، وصار كل فخيق يقبل الفخيق اآلخخ 

واجب ولي األمخ أف بكل الذخوط التفريمية فبلبج عشجئح مغ الخؤية، ومغ حق الخاشب أف يخػ مخصػبتو، ومغ 
 يدسح لو بخؤية مخصػبتو، وىشاؾ أحاديث كثيخة تؤكج ذلظ سػؼ ندتعخضيا. 
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 مخحمة ما قبل الخصػبة والخؤية:

لكغ ىشاؾ نقصة ميسة ججًا، وأرجػ هللا عد وجل أف تكػف واضحًة عشجكع: ىشاؾ مخحمة تدبق الخصػبة، ما رأيكع؟ 
فبلف ، وبيت فبلف معخوفػف، وبيت فبلف معخوفػف، فإذا جاؤوا ألنو حيشسا يأتي بيت فبلف ليخصبػا مغ بيت 

ليخصبػا، ولدبب أو آلخخ لع تعجبيع الفتاة، ماذا يقاؿ بعج ذلظ ؟ وهللا ما أعجبتيع الفتاة، فالحؼ ال يخػ الفتاة 
ة يتػىع شيًئا آخخ، إنيا ليدت في السدتػػ السصمػب، أو لدبب اجتساعي، أو لدبب أخبلقي، لحلظ يػجج مخحم
قبل الخصػبة، ال يشبغي أف يعخؼ مغ الخاشب، وال مغ األسخة، لحلظ ورد في الفقو أنو يسكغ أف تتعخؼ عمى مغ 
ستكػف مخصػبتظ قبل أف تتعخؼ مخصػبتظ مغ أنت، ىحا ما تفعمو بعس األسخ في دمذق، تأتي امخأة أـ 

ذا كانت الذخوط السصمػبة مقبػلة أخبخت الخاشب، تجخل البيت، وتتكتع عغ اسع األسخة، أو تعصي اسسًا خمبيًا، فإ
الخاشب، وعشجئح تقجمػا بذكل رسسي لخصبة الفتاة، ال األسخة التي رفزت محخجٌة، وال األسخة السخصػبة محخجة، 
ما عخفػا مغ خصب، وال مغ شمب، وال مغ استشكخ، ىحه مخحمة في الفقو تدبق الخصػبة، ألف الخصػبة مخحمة 

الصخفيغ، فكيف تػافق إذا ذىبت إلى أف تخػ، لحلظ قالػا: يجػز التعخؼ عمى السخصػبة  تقخيبًا فييا مػافقة بيغ
مباشخًة، أو عغ شخيق جيٍة ثانية، الصخيقة األولى أف يخسل الخاشب امخأة يثق بيا، وقج تكػف السخأة أمو، أو أختو، 

خأة ال تقػؿ مغ الخاشب، وال مغ وقج تكػف خالتو أو عستو، وقج تكػف امخأة إنداف يثق بجيشو وعمسو، فيحه الس
األسخة تشطخ إلى الفتاة، فإف كانت في الحج السصمػب أعمشت ذلظ، ىحا كمو حفاضًا عمى كخامة األسخ، وحفاضًا 

 عمى مذاعخ الفتاة، حفاضًا عمى قجسية الدواج.

فتيا عمى خبلؼ إذًا يجػز لمخاشب أف يخسل امخأة يثق بيا تشطخ إلى مخصػبتو، وتخبخه برفاتيا، فإف كانت ص
ما يخيج شػؼ األمخ، وكأنو لع يكغ، وإف كانت السخصػبة في الرفة التي يخغب فييا الخاشب عشجئح جاؤوا مخًة 
 ثانية، وسسػا األسخة، وقالػا: نحغ بيت فبلف، نخيج التقجـ لخصبة ابشتكع، شبعًا كل الكبلـ مغ الذخع.

 ْمَخَأًة َفَقاَؿ الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع:َعِغ اْلُسِغيَخِة ْبِغ ُشْعَبَة َأنَُّو َخَصَب ا

ـَ َبْيَشُكَسا ((   )) اْنُطْخ ِإَلْيَيا، َفِإنَُّو َأْحَخى َأْف ُيْؤَد

 ] التخمحؼ، ابغ ماجو، الشدائي [
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 شخؽ الخصبة:

 إرساؿ السخأة السػثػقة جمبا لمسرالح ودفعا لمسفاسج: – 1

ـ بعث أـ سميع، وقاؿ: انطخؼ إلييا، أف يخسل الخاشب امخأة يثق بجيشيا، ىشاؾ حاالت الشبي عميو الربلة والدبل
األىل ليع اتجاه، والذاب لو اتجاه، فإذا أرسل ىحا الذاب ليخصبػا لو، فالفتاة التي تعجبو بجيشيا وخمقيا قج ال 

سل الخاشب امخأة يثق بجيشيا، تعجب أىمو، لحلظ يبخدػف بيا، قج يتشاقس الخاشب مع أىمو، فمحلظ البج مغ أف يخ 
يثق برجقيا، يثق بشرحيا، يثق بأنيا ال تحيج، ال تبالغ، ال تصسذ السيدات، أنا أعمع عمع اليقيغ أف ىشاؾ حاالت 
كثيخة مغ الدواج لع تشجح، ال ألف الفتاة ليدت بالسدتػػ السصمػب، بل ألف أىل الذاب ال يخغبػف أسخًة متجيشة، 

ب يزعػف العمل كثيخًا في فتيات ىحه األسخة، فالذاب يجب أف يخسل امخأة قج تكػف أمو، األسخة التي تعجب الذا
أختو، عستو، خالتو، أو امخأة أخ مؤمغ يثق بجيشو وعمسو، البج مغ أف تكػف السخأة صادقًة مػثػقًة حتى تشقل لو 

 الرػرة الرحيحة، فإف جاءت الرػرة مصابقًة لصسػح الذاب اآلف أعمشا الخصػبة.

ّف ىحه مخحمة يجب أف تدبق الخصبة، ولمسخأة أف تفعل مثل ذلظ، ىل في اإلسبلـ عجالة أدؽ مغ ىحه العجالة ؟ إ
كسا أف لمذاب لو الحق أف يخسل مغ تخبخه عغ صفات الذابة قبل إعبلف الخصبة كحلظ لمفتاة أف تكمف أخاىا أو 

يخبخىا عشو، وىحا مغ أيغ استشبط ؟ مغ قػؿ هللا أباىا أو قخيبًا ليا مغ محارميا أف يشطخ إلى حاؿ الذاب، وأف 
 عد وجل: 

 ُ ِفي َأْرَحاِمِيغَّ ِإْف ُكغَّ ُيْؤِمغَّ ِباَّللَِّ ﴿ َواْلُسَصمََّقاُت َيَتَخبَّْرَغ ِبَأْنُفِدِيغَّ َثاَلَثَة ُقُخوٍء َواَل َيِحلُّ َلُيغَّ َأْف َيْكُتْسَغ َما َخَمَق َّللَّ
ـِ اآْلَِخِخ  ِىغَّ ِفي َذِلَظ ِإْف َأَراُدوا ِإْصاَلحًا َوَلُيغَّ ِمْثُل الَِّحي َعَمْيِيغَّ ِباْلَسْعُخوؼِ َواْلَيْػ  َوِلمخَِّجاِؿ َوُبُعػَلُتُيغَّ َأَحقُّ ِبَخدِّ

ُ َعِديٌد َحِكيٌع ﴾  َعَمْيِيغَّ َدَرَجٌة َوَّللَّ

 ) سػرة البقخة (

ليا، كسا أف الذاب يجب أف يتأكج مغ مدتػػ مخصػبتو، إّف السخأة ليا شخريتيا، وليا اختيارىا، وليا استقبل
كحلظ لمسخأة أف تفعل ذلظ بإرساؿ أحج محارميا ليشطخ إلى خاشبيا، فإف أعجبو نقل إعجابو لسخصػبتو فتست 

 الخصبة.
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اتزح لكع اآلف أنو قبل أف تعمغ الخصبة بذكل رسسي، وقبل أف تتقجـ األسخة لتخصب فتاة مغ بيت فبلف يشبغي 
بق ىحه السخحمة مخحمة فييا تكتع شجيج، فييا ُبعج عغ إضيار األسساء حفاضًا عمى كخامة األسخ، وحفاضًا أف تد

عغ القيل والقاؿ، وكثخة الدؤاؿ، وإضاعة الػقت، لساذا لع يأخحوا ؟ مغ الخافس ؟ ىع يجعػف أنيع رفزػه، وىي 
  عد وجل أبجًا.تجعي أنيا ال تعجبو، ىحا كمو نير في أعخاض السدمسيغ ال يخضي هللا

أنا أعمع عمع اليقيغ أنو ما مغ خصبة لع تشجح إال سسعت رأييغ متشاقزيغ، سسعت مغ أىل الفتاة أنو شاب سيئ 
ججًا، رفزػه، ولغ يمتفتػا إلى مثل ىحا الذاب، وإذا سألت أىل الذاب يقػلػف: ىحه امخأة تراب بالجوار، ومعيا 

السدمسيغ، ىحه معمػمات ال يشبغي أف تشذخ، لحلظ عشجما يتكمع  مخض، ومعيا كحا، ىحا ال يجػز، ىحه أسخار
 اإلنداف فيسا ال يعشيو يتحسل مغبة عسمو.

 نطخ الخاشب إلى مخصػبتو وأدلة ذلظ: – 2

الصخيقة الثانية: أف يشطخ الخاشب إلى مخصػبتو فػرًا، يشطخ إلى الػجو والكفيغ والقامة، إذ يجؿ الػجو عمى 
خرػبة والشحافة، والقامة عمى الصػؿ والقرخ، الػجو لو داللة، والكفاف ليسا داللة، والقامة الجساؿ والكفاف عمى ال

 ليا داللة، وقج دؿ الذخع الحشيف عمى جػاز مغ يخيج الخجل خصبتيا.

َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ 
 َعَمْيِو َوَسمََّع: 

َخَصَب َأَحُجُكُع اْلَسْخَأَة، َفِإِف اْسَتَصاَع َأْف َيْشُطَخ )) ِإَذا 
ِإَلى َما َيْجُعػُه ِإَلى ِنَكاِحَيا َفْمَيْفَعْل، َقاَؿ: َفَخَصْبُت 
َجاِرَيًة َفُكْشُت َأَتَخبَُّأ َلَيا َحتَّى َرَأْيُت ِمْشَيا َما َدَعاِني 

ْجُتَيا  ِجَيا َفَتَدوَّ  ((ِإَلى ِنَكاِحَيا، َوَتَدوُّ

 ]أبػ داود، ابغ ماجو [

رؤية الخاشب لسخصػبتو حق شخعي لو، جاءت بو الدشة السصيخة، فبل يحق لؤلب أف يستشع، وال يحق لمذاب أف 
يخفس، ألف الدواج قزية مريخية، وليدت قزية سيمة، لحلظ كل إنداف يتدخع بالدواج ىحا الدواج يشتكذ، وكل 

 أف ىحا الدواج يشجح، لحلظ اآلية الكخيسة في قػلو تعالى: إنداف تدوج بعج دراسة متأنية أغمب الطغ 
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َباِت أُ  ِبيَغ َوالصَّيُِّبػَف ِلمصَّيِّ َباُت ِلمصَّيِّ وَلِئَظ ُمَبخَُّءوَف ِمسَّا َيُقػُلػَف َلُيْع ﴿ اْلَخِبيَثاُت ِلْمَخِبيِثيَغ َواْلَخِبيُثػَف ِلْمَخِبيَثاِت َوالصَّيِّ
 َمْغِفَخٌة َوِرْزٌؽ َكِخيٌع ﴾

 ) سػرة الشػر (

يفيسيا بعس السؤمشيغ فيسًا خصًأ، ىحه اآلية ال تعشي أنو بالزخورة كل مؤمغ زوجتو مؤمشة، وال كل مؤمشة 
زوجيا مؤمغ، ىحه آية جاءت بريغة الخبخ، لكشيا تفيج اإلنذاء، كسا قاؿ السفدخوف: يشبغي أف يكػف الصيبػف 

 لمصيبات.

 الكفاءة:

الفقو، وىػ مػضػع الكفاءة، اإلنداف لو مدتػيات عجيجة لو مدتػػ معاشي، لو مدتػػ ىحا يشقمشا إلى مػضػع في 
ثقافي، لو مدتػػ عمسي، لو مدتػػ في التجيغ، فبل يشبغي أف تدوج فتاة ديشًة صالحًة حافطًة لكتاب هللا عد وجل 

ي يعشييا حفع أف تدوجيا لذاب بعيج عغ الجيغ، إف ىحا الدواج جحيع، ىي في مدتػػ وىػ في مدتػػ، ى
القخآف، وتعشييا صمػاتيا وعبادتيا، وشاعتيا لخبيا، وىػ يعشيو مشيا ما يذيع بيغ الشاس مغ اختبلط وفداد، 
وندىات مختمصٍة، لحلظ تشذأ الخرػمات، والذقاؽ، وىحا الدواج لغ يشطخ فيو إلى الكفاءة بيغ الدوجيغ، يػجج 

 كفاءة ديشية، ثقافية، اقترادية، اجتساعية.

 اْلُسِغيَخِة ْبِغ ُشْعَبَة َأنَُّو َخَصَب اْمَخَأًة َفَقاَؿ الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع:  َعغِ 

ـَ َبْيَشُكَسا ((  )) اْنُطْخ ِإَلْيَيا، َفِإنَُّو َأْحَخى َأْف ُيْؤَد

 يؤدـ بيشكسا، أؼ أف يػفق بيشكسا.

قبل الخصبة، لكغ أحيانًا ىشاؾ َمغ يقػؿ لظ: مذكمة الدواج  وقج أرسل الشبي صمى هللا السغيخة إلى رؤية خصيبتو
أف كل الخبخات التي يحرميا الدوج مغ زواجو ال يدتفيج مشيا، ألف الدواج مخة واحجة في األعع األغمب، فتخػ 
كل رجل يقػؿ لظ: لػ عسمت كحا، لحلظ إذا سأؿ اإلنداف، وبحث، وكػف خبخات قبل الدواج ىحه يدتفيج مشيا، أما 
أف يدتفيج مغ خبخاتو الذخرية فأغمب الطغ أنو ال يدتفيج، مشيا ألف الدواج مخة واحجة، وىحا السدواج السصبلؽ 
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ىحا إنداف مجخوح العجالة، يتدوج ويصمق ألسباب تافية، ويتدوج ليحوؽ امخأة أخخػ، لعغ هللا الحواقيغ والحواقات، 
 جًا، وىي أقجس عسمية في األرض، قاؿ تعالى: كسا قاؿ عميو الربلة والدبلـ، الدواج عسمية مقجسة ج

 ﴿ َوَكْيَف َتْأُخُحوَنُو َوَقْج َأْفَزى َبْعُزُكْع ِإَلى َبْعٍس َوَأَخْحَف ِمْشُكْع ِميَثاقًا َغِميطًا ﴾

 ) سػرة الشداء (

ىػ أقجس عقج، وأخصخ حجث في حياة اإلنداف، 
يػلج، يشذأ، ثع يتدوج، ىحه امخأة ستكػف معو شػاؿ 

، في خمػتو وجمػتو، في مدخاتو وأتخاحو، في حياتو
ارتفاعو وانخفاضو، في قػتو وضعفو، مبلزمة لو، 
 فالسخأة التي ال تدتصيع أف تعير معيا كيف تخصبيا؟

ظُّ ِمْغ ُزَىْيٍخ َقاَؿ: َقاَؿ  َعْغ َأِبي ُحَسْيٍج َأْو ُحَسْيَجَة الذَّ
 َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 ِخْصَبِتِو، َوِإْف َكاَنْت ال َتْعَمُع (()) ِإَذا َخَصَب َأَحُجُكُع اْمَخَأًة َفال ُجَشاَح َعَمْيِو َأْف َيْشُطَخ ِإَلْيَيا، ِإَذا َكاَف ِإنََّسا َيْشُطُخ ِإَلْيَيا لِ 

خ ال يعػد، ىشا نقصة ميسة سأوضحيا لكع، أحيانًا يصخؽ خاشب بابًا مغ أبػاب السدمسيغ فبل يعػد، وخاشب آخ
وخاشب ثالث ال يعػد، فيحه الفتاة ربسا تأثخت ليحه اإلخفاقات الستتالية، فإف جاء خاشب رابع بإمكاف ولي األمخ 
أًبا كاف أو أًخا، أف يدسح لمخاشب أف يخػ مخصػبتو مغ دوف أف تذعخ، مغ دوف أف تعمع، وىحا يغصي حالة 

 اني خاشب، والثالث.أخخػ ، ىحه الفتاة حجثت معيا مذكمة، أوؿ خاشب وث

مخة كشُت في نجوة في إذاعة عخبية، نجوة ديشية، وىحه الشجوة كانت تتمقى أسئمة عمى الياتف، وىشاؾ مفٍت في بمج 
عخبي مدمع، جاء ىاتف مغ فتاة، وهللا أنا بكيت، قالت ليحا السفتي: كمسا جاء خاشب ال يعػد وأجيذت بالبكاء، 

ويقمب ىحا كدخ لمفتاة، الفتاة ليا كخامتيا، ليا مذاعخىا، ىحه البشت كمسا معشى ىحا أف اإلنداف عشجما يخصب، 
جاءىا خاشب ولى مجبخًا ولع يعقب، معشى ىحا أنو ال يجب أف نزيف الحاالت الكثيخة، األولى في مثل ىحه 
 :الحالة أف ندسح لمخاشب أف يخػ ىحه الفتاة دوف أف تذعخ، ىحا يغصيو حجيث ال يخقى إلى مدتػػ الرحة
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 )) إذا أراد أحجكع أف يتدوج فميػلج برخه ((

 ]ورد في األثخ[

 معشى يػلج برخه أنو أف يخػ دوف أف ُيخػ.

 وفي الحجيث الرحيح قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 َكاَنْت ال َتْعَمُع (())... َفال ُجَشاَح َعَمْيِو َأْف َيْشُطَخ ِإَلْيَيا ِإَذا َكاَف ِإنََّسا َيْشُطُخ ِإَلْيَيا ِلِخْصَبِتِو، َوِإْف 

فإذا تتالى الخصاب ربسا يػرث إحخاجًا لمفتاة، وجخحًا ليا، فاألولى أف ندسح لمخاشب الججيج أف يخػ مخصػبتو مغ 
 دوف أف تذعخ.

 مقجار ما يباح الشطخ إليو في الِخصبة:

 الجسيػر ال مع رأؼ الفخد.يخػ أكثخ الفقياء، وأنا أقػؿ لكع دائسًا: يجب أف نكػف مع مجسػع الفقياء، مع 
مخة حجثشي أخ كخيع أنو كاف شالبًا بسجرسة، فقاؿ ليع أستاذ التخبية اإلسبلمية: يجػز لمخاشب أف يخػ مخصػبتو 

 كسا خمقيا هللا، قمت: مغ قاؿ ىحا ؟ قاؿ: ىكحا قاؿ أستاذنا، قمت: ما دليمو، فدألو فقاؿ: قػؿ الشبي 

 )) انطخ إلييا ((

و، شيء جسيل، ما ىحا االستشباط السزحظ، قمت لو: لػ عخضت ىحا األمخ عمى ألف ممحج والسصمق عمى إشبلق
ال يقبل واحج أف يخػ الخاشب مخصػبتو كسا خمقيا هللا، ىحا الكبلـ مدتحيل، ونحغ ال نخيج أف نتبع اآلراء الذاذة، 

 وال اآلراء األحادية، نخيج أف نتبع جسيػر الفقياء، قاؿ أكثخ الفقياء: 

 أف لمخاشب أف يشطخ إلى مغ يخيج خصبتيا إلى الػجو والكفيغ فقط(( ))عمى

وأنا أعمع، صجقػني عجة حاالت رفس الخاشب مخصػبتو ألنيا بجت لو في أبيى زيشة، فعج ىحا ضعفًا في ديشيا، 
الحؼ حجث ىي ماذا أرادت، أو ماذا أراد أىميا ؟ أف تطيخ فتاتيع بأبيى زيشة أماـ الخاشب، لعل ىحا يؤكج قبػليا، 

 ىػ العكذ، أف الخاشب حيشسا رأػ مخصػبتو ليدت ممتدمٍة رفزيا لزعف التداميا.
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، ال تشدػا ىحا الحجيث الذخيف، وأنا أعج ىحا الذخيف مقياس:   ليحا أييا اإلخػة األكاـر

 )) مغ ابتغى أمخًا بسعريٍة كاف أبعج مسا رجا، وأقخب مسا اتقى ((

 ] ورد في األثخ [

لذيء بيحه السعرية، ابتعج مشظ ىحا الذيء، أنت أردت بيحا الذيء، وخفت مغ ىحا الذيء، أنت أردت ىحا ا
سمكت شخيق السعرية، ىحا الذيء الحؼ تخافو اقتخب مشظ، لحلظ األىجاؼ الشبيمة ليا وسائل نبيمة، اعمع عمع 

ػاعج، ىحه القػاعج ربشا عد اليقيغ أف كل شيٍء، وىشا نقصة دقيقة ججًا ، عشجما يعير اإلنداف مع الشاس يدتشبط ق
 وجل أحيانًا يعصميا إذا أنت أردت أف تدتخجميا مغ دوف شاعٍة هلل.

، ىؤالء الخبخاء اشتخوا خسخًا،  أحج إخػانشا الكخاـ تعاقج مع شخكة أجشبية ومعو سيارتو، أوؿ ما قاـ بالعسل أو يـػ
ججًا وضخع ججًا، قاؿ: ال أسسح ألحٍج أف  فمسا شعخ أف ىؤالء يدتخجمػف سيارتو لشقل السذخوبات، واألجخ كبيخ

يدتخجـ مخكبتي لمسذخوبات، فسشصق الشاس، ومشصق العرخ أف ىحا يخفس، والحؼ حجث ىػ العكذ أف ىحه 
الذخكة وثقت بيحا السػضف إلى أعمى درجة، ومشحتو تعػيزات وإضافات وميدات ما كاف يحمع بيا، ألنو وقف 

 السػقف الذخيف.

 أف أوضحيا لكع، البذخ يخصصػف، البذخ ليع قػاعج تحكع تحخكاتيع، وىحه قػاعج مدتشبصة ىشاؾ نقصة أرجػ هللا
مغ الحياة االجتساعية، لسا يؤثخ السؤمغ جانب هللا عد وجل، فاهلل عد وجل لو خصة أخخػ، قج يعصل بيا قػاعج 

مغ قاؿ لظ: إف  البذخ، أنت بحدب مشصق األحجاث، إذا رفزت معرية، ورب العسل أقػػ مشظ يصخدؾ، لكغ
هللا عد وجل يدسح لو بحلظ، ربسا رفزظ ليحه السعرية كسا جاء بالحجيث أف هللا عد وجل يدرع في نفدو 
تػقيخؾ وتعطيسظ، فيحه الشقصة غيخ مػضػع الخصبة في التجارة والرشاعة والعبلقات االجتساعية، في الرفقات، 

لظ القػاعج السألػفة في التعامل، وىحه كخامة لظ، وإذا في كل شيء، حيشسا تؤثخ جانب هللا عد وجل يغيخ ربشا 
 كشت مع هللا كاف هللا معظ، كاف هللا معظ بالتأييج، والشرخ، والتػفيق، والحفع.

يخػ الفقياء لمخاشب أف يشطخ إلى مخصػبتو إلى وجييا وكفييا فقط، ألف رؤيتيا تحقق السصمػب مغ الجساؿ، 
مى الجساؿ، والكفاف تجالف عمى خرػبة البجف، والقامة تجؿ عمى الصػؿ، وخرػبة البجف وعجميا، فالػجو يجؿ ع

والحشابمة أجازوا إلى ما يطيخ عشج القياـ باألعساؿ، أجازوا الػجو والخقبة واليج والقجـ والداؽ، ىحا رأؼ الحشابمة، 
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يل، وعشج عجـ نحغ إذا كاف ىشاؾ آراء عجيجة نأخح باألحػط، أليذ كحلظ ؟ أما عشج الزخورة فشأخح باألس
 الزخورة نأخح باألحػط.

 شخوط الخؤية ووقتو

يشبغي أف يكػف نطخ الخاشب إلى مخصػبتو قبل الخصبة، إما مباشخًة أو عغ شخيق امخأٍة يثق بيا، ويخجح أف 
تكػف بغيخ عمع السخأة ػ كسا قمت في مدتيل الجرس ػ مخاعاًة لكخامة السخأة، ولكخامة أسختيا، فإف أعجبتو تقجـ 

 بتيا مغ غيخ إيحاء ليا، وال إحخاج ألسختيا، وىحا ىػ السعقػؿ.لخص

ماذا يحجث في بعس األحياف ؟ تقاـ زيارة ألقاربيا، في حزػر مجمذ عمع، ىشاؾ مغ يشطخ إلى أدبيا، إلى 
 ورعيا.

مخة أخ كخيع قاؿ لي: ال يػجج فتاة تحزخ في ىحا 
السدجج إال خصبت، قمت لو: الحسج هلل، عشجنا نعسة 

ية غيخ اليجػ، فتاة في مجمذ عمع، شبعًا ثان
الحاضخة ىحه ليا أخ، ىحه أخت، ىحه ابغ أخ، ورأػ 
البشت مشاسبة محجبة، فييا حياء، خجل، تدأؿ عشيا، 
يسكغ أف يكػف المقاء في مجمذ العمع مشاسبة أيزًا، 
يسكغ في زيارات األقارب أيزًا مشاسبة، فيحه السخحمة 

ة، وأنا أعتقج أف كل أـ تدبق الخصبة الشطامية الخسسي
في ذىشيا، وتبحث عغ فتاة البشيا، فإف رأت فتاة في أؼ مكاف مشاسبة مغ حيث األخبلؽ والذكل تبحث عغ 

 أىميا، ثع تقرج بيتيا.

فقمت ليحا األخ: وهللا لقج سخرت بيحا الخبخ، ألف بشات إخػانشا الكخاـ بشاتشا ، وىحه نقصة ميسة ججًا، إذا لع يكغ 
ىشاؾ حب، ومحبة اآلباء تدتػجب محبة األبشاء، ىحه قاعجة، األخ في السدجج لو حق عمى ىحا السدجج، ابشو 

ج تحفيع القخآف اليجؼ مشو أف يحفع أشفاؿ إخػانشا يجب أف يتعمع، ابشتو أف تتدوج، ىحا مغ حقو، نحغ في معي
القخآف، نحاوؿ أف نخغبيع بشدىات، وبأشياء إسبلمية مذخوعة، حتى ىحا األخ يشذج إلى السدجج، ابشو ابششا، وابشتو 
 ابشتشا، وهللا يجخل إلى قمبي فخح لسا أشعخ أف أخًا كخيسًا لو بشت تدوجت مغ شاب مؤمغ، أشعخ بخاحة كبيخة، وىحا
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شيء شبيعي ججًا، والحج األدنى مغ اإليساف أف السؤمغ لمسؤمغ أخ لو يفخح لفخحو، ويتألع أللسو، وإذا كاف ألخ 
ابشة ما خصبيا أحج أشعخ بألع، وأبحث بكل شاقتي، وىحه األشياء نريب، وليذ باليج، وال شيء أممكو، فيحا األخ 

 بخاشخؾ.الحؼ أخبخني أف كل الفتيات ُخصبَغ قمت لو: هللا يجبخ 

 تحخيع الخمػة باألجشبية:

عشجنا مػضػع دقيق ججًا، وىػ تحخيع الخمػة بالسخصػبة، الخصبة ليدت زواجًا، نحغ مدمسػف، نحغ يحكسشا شخع 
هللا عد وجل، مخجعشا كتاب هللا وسشة رسػلو، عشجنا مشيج نديخ عميو، عشجنا قانػف نتبعو، قانػف ىػ هللا عد 

واالسع مدمع، ونسط حياتو نسط غخبي، مغ عادات الغخب أف الخصػبة تدتسخ سشػات  وجل، تخػ إنداًنا متفخنًجا،
وسشػات، حتى يتعخؼ عمى أخبلقيا، ويأخحىا عجة سشػات، حتى يشفخد بيا عجة مخات، وحتى يفعل كل شيء ثع 

 لدبب تافو يتخكيا.

ي شالبة في الصب، ولسا سسعتع مخة في الذاـ بجخيسة وقعت، أف شاًبا خصب فتاة أربع أو خسذ سشػات، وى
تخخجت يطيخ أنيا وججتو دوف مدتػاىا، والخصبة شػيمة ججًا، فيحا الذاب امتؤل حقجًا فقتل أباىا وأخاىا وأختيا 

 وأميا ومخصػبتو، وقتل نفدو.

ىحه كميا مخالفات لمذخع، فالخصبة ال يشبغي أف تصػؿ، ويشبغي أف تعمع أف الشبي الكخيع قاؿ: أخفػا الخصبة، 
شػا الشكاح، وباإلعبلف الذجيج والرارخ لمخصبة أقاويل، والعقج لع يتع، يأتي إنداف تافو يقػؿ لو: ماذا نخيج بيحا وأعم

 البيت ؟ ليذ مغ مداجظ، ما ىػ الجليل ؟ ىكحا رأيت، ىحا الكبلـ فيو خخاب بيػت.

 َؿ: َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقا

ُ ِبَيا َدَرجَ  اٍت، َوِإفَّ اْلَعْبَج َلَيَتَكمَُّع ِباْلَكِمَسِة ِمْغ )) ِإفَّ اْلَعْبَج َلَيَتَكمَُّع ِباْلَكِمَسِة ِمْغ ِرْضَػاِف َّللَِّ ال ُيْمِقي َلَيا َبااًل َيْخَفُعُو َّللَّ
 َسَخِط َّللَِّ ال ُيْمِقي َلَيا َبااًل َيْيِػي ِبَيا ِفي َجَيشََّع ((

أنا سسعت أف َمخبخ جاءه تحميل حسل، فيطيخ أف ىحه العيشة كدخت، وىحا السػضف خاؼ مغ صاحب العسل، 
وأحزخ عيشة ثانية، وحمميا فجاء األب، وقاؿ لو: ىشيئًا، ابشتظ حامل، واألب ابشتو ليا مذكمة، وىي مخصػبة، ولع 

ف مغ قتميا حقيقًة ؟ الَسخبخ ىػ الحؼ قتميا يحجث عقج ، فعشجما قاؿ لو حامل قتل ابشتو، واألب جاىل، ىل تعمسػ 
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حقيقًة، فالحؼ ييسل، ويخاقب مػضفيو يخدخ، ىحا السػضف ميسل، أحزخ عيشة أخخػ، وقاؿ لو: مبخوؾ، البشت 
 حامل.

ىشاؾ أشياء خصيخة ججًا، فمحلظ كاف تحخيع الخمػة بالسخصػبة، ألف الخصبة ليدت زواجًا، إنسا ىي وعج بالدواج، 
في الجرس الساضي في تعخيف الخصبة: وعج بالدواج، فبل يتختب عمييا شيء مغ أحكاـ الدواج، ال كسا أسمفشا 

الخمػة، وال السعاشخة باالنفخاد، ألنيا ما تداؿ أجشبيًة عغ الخاشب، وقج نيى الشبي عميو الربلة والدبلـ في 
كأبييا، أو أخييا، أو عسيا، ومغ األحاديث الرحيحة عغ الخمػة باألجشبية، وعغ الجمػس معيا إال مع محخـٍ، 

 تمظ األحاديث:

 َسمََّع: َعْغ َعْبِج َّللاَِّ اْبِغ َعاِمٍخ َيْعِشي اْبَغ َرِبيَعَة َعْغ َأِبيِو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو وَ 

َ َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى،  )) َمْغ َماَت َوَلْيَدْت َعَمْيِو َشاَعٌة َماَت ِميَتًة َجاِىِميًَّة، َفِإفْ  َخَمَعَيا ِمْغ َبْعِج َعْقِجَىا ِفي ُعُشِقِو َلِقَي َّللَّ
ْيَصاُف، ِإال َمحْ  ٌة، َأال ال َيْخُمَػفَّ َرُجٌل ِباْمَخَأٍة ال َتِحلُّ َلُو، َفِإفَّ َثاِلَثُيَسا الذَّ ْيَصاَف َمَع َوَلْيَدْت َلُو ُحجَّ َخـٍ، َفِإفَّ الذَّ

ْتُو َحَدَشُتُو َفُيَػ ُمْؤِمٌغ ((اْلَػاِحِج، َوىُ  َئُتُو َوَسخَّ  َػ ِمَغ االْثَشْيِغ َأْبَعُج، َمْغ َساَءْتُو َسيِّ

لع يقل: مؤمغ، كافخ، قاؿ رجل، أّؼ رجل ال يجػز أف يخمػ رجل بامخأة ال تحل لو، والسخصػبة امخأة ال تحل لظ، 
، إذا رآىا في حزخة أميا، وأميا أجشبية عشو، ىحا وعج بالدواج، الذخع أباح لظ أف تشطخ إلييا في حزخة م حـخ

أخي ىحه حساتي، ال، ىي حساتظ في السدتقبل، يشبغي أف تشطخ إلى مخصػبتظ فقط، مغ السحـخ والجتو، يأتي ىػ 
 ووالجتو، ويخػ السخصػبة، يسكغ أماـ أبييا، إما امخأة مغ محارمو ىػ، أو رجل مغ محارميا.

لى أماكغ عامة فبل يجػز، وىشاؾ كثيخ مسغ يخصب، ويعقج، ويصمبيا إلى ندىة، وأما السعاشخة والحىاب معيا إ
فيخفس األىل، ما ىػ الجػاب ؟ إذا تع العقج فيي زوجتو، لكغ لساذا يخفس األىل ؟ ىشاؾ عخؼ، والعخؼ كسا 
أثشاء  تعمسػف أحج مرادر الذخع، العخؼ أف ىحه الفتاة كتب كتابيا، ولكغ لع تجخل، فإف نذب خبلؼ عشيف في

الفتخة بيغ العقج والجخػؿ، وكانت قج ذىبت معو في ندىات كثيخة، وأماكغ كثيخة، واألمخ قزي، معو حجة قػية 
ججًا، أنيا ليدت بشتًا، أما حيشسا ال يدسح لو بأف تخافقو إال بعج الجخػؿ، ومعخوؼ أنو عشج الجخػؿ يتأكج أنيا فتاة 

د بيا دائسًا قبل الجخػؿ يسكغ أف يحجث األمخ الشيائي، إذا حجث ىحا عفيفة شاىخة، كحلظ العخؼ يأخح بو، إذا انفخ 
األمخ، وصار خبلؼ يقػؿ لظ: ىحه ليدت فتاًة، ىشاؾ مجاؿ أف يكيج كيجًا كبيخًا لؤلسخة، فمحلظ نحغ مع الذخع، 

و مسشػع شخعًا، ومع العخؼ الحؼ أقخه الذخع، أما السعاشخة قبل الدواج، والحىاب معًا إلى األماكغ العامة فيحا كم
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بل إنو ال يحقق الغاية السخجػة، إذ كل مشيسا يطيخ بغيخ حقيقتو، ىؤالء الشداء القجامى عشجىع خبخات، اآلف كل 
شاب يخصب فتاة يأتي، ويسجحيا ألمو، يا أمي ما ىحه البشت، ىحه مَمظ، فيحه األـ تعخؼ الحقيقة، تقػؿ لو: عمى 

جج إنداف في الخصبة إال ويطيخ في أعمى درجة مغ المصف واألناقة رسمظ، بعج سشتيغ تعخفيا كسا ىي، ال يػ 
والميغ والحمع، الخاشب والسخصػبة، لكغ بعج الدواج يطيخ الػضع الحقيقي، فالذاب يشجفع انجفاعًا شجيجًا، ويكيل 

عادًيا، مثمو  السجيح جدافًا لسخصػبتو، وىي بالسقابل تكيل السجاح جدافًا لسخصػبيا، لكغ بعج الجخػؿ يربح الدواج
مثل أؼ زواج، فاإلنداف لو ميدات، ولو نقائز، لو إيجابيات، ولو سمبيات، إنداف كمو سمبيات غيخ مػجػد، 

 وإنداف كمو إيجابيات غيخ مػجػد.

كاف ىشاؾ مِمظ مغ ممػؾ األنجلذ اسسو السعتسج بغ عباد، كاف مخة يتشده في حجيقتو، فشطع شصخ بيت، ثع سسع 
لو شصخه اآلخخ، ىي جارية، وشاعخة، أعجب بيا، وتدوجيا، وأكخميا إكخامًا ما بعجه إكخاـ،  صػتًا مغ خمف يكسل

مخًة حّشت ىحه الجارية إلى حياتيا الفقيخة، يـػ كانت تسذي في الصيغ، وتحسل الحاجات، فمسا شمبت مشو ذلظ جاء 
الصيغ، فمسا نحي عغ مشربو، بالسدظ والعشبخ، وجبمو كالصيغ، مغ أجل أف تجوس فيو، فدسي ىحا اليـػ يـػ 

وجاء ابغ تاشفيغ، وأزاؿ ممػؾ الصػائف جسيعًا، وتػلى عشيع قيادة الببلد ضج اإلسباف، فيحا السمظ ابغ عباد دخل 
الدجغ، وافتقخ، فسخة قالت لو ىحه الجارية التي أكخميا إكخامًا ما بعجه إكخاـ، قالت لو: لع أَر مشظ خيخًا قط، فقاؿ 

يغ، ىكحا بعس الشداء يكفخف العذيخ، إذا أحدشت إلى إحجاىغ الجىخ كمو السمظ ابغ عباد ثع رأت ليا: وال يـػ الص
 مشظ شيئًا قالت: لع أَر مشظ خيخًا قط.

 العجوؿ عغ الِخصبة:

بسا أف الِخصبة ليدت زواجًا، وإنسا ىي وعج بالدواج فيجػز في رأؼ أكثخ الفقياء لمخاشب أو السخصػبة العجوؿ 
ي ليدت زواجًا، ولكشيا وعج بالدواج، إذًا يجػز، لكغ السؤمغ الخاقي يقػؿ: ال يػجج نريب، أسخة عغ الخصبة، ى

كخيسة، وىع أفزل مشي، ولكغ الطخوؼ قاىخة، أنا عشجؼ دراسة، وأىميا قالػا: إنيا صغيخة، وأحبػا أنيا تكبخ، 
مدتػاؾ أرقى ال تخمق مذكمة، وال تتيع، وال  السؤمغ يختار سببًا لصيفًا ججًا، إذا سئل: لساذا لع تتابع ؟ وكمسا كاف

تذيخ، باالتياـ إلييع، وىع بخيئػف مشو، فأجسل كمسة: ال يػجج نريب، وىحه األسخة شاىخة وكخيسة، ولكغ يػجج 
ضخوؼ خاصة، يػجج عشجؼ سفخ، ىكحا السؤمغ، أما أىل الجنيا الستفمتػف مغ شخع هللا عد وجل فيقػؿ أحجىع ما 

 باشل، وىحا كمو محاسب عميو.يحمػ لو بحق أو ب
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 ىشاؾ حجيث: 

 )) قحؼ محرشة ييجـ عسل مائة سشة ((

 ] مدشج الفخدوس [

اإلنداف قبل أف يغمط في أعخاض الشاس، قبل أف يشير، أنا لع أقل شيئًا سػػ أني ىدزت القسيز، ىحا قحؼ 
 اتيامات.محرشة، أحيانا يخفع حػاجبو، ىحا أيزًا اتياـ، أحيانا يغسد بإشارة، كل ىحه 

 ىشاؾ تعميق لصيف، وأكثخ الشاس يدتخيخوف هللا عد وجل، يقػؿ لظ: استخخُت ولع أجج شيًئا، ماذا تخيج أف تخػ ؟

 ىل تخيج وحيًا أف يقػؿ لظ شيًئا ؟

بعزيع لع يفيع ما ىي االستخارة، لسا يدتخيخ اإلنداف هللا عد وجل يقػؿ: يا رب، إف كاف ىحا األمخ خيًخا لي 
ودنياؼ، وعاجل أمخؼ فيدخه لي، إذًا ما ىػ الجػاب ؟ عشجما يتيدخ األمخ معشى ىحا أف هللا يخيج ىحا في ديشي 

األمخ، خصبت، وقمت: أنا عشجؼ بيت غخفة واحجة فقط، فقالػا: نحغ نخيج بيًتا كبيًخا، معشى ذلظ أنيع رفزػا، وىحا 
 فبل أحج يشتطخ مشاًما. الدواج، لغ يتع، وعشجما قبمػا فقبػليع تيديخ مغ هللا عد وجل،

اآلف ىشاؾ شخيقة ججيجة، أنا كمفت فبلنًا أف يرمي لي االستخارة، مغ قاؿ لظ: إنو يجػز إلنداف آخخ أف يجخؼ 
استخارة لظ، ىحا ما ورد إشبلقًا، وما فعميا الشبي، تدتخيخ أنت لشفدظ، والجعاء معخوؼ، ترمي ركعتيغ وتقػؿ: 

ي في ديشي ودنياؼ، وآجل أمخؼ وعاجمو فيدخه لي، وإف لع يكغ كحلظ فاصخفو الميع إف كاف ىحا األمخ فيو خيخ ل
عشي، واصخفشي عشو، أما أروع ما في الجعاء: واصخفشي عشو، ال أبقى معمًقا بو، كسغ خصب فتاة، وال يػجج فييا 

خفظ عشو، لكغ خيخ، وبقي قمبو معمًقا بيا، ىحه مريبة، مغ كـخ هللا عد وجل أف الذيء الحؼ ال خيخ فيو أف ير
 أشسئشكع ىشاؾ حجيث:

 )) ما كاف هللا ليعحب قمبًا بذيػة تخكيا صاحبيا في سبيل هللا ((

 ] ورد في األثخ[

 إذا تخكت شيئًا في سبيل هللا إكخامًا لظ مغ هللا عد وجل لغ يعحبظ بيحه الذيػة.
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واصصمح معو رآىا ال تميق بو، مع رجل خصب في الجاىمية فتاة في أعمى درجة مغ الجساؿ، فمسا اىتجػ إلى هللا، 
أنيا في غاية الجساؿ، ثع خصب فتاًة مؤمشة أقّل مشيا جسااًل، فإكخاًما لو ال يسكغ أف يتعمق قمبو بيحه الفتاة، لساذا؟ 

 ألنو آثخ جانب هللا عد وجل.

، ولكغ لقًا أؼ ديانًة،  لحلظ إذا لع يكغ العقج فبل إلداـ وال التداـ، ال يدتصيعػف أف يمدمػؾ، وأنت ال تمتـد ُُ يصمب ُخ
كسااًل أاّل يشقس أحجىسا وعجه إال لزخورة أو حاجة شجيجة، كامخأة بعج أف خصبيا رجل أصمحت سشِّا في فسيا، 
يتخكيا ألسباب تافية، ىحا ال يجػز، مخاعاة لحخمة البيػت وكخامة الفتاة، ال يشبغي لمخاشب أف يعجؿ عغ خصبتو 

 إال لدبب وجيو.

تعمق بالعجوؿ، إذا أردت أف تعجؿ عجل بالعجوؿ، كسغ خصب وبعج يػميغ قاؿ: ال يػجج نريب، ىشاؾ أمخ آخخ م
ال مذكمة، بعج أسبػع أصعب، بعج أسبػعيغ ال تشاـ السخصػبة، أيغ سػؼ ندكغ ؟ أريج أف آخح غخفة نـػ لػنيا 

، وال تتخكيع شيًخا، في ىحا الذيخ تكػف قج بشت  زىخ، تجعميا تديخ في خياالت، أما إذا رفزت فبّمغيع ثاني يـػ
شة إذا أردت أف تعجؿ فميكغ إببلغظ لعجولظ سخيعًا ججًا حتى ال تتأـز األمػر.  قرػرًا شاىقة، فالدُّ

 اآلثار الستختبة عمى فدخ الخصبة:

 ال أثخ النفداخ الخصبة: – 1

 خصبة.  ال يتختب عمى انفداخ الخصبة أؼ أثخ ماداـ لع يحرل العقج، و يكػنػف قج قّجمػا خاتع

 حكع رد اليبات واليجايا: – 2

أما ما قجمو الخاشب مغ ميخ فمو أف يدتخده، سػاء أكاف ىحا الذيء الحؼ قجمو قائسًا أـ ىالكًا أـ مدتيمكًا، قائسًا 
 كخاتع، ىالكًا كالعصخ، وتعصخت بو، وتبخخ، وبقيت الدجاجة فارغة، وىػ أريجىا، أو مدتيمكًا.
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اختبلؼ في السحاىب، ففي حاؿ ىشا في ىحه السدألة 
اليبلؾ أو االستيبلؾ يخجع بقيستو إذا كاف قيسيًا، 
 وبسثمو إذا كاف مثميًا، أيًا كاف سبب العجوؿ ىحا رأؼ.
ىشاؾ رأؼ ثاٍف، الدادة األحشاؼ قالػا: ىجية الخصبة 
ىبة، ولمػاىب أف يخجع بيجيتو إال إذا وجج مانعًا مغ 

يء أو استيبلكو، مػانع الخجػع باليبة، كيبلؾ الذ
 أساس الذيء ىبة.

والسالكية قالػا: إذا كاف العجوؿ مغ جية الخاشب 
 يشبغي أف ال يدتخد شيء، وإذا كاف مغ جية السخصػبة لو أف يدتخد كل شيء ىحا رأؼ السالكية.

ألف اليجية  أّما رأؼ الذافعية والحشابمة ليذ فممخاشب الخجػع في شيء مسا أىجاه، سػاء أكاف مػجػدًا أو ىالكًا،
حكسيا حكع اليبة، وال يجػز عشجىع لمػاىب أف يخجع في ىبتو، إال إنداف واحج يحق لو أف يدتخجع ىبتو، والشبي 

 الكخيع قبح استخداد اليبة:

 َقاَؿ الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 )) اْلَعاِئُج ِفي ِىَبِتِو َكاْلَكْمِب َيُعػُد ِفي َقْيِئِو ((

نطخ ىحه إلى ىحه الرػرة التي نفخنا الشبي مشيا، رجل وىب شيًئا، ثع استخده كسغ قاء، ثع أكل قيئو، ىحا شيء ا
بذع ججًا، إال أف الػالج فقط إذا وىب ابشو مخكبة، ثع اكتذف أف ىحه السخكبة تعيشو عمى الزبلؿ، تعيشو عمى 

أف يدتخد ىحه اليبة، األب وحجه، ألف رحستو  الفجػر، ال يدتخجميا بالحق، يدتخجميا بالباشل، فيجػز لؤلب
 تغمب عميو، فإذا استخد ىبتو فالسرمحة راجحة، أما سػػ األب فإنو: 

 ))... َكاْلَكْمِب َيُعػُد ِفي َقْيِئِو ((
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 حكع التعػيس عغ الزخر: – 3

لعجوؿ ضخر عشجنا آخخ بحث في الخصبة، ىػ التعػيس عغ الزخر، ىحا البحث مدتجج ، أحيانًا يكػف مغ ا
كبيخ، كامخأة عشجىا مذغل خياشة، وتعير مشو ىي وأىميا، وُخصبت، فقاؿ ليا: أنا ال أريج مذغل خياشة، فباعت 
اآلالت، وباعت البزاعة بأبخذ األسعار، وبعج ىحا عجؿ الخاشب عغ رأيو، فحجث ضخر، يجب أف يتحسل 

اِمِت َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ    َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع الزخر، فَعْغ ُعَباَدَة ْبِغ الرَّ

 )) َقَزى َأْف ال َضَخَر َوال ِضَخاَر ((

أو مثل امخأة ليا حرة في بيت، فقاؿ ليا: أنا ال بيت لي، وإذا بعت ىحه الحرة ألىمظ، ونذتخؼ بيًتا في الحي 
عصػىا مئة ألف فقط، ىحه الفبلني، فأىميا أعصػىا ىحه الحرة بأبخذ األثساف ، الحرة تداوؼ ثبلثسئة ألف، وأ 

مغ فخحيا بالدواج قالت ليع:؛ قبمت، أعصػني مئة ألف، وبعج ىحا قمب ىحا الذاب ليا ضيخ السجغ، فإذا سبب 
 العجوؿ خدارة كبيخة أو ضخًرا فميا أف تصالبو بتعػيس ىحا الزخر.

غ فػؽ الخسديغ ألًفا، أعخؼ شاًبا خصب مغ أسخة، وىحه األسخة نسصيا تحب الطيػر، فاشتخوا مبلبذ العخس م
واألب دخمو محجود، ثع قمب ىحا الذاب خصبتو، ىحه األلبدة ليا ذىبت، فقْبل أف يتحخؾ اإلنداف هللا كبيخ، 
فانتبيػا، قبل أف يعجؿ عغ خصبتو يشبغي أف يشطخ إلى وضع السخصػبة، فإذا أحجث في عجولو ضخًرا يجب أف 

 يعػض.
، فممخ اشب أف يعجؿ عغ خصبتو، لكغ مجخد العجوؿ ال يكفي ليكػف سببًا عمى كٍل، الخصبة ليدت بعقج ممـد

 لمتعػيس، إال إذا اقتخف العجوؿ بزخر ألحق بالسخصػبة أو بالخصيب.

أحيانا تمغي السخأة إقامتيا، وىي تعير مع أىميا في بمج خميجي، فألغت إقامتيا، وجاءت إلى بمج الخاشب، وبعج 
إقامة ججيجة ، ىشاؾ ضخوؼ صعبة ججًا، فكمسا كاف اإلنداف أرجح  ذلظ عجؿ عغ الخصبة، فرارت تحتاج إلى
 عقبًل كاف أكثخ حكسًة، وقج قاؿ هللا عد وجل: 

 أْلَْلَباِب ﴾﴿ ُيْؤِتي اْلِحْكَسَة َمْغ َيَذاُء َوَمْغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأوِتَي َخْيخًا َكِثيخًا َوَما َيحَّكَُّخ ِإالَّ ُأوُلػ ا

 () سػرة البقخة 
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أرجػ هللا سبحانو وتعالى أف يتدوج كل إخػانشا الذباب والفتيات، بالصخيق الرحيح، وباألسمػب الذخعي، مغ دوف 
مغامخات، ومغ دوف إخفاؽ، وىحا مسا يعػد عمييع بالخيخ، وهللا عد وجل يقػؿ في آية يجب أف تكػف في 

 أذىانكع: 

َؿ  ُ الَِّحي َندَّ اِلِحيَغ ﴾﴿ ِإفَّ َوِليَِّي َّللَّ  اْلِكَتاَب َوُىَػ َيَتَػلَّى الرَّ

 ) سػرة األعخاؼ ( 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : حقػؽ الخاشبيغ 3 - 3الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحسج هلل رب العمسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم، الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
اتباعو، وأرنا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا 

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحيغ.

أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الخامذ مغ دروس الدواج، وقج تخوف معي أف ىحا السػضػع مغ أىع السػضػعات 
صمشا في الجرس الساضي، إلى نطخ السخصػبة إلى الخاشب، وتحجثشا التي يشبغي أف يعالج في ىحا الػقت، وقج و 

أف ىشاؾ ترخفاٍت يسكغ أف تستِّغ العبلقة الدوجية، ىشاؾ ترخفاٌت قبل الدواج، تستغ ىحه العبلقة، وأخخػ بعج 
س الدواج تستغ ىحه العبلقة، فأما التي قبل الدواج فشطخ الخاشب إلى مخصػبتو، وقج تحجثشا عغ ىحا في الجر 

 الساضي.

 نطخ السخصػبة إلى الخاشب

وأما اإلجخاء الثاني أو الترخؼ الثاني، نطخ السخصػبة إلى الخاشب، فيدغ لمسخأة أف تشطخ إلى الخجل إذا أرادت 
أف تتدوجو، فإنو يعجبيا مشو ما يعجبو مشيا، وليا أف تدتػصف الخجل أؼ أف تدأؿ عغ بعس صفاتو، ىحا مغ 

 لدوج لو أف يدتػصف زوجتو.حقيا، كسا مخ في بحث أف ا

يقػؿ أحج العمساء يحكخ قرًة وىي: " أف السغيخة بغ شعبة وفتًى مغ العخب خصبا امخأًة، وكاف الفتى جسيبًل، 
فأرسمت إلييسا السخأة وقالت: ال بج مغ أف أراكسا، وأف أسسع كبلمكسا، فاحزخا إف شئتسا، فعمع السغيخة أنيا تؤثخ 

قج أوتيت حدشًا وجسااًل وبيانًا، فيل عشجؾ سػػ ذلظ، قاؿ: نعع، فعجد عميو محاسشو ثع عميو الفتى، فقاؿ لمفتى: ل
سكت، فقاؿ السغيخة: فكيف حدابظ، قاؿ: ال يدقط عمي مشو شيء، وإني ألستجرؾ مشو أقل مغ الخخدلة، فقاؿ 

بشفادىا حتى يدألػني  السغيخة: لكشي أضع البجرة في زاوية البيت، فيشفقيا أىل بيتي عمى ما يخيجوف، فسا أعمع
غيخىا، فقالت السخأة: وهللا ليحا الذيخ الحؼ ال يحاسبشي، أحب إلي مغ الحؼ يحري عمي أدنى مغ الخخدلة، 

 فتدوجت السغيخة ".
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شبعًا ىحه قرة، لكغ قج يؤخح مشيا أف السخأة مغ حقيا أف تخػ الخاشب، كسا أنو مغ حقو أف يخػ مخصػبتو، وليا 
صمب أوصافو، كسا لو أف يصب أوصافيا، فإنو يعجبيا مشو ما يعجبو مشيا، وأصل ىحا أف تدتػصفو، أؼ أف ت

 الكبلـ. 

 ﴿ َوَلُيغَّ ِمْثُل الَِّحي َعَمْيِيغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ ﴾

 " ( 118) سػرة البقخة: آية " 

أو إف كانت مغ ِقبل إذًا السخأة مداويٌة لمخجل في ىحا، لكغ ىحه الخؤية سػاء كانت مغ ِقبل الفتاة إلى خاشبيا، 
الخاشب إلى مخصػبتو، ىحه الخؤية تتع مخًة أو مختيغ، أما أف يفعل الخاشباف كسا يفعُل بعزيع مغ دوف قيػد، 
 ومغ دوف حجود، أشيخ، بزعة أشيخ زيارات، سيخات، خخوج خارج السشدؿ، ىحه إباحيٌة ال يقبميا اإلسبلـ.

تي ال يخضاىا اإلسبلـ، آتت أكميا، فمشرِغ قميبًل إلى عمى كٍل، إف كانت ىحه الخصبة بيحه الصخيقة ال
 اإلحراءات:

إّف ندب الصبلؽ في ألسانيا خسدة وثبلثيغ بالسئة، 
أؼ أف مغ كل مئة زواج خسدة وثبلثيغ بالسئة مغ 
ىحه الديجات تشتيي إلى الصبلؽ، وندبة الصبلؽ في 
أمخيكا اثشاف وستػف بالسئة، أؼ أف مغ كل مئة زواج 

تيغ بالسئة مغ ىحه الديجات تشتيي إلى اثشيغ وس
الصبلؽ، أما عشجنا في سػريا فالقاضي الذخعي األوؿ 
يقػؿ: ثبلثة باأللف، ففي ألسانيا خسدة وثبلثػف، 
واثشاف وستػف في أمخيكا، وثبلثة باأللف في ببلد 

 السدمسيغ، ىحا ىػ الذخع الحكيع.

الفخندي أصجر قخاًرا بالدساح لسغ يصمب أف يخاقب خصو  شيٌء آخخ، وىي دراسة لصيفة أسػقيا لكع، وزيخ الياتف
الياتفي، وأف يعصى َمغ الستكمِّع، ويعصى تدجيبًل لمسكالسات الصػيمة التي تتع في غيبتو، إال أف رئيذ الجسيػرية 
جدكار ديدتاف ألغى ىحا القخار حفاضًا عمى أسخار البيػت، ألف نرف نداء فخندا يُخغَّ أزواجيغ، لحلظ 

يات الشدائية أثشت عمى قخار إيقاؼ ىحا اإلجخاء الحؼ يدسح لؤلزواج بصمب معخفة رقع ىاتف مغ يترل الجسع
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بدوجاتيغ في غيبتيغ، ألف الخيانة الدوجية في بعس اإلحراءات بمغْت ثبلثيغ بالسئة، وفي بعس اإلحراءات 
أنيا تديج عمى الدبعيغ أو الثسانيغ بمغت خسديغ بالسئة، وىحه األرقاـ كميا قجيسة قبل عذخ سشػات، ويبجو اآلف 

بالسئة، فيحه الخصبة السصػلة التي ال قيػد فييا وال فييا حجود لع تؤِت ثسارىا، بل بالعكذ أدت إلى شبلٍؽ 
 مخيف، وأدت إلى خياناٍت زوجية، فيسا لػ بقي الدوجاف عمى عيجىسا أو مع بعزيسا بعزًا. 

 استئحاف البشت في الدواج وعجـ إكخاىيا

ؼ يمفت الشطخ في الذخع الحكيع أف البشت يشبغي أف ُتدتأمخ، فقج روػ اإلماـ مدمٌع في صحيحو عغ عائذة الح
 رضي هللا عشيا، أنيا قالت: 

ـْ ال ؟ فَ  َيا َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َقاَؿ: لَ َسَأْلُت َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َعِغ اْلَجاِرَيِة ُيْشِكُحَيا أَْىُمَيا َأُتْدَتْأَمُخ َأ
 َعَمْيِو َوَسمََّع: 

ْيِو َوَسمََّع: َفَحِلَظ ِإْذُنَيا ِإَذا )) َنَعْع ُتْدَتْأَمُخ، َفَقاَلْت َعاِئَذُة: َفُقْمُت َلُو: َفِإنََّيا َتْدَتْحِيي، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعمَ 
 ِىَي َسَكَتْت (( 

 يا.أؼ أف سكػتيا إذن

 وقج روػ اإلماـ التخمحؼ عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ: قاؿ عميو الربلة والدبلـ:

ُسػُت ((   )) ال ُتْشَكُح الثَّيُِّب َحتَّى ُتْدَتْأَمَخ، َوال ُتْشَكُح اْلِبْكُخ َحتَّى ُتْدَتْأَذَف، َوِإْذُنَيا الرُّ

يأخح بطاىخ الشز، يقػؿ أصحابو: " لػ أنظ لكغ ىشاؾ شيء يمفت الشطخ في السحىب الطاىخؼ، ىحا السحىب 
استأمخت فتاًة في زواجيا، أؼ استأذنتيا وقالت: أنا أريج ىحا الدوج وأنا أرحب بو، وأنا مػافٌق عميو، فالدواج باشل، 

 لساذا ؟ ألف أذنيا صستيا، وىي تكمَّست . 

ا اسُتْئِسخت، ألف إذنيا صستيا، والكبلـ وىحا مغ باب الصخفة، فبعس السحاىب الطاىخية تخفس أف تتكمَّع الفتاة إذ
 أبمغ مغ الرست.
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 وقج روػ اإلماـ التخمحؼ كسا قمت قبل قميل عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ: قاؿ عميو الربلة والدبلـ:

ُسػُت ((   )) ال ُتْشَكُح الثَّيُِّب َحتَّى ُتْدَتْأَمَخ، َوال ُتْشَكُح اْلِبْكُخ َحتَّى ُتْدَتْأَذَف، َوِإْذُنَيا الرُّ

اختمف العمساء فيسا إذا كاف استئحانيا مدتحٌب أو واجب، إال أف األغمب والرحيح أف استئسارىا أو استئحانيا 
 واجب.

 يحكع األولياء فقط، ألنيع ال يعخفػف ما تعخؼ السخأة مغ نفديا ". يقػؿ بعس العمساء: " ال يجػز أف

اآلف ىشاؾ مػضػع آخخ في سياؽ ىحا السػضػع، ال يجػز إجبار البشت عمى الدواج، فقج ثبت في الرحيح أنو 
 قاؿ: 

 اُلػا: َكْيَف ِإْذُنَيا َقاَؿ: َأْف َتْدُكَت (( )) ال ُتْشَكُح اأَليُِّع َحتَّى ُتْدَتْأَمَخ، َوال ُتْشَكُح اْلِبْكُخ َحتَّى ُتْدَتْأَذَف، قَ 

 ) صحيح البخارؼ(

 وفي صحيح مدمع َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

 )) اأَليُِّع َأَحقُّ ِبَشْفِدَيا ِمْغ َوِليَِّيا، َواْلِبْكُخ ُتْدَتْأَذُف ِفي َنْفِدَيا، َوِإْذُنَيا ُصَساُتَيا (( 

 الحكع إذًا: ال يجػز أف تجبخ البكخ عمى الشكاح، وال أف تدوج إال بخضاىا.

غ ىحه العقػد، كيف أف السػضف وكمكع أييا اإلخػة الكخاـ، ال شظ أنكع حزختع عقػد قخاف، وحزختع جانبًا م
السػكَّل بكتابة العقج، بعج أف يدسع اإلجابة والقبػؿ مغ الدوج ومغ والج الفتاة، يشيس ليدسع بإذنو مػافقة الفتاة 

 مغ وراء الحجاب، ىحا مغ شخعشا الحشيف.
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يقػؿ بعس العمساء: " تدويج الفتاة مع كخاىتيا لمشكاح 
لع يدػِّغ لػلييا أف  مخالٌف لؤلصػؿ والعقػؿ، وهللا

ـٍ  يكخىيا عمى بيٍع أو إجارٍة إال بإذنيا، وال عمى شعا
أو شخاٍب إال بإذنيا، فكيف يكخىيا عمى مباضعة مغ 
تكخه مباضعًة ومعاشخًة، وهللا قج جعل بيغ الدوجيغ 
مػدًة ورحسة، فإذا كاف ىحا ال يحرل إال مع بغزيا 
ػف بيغ لو وُنفػرىا مشو، فأية مػدٍة وأية رحسٍة تك

 الدوجيغ؟!".
 إذًا أف يجبخ الػلي ابشتو عمى الدواج مغ شخٍز ما وىي رافزة وال تخيج، ىحا مسا نيى عشو الذخع الحشيف.

ـٍ اأْلَْنَراِريَِّة   أما مغ تدوجت بغيخ رضاىا فقج روػ اإلماـ البخارؼ في صحيحو َعْغ َخْشَداَء ِبْشِت ِخَحا

َجَيا، َوْىيَ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َفَخدَّ ِنَكاَحُو ((  )) َأفَّ َأَباَىا َزوَّ  َثيٌِّب، َفَكِخَىْت َذِلَظ، َفَأَتْت َرُسػَؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ

إذًا ردُّ الشكاح إذا كانت ثيبًا، ولع تكغ راضيًة بو، مغ األحكاـ الذخعية التي وردت عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو 
 وسمَّع.

 ْيَجَة َقاَؿ: َجاَءْت َفَتاٌة ِإَلى الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاَلْت: وروػ اإلماـ ابغ ماجة َعْغ ُبخَ 

َجِشي اْبَغ َأِخيِو ِلَيْخَفَع ِبي َخِديَدَتُو، َقاَؿ: َفَجَعَل اأْلَْمَخ ِإَلْيَيا َفَقاَلْت: َقْج َأَجدْ  ُت َما َصَشَع َأِبي، َوَلِكْغ )) ِإفَّ َأِبي َزوَّ
 ُت َأْف َتْعَمَع الشَِّداُء َأْف َلْيَذ ِإَلى اآْلَباِء ِمْغ اأْلَْمِخ َشْيٌء (( َأَردْ 

إنو ما لع تػافق الفتاة فالدواج ليذ مذخوعًا، ألنيا ىي الدوجة، وىي التي تعير مع ىحا الدوج شػاؿ حياتيا، فإف 
 لع تكغ راضية ففي األعع األغمب يكػف الذقاؽ والخراـ بيغ الدوجيغ.

 ة.. أاّل تدوج السخأة بكخًا كانت أو ثيبًا إال بسػافقتيا، ولػ تدوجت باإلجبار، كاف ليا شمب فدخ الشكاح.الخبلص
فالحؼ يِخد في ىحا الجرس مغ أحكاـ شخعية فييا أحكاـ خبلفية، ىشاؾ أحكاـ ُأخخػ، فيشاؾ أحكاـ ُتجيد، وىشاؾ 

 أحكاـ تسشع، القرج أف نعخؼ عطسة ىحا الذخع الحشيف. 
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 استذارة األـ في زواج ابشتيا

ـّ الفتاة بدوج  وىشاؾ تجبيخ آخخ قبل الدواج، مسا يستِّغ العبلقة الدوجية، ىحا التجبيخ أف ُتدتأمخ، أو أف ُتدتذار ُأ
ابشتيا، الػلي يػافق، والفتاة تػافق، ويشبغي أف ُتدتأذف، أو ُتدتذار ُأـ الفتاة بحلظ، لحجيث عبج هللا بغ عسخ رضي 

 سا قاؿ: قاؿ عميو الربلة والدبلـ:هللا عشي

 )) آِمُخوا الشَِّداَء ِفي َبَشاِتِيغَّ (( 

 ) سشغ أبي داود ( 

يقػؿ بعس العمساء في شخح ىحا الحجيث، وىحا الحكع: " ُيدتحب استئحاف السخأة في تدويج ابشتيا، لقػؿ الشبي 
وألنيا تذاركو في الشطخ البشتيا، وتحريل السرمحة ليا لذفقتيا عمييا، وفي ملسو هيلع هللا ىلص: "آِمُخوا الشَِّداَء ِفي َبَشاِتِيغَّ "، 

استئحاف األـ تصييٌب لقمبيا، وإرضاٌء ليا، فتكػف أولى، وربسا كاف مغ مدايا استذارة األـ في تدويج ابشتيا، أف 
ذًا ىي الصخيقة السفيجة البشت قج ال تفرح عسا يجور في صجرىا مغ التخدد واالضصخاب إال ألميا، فاستذارة األـ إ

 لسعخفة رأؼ البشت، وهللا أعمع.

إذًا: استذارة األـ في تدويج ابشتيا، ألف األـ إف استذختيا شيَّبت قمبيا، وإف استذختيا جعمتيا شخيكة حياتظ، وإف 
ييا، فكأنظ استذختيا فيي تذفق عمى ابشتيا، وتخيج ليا الخيخ وإف استذختيا، ربسا باحت البشت ألميا ما لع تبح ألب

 إذا استذخت األـ، عخفت رأؼ البشت الحقيقي في ىحا الدواج، إذًا: األـ ُتدتأذف. 

 حكع إكخاه البشت عمى الدواج 

ومغ تدوجت بغيخ رضاىا، ثيبًا كانت أو بكخًا فميا أف تفدخ عقج الدواج، وال يجػز إجبار الفتاة عمى التدوج مسغ 
ا، وال عبلقة لمعقػؽ بيحا السػضػع، ويجب استئسار البشت، كسا قمت في ال تخيج، وإف رفزت فميدت عاقًة لػالجيي

 أوؿ الجرس، ألف البشت ىي الدوجة، وإذنيا صبيا، ولمبشت أف تخػ خاشبيا، وىحا مغ حقيا، لقػلو تعالى:

 ﴿ َوَلُيغَّ ِمْثُل الَِّحي َعَمْيِيغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ َوِلمخَِّجاِؿ َعَمْيِيغَّ َدَرَجٌة ﴾

 " ( 118البقخة: آية "  ) سػرة



 Page 274  حقػؽ الخاشبيغ( : 3-3الباب األول : الفصل الرابع : الذرس )

ولقج ُيعجبيا مشو ما ُيعجبو مشيا، وليا أف تدتػصفو، أف تدأؿ عغ بعس صفاتو الخاصة، كل ىحه التجابيخ، 
 يشبغي أف تتع قبل الدواج، ألنيا مغ شأنيا أف تستِّغ الدواج. 

كيف ال تصمق ؟ إذا اتبعت الحقيقة أف لئلنداف أف يتدوج، ولو أف يصمق، لكغ البصػلة أف تتدوج، وأف ال تصمق، ف
مشيج هللا في الدواج، إذا اختخت الفتاة السؤمشة، ألنو مغ تدوج السخأة لجساليا أذلو هللا، والسقرػد بجساليا فقط، 
الجساؿ مصمػب، أما لجساليا فقط أذلو هللا، ومغ تدوجو لساليا أفقخه هللا، ومغ تدوجيا لحدبيا زاده هللا دناءًة، 

 خبت يجاؾ.فعميظ بحات الجيغ ت

إذًا: أف يشطخ الخاشب إلى مخصػبتو، وأف تشطخ السخصػبة إلى خاشبيا، وأف ُتدتأمخ البشت، في خاشبيا، وأف 
ُتدتأذف ُأميا، وأال ُتكخه عمى الدواج مسغ ال تحب، وبياف حكع الذخع، في مغ ُأكخىت عمى الدواج مسغ ال تحب، 

، مغ حيث أنيا تستِّغ العبلقة بيغ الدوجيغ، وربسا تعرع ىحه بعس التجابيخ التي يشبغي أف تكػف قبل الدواج
 الدواج مغ أف يشفدخ بعج أمٍج قخيب. 

 التجابيخ التي يشبغي أف تكػف بعج الدواج 

اآلف نشتقل إلى مػضػٍع آخخ، وىػ التجابيخ التي يشبغي أف تكػف بعج الدواج والتي مغ شأنيا أف تسكغ العبلقة بيغ 
 عمى جخاح يعانييا كثيٌخ مغ األزواج، وىحا الكبلـ يجب أف يرل إلى الدوجات. الدوجيغ، ولعمي أضع يجؼ 

 ضيػر السخأة بسطيخ الئق أماـ الدوج – 1

مغ التجابيخ التي تستِّغ العبلقة بيغ الدوجيغ أف تطيخ السخأة أماـ زوجيا، بسطيٍخ الئق، ألف السؤمغ ال يشبغي أف 
ت في نفدو دافع التصمع إلى غيخىا، ىي التي تقػؼ دافع التصمع يعخؼ غيخ زوجتو إشبلقًا، فإذا أىسمت  مطيخىا قػَّ

إلى غيخىا إذا أىسمت مطيخىا، واألخصخ مغ ذلظ أف تعتشي بسطيخىا في الحفبلت الشدائية، وفي كل السشاسبات، 
 بيشسا االعتشاء بسطيخىا يشبغي أف يكػف في الجرجة األولى لدوجيا، ألف الدواج ِحرٌغ لمدوج.

  َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاَؿ:َعْغ َعْمَقَسَة َقاَؿ: َبْيَشا َأَنا َأْمِذي َمَع َعْبِج َّللاَِّ َرِضي َّللاَّ َعْشو َفَقاَؿ: ُكشَّا َمَع الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ 
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ـِ، َفِإنَُّو َلُو )) َمِغ اْسَتَصاَع اْلَباَءَة َفْمَيَتَدوَّْج، َفِإنَُّو َأَغسُّ ِلْمَبَرِخ َوَأْحَرُغ ِلْمَفْخجِ  ْػ ، َوَمْغ َلْع َيْدَتِصْع َفَعَمْيِو ِبالرَّ
 ِوَجاٌء (( 

 ]متفق عميو[

إنو ال يشبغي أف يكػف الدوج محخومًا مغ أناقة 
زوجتو، ومغ مطيخىا الحدغ، ىحا يعيشو عمى 
العفاؼ، ويعيشو عمى أف يقشع بيا، ويعيشو عمى عجـ 
 دلة:التصمع إلى غيخىا، ىحا كبلـ وإليكع األ

إف اإلنداف أحيانًا يعاني مغ مذكمة في البيت، ويطل 
ساكتًا، والدوجة بخيئة، وال تعمع، أحيانًا يكاد ىحا 
الدواج يشفرل، ويشتيي بالصبلؽ، ىػ ساكت، وىي 
ساكتة، ىػ ال يجرؼ ماذا يقػؿ ليا، وىي ال تعمع ماذا 

ح، ويبيغ، يشبغي أف ُيقاؿ ليا، فالجيل أحيانًا يكػف سببًا لفرع ىحه الع بلقة الدوجية، فمحلظ الدوج السؤمغ يػضِّ
ويحكخ لدوجتو ما قالو الشبّي عميو الربلة والدبلـ، وقج يقػؿ الدوج: أنا وهللا أستحي أف أقػؿ لدوجتي: عميظ أف 
 تتديشي أمامي، شيب يا أخي عميظ أف ُتدسعيا ىحا الذخيط، ىحا مػضػع الجرس الساضي.

 اَؿ: ِقيَل ِلَخُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: " َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة قَ 

 َوَماِلَيا ِبَسا َيْكَخُه ((  )) َأيُّ الشَِّداِء َخْيٌخ ؟ َقاَؿ: الَِّتي َتُدخُُّه ِإَذا َنَطَخ، َوُتِصيُعُو ِإَذا َأَمَخ، َواَل ُتَخاِلُفُو ِفي َنْفِدَيا

 )سشغ الشدائي (

 ت عشو صمَّى هللا عميو وسمع أف يقػؿ: تدخه إذا نطخ، فيل غاب

 )) إلييا (( 

 فالشبي حكستو في إلغاء كمسة ) إلييا (.

 )) َتُدخُُّه ِإَذا َنَطَخ (( 



 Page 276  حقػؽ الخاشبيغ( : 3-3الباب األول : الفصل الرابع : الذرس )

إلييا وإلى أشياء في البيت، إذا نطخ إلييا تدخه، وإذا نطخ إلى أوالدىا تدخه، وإذا نطخ إلى غخفتيا تدخه، وإذا نطخ 
خ إلى السصبخ تدخه، وإذا نطخ إلى السائجة كميا صحػف، وعمييا أكل مغ يػميغ، إلى غخفة الجمػس تدخه، وإذا نط

خح كل تفزل، لع ُيَدّخ بيحا، فالصعاـ يجب أف يكػف في صحػف ججيجة، والصعاـ جيج وساخغ، تدخه إذا نطخ 
، وإلى غخفة االستقباؿ، وإلى غخفة الجمػس، وإلى نطافة الججراف،  والبمػر والشػافح إلى السائجة، وإلى غخفة الشـػ

 والدتائخ.

 )) َوُتِصيُعُو ِإَذا َأَمَخ (( 

ألف أكثخ شيء يجعػ إلى العجب في ساعة غزب يحمف الدوج يسيغ شبلؽ عمى زوجتو أال تحىبي إلى بيت 
أختظ، سبحاف هللا ! ال يحمػ لمسخأة إال أف تكدخ يسيشو بحساقة، فبل تحمػ ليا إال أف تخخج مغ بيتيا إلى بيت 

وعشجئٍح تقع السذكمة، وفي حيز بيز كسا يقػلػف، ثع نقف عمى أبػاب السذايخ ندتفتييع، فذيخ يقػؿ لظ: أختيا 
شمقت، يا بشي أخخج، وشيٌخ آخخ يعصيظ فتػػ قج ال تصسئغ إلييا، وقج كشت في غشًى عغ كل ىحا، لحلظ السخأة 

بسا يدتصاع، فعجـ حكسة الدوج أف  الرالحة تدخه إف نطخ، وتصيعو إف أمخ، وكحلظ إذا أردت أف ُتصاع فأمخ
يعصي أوامخ غيخ معقػلة، لسا تحخميا مغ أميا ؟ ىي عمييا أف تصيع، وأنت أييا الدوج الكخيع عميظ أف تعصي 

 أمخًا معقػاًل. 

 روػ اإلماـ البخارؼ رضي هللا عشو عغ جابٍخ قاؿ:

ْمُت َعَمى َبِعيٍخ َقُصػٍؼ، َفَمِحَقِشي َراِكٌب ِمْغ )) ُكْشُت َمَع َرُسػِؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع  ِفي َغْدَوٍة، َفَمسَّا َقَفْمَشا َتَعجَّ
َحِجيُث َعْيٍج ِبُعْخٍس، َقاَؿ:  َخْمِفي، َفاْلَتَفتُّ َفِإَذا َأَنا ِبَخُسػِؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: َما ُيْعِجُمَظ ؟ ُقْمُت: ِإنِّي

ًبا، َقاَؿ: َفَيال َجاِرَيًة ُتالِعُبَيا َوُتالِعُبَظ ؟ َقاَؿ: َفَمسَّا َقجِ َفِبكْ  ًبا ؟ ُقْمُت: َبْل َثيِّ ـْ َثيِّ ْجَت َأ ْمَشا َذَىْبَشا ِلَشْجُخَل َفَقاَؿ: ًخا َتَدوَّ
ِعَثُة، َوَتْدَتِحجَّ   اْلُسِغيَبُة ((  َأْمِيُمػا َحتَّى َتْجُخُمػا َلْيال، َأْي ِعَذاًء، ِلَكْي َتْسَتِذَط الذَّ

أؼ انتطخوا حتى تتييَّأ زوجاتكع لكع، حيث إف السصمػب إذا كاف الدوج مدافًخا أف تتييأ الدوجة كسا يشبغي في 
 أعمى درجة لتدتقبل زوجيا. 
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 يقػؿ اإلماـ الشػوؼ رضي هللا عشو: " ىحا الحجيث الذخيف الحؼ فيو ىحا التػجيو مسا يستِّغ العبلقة بيغ الدوجيغ "،
ىحا ىػ الحق، لكغ السذكمة أف كل الديشة، وكل العشاية، وكل األناقة، وكل اليشجاـ الحدغ، لغيخ الدوج، ىحه مغ 
مذكبلت بيػت السدمسيغ، أية امخأٍة تيسل مطيخىا أماـ زوجيا تقػؼ في نفذ زوجيا رغبة الشطخ إلى غيخىا، فإذا 

غ زوجيا، جدٌء مغ عبادتيا أف تجعل زوجيا نطخ إلى غيخىا فيي آثسة وربِّ الكعبة، وجدٌء مغ عبادت يا أف تحرِّ
 قانعًا بيا.

 وروػ اإلماـ البخارؼ عغ جابٍخ رضي هللا عشو أيزًا قاؿ: قاؿ عميو الربلة والدبلـ:

 )) ِإَذا َأَشاَؿ َأَحُجُكُع اْلَغْيَبَة َفال َيْصُخْؽ َأْىَمُو َلْيال (( 

 سأقخأ لكع ما جاء في فتح البارؼ في شخح أحاديث البخارؼ عغ ىحا الحجيث، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) ِإَذا َأَشاَؿ َأَحُجُكُع اْلَغْيَبَة َفال َيْصُخْؽ َأْىَمُو َلْيال (( 

، فيقع الحؼ يقجـ بعج شػؿ الغيبة غالبًا عمى ما يكخه "، فإذا غاب  قاؿ: " ألف شػؿ الغيبة مطشة األمغ مغ القجـو
اإلنداف شػيبًل عغ بيتو، ودخل فجأًة، في األعع األغمب يقع عمى ما يكخه، " فقج يجج أىمو عمى غيخ أُىبٍة مغ 

 التشطُّف والتديغ السصمػب مغ السخأة، فيكػف ذلظ سببًا في الشفػر مشيا ".

أف تكػف مدتعجة الستقباؿ زوجيا دائسًا،  وفي الحجيث أيزًا إشارٌة أخخػ إلى أف السخأة كسا قمت قبل قميل، عمييا
أما إذا شالت غيبتو فقج أِمشت أف يأتييا فجأًة، أما إذا جاء فعميو أال يأتييا فجأًة، بل أف يعمسيا قبل أف يأتي، 
والشبي الكخيع كاف يجخل السدجج، ويرمي، ويخسل ألىمو خبخًا أنو َقِجـ، واآلف بالياتف، ونحغ في السصار، وبعج 

 نكػف في البيت، مثبًل. ساعتيغ

 وىشاؾ قرة، روػ اإلماـ البخارؼ واإلماـ أحسج عغ عائذة رضي هللا عشيا قالت:

خ نفديا ػ فتخكتو ػ  )) كانت امخأة عثساف بغ مطعػف رضي هللا عشيا تخزب وتصيِّب ػ أي تخزب شعخىا وتعصِّ
بًة: أشا  ىٌج زوجظ أـ غائب ؟ (( أي أىسمت شعخىا وتصييب بجنيا ػ فجخمت عمي، فقمت ليا متعجِّ
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، eالشبي عميو الربلة والدبلـ مذخع، وأصحابو شبقػا مشيجو، فسا فعمو الرحابة الكخاـ فعمػه تشفيحًا ألمخ الشبّي 
وىحا دليٌل عمى وجػب ما سأقػلو لكع، فقالت عائذة: أشاىٌج زوجظ أـ غائب ؟ قالت: بل ىػ شاىج، قالت: فسا 

، قالت: عثساف ال يخيج الجنيا، وال يخيج الشداء، انرخؼ عشيا إلى عبادتو، وإلى ىحا ؟!! لساذا أنت تيسميغ نفدظ
 قيامو، وصيامو فأىسمت نفديا، والقرة ليا تتسة، الشبي عميو الربلة والدبلـ استجعى عثساف، وقاؿ:

 )) يا عثساف، أليذ لظ بي ُأسػة ؟ ألدت قجوُة لظ ؟ ((

معيا، وكي يعصييا حقيا، ألنيا محبػسٌة لو في الذخع، بعج حيغ أعصاه تػجييًا كي ييتع بدوجتو، وكي يجمذ 
جاءت امخأة عثساف ابغ مزعػف، قالت عائذة: نزخًة عصخة، فدألتيا عغ حاليا، فقالت: أصابشا ما أصاب 

 الشاس، يعشي أصبحت زوجة كبقية الدوجات، رضي هللا عشيع.

ؽ السعاني بأجسل األلفاظ، يعبخوف عغ السعاني إف ىحا كبلـ ميحب ججًا، تحتار أيغ درسػا ؟ يعبخوف عغ أد
السحخجة بكمسات لصيفة ججًا، أصابشا ما أصاب الشاس، لساذا أنت ىكحا ؟ إف زوجي صػاـٌ قػاـ، قائع الميل، صائع 

 الشيار.
 يقػؿ اإلماـ الذػكاني: " استشكار عائذة رضي هللا عشيا بتخؾ زيشتيا وزوجيا شاىج حكٌع شخعي "

وج الشبي عميو الربلة والدبلـ استشكخت فعل امخأة عثساف بغ مطعػف مغ إىساؿ نفديا وزوجيا الديجة عائذة ز 
 شاىج، ىحا حكع شخعي، والسعشى أنو يجب عمى الدوجة أف تعتشي بيشجاميا ومطيخىا لدوجيا قبل كل شيء.

أف تختجؼ السخأة الثػب أوؿ  وهللا مخة سسعت مغ امخأٍة قخيبٍة لي متقجمٍة في الدغ، قالت لي: " حخاـ، حدب فْيسيا،
مخة لغيخ زوجيا حخاـ "، يعشي إذا اشتخت ثػبًا ججيجًا ال يجػز أف تختجؼ الثػب أوؿ مخٍة إال لدوجيا، واآلف قج ال 

 يخػ الدوج إشبلقًا الثػب الججيج.

دوجة دائسًا بعج الدواج ربسا كاف أحج أكبخ ما يستغ العبلقة بيغ الدوجيغ، ويجيع السحبة والسػدة، أف تبجو ال
بالسطيخ البلئق الحدغ أماـ زوجيا، مغ أجل أف تعيشو عمى غس برخه، مغ أجل أف تعيشو عمى تحريغ نفدو، 

 مغ أجل أال تقػؼ في نفدو الخغبة في غيخىا، إذا فعمت السخأة ىحا فيي عابجة هلل.
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إعفاؼ زوجيا، وفي إحرانو، وتجعمو يقشع وهللا قج تفيسػف مشي شيئًا ال أريجه، لكغ وهللا إف السخأة التي تديع في 
بيا وحجىا، عغ شخيق ما تبحؿ مغ عشايٍة فائقٍة بسطيخىا وىشجاميا، ربسا كانت وىي تفعل ىحا في أعمى درجات 
، وتقـػ الميل، وتقخأ  عبػديتيا هلل عّد وجل، ألنيا تقـػ بالسيسة التي أناشيا هللا بيا، شبعًا ىي ترمي، وترـػ

دوف أف يذغميا ذلظ عغ وضيفتيا األساسية، ألف الرحابيات الجميميات رضػاف هللا تعالى القخآف، ولكغ مغ 
عمييغ كانت الػاحجة مشيغ عمى أشج الذػؽ إلى قياـ الميل، وعمى أشج الذػؽ إلى الربلة، ال تقـػ إلى الربلة 

 ة السؤمشة.إال بعج أف تدأؿ زوجيا: ألظ بي حاجة ؟ فإف قاؿ: ال، ذىبت إلى مربلىا، ىحه السخأ 

أما ىحه التي تبالغ في العبادة، وزوجيا يغمي غزبًا، وضجخًا، وتأففًا، ىحه ال تعبج هللا، ىحه تعبج هللا عمى مداجيا، 
 ال وفق ما أراد هللا عّد وجل، ىحا الحق، فكمسا شبقشا ىحه الشاحية صار الػئاـ، والػفاؽ، والسحبة والسػدة.

 زوجتواىتساـ الخجل بسطيخه أماـ  – 2

البشج الثاني، أو التجبيخ الثاني الحؼ يستغ العبلقة بيغ الدوجيغ بعج الدواج: أف ييتع الخجل بسطيخه أماـ زوجتو، 
 انصبلقًا مغ قػلو تعالى: 

 ﴿ َوَلُيغَّ ِمْثُل الَِّحي َعَمْيِيغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ ﴾

 ) سػرة البقخة (

، فأنت تخػ، وىي ال تخػ ؟ أنت تخيج ىشجامًا حدشاً 
ومطيخًا أنيقًا، ونطافًة أنيقة، وعصخًا، وىي ليذ ليا 
نطخ ؟ ليذ ليا شع ؟ ىي عسياء، وال تذع ؟ ال ىي 
مثمظ، لحلظ قاؿ ابغ عباٍس رضي هللا عشيسا: >> 
إني ألحب أف أتديَّغ لمسخأة كسا أحب أف تتديَّغ لي، 

 ألف هللا تعالى يقػؿ:

 َسْعُخوِؼ ﴾﴿ َوَلُيغَّ ِمْثُل الَِّحي َعَمْيِيغَّ ِبالْ 
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ىشا حجيث لصيف لئلماـ القخشبي، فأحيانًا كل سغ لو زيشة، وكل عسخ مغ أعسار الخجاؿ لو زيشة تشاسبو، فإذا 
تجاىل أحج سشو، وتديغ بديشة ال تميق بو أصبح مبعًثا لمزحظ، امخأًة كانت أو رجبًل، السفخوض أف تخاعي الدوجة 

 وضعيا العاـ، ويخاعي الدوج وضعو العاـ.

مت ألبشتيا وصيًة يـػ زفافيا، قالت: " يا بشيتي خحؼ عشي عذخ خراؿ تكغ لكي وبا لسشاسبة، ىحه السخأة التي قجَّ
زخخًا وأجخًا، الرحبة بالقشاعة، والسعاشخة بحدغ الدسع والصاعة، والتفقُّج لسػضع عيشو، والتعيُّج لسػضع أنفو، فبل 

، والكحل أحدغ الُحْدغ السػجػد، والساء أشيب الصيب تقع عيشو مشظ عمى قبيح، وال يذع مشظ إال أشيب ريح
 السفقػد ".
ثبت أف لمجمج البذخؼ رائحًة عصخة، فإذا لع يكغ مع الجل ثسغ عصػر أبجًا، وكانت غالية، فقج يبمغ ثسشيا خسدة 
، والساء آالؼ ليخة، أو ثبلثة آالؼ، فعشجنا روائح رخيرة ندتعسميا، فإذا تشطف اإلنداف، وجمجه لو رائحٌة عصخة
 أشيب الصيب السفقػد، والكحل أحدغ الحدغ السػجػد، ىحه وصية امخأٍة تػصي بيا ابشتيا ليمة زفافيا، قاؿ:

 إجابة السخأة زوجيا إذا دعاىا – 3

وعمى السخأة أف تجيب زوجيا إذا دعاىا، فقج قاؿ عميو الربلة والدبلـ فيسا روػ اإلماـ التخمحؼ، قاؿ: قاؿ عميو 
 الربلة والدبلـ:: 

ُجُل َدَعا َزْوَجَتُو ِلَحاَجِتِو َفْمَتْأِتِو َوِإْف َكاَنْت َعَمى التَّشُّػِر ((   )) ِإَذا الخَّ

ابة السخأة لصمب زوجيا معريٌة كبيخٌة مػجبٌة لغزب هللا تعالى، ولعشة وقج أكجت الذخيعة اإلسبلمية أف عجـ إج
السبلئكة، وال تقبل صبلتيا حتى تخجع، وذلظ ألنيا تدجُّ عمى زوجيا شخيق الحبلؿ، وتجفعو إف كاف ضعيف 

َرُسػُؿ َّللاَِّ  اإليساف إلى اختيار الدبل السحخمة، فقج روػ اإلماـ مدمٌع عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو أنو قاؿ: َقاؿَ 
 َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

َساِء ػ وىػ هللا جلَّ )) َوالَِّحي َنْفِدي ِبَيِجِه َما ِمْغ َرُجٍل َيْجُعػ اْمَخَأَتُو ِإَلى ِفَخاِشَيا َفَتْأَبى َعَمْيِو ِإال َكاَف الَِّحي ِفي  الدَّ
  جاللو ػ َساِخًصا َعَمْيَيا َحتَّى َيْخَضى َعْشَيا ((
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وأما لعغ السبلئكة الدوجة بدبب عجـ استجابتيا فقج روػ اإلماـ البخارؼ عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، عغ الشبي 
 صمَّى هللا عميو وسمَّع قاؿ: 

ُجُل اْمَخَأَتُو ِإَلى ِفَخاِشِو َفَأَبْت َأْف َتِجيَء َلَعَشْتَيا اْلَسالِئَكُة َحتَّى ُتْرِبَح ((   )) ِإَذا َدَعا الخَّ

 إذا كاف الدمُغ شتاء كاف الميل شػيبل، وشػؿ الميل تمعشيا السبلئكة، وفي رواية أخخػ:

 )) ِإَذا َباَتِت اْلَسْخَأُة ُمَياِجَخًة ِفَخاَش َزْوِجَيا َلَعَشْتَيا اْلَسالِئَكُة َحتَّى َتْخِجَع (( 

 :الذيء الحؼ يمفت الشطخ حجيث جابخ رضي هللا عشو رفعو إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

)) ثالثٌة ال تقبل ليع صالٌة، وال يرعج ليع إلى الدساء حدشة، العبج اآلبق حتى يخجع، والدكخاف حتى يرحػ، 
 والسخأة الداخط عمييا زوجيا حتى يخضى (( 

 ]الجامع الرغيخ بدشج فيو ضعف[

مت جشة ربيا، وىل ترجقػف أف السخأة إذا صمت خسديا، وصامت شيخىا، وحفطت نفديا، وأشاعت زوجيا دخ
نرف ديشيا أف تحفع نفديا عغ غيخ زوجيا، وأف تخضي زوجيا، معشى ذلظ أف نرف ديشيا زوجيا، بالزبط، 
إذا صمت خسديا، وصامت شيخىا، وحفطت نفديا أؼ كانت عفيفة وورعة، وأشاعت زوجيا فيسا يخيج، دخمت 

 جشة ربيا.

ففي البيػع أربعسئة حالة، فإذا كاف اإلنداف تاجًخا  ديغ الخجل فيو ألف بشج، أو خسدة آالؼ، أو مئة ألف بشج،
 فعشجه مدالق كثيخة ججًا، ديغ الخجل يحتاج إلى دقة بالغة، في كدب الساؿ، في إنفاؽ الساؿ، أما ىي في البيت. 

 ال يجػز لمسخأة االشتغاؿ بالعبادات عغ زوجيا في غيخ الفخيزة – 4

و: " ال يجػز لمسخأة أف تذتغل في العبادات بغيخ الفخيزة، ميسمًة عشجنا حكع شخعي دقيق ججًا، ىحا الحكع ىػ أن
 حق زوجيا عمييا، فقج أمخ الشبّي ملسو هيلع هللا ىلص، أال تصيل صبلتيا الشافمة، إذا تزخر زوجيا بيا ".
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قج يحزخ الدوج إلى بيتو جائًعا وغزباف، ويغمي 
مغ الجاخل، وىي ترمي صبلة الشفل عذخيغ ركعة، 

جمجه، وتكّخىو في الربلة، والشبي صمى  فيخخج مغ
هللا عميو وسمع أمخ أال ترـػ السخأة صـػ الشفل 
وزوجيا شاىج، فَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َأفَّ 

 َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

 

 

 … (( ا َشاِىٌج ِإالَّ ِبِإْذِنِو )) اَل َيِحلُّ ِلْمَسْخَأِة َأْف َتُرػـَ َوَزْوُجيَ 

 ]البخارؼ[

فقج تحب أف ترـػ بعس األياـ غيخ الػاجبة، أما إذا سافخ زوجيا وصامت فبل مانع، أما أف ترـػ وزوجيا 
 شاىج فبل بج مغ إذف، فيي تحتاج إلى إذنو، وإال تعتجؼ عميو بيحا الرياـ، ىكحا ورد عغ الشبي عميو ملسو هيلع هللا ىلص.

 إلماـ أبػ داود عغ أبي سعيج الخجرؼ رضي هللا عشو أنو قاؿ:روػ ا

 َزْوِجي َصْفَػاَف ْبَغ اْلُسَعصَِّل )) َجاَءِت اْمَخَأٌة ِإَلى الشَِّبيِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َوَنْحُغ ِعْشَجُه َفَقاَلْت: َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، ِإفَّ 
ْسُذ، َقاَؿ: َوَصْفَػاُف ِعْشَجُه، َقاَؿ: َيْزِخُبِشي ِإَذا َصمَّْيُت، َوُيَفصِّ  ُخِني ِإَذا ُصْسُت، َوال ُيَرمِّي َصالَة اْلَفْجِخ َحتَّى َتْصُمَع الذَّ

ْج َنَيْيُتَيا، َقاَؿ: ُدػَرَتْيِغ، َوقَ َفَدَأَلُو َعسَّا َقاَلْت، َفَقاَؿ: َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، َأمَّا َقْػُلَيا َيْزِخُبِشي ِإَذا َصمَّْيُت، َفِإنََّيا َتْقَخُأ بِ 
ُخِني، َفِإنََّيا َتْشَصِمُق َفَتُرػـُ، َوَأَنا َرُجٌل َشابٌّ َفال َأْصِبُخ،  َفَقاَؿ: َلْػ َكاَنْت ُسػَرًة َواِحَجًة َلَكَفِت الشَّاَس، َوَأمَّا َقْػُلَيا: ُيَفصِّ

 ال َتُرػـُ اْمَخَأٌة ِإال ِبِإْذِف َزْوِجَيا... (( َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيْػَمِئٍح: 

أرأيتع إلى الذخع الحكيع ؟ مغ أجل أف يكػف البيت جشة يتحسل اإلنداف متاعب كثيخًة في الحياة، أما إذا كاف في 
ويتحسل البيت مشدعًجا فالقزية كبيخة ججًا، فقج يتحسل كدب الخزؽ، ويتحسل تعقيج الحياة، ويتحسل مذقة العسل، 

السشافدة في كدب الساؿ، أما إذا جاء إلى البيت أيزًا في البيت اندعاج ونفػر ومذاكدة وإىساؿ، عشجئٍح يغجو 
 البيت جحيسًا ال يصاؽ.
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 روػ اإلماـ البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 َيا َشاِىٌج ِإال ِبِإْذِنِو (( )) ال َتُرػـُ اْلَسْخَأُة َوَبْعمُ 

أما في شيخ رمزاف فسدتحيل، فالفخض ال تحتاج فيو إلى إذف، وكحا صبلة الفخض ال تحتاج إلذف، وال 
 استئحاف، وال لذيء، فالحجيث عغ الشفل فقط.

وأيزًا ىشاؾ حق لمدوجة، كسا أف عمييا أال تتخدد في تشفيح شمبو وتمبية حاجتو، ولػ كانت عمى التشػر، ىػ عميو 
أف يقـػ بػضيفتو الدوجية، أما أف ييسميا، أما أف يشدى ىحا السػضػع، أما أف يشذغل بذيء آخخ، وىي محبػسٌة 

 في قػلو تعالى:  لو، وىي ليا حٌق عميو فبل يميق، لحلظ قاؿ بعس السفدخيغ،

 ﴿ َفَتَحُروَىا َكاْلُسَعمََّقِة ﴾

 " ( 219) سػرة الشداء: آية " 

أؼ ال فارغة فتتدوج، وال ذات زوج بالسعشى الحقيقي، ال ىي متدوجة كغيخىا مغ الدوجات، وال ىي غيخ متدوجة 
 فتتدوج، فيحه السعمقة التي أىسميا زوجيا.

ًة جاءت عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو وقالت: >> يا أميخ السؤمشيغ، وىشاؾ قرة تعخفػنيا فيسا أذكخ، أف امخأ 
إف زوجي يرـػ الشيار ويقـػ الميل، وأنا أكخه أف أشكػه، وىػ يعسل بصاعة هللا ػ ما ىحا األدب ؟ ػ فقاؿ: ِنْعَع 

إف زوجي الدوج زوجظ ػ سيجنا عسخ يطيخ أنو كاف مذغػاًل، فأجابيا بيحا القػؿ، وجعمت تكخر عميو القػؿ، 
يرـػ الشيار ويقـػ الميل، وأنا أكخه أف أشكػه، ألنو في شاعة ربو، فقاؿ: نعع الدوج زوجظ، وقج كاف عشجه 
صحابي اسسو كعب األسجؼ، قاؿ: يا أميخ السؤمشيغ، ىحه امخأٌة تذكػ زوجيا، وليدت تثشي عميظ، أديبة كثيخ، 

ػؿ ليا: بارؾ هللا لظ في زوجظ، ىي تذكػ زوجيا، فقاؿ وميحبة، رقيقة تذكػ زوجيا، إنيا ال تثشي عميو، وأنت تق
عسخ: ىكحا فيست مغ كبلميا ؟ إذًا فاقِس بيشيسا، فقاؿ كعٌب: عمّي بدوجيا، فأوتي بو فقاؿ لو: إف امخأتظ ىحه 
ـٍ ؟ أـ في شخاٍب ؟ قاؿ ال،  ـٍ ؟ البخاد مميء، ىي ال تخيج البخاد، تخيجؾ أنت، أفي شعا تذكػؾ، قاؿ: أفي شعا

 ت: قال
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 أليى خميمي عغ فخاشي مدججه زىَّجه في مزجعي تعبجه
 فاقس القزا كعبًا وال تػػخدده نياره وليمو ما يػػخقجه

 فمدت في أمخ الشداء أحسجه
 فقاؿ الدوج: أنا زىجني في فخشيا وفي الحجل، أني امخٌؤ أذىمشي ما قج ندؿ. 

 ، صمى فاترل باهلل عدَّ وجل، فأىسل زوجتو.فقج دىر مغ القخآف الكخيع، يتمػه آناء الميل وأشخاؼ الشيار

 وفي سػرة الشحل وفي الدبع الصػؿ وفي كتاب هللا تخػيٌف جمل
 فقاؿ كعب: 

 إف ليا عميظ حقًا يا رجل نريبيا في أربٍع لسغ عقل
، فأنت ليذ عشجؾ إال واحجة، يـػ ليا وثبلثة لخبظ، فكاف حكع ىحا  لػ أف عشجؾ أربع نداء ليا حق في يـػ

، القاض ي كعب األسجؼ أنو حكع ليا أف يتفخَّغ ليا يػمًا في األربعة أياـ، كسا لػ كاف زوجًا ألربعة نداء، ليا يـػ
 سيجنا عسخ رضي هللا عشو، قاؿ: 

 " وهللا ما أدرؼ مغ أؼ أمخيظ أعجب ؟ أمغ فيسظ أمخىا، أـ في حكسظ بيشيسا، اذىب فقج ولَّيتظ قزاء البرخة ".
الجقيق ججًا، ولحكسو الجقيق ججًا، فيع أنيا تذكػه، وأما عحره فمع يقبمو، إذا كشت ىائسًا بخبظ، جعمو قاضيًا لفيسو 

 ليا عميظ حق، كسا لػ أنظ عمى أربع ندػة، لمػاحجة عميظ حق في يػـٍ مغ ىحه األياـ األربعة.
بحانو وتعالى أف تتخجع ىحه أييا اإلخػة الكخاـ، إف شاء هللا نتابع ىحا السػضػع في الجرس القادـ، وأرجػ هللا س

األحكاـ الذخعية إلى واقع، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ، إف مسا يخضي هللا عدَّ وجل، أف تكػف بيػتات السدمسيغ 
 جشة، وال تكػف بيػتات السدمسيغ جشة إال إذا شبِّق فييا شخع هللا عدَّ وجل، وال تشدػا ىحه اآلية: 

بَ  ُ ِلُيَعحِّ  ُيْع َوَأْنَت ِفيِيْع ﴾﴿ َوَما َكاَف َّللَّ

 " ( 33) سػرة األنفاؿ: آية " 
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معشى: ) َوَأْنَت ِفيِيع ( ، أؼ وسشتظ مصبقًة في بيػتيع، وسشتظ مصبقًة في أعساليع، وفي تجارتيع، وفي وضائفيع، 
 سفخىع.وفي مجاخميع، وفي مخارجيع، وفي ندىاتيع، وفي أفخاحيع، وفي أتخاحيع، وفي حميع، وفي حزخىع، وفي 

فشحغ في درسشا اليـػ عشجنا أربعة تجابيخ قبل الدواج تستغ العبلقة، وأربع تجابيخ بعج الدواج تستغ العبلقة، والتي 
 قبل الدواج: 

 أف تشطخ إلى مخصػبتظ، فحلظ أحخػ أف يؤدـ بيشكسا. 

 وأف تشطخ ىي إليو، ليا مثل الحؼ عميو، أو عمييا مثل الحؼ لو.

 واجيا.وأف تدتأمخ البشت في ز 

 وأال تكخه عمى رجٍل ال تحبو.

 وأف تدتأمخ أميا في ذلظ.

 ىحه اإلجخاءات التي قبل الدواج.

 بعج الدواج: 

 أف تطيخ بسطيخ الئق.

 وأف يطيخ ىػ كحلظ.

 وأف ال تستشع عشو.

 وأف يؤدؼ وضيفتو تجاىيا.

 وأف يكػف ىحا وفق ما شخع هللا عدَّ وجل، وهللا سبحانو وتعالى ولي التػفيق.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفرل الخامذ : العقج

 ( : لسغ تكػف الػالية؟ 1-2الجرس )

 ( : الدواج العخفي1-1الجرس )
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 : العقج الفرل الخامذ

 ( : لسغ تكػف الػالية ؟2-1الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العمسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم، الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا إنظ أنت العميع 

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحيغ.

الدواج، وقج ذكخنا في درٍس سابق أفَّ ىشاؾ فقخًا حقيقيًا  وبعج فشحغ مع الجرس الخابع مغ الجروس الستعمقة بذأف
يشبغي أف يعالج، والفقخ كسا تعمسػف عقبٌة كؤود في سبيل الدواج، وتحجثت عغ الفقخ السرصشع، حيشسا يغالى 

 بالسيػر، وحيشسا يكّمف الخاشب ما ال يصيق، يربح فقيخًا ال ألنو فقيخ، بل ألف الصمبات تفػؽ إمكاناتو.

 الػالية في الدواج

، إلى مػضػع األولياء، لحكسٍة أرادىا هللا عدَّ وجل واضحٍة ججًا جعلَّ صحة عقج الدواج مشػشًة  ونشتقل اليـػ
 بسػافقة الػلي، فقج ورد عغ الشبي صّمى هللا عميو وسمع أنو: 

 )) ال نكاح إال بػلي (( 

 ]التخمحؼ عغ أبي مػسى [

وجػد الػلي شخٌط لعقج الشكاح، لساذا ؟ ألنو في أغّمب األحياف ال تعخؼ الفتاة الخجاؿ، قج يعجبيا شكمو، ولكغ ال 
تدتصيع أف تختبخه، بيشسا الػلي لجيو خبخاٌت متخاكسة تديج عمى خسديغ عامًا أو عغ أربعيغ عامًا، ىحه الخبخات 

سمِّيا، أو لئبل تخجع، أو لئبل يدتغل شيبيا، وسحاجتيا أحيانًا، أو في معخفة الخجاؿ، لحلظ لئبل تقع الفتاة في شخِّ ع
 عجـ معخفتيا بالخجاؿ، فبل بجِّ مغ ضسانٍة في نجاح الدواج، ىحه الزسانة ىي مػافقة الػلي. 
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 مغ ىػ الػلي ؟

ػجج عبلقة في مغ ىػ الػلي ؟ أبػىا أقخب الشاس إلييا، أكثخ الشاس حبًا ليا، أشجُّ الشاس حخصًا عمييا، أؼ ال ي
 األرض تفػؽ عبلقة األب بابشو، أو األـ بابشتيا، فمحلظ الذخع الحكيع جعل مػافقة الػلي شخشًا لرحة العقج.

، فتػفي eحيشسا تأيَّست حفرة بشت سيجنا عسخ مغ خشيذ بغ ححافة الديسي، وكاف مغ أصحاب رسػؿ هللا 
 بالسجيشة، فقاؿ عسخ رضي هللا عشو: 

عفاف فعخضت عميو حفرة، فقاؿ: سأنطخ في أمخي، فمبثت ليالي، ثع لقيشي فقاؿ: قج بجا >> أتيت عثساف بغ 
لي أال أتدوج يػمي ىحا، قاؿ عسخ: فمقيت أبا بكٍخ الرجيق رضي هللا عشو، فقمت: إف شئت زوجتظ حفرة بشت 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فأنكحتيا عسخ، فرست أبػ بكٍخ رضي هللا عشو فمع يخجع إليَّ شيئًا، فمبثت ليالي، ثع خصبيا رسػؿ هللا
 <. إياه<

 وجػب تدويج الػلي ابشتو أو َمغ في ُحكسيا

ماذا ندتشبط مغ ىحه القرة ؟ حب سيجنا عسخ الذجيج عمى تدويج ابشتو، وأيسا أٍخ مؤمغ يحخصُّ حخصًا بالغًا، 
اٍب مؤمغ حفع ليا ديشيا، ويتحخؾ، ويدعى، ويأخح باألسباب ليدوج ابشتو، فيحا مػقٌف نبيل، فإف زوجيا مغ ش

وحفع ليا دنياىا، وأعصاىا حقيا الصبيعي في أف تكػف أمِّا، وإذا رأيت أبًا ال يعبأ بتدويج بشاتو، فيتكبخ عمى 
الخصَّاب، ويزع الذخوط التعجيدية، وال يبالي، بل إف بعس الجيّمة يقػلػف: " ىحه الفتاة تخكتيا لذيخػختي "، لقج 

 غفخ، ىحه تخكتيا لذيخػختي، ال يحب أف يدوجيا.أخصأ في حقيا خصًأ ال ي

قج تكػف إحجػ الفتيات عمى عبلقٍة شيبٍة ججًا بأبييا، تخجمو خجمًة فائقة، فيحا األب بعقمو الباشغ ال يتسشى أف 
يدوجيا، إنو سعيٌج بخجمتيا، ىحا الحؼ يْؤثخ مرمحتو وحطػضو مغ خبلؿ ابشتو، ومغ خبلؿ خجمة ابشتو لو، عمى 

 تو، فحيشسا يغيب ىحا األب عغ الحياة، فيػ أٌب اقتخؼ ذنبًا ال يغفخ.صالح ابش

لحلظ عخض سيجنا عسخ ابشتو عمى حفرة سيجنا عثساف، ثع عخضيا عمى سيجنا الرجيق، ثع جاء الشبي عميو 
 الربلة والدبلـ فخصبيا، فأنكحيا إياه.
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و، أحيانًا يدمِّكيا شخيقًا بعيجًا عغ أنػثتيا، فيحه السقجمة تعشي أف عمى ولي األمخ أف يدعى جاىجًا لتدويج ابشت
لحلظ عشجئٍح ال ُيقجـ عمييا أحج، وال تخضى بأحج، بعج حيغ يفػتيا قصار الدواج، بعج حيغ تتألع أشجَّ األلع، تتعقج 
ي بالبلئسة عمى أبييا، فمحلظ أردت مغ ىحه السقجمة أف أبيغ لكع أف األب ال سؤمغ أحيانًا، عشجئٍح تشجب حطيا وتشحِّ

يشبغي أف يكػف حخيرًا حخصًا ال حجود لو عمى تدويج بشاتو، شبعًا ليذ األمخ بيجه مصمقًا، عميو أف يدعى وعمى 
 هللا الباقي، فالدعي مصمػب.

 إخػانشا الكخاـ، فيشا نقصة دقيقة ججًا.

َثُيْع َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيوِ  َوَسمََّع َقَزى َبْيَغ َرُجَمْيِغ َفَقاَؿ: اْلَسْقِزيُّ َعَمْيِو َلسَّا َأْدَبَخ  َعْغ َعْػِؼ ْبِغ َماِلٍظ َأنَُّو َحجَّ
 َحْدِبَي َّللاَُّ َوِنْعَع اْلَػِكيُل، َفَقاَؿ الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

ُ َونِ  َ َيُمػـُ َعَمى اْلَعْجِد، َوَلِكْغ َعَمْيَظ ِباْلَكْيِذ، َفِإَذا َغَمَبَظ َأْمٌخ َفُقْل: َحْدِبَي َّللَّ  ْعَع اْلَػِكيُل (( )) ِإفَّ َّللَّ

 ) سشغ أبي داود (

ستدبلـ والزعف ىحا الحجيث لػ فيسشاه فيسًا دقيقًا، ففيسشا أبعاده لكاف السدمسػف اليـػ بحاٍؿ غيخ ىحا الحاؿ، اال
 واليأس والقشػط لساذا ؟ فتحخؾ، واسَع، ألع يقل سيجنا شعيب لديجنا مػسى: 

ي ُأِريُج َأْف ُأْنِكَحَظ ِإْحَجى اْبَشَتيَّ َىاَتْيِغ َعَمى َأْف َتْأُجَخِني َثَساِنَي ِحَجٍج َفِإْف َأْتَسْستَ  َعْذخًا َفِسْغ ِعْشِجَؾ َوَما  ﴿ َقاَؿ ِإنِّ
اِلِحيَغ ﴾ُأِريُج َأْف  ُ ِمَغ الرَّ  َأُشقَّ َعَمْيَظ َسَتِجُجِني ِإْف َشاَء َّللَّ

 ) القرز (

فإذا كاف األب يكبخ عميو أف يعخض بشاتو، فبل بجَّ مغ وسيط قخيب مغ العائمة يدعى لتدويج الفتيات، وقج ذكخت 
الفتاة مغ شاٍب مؤمغ، تععُّ لكع ىحا في دروٍس سابقة، فأفزل شفاعٍة أف تذفع بيغ اثشيغ في نكاح، حيشسا تخصب 

ـ ما يدتصيع، أف يتداىل، إذا كاف يسّمظ  الفخحة في بيت أبييا، فقج اشسأف عمى ديشيا وعمى دنياىا، عميو أف يقجِّ
ـ، وإما أف يتداىل.   يقجـ إذا ال يسمظ يتداىل، أما ال يسمظ وال يقجـ وال يتداىل، ىحا إنداف أحسق، إما أف يقجِّ
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 ال ولي لو الدمصاف وليُّ َمغ

اآلف ىحا الػلي الحؼ ُجعلَّ عقج الشكاح مػقػفًا صحتو عمى مػافقتو، لػ أنو غيخ مػجػد، فمػ أنو كاف مدافخًا، أو 
 لػ أنو غائب، لػ أنو في الدجغ، كيف نعسل ؟ العمساء قالػا: " الػلي إما أف ال يكػف مػجػدًا حقيقًة أو حكسًا ".

 كأف يكػف األب متػفى.معشى: مػجػدا حقيقًة: ليذ ليا أب، 

 ومعشى: حكسًا كأف يكػف مدافًخا، أو مدجػًنا أو غائًبا أو مفقػًدا، أو مراًبا برفة تسشعو أف يحكع في أمخ ابشتو.
اإلماـ أحسج بغ حشبل رضي هللا عشو يخوؼ عغ ابغ عباٍس رضي هللا عشو، شبعًا إذا قمشا عغ أحج التابعيغ، أو 

قياء والسحجثيغ: رضي هللا عشو، كسا تعمسػف ىحه العبارة دعائية، أما إذا قمشا: عغ عغ أحج العمساء العامميغ والف
أصحاب رسػؿ هللا رضي هللا عشو، فيحه تقخيخية، والفخؽ كبيخ بيغ أف تكػف غشيًا فيقاؿ لَظ: " لقج أغشاؾ هللا، وبيغ 

ذا قمت عغ التابعيغ، وعغ العمساء العامميغ أف تكػف فقيخًا فيقاؿ لظ: أغشاؾ هللا "، األولى دعاء، والثانية تقخيخ، وإ
وعغ الفقياء والسحجثيغ: رحسو هللا تعالى، ىحه تشفي اإلشكاؿ، أما لػ قمت: رضي هللا عشو إلنداف مغ التابعيغ أو 
يت عشو ىحه تقخيخية، والفخؽ بيشيسا كبيخ.  العمساء الستأخخيغ، ىحه دعائية، أما إذا ذكخت صحابيًا، وتخضَّ

 باس رضي هللا عشو، أو رضي هللا عشيسا ألنو وأبػه صحابياف.فديجنا بغ ع

 َعْغ َأِبي ُمػَسى َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 )) ال ِنَكاَح ِإال ِبَػِليٍّ (( 

  وليَّ ليا ". قالػا: " والدمصاف ولُي مغ ال ولَي لو، والقاضي يشػب عغ الدمصاف، في تدويج الفتاة التي ال

ىحه أوؿ قزية ُحّمت، فمػ فتاٌة ليذ ليا ولي وجاءىا خاشب والعقج معمق عمى مػافقة الػلي، ىشا الدمصاف ولُي 
مغ ال ولَي ليا، والقاضي الذخعي يشػب عغ الدمصاف في تدويج الفتاة التي ال وليَّ ليا، ولكغ ماذا نعشي 

 ولي، أميخ األعخاب ولي، رئيذ القخية ولي ". بالدمصاف ؟ يقػؿ بعس العمساء: " نائب الحاكع

فالقخية ليا مختار، وىؤالء األعخاب ليع شيخ قبيمة، وفي السجيشة القاضي الذخعي، فأؼ شخز مغ ِعمية القـػ مغ 
 بيجه أمّخ ىحه الجساعة، ىحا يعجُّ نائبًا لمدمصاف في تدويج مغ ال ولي ليا.
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غائبًا في مػضٍع ال يرل إليو الكتاب، أو يرلُّ فبل يجيب عشو، زوَّجيا مغ بعس العمساء يقػؿ: " إذا كاف وّلييا 
 ىػ أبعج مشو مغ عربتيا، فإف لع يكغ فالدمصاف ".

يػجج عشجنا حل آخخ، األب ولي، وىػ غائب ال نعمَّع أيغ ىػ، أو نعمع أيغ ىػ، لكغ ال ندتصيع أف نرّل إليو، 
، إذًا ىشاؾ ولٌي مغ الجرجة الثانية، أخػىا فاألخ ولي، وعسيا وخاليا، فإذا وصّمشا إليو قج ال يجيب لدبب أو آلخخ

 وىكحا، فإف لع يكغ ىشاؾ ولٌي مغ قخابتيا، كاف الدمصاف أو نائب الدمصاف وليًا في تدويجيا.

دويج إذا غاب الػلي غيبًة شػيمًة انتقمت الػالية إلى الػلي األبعج، وىكحا، إلى أف نرل إلى الدمصاف أو نائبو في ت
 الفتاة التي ال وليَّ ليا.

ىشاؾ سؤاؿ: أييسا أفزل إذا غاب ولييا، أف يدوجيا ولييا األبعج، أـ الدمصاف أكثخ ؟ الفقياء عمى أف ولييا 
 األبعج أولى مغ الدمصاف في تدويجيا. 

مغ ىػ أبعج مشو، وىحه الشقصة الثانية: أية مجٍة إذا غاب عشيا الػلي فقج واليتو، وانتقمت الػالية إلى غيخه، أو إلى 
بحدب األعخاؼ والعادات، فكّل بمجة أو كّل مجتسع لو عخؼ، فإذا سافخ اإلنداف إلى السحافطات أسبػعا، أو 
يدافخ إلى بمج نفصي مثبًل شيخ يدافخ إلى بمج أبعج، فيشاؾ سفخ معقػؿ ضسغ العسل، لكغ إذا انقصعت األخبار، 

يعػد، فمعلَّ ىحا الػقت ىػ الحؼ يعجُّ مبخرًا ألف يتػلى الػلي اآلخخ  وشالت السجة، وفي عخؼ ىحه البمجة أنو لغ
 أمخ زواجيا.

أحيانًا الخؽ والربي، والسجشػف والسختل، واليـخ ومغ أصابو خبل، ىحه صفات تخمع عغ الػلي حقو في الػالية، 
 عشجئٍح يعيغ األبعج أو نائب الدمصاف. 

 لػالية حكع تعجد األولياء في الدواج تشازعيع في ا

أحيانًا يأتي خاشب، فيتذاجخ األولياء عمى تفاوتيع، فاألـ تخيج، واألب ال يخيج، األب يخيج، واألـ ال تخيج، واألخ 
يحّمف أيسانًا معطسة إذا زوِّجت أختو ليحا الذاب لقتّمو، فخضًا، إذا وقعت مشازعٌة بيغ األولياء عمى تفاوت 

 يدوج ىحه الفتاة.درجتيع، عشجئٍح الدمصاف أو مغ يشػب عشو 

 وردَّ في حجيث شخيف رواه التخمحؼ عغ عائذة رضي هللا عشيا أف الشبي صّمى الو عميو وسّمع:
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َيا َفِشَكاُحَيا َباِشٌل، َفِشَكاُحَيا َباِشٌل، َفِشَكاُحَيا َباِشٌل، فَ  َسْيُخ ِبَسا ِإْف َدَخَل ِبَيا َفَمَيا الْ ))َأيَُّسا اْمَخَأٍة َنَكَحْت ِبَغْيِخ ِإْذِف َوِليِّ
ْمَصاُف َوِليُّ َمْغ ال َوِليَّ َلُو ((   اْسَتَحلَّ ِمْغ َفْخِجَيا، َفِإِف اْشَتَجُخوا َفالدُّ

إذا كاف األولياء في التعجدِّ سػاء، ليا خسدة إخػة، وأبػىا متػفَّى، فإذا قمت: الستػفِّي غمط، الستػفِّي ىػ هللا جلَّ 
الرػاب متػفَّى، اإلنداف متػفَّى، فإذا تعجد األولياء وكانػا في مدتػػ واحج، نأخح جبللو، تػفَّى، يتػفَّى، الستػفِّي، 
 بخأؼ أفزّميع أو أكبخىع سشًا.

أحيانًا يخفس الػلي تدويج ابشتو، إما أف ىحا الخفس معقػؿ، وإما أنو غيخ معقػؿ، فأحيانًا تكػف الفتاة مخيزة 
بيحا السخض، والدواج ال يشاسبيا أبجًا، فإذا رفس التدويج ليذ مخضا عزاال، ولحكسٍة أرادىا أبػىا لع يعمِّسيا 

مزصخًا أف ُيشبئ ابشتو بالدبب إف رفعت أمخىا إلى القاضي، ألف القاضي الذخعي ولي مغ ال ولي لو، القاضي 
عميو أف يدتجعي األب ليدألو عغ سبب رفزو، فإما أف يقشع القاضي فيشزع إلى الػلي، وإما أف ال يقشع 

 ا القاضي.فيدوجي

 روػ اإلماـ البخارؼ عغ معقل بغ يدار رضي هللا عشو قاؿ:

ْجتُ  ُتَيا َجاَء َيْخُصُبَيا، َفُقْمُت َلُو َزوَّ ْجُت ُأْخًتا ِلي ِمْغ َرُجٍل َفَصمََّقَيا، َحتَّى ِإَذا اْنَقَزْت ِعجَّ َظ، َوَفَخْشُتَظ، َوَأْكَخْمُتَظ، ))َزوَّ
ِإَلْيِو،  ُصُبَيا، ال َوَّللَِّ ال َتُعػُد ِإَلْيَظ َأَبًجا، َوَكاَف َرُجال ال َبْأَس ِبِو، َوَكاَنِت اْلَسْخَأُة ُتِخيُج َأْف َتْخِجعَ َفَصمَّْقَتَيا، ُثعَّ ِجْئَت َتخْ 

جَ  ُ َىِحِه اآلَيَة: [َفال َتْعُزُمػُىغَّ ]، َفُقْمُت: اآلَف َأْفَعُل َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، َقاَؿ: َفَدوَّ  َيا ِإيَّاُه (( َفَأْنَدَؿ َّللَّ

ب ىحا الخجل، فيقػؿ لو: وهللا ال أزوجظ أبجًا، فسغ الزحية ؟ الفتاة، ىحا  أحياًنا تأخح اإلنداَف حسّيٌة، يخيج أف يؤدِّ
اسسو عزل، والعزل ال يجػز، فإذا كشت في خرػمة مع شخز أو في مذكّمة أو قزية فاألولى أف تجسجىا، 

 وأف تمتفت إلى صالح الفتاة.

أ مذكّمة في أثشاء الخصػبة، أو قبل عقج القخاف، فيتألع األب أحيانًا، أو يتألع األخ، أو أف األب يخيج أف فقج تشذ
ب ىحا الخاشب، أو أف يؤدب ىحا الصالب، فيسشعو مغ الدواج مغ ىحه الفتاة ال لذيء إال ليأخح بثأره، أو  يؤدِّ

ج مذكمتشا ليثبت شخريتو قاؿ: ىحا ال يجػز، إذا كاف الخاشب جيجًا، و  كانت الفتاة تخضى بو، فاألولى أف نجسِّ
 مع ىحا الخاشب، وأف نحكِّع مرمحة الفتاة في ىحا السػضػع، اآلية الكخيسة: 
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 ﴿ َوِإَذا َشمَّْقُتُع الشَِّداَء َفَبَمْغَغ َأَجَمُيغَّ َفاَل َتْعُزُمػُىغَّ َأْف َيْشِكْحَغ َأْزَواَجُيغَّ ﴾

 " ( 131) سػرة البقخة: آية " 

اإلماـ الصبخؼ، يفدخ ىحه اآلية فيقػؿ: " والرػاب مغ القػؿ في ىحه اآلية أف يقاؿ: أف هللا تعالى ذكخه أندليا 
داللًة عمى تحخيسو عمى أولياء الشداء، مزارة مغ كاف لو أولياء مغ الشداء، يعزميغ عسغ أردف الشكاح مغ 

 يا مغ شبلٍؽ أو فدخ نكاح ".أزواٍج كانػا ليغ، فبغ مشيغَّ بسا تبيغ بو السخأة مغ زوج

أؼ بانت بيشػنة صغخػ، ثع جاء يخصبيا مخًة ثانية، أما البيشػنة الكبخػ حتى تشكح زوجًا غيخه، لكغ لػ أف إنداف 
شمَّق زوجتو شمقة واحجة، وانقزت عجتيا ثبلثة قخوء ممكت نفديا، بإمكانيا أف تخفس، وبإمكاف ولييا أف يخفس، 

إال بالػلي، فإذا شمَّقيا تصميقًة واحجًة، وبانت مشو بيشػنة صغخػ، ثع نجـ عمى فعمتو، ألف عقج الشكاح ال يشعقج 
وجاء يخصبيا مخًة ثانية، ليذ لمػلي الحق أف يعزل فتاتو أو ابشتو، عغ أف تتدوج زوجيا التي بانت مشو قبل 

 قميل.
ء، في ىحه السجة بإمكانو أف يخاجعيا بالسشاسبة، اإلنداف إذا شمق زوجتو تصميقة واحجة، تبقى في بيتو ثبلثة قخو 

مغ دوف عقج، وال ميخ، وال ولي، وال أؼ شيء، مخاجعة قػلية أو فعمية، لػ وضع يجه عمى يجىا فقج راجعيا، لػ 
قاؿ ليا: لقج راجعتظ، فقج رجعت إليو، لكغ ُحدبت شمقة، أما إذا انقزت عجتيا ممكت نفديا، يسكغ أف تعقج 

 تعػد إليو مغ دوف أف تزصخ أف تتدوج رجبًل آخخ، ىحه البيشػنة الرغخػ.عمييا عقجًا ججيجًا، وأف 

يػجج عشجنا حكع شخعي دقيق، أف الػلي إذا عزل أؼ رفس تدويج ابشتو، مغ زوجيا الحؼ شمَّقيا وباّنت مشو 
، زوج  عميو بيشػنة صغخػ، ال يدوج الدمصاف إال بعج أف يأمخه بالخجػع عغ العزل، فإف أجاب فحاؾ، وإف أصخَّ

 الحاكع وهللا أعّمع.

السفخوض نائب الدمصاف القاضي الذخعي، يخػ في رأؼ الػلي، لعل ىشاؾ مذكمة ال يعّمسيا، لعل ىشاؾ عقبة 
 كؤود، لعل ىشاؾ مفدجة كبيخة مغ عػدتيا إليو، ال بجَّ مغ التذاور.

تو لعّمة الغشى، أؼ يتسشى خاشبًا غشيًا، عشجنا حالة يؤسف ليا كثيخًا، أفَّ ولي الفتاة يشتطخ خاشبًا غشيًا، فيعزل ابش
فكّمسا جاء خاشٌب فقيخ رفس، ىحا عزل وبإمكاف الفتاة التي يخفس أبػىا تدويجيا ليحه العمة أف تخفع أمخىا إلى 

 القاضي.
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شيء آخخ، أحيانًا يكػف لمفتاة دخل أو ليا إرث كبيخ، فيخيج األب أف تبقى في حػزتو حتى يترخؼ في أمبلكيا، 
ف يأتي زوج، فيأخحىا مشو، ويأخح معيا ما تسمظ، ىحا أيزًا الجافع مادؼ، وعشجنا قاعجة أساسية، إذا يخذى أ

 ابتغى اإلنداف مخضاة هللا عدَّ وجل جاءتو الجنيا وىي راغسة، أما إذا أراد الجنيا، خدخ الجنيا واآلخخ.

 لجؼ كمسات أقخأُىا لكع:

وجب عمى ولييا، كاألب أو األخ أو العع، أف يدوجيا بو، فإف عزّميا " إذا رضيت الفتاة رجبًل، وكاف ُكفئًا ليا، 
أؼ امتشع، زوجيا الػلي األبعج مشو، أو الحاكع أو نائب الحاكع، وأقرج بو القاضي الذخعي، بغيخ إذنو، باتفاؽ 
كاف  العمساء، فميذ لمػلي أف يجبخىا عمى نكاح مغ ال تخضاه، وليذ لو أف يعزميا عغ نكاح مغ تخضاه، إذا

كفئًا في اتفاؽ األمة، وإنسا يجبخىا، ويعزميا أىل الجاىمية والطمسة، الحيغ يدوجػف نداءىع بسغ يختاروف لغخٍض 
 ال لسرمحة السخأة، ويكخىػنيا عمى ذلظ ". 

وأحيانًا ىشاؾ نػع مغ اإلكخاه ىػ اإلخجاؿ، أؼ كبلـ 
فيو استعصاؼ، فيو إثارة عاشفة البشػة نحػ أبييا، ىحا 

كاف بالحياء فيػ حخاـ، كاف عميو الربلة الذيء 
 والدبلـ إذا خصبت ابشتو يعصييا ضيخه، ويقػؿ: 

 ))يا بشيتي، إف فالنا قج ذكخؾ، لظ الخيار(( 

 ]ورد في األثخ[

فقزية التدويج وىحه نريحة إلى إخػانشا الكخاـ، أنت تخػ أف ىحا اإلنداف جيج ججًا، لكغ لع يخؽ البشتظ، فإذا 
تخفس، لظ أف تقػؿ ليا: فبلف أخبلقو عالية، لكغ كسا أنظ ُمكّمف أف تختار ليا األصمح، ىي رفزت يشبغي أف 

مدسػح ليا أف تختار مغ تعتدُّ بو، فعغ ابغ عباس رضي هللا عشيسا، جاءت امخأة لخسػؿ هللا صمَّى هللا عميو وسمَّع 
 ِو َوَسمََّع: تصمب الصبلؽ مغ زوجيا َفَقاَؿ َلَيا الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَّ َعَميْ 

 اَلْت: َفال َحاَجَة ِلي ِفيِو (( )) َلْػ َراَجْعِتيِو َفِإنَُّو َأُبػ َوَلِجِؾ، َقاَلْت: َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، َأَتْأُمُخِني ؟ َقاَؿ: ِإنََّسا َأَنا َشِفيٌع، قَ 
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 ى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاَلْت: وَعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َأفَّ اْمَخَأَة َثاِبِت ْبِغ َقْيٍذ َأَتِت الشَِّبيَّ َصمَّ 

ـِ، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَِّ )) َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، َثاِبُت ْبُغ َقْيٍذ َما َأْعِتُب َعَمْيِو ِفي ُخُمٍق َوال ِديٍغ، َوَلِكشِّي َأْكَخُه اْلُكْفَخ ِفي اإلِ  ْسال
يَغ َعَمْيِو  َحِجيَقَتُو ؟ َقاَلْت: َنَعْع، َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع:اْقَبِل اْلَحِجيَقَة َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: َأَتُخدِّ

 َوَشمِّْقَيا َتْصِميَقًة (( 

 ]البخارؼ[

ىحه ىي السخالعة، فاألب يجب أف يحتـخ رغبة ابشتو، قج تكخه ىحا الشسػذج، قج تكخه ىحا الذخز، ال بجَّ مغ 
ي، ومػافقة الفتاة معًا، فبعس الرشاديق يكػف ليا مفتاحاف، لػ ممكت مفتاحا واحجا ال يفتح، ال بجَّ مغ مػافقة الػل

 استخجاـ السفتاحيغ معًا.

الحقيقة أّف ىحا السػضػع واضح، لحخص اإلسبلـ عمى إحراف الفتيات، وعمى تأسيذ األسخ اإلسبلمية، الشبي 
شخَّع لشا أف الػلي فإذا كاف مفقػدًا حقيقًة، أو مفقػدًا حكسًا، أو كاف عميو الربلة والدبلـ، ال يشصق عغ اليػػ، 

حجخ عثخٍة، تػلى الدمصاف تدويج ىحه الفتاة التي ال ولي ليا أو ليا ولٌي مفقػد، أو ولييا يعزّميا عغ الدواج، 
اإلنداف يرل إلى  عشجئٍح يتػلى األبعج، أو نائب الدمصاف، وىػ القاضي الذخعي، تدويج ىحه الفتاة، وأحياناً 

 الجرجة مغ االعتجاد بالشفذ ومغ أجل أف يشفح كمستو يزحي بسدتقبل بشاتو. 

 إشاعة السحبة والػداد في الحياة العائمية

نشتقل إلى فرٍل ججيج في ىحا السػضػع، وىػ إشاعة السحبة والػداد في الحياة العائمية، ىشاؾ تجابيخ يشبغي أف 
يفعّميا اإلنداف قبل الدواج، مغ أجل أف تذيع السحبة بعج الدواج، كيف أف االبغ لو حٌق عميظ قبل أف يمج، ما 

تفعميا قبل الدواج، مغ أجل أف تذيع السحبة بيشظ حقو عميظ ؟ أف تحدغ اختيار أمو، ىشاؾ أساليب يشبغي أف 
 وبيغ زوجتظ بعج الدواج، فسغ ىحه التجابيخ: 

 استحباب الشطخ إلى السخصػبة والخاشب

استحباب الشطخ إلى السخصػبة، اآلف دققػا: فسغ فزل هللا عميشا أنا ال أعتقج أف في ألف ولي وليا واحجا ال يخيج 
ألغمب في مجتسع السؤمشيغ الػلي عشجه رحسة بالغة وحخص شجيج عمى تدويج البشتو أفزل زوج، في األعّع ا
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ابشتو، إال الحاالت الذاذة، لحلظ القدع األوؿ مغ ىحا الجرس يتعمَّق بفتاة ليذ ليا ولي حقيقًة، أو ليا ولٌي غائٌب، 
 ما ولٌي آخخ أو القاضي.فيػ كالسفقػد حكسًا، أو ليا ولٌي يعاني مغ مذكمة فيعزميا، عشجئٍح ىشاؾ مغ يدوجيا، إ

لكغ اآلف دخمشا في صسيع السػضػع، ىشاؾ مذكبلت، تشذأ بيغ الدوجيغ أسبابيا أنو لع يشطخ إلييا، أو أنو نطخَّ 
إلييا، ولكشو رجَّح مرمحًة غيخ مرمحة أنيا في شسػحو، فإذا تدوج اإلنداف فتاة دوف شسػحو بكثيخ، ورضييا، 

بصػلة، أما إذا قبميا بادغ األمخ، ثع بالغ في إىانتيا، ألنيا لع تكغ في وأحدغ إلييا، فبل يػجج مانع، فيي 
شسػحو، فقج أجـخ بحقيا، الفتاة عشج أىميا معدزٌة مكخمٌة، وتعير في أجػاء أخخػ، ثع دخمت أجػاء الدواج وأجػاء 

أنت قمت: " أنا عبلقتيا بالخجاؿ، تعير حياة شيخ واستقامة وصفاء، ليا أٌب يحبيا، وليا أـٌ تعصف عمييا ف
أختارىا زوجة لي، وال يعشيشي الجساؿ إشبلقًا "، فبل مانع مغ ذلظ، وىي بصػلة مشظ، لكغ حيشسا تأتي إليظ فتشكج 
عيذيا، وتستيغ كخامتيا، ألنيا ليدت في شسػحظ، ىحه جخيسٌة بحقيا، لحلظ إذا أردت أف تكػف مغ عامة 

 السؤمشيغ انطخ إلييا.

ـ مغ تػجيياتو الكخيسة في الحجيث الرحيح الحؼ رواه اإلماـ التخمحؼ عغ السغيخة بغ الشبي عميو الربلة والدبل
 شعبة رضي هللا عشو أنو خصب امخأًة فقاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ:

ـَ َبْيَشُكَسا ((   ))اْنُطْخ ِإَلْيَيا، َفِإنَُّو َأْحَخى َأْف ُيْؤَد

سا، فأحج أسباب السػدة بيغ الدوجيغ، أنو نطخ إلييا، ولع يغخر ومعشى أف يؤدـ بيشكسا، أؼ أف تجـو السػدة بيشي
بيا، ولع يجلذ لو عمييا ورضييا، وأعجبتو، وخصبيا عغ قشاعٍة، وعغ رغبٍة، وعغ شػٍؽ عشجئٍح ال يشجـ عمى 

 الدواج مشيا، ىحا مسا يعيغ عغ السػدة فيسا بيغ الدوجيغ.

يشكسا األلفة والسحبة، ألف الدواج مشيا كاف بعج معخفٍة، فبل بعس العمساء قاؿ: " معشى أف يؤدـ بيشكسا، يكػف ب
 يكػف بعجىا نجامٌة غالبًا ". 

، كأف تقػؿ: "  أؼ إذا نطخت، وأعجبتظ وكانت ضسغ الصسػح الحؼ تخيجه، انتيى مػضػع الشجامة، ومػضػع المـػ
 ية عسخ مجيج.لػال أنت لسا تدوجتيا، لػال أف أمي ضغصت عمي لسا تدوجتيا "، فيحه القزية قز

فسغ ىحه األمػر التي أمخ بيا الشبي عميو الربلة والدبلـ: استحباب الشطخ إلى السخصػبة، واستحباب الشطخ إلى 
الخاشب، وليغَّ مثل الحؼ عمييّغ، ووجػب استذارة البشت وتأكيج استذارة األـ، أربع أشياء، أف تشطخ إلييا، وأف 
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، وأف تدتذار أميا، فإذا جاءت السػافقات باألربع، في األعع األغمب تشطخ إليظ، وأف تدتذار البشت في الدواج
 ستكػف السػدة والسحبة بيغ الدوجيغ.

لكغ الحكع الذخعي ىػ االستحباب ال الػجػب، فيشاؾ حاالت كأف يتدوج اإلنداف بشت إنداف عطيع، لعمو يشاؿ 
ألمػر الثانية، فيػ إذا رفس الشطخ ىحا تخمى عغ شخفًا رفيعًا بيحا الدواج، لحلظ ال يسكغ أف يعمِّق أىسيًة عمى ا

حقو، ولكغ الدواج صحيح، فالتػجيو الشبػؼ عمى سبيل االستحباب، ال عمى سبيل الػجػب، لػ أف الػلي لع يػافق 
فالدواج باشل، ولػ أف العقج ببل ميخ فالدواج فاسج يرحح، أما لػ الدواج تع، ولع يشطخ الخاشب إلى مخصػبتو 

ح، لكغ لغ يتخمَّى عغ حٍق لو مذخوع، واألولى أف تسارس حقظ الحؼ شخعو لظ الشبي عميو الربلة فالدواج صحي
 والدبلـ.

 وىشاؾ حجيث آخخ َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 َتَصاَع َأْف َيْشُطَخ ِإَلى َما َيْجُعػُه ِإَلى ِنَكاِحَيا َفْمَيْفَعْل (( )) ِإَذا َخَصَب َأَحُجُكُع اْلَسْخَأَة َفِإِف اسْ 

 " (  2783) مغ سشغ أبي داود: رقع " 

السعشى واضح، يشطخ إلى ما يجعػه إلى نكاحيا، أؼ أف تكػف عمى الرفة الفبلنية، ىكحا شسػحو، فإذا نطخت 
 مات التػفيق، ومغ العبلمات السػدة والخحسة بيغ الدوجيغ.إلييا، ورأيت فييا ما يجعػؾ إلى نكاحيا، ىحا مغ عبل
 َعْغ َأِبي ُحَسْيَجَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 َلْيَيا ِلِخْصَبِتِو، َوِإْف َكاَنْت ال َتْعَمُع (( )) ِإَذا َخَصَب َأَحُجُكُع اْمَخَأًة َفال ُجَشاَح َعَمْيِو َأْف َيْشُطَخ ِإَلْيَيا ِإَذا َكاَف ِإنََّسا َيْشُطُخ إِ 

 ) مدشج أحسج ( 

عشجنا حكع فخعي، وحكع لصيف ججًا، أحيانًا يأتي الخاشب األوؿ فبل يعػد، ويأتي الخاشب الثاني فبل يعػد، 
مكانتيا، قج تكػف والخاشب الثالث فبل يعػد، واألب حخيز حخصًا بالغًا عمى معشػيات ابشتو، وعمى شأنيا وعمى 

فتاة مؤمشة، حافطة لكتاب هللا، فيحه قبلمة ضفخىا تعجؿ عشج هللا ألف فتاة غيخ متجيشة، بل مميػف، فإذا كاف أوؿ 
خاشب لع يعج، والثاني لع يعج، وخاؼ األب عمى مذاعخ ابشتو أف تجخح، وعمى معشػياتيا أف تيبط يحق لؤلب أف 

 تجرؼ، ومغ السسكغ ذلظ، وىشا الحكسة أف يخاىا دوف أف تجرؼ.يدسح لمخاشب الثالث أف يخاىا دوف أف 
أما إلى ماذا يشطخ ؟ لقج شخح اإلماـ الشػوؼ رحسو هللا تعالى ىحا الحجيث الذخيف الحؼ ورد فيو أمخ الشبي عميو 
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وىػ الربلة والدبلـ بالشطخ إلى السخصػبة فقاؿ: " وفيو استحباب الشطخ إلى وجو مغ يخيج تدوجيا إلى الػجو، 
 محىبشا، ومحىب مالٍظ وأبي حشيفة وسائخ الكػفييغ وأحسج، وجساىيخ العمساء أف يشطخ إلى وجييا وكفِّيا ".

بعزيع عمقَّ ىحا التعميق: " يدتجؿُّ بالػجو عمى الجساؿ، أو جمجه، وبالكفيغ عمى خرػبة البجف أو عجمو " الػجو 
 عادًة ". مجسع الجساؿ، قاؿ: " وال يباح الشطخ، إلى ما ال يطيخ

 في العادة ىحه الفتاة في بيت أىميا، ىشاؾ أشياء ال تطيخ عادًة مشيا فبل يباح الشطخ إلى ماال يطيخ عادًة. 
بعس العمساء قاؿ: " لمخاشب أف يشطخ إلى أكثخ مسا ذكخ "، ولكغ اإلماـ الشػوؼ يقػؿ: نخػ أال يشطخ إلى ما 

السحاسغ، ويكفي في اإلخبار عغ حدغ صاحب الػجو،  عجا الػجو والكفيغ، وذلظ لدببيغ: أف الػجو مجسع
 والكفاف كسا يقػؿ الشػوؼ يشبئاف عغ خرػبة الجدج وصبلبتو، فبل يشبغي تجاوز الػجو والكفيغ إلى غيخىسا ".

ح اإلماـ الشػوؼ أف يشطخ الخاشب إلى الػجو والكفيغ فقط.  ويخجِّ

ت السخأة، فمو أف يخسل إحجػ قخيباتو فتعصيو الدائجة، ىشا تعميق لصيف، لػ أراد ىحا الخاشب أف يدتديج مغ صفا
ىحا مغ السسكغ يخجح وىحا مباح، يقػؿ اإلماـ الشػوؼ: " إذا لع يسكشو الشطخ، استحب لو أف يبعث امخأًة يثق بيا، 

 تشطخ إليو وتخبخه ".

شة، فمػ كمَّفيا أو لػ كمَّف وىشاؾ نقصة ميسة ججًا في الخصبة، أحيانًا يكّمف اإلنداف امخأة ليدت ثقة، ليدت متجيِّ 
مثبَل زوجة أخيو أف تخصب لو، ىحه الدوجة ال تدسح أف تأتي مغ تشافديا في الجساؿ، فإذا أرسمَّيا إلى فتاٍة تحقق 
شسػحو فدتعصيو صفات مخالفة، فإذا أرسل اإلنداف امخأة لكي تخصب لو فيشبغي أف تكػف ثقًة، ورعًة، ال تكحب، 

ؿ، فأنا أعخؼ عذخات بل مئات الفتيات، البلتي رفزغ وىّغ في أعمى مدتػػ لغيخٍة ال تغيخ الرفات ال تبجِّ 
أصابت الخاشبة أو لحدٍج، أو لسذكمٍة، أو لعجاوٍة، أو لسشافدٍة، فاالبغ أو األخ بديط فإف قيل لو: الفتاة ال 

نًا ىحه الخاشبة التي ليدت تشاسبظ، فبيحا القزية انتيت، أو أنيا تعخج عخجًة خفيفة، وقج تكػف غيخ ذلظ، فأحيا
 ثقًة ربسا شػَّىت الحقيقة.

الحقيقة أف الحياة تحتاج إلى ورع، السؤمغ الرادؽ يتعامل مع السؤمشيغ، وباإليساف حج أدنى، السؤمغ ال يكحب، 
ا يصبع السؤمغ عمى الخبلؿ كمِّيا، إال الكحب والخيانة، أقػؿ لكع ىحا الكبلـ الجقيق: مؤمغ يكحب ؟ يتكّمع كبلمً 

 غيخ صحيح ؟ يفتخؼ ؟ يبالغ ؟ يصسذ السعالع ويذػِّه ؟ ىحا ليذ مؤمشًا، يجب أف تشقل الػاقع بأمانة.
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شبعًا في مػضػع إرساؿ الشداء لمخصبة ىحا ورد عغ الشبي عميو الربلة والدبلـ، بعث امخأًة تشطخ إلى مغ 
 خصبيا الشبي عميو الربلة والدبلـ.

وىي أف الحجيث الستػاتخ، يدتحيل الكحب فيو، فقج رواه الجسع الغفيخ عغ واألولى عشجنا قاعجة في الحجيث، 
الجسع الغفيخ يدتحيل التػاشؤ عمى الكحب، فإذا كاف اإلنداف حخيًرا عمى أف يخصب ىحه الفتاة، وكاف معو عشيا 

لو أف يخسل  معمػمات جيجة ججًا، فإذا أنبأتو امخأٌة ليذ مغ صالحيا أف تخصبيا لو برفات مشاقزة لسا يعَمع،
امخأًة أخخػ، فإذا جاء التػاتخ مػافقًا، فيخسل امخأة ثالثة، فإذا جاءت األوصاؼ متذابية، معشاىا كميغَّ صادقات، 
أما إذا كاف ىشاؾ تشاقس في الرفات، معشى ذلظ أف إحجاىغ ليذ ليا مرمحة في ىحا الدواج، فكْغ عاقبًل وال 

  تحكع إال بعج التثبت والتحقق.تكػف ألعػبة بيج األخخيات، كْغ عاقبًل فبل

بقي عميشا في الجرس القادـ إف شاء هللا تعالى نطخ السخصػبة إلى الخاشب، واستذارة الفتاة، واستذارة أميا، ىحه 
 مغ الترخفات التي تحقق السػدة بيغ الدوجيغ. 

 أسئمة متعمقة بالِخصبة

 ىشاؾ أسئمة متعّمقة بيحا السػضػع لعّميا ميسٌة ومفيجة:

 دؤاؿ األوؿ: ال

 متى يدسح لمخاشب بالشطخ إلى الفتاة ؟ قبل الخػض في التفاصيل األخخػ أـ بعجىا ؟ 

 الجػاب:

وهللا األولى واألصػب، واألكسل والذيء الذخعي أكثخ، أف يشطخ إلييا بعج أف يتفق الفخيقاف عمى كلِّ شيء، 
وتبقى الخؤية الحاسسة، أما ىشاؾ أكثخ مغ سبب لعجـ تحقق ىحا الدواج، فسا الفائجة مغ الشطخ إلييا ؟ فسثبًل أىل 

ية، ويخيج أف يخاىا، فبل داعي أف تخاىا ما داـ إرساليا الفتاة ال يدوجػف خارج بمجىع، والخاشب مقيع بجولة خميج
إلى ىحا البمج مخفػض، أو ال يدوجػف إال في بيت مدتقل، والخاشب ال يػجج عشجه بيت مدتقل، فمساذا تخيج أف 
تخاىا ؟ أكثخ الشاس أوؿ السخحمة الخؤية، فبل داعي لحلظ، فمظ أنت ضخوؼ وليع شخوط، فإذا تػافقت ضخوفظ مع 
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ع، اشمب أف تشطخ إلييا، أما أف يكػف التشاقس بيغ ضخوفظ وبيغ شخوشيع فميذ ىشاؾ حاجة أف تشطخ شخوشي
 إلييا.

 الدؤاؿ الثاني: 

 سألشي أخ سؤاال: ما رأيظ بتعجد الدوجات أسػًة بخسػؿ هللا صّمى هللا عميو وسّمع ؟ 

 الجػاب:

ذ واجبًا، واألصل ما داـ هللا عدَّ وجل خّمق تقخيبًا ألع يعجبظ مشو غيخ التعجد الميع صلِّ عميو ؟ التعجد مباح ولي
الشدبة بيغ الخجاؿ والشداء خسديغ بخسديغ، فاألصل زوجة واحجة، أما حيشسا تكػف السخأٌة عاقًخا، ىل األولى أف 
ج نصمقيا، وأف نمقييا في الصخيق، أـ أف ندسح ليحا الدوج السحخـو مغ الػلج بالدواج مغ ثانية ؟ ندسح لو بالدوا

 مغ الثانية.

امخأٌة مخيزة، األولى أف نصمقيا، ونمقييا في الصخيق، أـ أف ندسح لدوجيا السحخـو مشيا لعمة مخضيا أف يتدوج 
 ثانية ؟ نقػؿ لو: تدوج ثانية.

 رجٌل لو حالٌة خاصة، ال تكفيو امخأٌة واحجة، أندسح لو بالدنا أـ بالخميبلت، أـ بدوجة ثانية ؟ بدوجة ثانية.
الحخوب، مميػف قتيل في بعس الحخوب التي وقعت بيغ بمجيغ إسبلمييغ ودامت ثساني سشػات فقج فييا عقب 

 مميػف قتيل، فساذا نفعل ببقية الشداء ؟ نجفعيغ لبلنحخاؼ، أـ ندسح بالتعجد ؟ ندسح بالتعجد.

، أو امخأة مخيزة، أو امخأة ال إذًا التعجد مباح وليذ واجبًا، وتتزح إباحتو جميِّا في ىحه الطخوؼ، كامخأٌة ال تشجب
تحرغ زوجيا، ويخذى عميو أف يمتفت إلى غيخىا، أو أف الخجل ال تكفيو امخأٌة واحجة، أو عقب الحخوب 
والشكبات، في ىحه ضخوؼ إذا سسحشا بالتعجد في ىحه الطخوؼ، ال بجَّ مغ العجؿ التاـ ال السصمق، فالسصمق يذسل، 

 ميل القمب:

 ْت: َكاَف َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيْقِدُع َفَيْعِجُؿ َوَيُقػُؿ: َعْغ َعاِئَذَة َقالَ 

 )) المَُّيعَّ َىَحا َقْدِسي ِفيَسا َأْمِمُظ، َفال َتُمْسِشي ِفيَسا َتْسِمُظ َوال َأْمِمُظ (( 
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أو الػقت، فإذا كاف ىشاؾ حاجة، أما التاـ، الدكشى، أؼ أف البيتيغ في مدتػػ واحج، اإلنفاؽ اليػمي، السبيت 
 وكاف ىشاؾ قجرة، وكاف ىشاؾ عجؿ تاـ، فالتعجد مباحًا وىػ رأؼ الذخع.

 الدؤاؿ الثالث: 

إذا خصب رجٌل فتاًة ثع تدوجيا، وبعج الدواج اكتذف فييا عيبًا لع يعخفو قبل الدواج، فسا ىػ رأؼ الذخع بحلظ ؟ 
 فية عغ األنطار ؟ وىل مغ حق الخاشب أف يشطخ إلى مفاتشيا السخ

 الجػاب:

مثمسا تكمسشا سابقًا لو أف يشطخ إلى الػجو والكفيغ، وىشاؾ رأٍؼ ضعيف، لع يجسع عميو العمساء، أف يشطخ إلى 
أكثخ مغ ذلظ، أؼ لمذعخ، لكغ أف يشطخ إلى ما يشبغي أف ال يشطخ إليو، ال يجػز ىحا وىػ خبلؼ الفصخة، أما إذا 

ي كتب الفقو نرػا عمى العيػب التي تجيد لمدوج أف يفدخ العقج، فميذ كل عيب، اكتذف فييا عيبًا، العمساء ف
كأف يكػف عشجىا ثبلث أسشاف محذػة، خيخ إف شاء هللا، فأنت لظ عذخة أسشاف، لجيظ محذػة، فيشاؾ عيػب ال 

ـ وال تؤخخ، وليذ ىشاؾ إنداف خاٍؿ مغ العيػب، أو سميسًا مئة بالسئة، لكغ ىشاؾ عيػب الع مساء نرػا عمييا تقجِّ
 تسشع تحقيق مرمحة الدواج، ىحه تعالج في درٍس قادـ إف شاء هللا.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : الدواج العخفي 2 - 2الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، و الربلة و الدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا و زدنا عمسًا و أرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، 

باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ  وأرنا الباشل
 الرالحيغ. 

 الحكسة مغ تغييخ السػضػعات شْخُد الَسمِل:

أييا اإلخػة السؤمشػف، أنييشا في الجرس الساضي مػضػعات الخبا، وكاف مغ السسكغ أف نتابع في ىحا السػضػع 
دروًسا كثيخة، ولكغ أرػ أنا دائسًا أف السػضػع إذا عالجشاه وقًتا محجوًدا، وانتقمشا إلى غيخه، فإذا وججنا حاجًة عجنا 

اـ بذغف عمى دروس الفقو، فالسػضػع إذا استسخ شػيبًل أشعخ أنا إليو بعج حيغ، ىحا أقخب إلى إقباؿ اإلخػة الكخ 
أف اإلخػة الكخاـ يذعخوف باإلشباع، مػضػع الخبا مػضػع كبيخ ججًا، أخحنا مشو السػضػعات األساسية، والسيسا 

 مػضػع القخض الحدغ، ومػضػع السزاربة. 

 مقجمة لمدواج العخفي:

حقيق قخأتو ونشتقل اآلف إلى مػضػع أثاره في نفدي ت
في جخيجة يػمية حػؿ الدواج العخفي، وكثيخًا ما 
أدعى إلى عقج زواج عخفي فأرفس أشج الخفس، 

 .وكثيخًا ما أسأؿ عغ ىحا السػضػع 

والحؼ أدىذشي أف إخػًة كخامًا كثيخيغ يخيجوف إذا 
زوجػا بشاتيع أف يعقجوا زواجًا عخفيًا، والدواج العخفي 

حكسة الذخعية، ىػ الدواج الحؼ يقع خارج الس
والحقيقة أّف الحؼ أدىذشي أف ىشاؾ مآسي ال حرخ 
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 ليا ذكخىا القاضي الذخعي، مآسي ال حرخ ليا تشتج عغ الدواج العخفي الحؼ يقع خارج السحكسة الذخعية.
قبل أف نخػض في ىحا السػضػع البج مغ التسييج، قبل مئة عاـ إذا أردت أف تذتخؼ بيتًا يكفي أف يقع بيشظ وبيغ 

احب البيت إيجاب وقبػؿ شفيياف، وأف تدمسو الثسغ، وأف يعصيظ السفتاح، وقبل مئة عاـ لع يكغ مغ إجخاء ص
لذخاء البيت إال ىحا اإلجخاء، إيجاب وقبػؿ، واألولى الذيػد، ودفع الثسغ، وأخح مفتاح البيت، وانتيى عقج شخاء 

بيتًا، وأف تجفع ثسشو خسدة مبلييغ ليخة، وىػ  البيت، أنت اآلف أييا األخ الكخيع ىل يعقل أف تخضى أف تذتخؼ 
بيت صغيخ، وأف تأخح مغ صاحبو السفتاح، والدبلـ عميكع، إف قبمت أف تذتخؼ ىحا البيت بيحه الصخيقة فدوج 
ابشتظ بالصخيقة األولى، أف يأتي شيخ، وأف يقخأ لظ الفاتحة، وأف يجخؼ إيجابًا وقبػاًل، وعمى ميخ، وبعس الذيػد، 

 مخ. وانتيى األ

 لكل عرخ شخيقة في تثبيت الحقػؽ:

 الحؼ أريج أف أقػلو لكع ىػ أف هللا سبحانو وتعالى حيشسا قاؿ:

ُكْع وَ  وا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػٍَّة َوِمْغ ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْخِىُبػَف ِبِو َعُجوَّ َّللَِّ َوَعُجوَّ َآَخِخيَغ ِمْغ ُدوِنِيْع اَل ﴿ َوَأِعجُّ
ُ َيْعَمُسُيْع َوَما ُتْشِفُقػا ِمْغ َشْيٍء ِفي َسِبيِل َّللَِّ ُيَػؼَّ ِإَلْيُكْع َوَأْنُتْع اَل ُتْطَمُسػفَ َتْعمَ   ﴾ ُسػَنُيُع َّللَّ

 ) سػرة األنفاؿ (

قاؿ: ) ِمْغ ُقػٍَّة ( ليذيخ إلى أف لكل عرخ قػتو، فقج تكػف القػة في عيج الشبي بتزسيخ الخيػؿ، وشحح الديف، 
يأتي عرخ تربح فيو القػة قػة معمػمات، وقػة أقسار صشاعية، وقػة أشعة ليدر، وقػة القشابل العشقػدية، وقػة وقج 

القشابل الحكية، وقػة األسمحة الذاممة، وقػة اإلعجاد الشفدي، وقػة اإلعبلـ، ىحه كميا مغ القػة، ) ِمْغ ُقػٍَّة ( أراد 
 القػة التي ترمح لكل عرخ.

ؤكج لكع أف لكل عرخ شخيقة في تثبيت الحقػؽ، لكل عرخ بحدب التعقيجات، وحدب تصػر سقت ىحا الكبلـ أل
السجتسعات، لكل عرخ شخيقة في تثبيت الحقػؽ، كسا أنو اليـػ ال يسكغ أف تخضى أف تذتخؼ بيتًا، وأف تجفع 

 ظ وشخاؤؾ ال قيسة لو.ثسشو، وأف تأخح السفتاح، بل البج مغ تدجيل ىحه السمكية في الدجبلت الخسسية، وإال فبيع
الحؼ أثار ىحا السػضػع أنو في قرخ العجؿ قبل أياـ نذبت مذاجخة كادت تػدؼ بحياة اثشيغ، بيغ رجميغ 
يخترساف عمى امخأة واحجة، كلّّ يقػؿ: ىحه زوجتي، وىي متدوجة مغ األوؿ بعقج عخفي، ومغ الثاني بعقج عخفي، 
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قرز كثيخة سأروؼ بعزيا إف قجرني هللا عد وجل لمسآسي التي العقج العخفي ليذ لو أصل عشج الجولة، وىشاؾ 
 تجخؼ اآلف في مجتسعشا مغ جخاء العقج العخفي. 

 ما ىػ العقج الذخعي ؟

 ما ىػ العقج الذخعي في األساس ؟ ال يتع عقج، وال يشعقج عقج، وال يرح عقج إال بذخوط: 

حه السخأة التي تعقج عمييا عقج الشكاح ليدت أحج مغ ىحه الذخوط السحمية الكمية، السحمية الكمية أف تكػف ى
السحاـر عمى التأبيج، أـ، أخت، ابشة، زوجة، ىشاؾ مذكبلت تقع اآلف، أخت مغ الخضاع البج مغ التفخيق بيغ 
الدوجيغ، يجب أف تكػف السخأة التي يتع عمييا عقج الدواج محبًل أصميًا لمدواج، فإذا كانت أحج السحاـر عغ عمع 

خ عمع، شبعًا أكثخ إشكاؿ يقع في األخت مغ الخضاع، فإف كانت إحجػ السحاـر عمى التأبيج، والسيسا أو عغ غي
 األخت مغ الخضاع ىحا العقج باشل، ويجب أف يشفدخ فػرًا.

ويشبغي أف تكػف ىحه السخأة التي تعقج عمييا العقج 
الذخعي محبًل فخعيًا لدواجظ، فسا السحل الفخعي ؟ أف 

حخمة مؤقتة تسشعظ مغ الدواج بيا، ال تكػف ىشاؾ 
كأف تكػف أختًا لدوجتظ، مادامت األولى عمى 
عرستظ فالثانية محخمة تحخيسًا مؤقتًا، أف ال تكػف 
مصمقًة تصميقًا رجعيًا بعجة، فسا دامت السخأة معتجة ال 
فيجػز عقج الدواج عمييا، ىحا شخط إجخائي، إف صح 

ومحبًل فخعيًا  التعبيخ، أف تكػف محبًل أصميًا لمدواج
لو، السحل األصمي أف ال تكػف محخمًة عمى التأبيج، والسحل الفخعي أف ال تكػف محخمًة عمى التػقيت، لكغ أجسع 
العمساء عمى أف الدواج ال يكػف شخعيًا إال إذا كاف عمى التأبيج ال عمى التػقيت، فيجب أف تشعقج نية الدوج عمى 

 فقج أخل بأحج أركاف العقج. تأبيج ىحا العقج، فإذا أراد التػقيت

إذا سافخ اإلنداف يقػؿ: أنا أفزل مغ أف أبقى ببل زوجة، وأنا سػؼ أستقخ خسذ سشػات في ىحا البمج األجشبي 
حتى أتدوج امخأة، وعشجما يكخمشي هللا عد وجل بالجكتػراه أشمقيا، وأتدوج امخأة مغ بمجؼ، ىحا العقج عمى التػقيت 

 عقج باشل.
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ية نبحث فييا في وقت آخخ، إذا استجعى إنداف مأذوف السحكسة، وصار أماـ السأذوف إيجاب ىشاؾ قزية خبلف
وقبػؿ، وميخ وشاىجؼ عجؿ، وولي، وتست أركاف الدواج، الفتاة، وولييا، وشاىجا عجؿ، وميخ وإيجاب، وقبػؿ، 

يعمسو القاضي، نقػؿ: في فيحا العقج في ضاىخه شخعي، أما إذا نػػ الدوج التػقيت فيحا ال يعمسو العاقج، وال 
ضاىخ ىحا العقج عقج شخعي، أما في مػضػع التػقيت والتأبيج فيحا مػكػؿ إلى نية الدوج، فإف نػػ التػقيت فقج 
وقع في إثٍع كبيخ، وربسا كاف عقج زواجو باشبًل، وربسا أمزى ىحه الفتخة كميا في رأؼ بعس العمساء مدتشبصيغ 

 و عمى التػقيت.ىحا مغ بعس األحاديث زانيًا، ألن

مغ شخوط العقج وأركانو التأبيج، فإف نػيت التػقيت فقج أخممت بأحج أركاف عقج الدواج، ألف ىحه الفتاة لػ أنيا 
أختظ، أو لػ أنيا ابشتظ فبل تخضى ال أنت وال ىي أف يتدوجيا رجل ألمج محجود، شبعًا ىحا شيء معخوؼ عشجكع 

ججًا، في سغ آخخ تشتقل إلى شػر آخخ، تربح أـ ألوالد، في شػر آخخ جسيعًا، أف السخأة في سغ الدواج مقبػلة 
تربح ججة، كل شػر مغ أشػار حياتيا ليا ميدة، ومكانة، وليا إشعاع، وليا وضيفة، فإذا استستعت بيا شابًة، 

 لعقج.ورميتيا كيمًة مغ يأخحىا في ىحا الدغ ؟ قج قزيت عمى مدتقبميا، إذًا التأبيج ال التػقيت أحج أركاف ا

 ممخز شخوط عقج الشكاح الذخعي:

 أف تكػف السخأة محال أصميا لمدواج: – 1

أضع بيغ أيجيكع أركاف العقج الذخعي: أف تكػف الدوجة محبًل أصميًا لمدواج، أؼ أف ال تكػف محخمًة عمى التأبيج 
.  مغ السحاـر

 أف تكػف السخأة محال فخعيا لمدواج: – 2

أؼ أف ال تكػف محخمًة عمى التػقيت، كأف تكػف أخت الدوجة، أو أف تكػف مصمقة  وأف تكػف محبًل فخعيًا لمدواج،
بعجة، الذخط الثاني أف تكػف نية التأبيج واضحًة في ذىغ الدوج وإال أخل بذخط أساسي وركغ أساسي مغ أركاف 

 الدواج.
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 الذيادة: – 3

يعمغ، ال يػجج زواج سخؼ كسا ذكخت لكع الذيء الثاني: الذيادة، ألف الدواج أساسو شخيق مذخوع، يشبغي أف 
في دروس سابقة، ديششا ديغ الحق، وديغ هللا عد وجل، وال يػجج شيء مخفي، وال شيء يدتحيا بو، وال يػجج 
شيء ال يسكغ أف يقاؿ لمشاس جسيعًا عمى رؤوس الخبلئق، لحلظ لػ دخمت إلى الجامع األمػؼ، وأيقشت أف فيو 

صبلة الجسعة، ثع شعخت أف أبػاب ىحا السدجج مغمقة، فربلة ىؤالء الشاس  أكثخ مغ مئة ألف مرلٍّ يؤدوف 
جسيعًا باشمة، ألف صبلة الجسعة صبلة عامة، فإذا غمقت األبػاب أصبحت الربلة خاصة، ىشاؾ شيء تخاؼ 
مشو، وال أف تقػلو لمشاس، وىشاؾ شيء تدتحي أف تقػلو لمشاس، إذًا ىحا ليذ ديغ هللا عد وجل، ديغ هللا ال يدتحيا 

يخذى أف يقاؿ عمى رؤوس األشياد، كحلظ مئة ألف يرمػف في جامع يؤميع إماـ، يخصب فييع خصيب، إذا 
 غمقت األبػاب فالربلة باشمة.

 اإلعالف: – 4

اآلف إذا لع يذيج ىحا الدواج شيػد عجوؿ، ولع يعمغ ىحا الدواج، ولع يذع في السجيشة أف فبلًنا زوج فبلنة، فقج 
بأحج أركاف عقج الدواج، لحلظ قالػا: لػ أف إنداًف أراد أف يتدوج امخأة ثانية، وعقج عقجًا عخفيًا كسا أخل الدوجاف 

قمت قبل قميل، ورجا الذيػد أف يكتسػا عميو ىحا الدواج، ىحا الدواج باشل، إذا تػاشأ الدوج مع الذيػد عمى 
 .وىػ إعبلف الدواج كتساف الدواج فالدواج باشل، ألنظ أخممت بأحج أركانو األساسية،

وىحا الحؼ يفعمو الشاس مع أنو صار شيًئا مؤذًيا 
مدعًجا مغ إشبلؽ أبػاؽ الديارات، لكشو شخعي، ىع 
ال يدتحيػف بيحا الدواج، فبلنة زوجة فبلف، ألف هللا 
سبحانو وتعالى شخع الدواج، فالذيء الحؼ شخعو هللا 
 ال تدتحي بو، يجب أف تدتحي مغ السعرية.
أحيانا إذا تدوج إنداف زوجة ثانية، ولدبب جػىخؼ 
أو غيخ جػىخؼ، لكغ أنا أقػؿ: ىحا أفزل مميػف مخة 
مغ عبلقة مذبػىة خارج الدواج، تمظ معرية، أما 
ىحه شاعة، فبل يشبغي أف نحل العخؼ محل الذخع، ىشاؾ أسباب، وضخوؼ، وببل أسباب، وببل ضخوؼ، ماداـ 
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يشاؾ زواج آخخ، وىحا أىػف مغ الدنا، وأىػف مغ إشبلؽ البرخ في الحخاـ، وأىػف ىشاؾ عجالة، وكفاءة، وقػة، ف
 مغ االنحخاؼ، فالحبلؿ ما أحمو هللا، والحخاـ ما حخمو هللا.

ديغ هللا عد وجل ال يدتحيا مشو، وال يخذى أف يقاؿ عمى رؤوس األشياد، كحلظ مئة ألف يرمػف في جامع 
 غمقت األبػاب فالربلة باشمة.يؤميع إماـ، يخصب فييع خصيب، إذا 

إّف الدواج الدخؼ مذكمة، ولػ فخضشا أف الدوج ال يحب أف يخبخ أحجًا أنو تدوج، وىحه التي ىي زوجتو إذا حسمت 
مشو ماذا يقػؿ لمشاس ؟ لساذا نخفي الدواج ؟ لحلظ في كتب الفقو بحث شػيل عغ الدواج الدخؼ، وفي أرجح 

بأحج أركاف الدواج، إذًا تػاشؤ الدوج مع الذيػد عمى كتساف ىحا الدواج عغ األقػاؿ أنو زواج أخل فيو الدوج 
أىمو، أو عغ زوجتو الدابقة ال يجػز، وكثيخ مغ الدوجات تتفاجأ بعج عذخ سشػات أف ليا ضخة، الدوج ذكي ججًا، 

لسحل، ويكػف األمخ يختمف إلى الدوجة الثانية في أثشاء الشيار وقت الغجاء، يقػؿ: أنا عشجؼ مػسع، وأتغجػ في ا
خبلؼ ذلظ، عشجه زوجة ثانية، تكتذف ىحه الدوجة بعج أمج شػيل أف ليا ضخة، فإخفاء ىحا الدواج إخبلؿ بأحج 

 شخوط عقج الدواج.

 الخضا: – 5

شيء آخخ الخضا، رضاء الدوج أو الدوجة، أو عجـ اإلكخاه ىػ أحج شخوط الدواج األساسية، وأحج أركانو، لحلظ 
مػضف عقج القخاف ال يعج العقج ماضيًا إال إذا تػجو إلى الفتاة، وسأليا: ىل أنت راضية بفبلف ؟ تخوف السأذوف 

وىل أنِت راضية بالسيخ الفبلني ؟ فإذا قالت: نعع، أو صستت، وصستيا كسا قاؿ عميو الربلة والدبلـ إذنيا، ألف 
، ىػ أراده غشيًا ليحل مذكبلتو، وىػ كبيخ رضاء الدوجة أساسي، وأحيانًا تتحقق مرمحة األب بدوج ال تحبو ابشتو

 في الدغ، وليذ ىشاؾ تشاسب بيغ الدوج واالبشة، وإذا رفزت فبل يشعقج الدواج.

ىشاؾ بعس الرشاديق في السرارؼ لو مفتاحاف، مفتاح مع صاحب الػديعة، ومفتاح مع مجيخ السرخؼ، ال 
حا السثل يشصبق عمى الدواج، ال يشعقج العقج إال إذا يفتح ىحا الرشجوؽ إال إذا اجتسع السفتاحاف دفعة واحجة، ى

وافقت الفتاة عمى ىحا الدوج، ووافق ولييا عمى ىحا الدوج، فسػافقتيا تشحرخ في أنيا قبمت بو زوجًا مغ حيث 
الذكل، وىشاؾ عػامل تعتمج في نفذ الفتاة، لكغ مػافقة الػلي، وىػ أخبخ بالخجاؿ، يعخؼ الخجاؿ، ويعخؼ 

يعخؼ البخؼء مغ الكاذب، والرادؽ مغ الكاذب، والسشحخؼ مغ السدتقيع، ىحا يعخفو األب أضعاؼ أالعيبيع، و 
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ما تعخؼ الفتاة، فسػافقة الػلي تتجو إلى حقيقة ىحا الخجل، ومػافقة الفتاة تتجو إلى أنو يخضييا أف يكػف ىحا 
 الذخز الحؼ أماميا زوجًا ليا، فالخضا شخط أساسي مغ شخوط عقج الشكاح.

 تعييغ الدوجيغ: – 6

ىل ترجقػف أف مغ شخوط عقج الشكاح تعييغ الدوجيغ، سػؼ أزوجظ ابشتي، والجتو رأت فتاًة جسيمًة ججًا، تع عقج 
الدواج، وتع تدويج فبلف مغ كخيسة فبلف، وعشجه ابشة كاسجة فأعصاه إياىا، البج مغ تعييغ اسع الفتاة، وإال كاف 

عمػا ىحا، فالحؼ ضيخت أمامو ادعت ليا اسسًا غيخ اسسيا الحقيقي، فمسا الدواج باشبل، وىشاؾ أشخاص كثيخوف ف
جاء القاضي، أو مأذوف الدواج صخح باالسع الحؼ اقتخف معو مع الفتاة، فمسا جاء يـػ الجخػؿ رأػ فتاة أخخػ، 

فتخ شػيبل، والسيخ متأخخ كبيخ ججًا، فبلبج مغ تعييغ اسع الدوج واسع الدوجة في عقج الشكاح، وعشجما تخػ الج
 واالسع والذاىج والسيخ والجقة ىحا كمو أساسو شخعي.

 العقج في غيخ اإلحخاـ بالحج أو العسخة: – 7

 إّف أؼ عقج زواج تع في أثشاء الحج أو العسخة فيػ باشل، ألنو قاؿ تعالى: 

ُفُدػَؽ َواَل ِجَجاَؿ ِفي اْلَحجِّ َوَما َتْفَعُمػا ِمْغ َخْيٍخ ﴿ اْلَحجُّ َأْشُيٌخ َمْعُمػَماٌت َفَسْغ َفَخَض ِفيِيغَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل 
ُدوا َفِإفَّ َخْيَخ الدَّاِد التَّْقَػى َواتَُّقػِف َيا ُأوِلي اأْلَْلَباِب ﴾ ُ َوَتَدوَّ  َيْعَمْسُو َّللَّ

 ) سػرة البقخة (

 يغ الدوجيغ، وعجـ اإلحخاـ بحج أو عسخة.إذًا السحمية الكمية، والسحمية الفخعية، والتأبيج، والذيادة، والخضا وتعي

 تعييغ السيخ: – 8

و الرجاؽ ىػ السيخ، وأؼ زواج مغ دوف صجاؽ فيػ فاسج، والفاسج غيخ الباشل، الباشل ال يشعقج أصبًل، أما 
 الفاسج فيرحح.
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 عجـ السخض: – 9

أسخ ىحه البمجة خصبيا شاب ملء سسعتع مشي قرتيغ أو ثبلًثا، القرة التي ذكخُتيا مخة أف فتاة مغ أسخة جيجة مغ 
الدسع والبرخ، وتع عقج الدواج، وال أدرؼ كيف جاء الدوج بذيادة شبية صػرية، وبقي الدوج مع الدوجة سشٍة 
، زىخ أـ  بأكسميا يسزياف كسا قاؿ محخر ىحه القرة أجسل أياـ حياتيسا، وكاف حجيثيسا حػؿ لػف غخفة الشـػ

ب البيت، اضصخ إلى أف يتحرل عمى شيادة سيارة، ذىب ليتبخع بالجـ، سساوؼ، حػؿ نػع األثاث، وحػؿ تختي
فإذا ىػ مراب باإليجز، إذًا أنا أرػ بعج فذػ ىحا السخض في بمجتشا، وبعج فذػ ىحا السخض مغ ِقبل مغ سافخوا 

فاؿ في عيشيو، ميسا إلى ببلد الغخب، أنا أرػ أف ال يقبل والج فتاة ميسا بجا لظ الذاب حييًا لصيفًا بخيئًا بخاءة األش
بجا لظ كحلظ فأنا أنرح أولياء األمػر أف يصالبػا األزواج بذيادة صحية حقيقية، مع األسف الذجيج معطع 
الذيادات اآلف صػرية شكمية، أحيانًا ليذ مػضػع اإليجز، تزاد دـ، يكػف ىشاؾ زمختاف دمػيتاف متزادتاف، 

ة غالية ججًا، وغيخ متػافخة أحيانًا، وإال كسا يقػؿ بعس األشباء: فيشتج مغ الدواج مخاشخ عمى حياة الفتاة، وأدوي
 الجـ يشحل، فمحلظ الذيادة الصبية الحقيقية البج مشيا قبل عقج الدواج.

أما اآلف فيشاؾ خصخ آخخ، ىشاؾ قرة اليـػ قخأتيا 
في الجخيجة تزاؼ إلى القرتيغ الدابقتيغ، امخأة 

أصيبت بسخض عسخىا سبعػف عامًا متقجمة في الدغ، 
عزاؿ، وأىميا ميدػر الحاؿ، فدافخت إلى ببلد 
الغخب لتجخؼ عسمية زرع، أخحت معيا أحب أبشائيا 
إلييا، أصغخىع، وفي ىحه الببلد كاف مع أمو في 
أغمب األحياف، زمخة دـ ىحه األـ نادرة، ففي أثشاء 
العسمية حجث نديف شجيج، وليذ في السدتذفى دـ 

األمخ عمى ابشيا، فمسا فحز دمو كاف دمو مشاسبًا ألمو، فأعصاىا مغ دمو، والعسمية  مغ ىحه الدمخة، فعخض ىحا
تست بشجاح، وانتيت العسمية، وعادت األـ مع ابشيا إلى البمجة، بعج سشة بجأت اآلالـ في األـ، واألوجاع، واألسقاـ 

سبعػف سشة، ومطيخىا بالتعبيخ السألػؼ بعج األوراـ، األشباء شّكػا في أمخىا، دوف أف يعمسػىا، شبعًا امخأة عسخىا 
محافطة مغ أسخة ديشة، فسا ذكخ الصبيب نػع الفحز، بل قاؿ ليا: البج مغ فحز الجـ، فمسا فحز دميا إذ ىي 
مرابة باإليجز، فػرًا حجخ عمييا، وأجخؼ معيا تحقيق، قالت ليع: أنا ال أعخؼ سػػ زوجي، ما ىحا الكبلـ ؟ أنا 
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وجي تػفي مغ عذخ سشػات، وال أعخؼ رجبًل آخخ في حياتي إال زوجي، ما ىحا الكبلـ ؟ امخأة مدمسة عفيفة، وز 
فمسا تابعػا التحقيق معيا متابعًة دقيقة، وضيقػا عمييا قالت: أنا كشت في أوربا، وكاف معي ابشي، وأعصاني الجـ، 

شسا كاف مع أمو في الدفخ، أحزخوا ابشيا، فإذا ىػ مراب باإليجز، ضيقػا عميو فاعتخؼ بعبلقٍة مع فتاٍة حي
 حيشسا كاف معيا غاب عشيا قميبًل، وأجخػ عبلقًة مذبػىة مع فتاة.

حجثشي أخ شبيب قاؿ لي: فحرت مئة فتاة تستيغ البغاء في فخندا، وىحه القرة مغ خسذ سشػات، فإذا ثبلثة 
اإليجز، وقمت: ثبلثة أرباع وثبلثػف بالسئة مرابات باإليجز، أنا ألقيت خصبة إذاعية قبل سشتيغ تحجثت عغ 

السميػف يحسمػف ىحا السخض في أمخيكا، وقعت تحت يجؼ نذخة قبل أياـ صاروا عذخيغ مميػًنا، اآلف ػ والفزل هلل 
عد وجل ػ ال يسكغ أف يجخل أحج إلى القصخ بعج إقامٍة مجيجة في أوربا أو في أمخيكا أو في إفخيقيا إال ويمـد 

 بفحز دمو.

واج عجـ السخض، مدتقبل ابشتظ، مدتقبل ابشظ، أنا أتسشى عمى اآلباء أف ال يقبمػا بذيادٍة مغ أركاف عقج الد 
صػرية، مع األسف الذجيج معطع الذيادات صػرية، وأّؼ شبيب لجػ فحز السجعػ فبلف ابغ فبلنة تبيغ أنو 

ًجا يعانػف األَمّخيغ مغ سميع مغ كل األمخاض، ىحه خيانة لؤلمانة، شبعًا زمخة الجـ ميسة ججًا، ألف ىشاؾ أزوا
تزاد زمختي الجـ مع زوجاتيع، كل والدة تحتاج إلى إبخة ثسشيا اثشا عذخ ألف ليخة، أو خسدة آالؼ ليخة، ال 
أعخؼ ثسشيا تقخيبًا، وإال يشحّل دـ األـ، لػجػد تزاد بيغ زمختي الجـ، إذًا: مغ لػاـز عقج الدواج خمػ الدوجيغ مغ 

 حية.السخض ىحا عغ شخيق شيادة ص

 قرز مغ واقع الشاس عبخة لمشاس:

القرة األولى لخجل ذىب إلى أمخيكا وعاد ليكػف زوجًا، لو زوجة في الذاـ وفية، وبعج سشة أنجب مشيا ولًجا، 
واكتذف أنو مراب بالسخض، عشجما كاف ىشاؾ وزوجتو مرابة وشفمو مراب، حرج ىحا السخض أسخًة بأكسميا 

 أبييا. عجا فتاة كانت قج ولجت قبل مخض

 والقرة الثانية ذكختيا قبل قميل.

 والثالثة ذكختيا آنفًا، إذًا: خمػ اإلنداف مغ السخض شخط أساسي في عقج الدواج. 
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 وجػد ولّي السخأة: – 11

الػلي في أرجح األقػاؿ، وفي أقػػ السحاىب البج مغ ولي يتػلى أمخ تدويج الفتاة، والسيسا إذا كانت بكخًا، ألف 
يا، فيي في شبيعتيا بخاءة، شبيعتيا ضسغ البيت، ساكشة ترجؽ ما يقاؿ ليا، أكثخ السذكبلت الفتاة يغخر ب

العػيرة في الدواج أساسيا فتاة غخر بيا، شبعًا الخجل أقجر عمى االحتياؿ مغ الفتاة، ىي ترجؽ، والسيسا إذا 
شخوط، الفتاة حيشسا تشذأ في كشف كانت متميفًة لدوج قج يكحب عمييا، والسيسا في ماضيو، لحلظ البيت السدمع لو 

أب مدمع فيو انزباط، وشخوط قاسية ججًا، حيشسا تتفمت الفتاة مغ رعاية أبييا، أو تشذأ في بيت غيخ مشزبط 
 فيشاؾ مذكبلت ال حرخ ليا. 

 عػدة إلى الحجيث عغ الدواج العخفي:

يا سيجؼ عشجنا زواج، بيحه البداشة، اآلف عػدة إلى الدواج العخفي، زواج الذيخ، يقػؿ لظ: إماـ في أؼ جامع: 
وىػ يرجؽ، ويأتي العخوس، ويكػف اإليجاب والقبػؿ والذاىجاف، وانتيى األمخ، قج تكػف ىحه الدوجة الزالت في 
 عرسة زوج آخخ، فالدوج الثاني آثع إثسًا كبيخًا ججًا، ال يعقل أف تكػف امخأة لخجميغ، ىحا مدتحيل.

تقبل أنت بذخاء بيت عمى أساس أف تجفع ثسشو وتتدمع البيت، كحلظ ال تقبل أف مخة ثانية كسا أنو ال يسكغ أف 
 تدوج ابشتظ زواجًا عخفيًا. 

 اآلثار الستختبة عغ العقج الذخعي:

 العقج الذخعي ماذا يتختب عميو ؟ 

 أواًل: السيخ.

 ثانيًا: الشفقة.

 ثالثًا: الستابعة.

 رابعًا: التػارث.
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 خامدًا: ندب األوالد.

 حخمة السراىخة. سادسًا:

 ىحا الدواج يعشي أف فيو ميًخا، أيغ حق ىحه الفتاة ؟

مخة كشت عشج صجيق لي في قرخ العجؿ، ىػ قاضي التحقيق األوؿ، بيششا صجاقة، زرتو في مكتبو، فػجئت أنو 
يحقق في جخيسة قتل وقعت في دمذق، والقرة مغ عذخ سشػات، فجمدت أتابع باىتساـ مجخيات التحقيق، فجأًة 
فتح الباب، وأشل مشو شاب، لفت نطخؼ أف قاضي التحقيق األوؿ نطخ إلى ىحا الذاب بابتدامٍة، وقاؿ لو: تعاؿ، 
تخؾ مغ يجه التحقيق في جخيسة القتل، وسألو عغ اسسو، وقاؿ لو: متى تدوجتيا يا بشي ؟ قاؿ لو: مشح سشتيغ، 

ي، وأنو صخح بأنو تدوجيا قبل عاميغ، وعمى وأشار إلى الكاتب أف يكتب كتابة سخيعة، أنو حزخ فبلف الفبلن
 ميخ كحا، وقاؿ لو: تعاؿ وقع، ومع الدبلمة.

حجث في نفدي سؤاؿ: ىل مغ السعقػؿ لقاضي تحقيق يحقق في جخيسة قتل، وكاف في أدؽ تفاصيل الجخيسة، 
سجه إلى حيغ، ويدأؿ وأنا أتابعيا باىتساـ، فيفتح الباب شاب، ويجخل فيقصع العسل مغ يجيو، ويمغي التحقيق، ويج

الذاب: متى تدوجتيا ؟ وىػ شعخ أني تداءلت في نفدي، ماذا فعل ىحا ؟ فقاؿ لي: أستاذ، ىحا زواج عخفي، إف 
التقى بأحج السحاميغ يقػؿ لو: أنكخ الدواج، فزاعت حقػؽ الفتاة، لسجخد أف يشكخ الدوج زواجًا عخفيًا فيحه ليدت 

أخخػ، وال شيػد، ال يػجج إاّل اليسيغ، الكاذب قالػا لو: تحمف ؟ فقاؿ: جاء زوجتو، وال يػجج شخيقة شبعًا إثبات 
 الفخج، انتيت القزية، فيحه زوجة، وحامل، وعشج الشاس زوجة، فتربح زانية.

أخصخ شيء أف يشكخ الدوج زواجو مغ ىحه الفتاة، أما عشجما يأتي مػضف السحكسة، ويأخح تػقيع الدوج، وولي 
، انتيى األمخ، ما الفخؽ بيغ عقج شخكة في محكسة البجاية، وبيغ عقج شخكة مكتػب، لكغ الفتاة، ويدجل السيخ

مغ دوف محكسة ؟ أوؿ شيء يقػؿ لظ: ىحا ليذ تػقيعي، ذىبت الجعػػ القزائية ثساني سشػات، خبخاء تػقيع، 
اإلنداف حيشسا يفخط تػقيعو، ال ليذ تػقيعو، لحلظ فإف اإلنداف العاقل ىػ الحؼ ال يزصخ إلى دخػؿ السحاكع، 

يجفع الثسغ باىطًا، إذًا ىحا قاضي التحقيق قصع التحقيق في جخيسة قتل، ودعا ىحا الذاب، وقاؿ لي: ىحا زواج 
عخفي، لػ أنو التقى بإنداف غيخ مشزبط شخعًا أو ديشًا يقػؿ لو: أنكخ الدواج، وانتيى األمخ، فإذا لع يكغ ىشاؾ 
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مف اليسيغ فيػ في حل مغ ىحا الدواج، تقػؿ لي: السيخ الستأخخ ثبلثػف ألًفا، شيػد، ال يػجج غيخ اليسيغ، فإذا ح
 أو مئة ألف، لكغ انتيى.

سبحاف هللا ! أساس الذخع حتى يفخغظ هللا عد وجل 
لعبادتو، انطخوا دعػػ في قرخ العجؿ تبقى سبع 
سشػات، تتحصع أسختاف، وفي آخخ السصاؼ ال غالب 

أنا لع أجج مذكمة في  وال مغمػب، وىحا مغ التقريخ،
قرخ العجؿ إال سببيا مخالفة الذخع، ودخمشا في 
متاىة الجعاوؼ والقزاة، وأنػاع القزاة، وىؤالء 
القزاة بعزيع نديو، وبعزيع غيخ نديو، وبعزيع 
يتيسو بعس بالشداىة، وىػ نديو، والسحامػف السؤمشػف 

جخل إلى قرخ العجؿ، وتػكل محاميغ، وتعمق مع قمة، والكثخ بعيجوف عغ إحقاؽ الحق، فحيشسا تزصخ إلى أف ت
القزاة، أيغ بقيت الربلة ؟ تعكخت صبلتظ، عمى قجر السدتصاع وضح أمػرؾ، اكتب سشًجا لمقخض، وعقجًا 
لمذخاكة، وسجمو في محكسة البجاية، فسيسا بحلت مغ جيج ومغ وقت لػ تكمفت عشج السحاميغ مبالغ كبيخة أىػف 

 بكثيخ مغ إنكار الذخكة.

اىج اثشاف بشاء يرمح لسذخوع، فجخمػا فيو شخاكة، ىحه القرة وقعت تحت سسعي وبرخؼ، ىحا السذخوع كمف ش
ثبلثيغ ألًفا، وىع اثشاف، فقاؿ أحجىسا لآلخخ: ىحه خسدة عذخ ألًفا، ىحا السذخوع راج، ولكغ باتفاؽ شفيي، كل 

سشػات قاؿ لو، السبمغ أخحتو، وهللا يجديظ  سشة يعصيو خسدة آالؼ، وما ضشيا األوؿ أنيا مغ األرباح، بعج ثبلث
: السذخوع اآلف قيستو حػالي عذخة مبلييغ،  الخيخ، وقاؿ لو: السبمغ أخحتو مشظ َديًشا، قاؿ لي الصخؼ السطمـػ

 وأساسو ثبلثػف ألفًا.

عي أف سؤاؿ: إذا تداىل اإلنداف في العقػد، وسسح لمذيصاف أف يغػيو، ويصسعو بالساؿ الحخاـ، أال تعتقجوف م
الصخؼ األوؿ الستداىل آثع، أنت إذا قيجت أخاؾ بعقج أصػلي مدجل في محكسة البجاية فقج مشعتو عغ الساؿ 

 الحخاـ، وحرشتو مغ السعرية، ولسا تداىمت معو فقج أغػيتو بالسعرية، فأنت آثع مثمو.
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اب ضعيف اإليساف، إذا تخؾ رجل مبمًغا مغ الساؿ عمى شخؼ شاولة في محل تجارؼ، وىشاؾ زبائغ، ودخل ش
ووجج خسدسئة، وشعخ أف في السحل مذكمة، التفت صاحب السحل، فأخحىا، وسار في شخيقو، ىحا يعج سارؽ 

 شبعًا، ىل تطغ أف صاحب السحل الحؼ وضع السبمغ عمى الصاولة ببل مباالة ليذ آثًسا.

ا أغخػ الذيصاف ىحا أنا مخ معي بعس الشرػص أف إثع صاحب السحل أشج، لػ وضع السبمغ في الجرج لس
الذباب بسالو، فكل إنداف يدّيب أمػالو، ييسل ضبط أمػره، ييسل حداباتو، ييسل مدتػدعاتو أيزًا ىػ آثع، ألنو 

 سسح لمصخؼ اآلخخ أف يأكل مااًل حخامًا.

ج فالدواج العخفي ىػ الدواج الحؼ يتع خارج السحكسة الذخعية، شبعًا ىشاؾ إيجاب وقبػؿ، إلى آخخه، وىػ زوا
شخعي، ولكغ مذكمتو أنو غيخ مدجل، فأوؿ مذكمة بيغ الدوجيغ وأوؿ شقاؽ ما عجبتو، فغاب، يقػؿ القاضي 
الذخعي في مػضػع نذخ في الجخيجة: يػجج امخأة زوجت مغ شخز خارج القصخ الدػرؼ، ودفع مبمغًا جيجًا، 

غ ىػ، وأماـ الشاس ىي حامل، وأماـ وأقاـ معيا أربعة أياـ، ثع غاب، بعج أشيخ ىي حامل مشو، والعقج عخفي، أي
الشاس ىي زوجة، وبسرالح الشفػس عدباء، ىحا االبغ لسغ ؟ ىحه السذكمة ىل ليا حل عشجكع ؟ ال يػجج ليا حل، 
الدواج عخفي، ىحا السػضػع أنا شخحتو اليـػ ألف مئات الحاالت، وأنا أعجب أشج العجب، ال يػجج زواج إال 

يخ حتى يجخل عمييا، والكتاب الخسسي كمو في يػميغ ويشتيي، ال داعي أف تعقج ويقػلػف: إنيع يخيجوف كتاب ش
عقًجا خارج السحكسة، عقج محكسة فبلف زوج فبلنة، وانتيى األمخ، وال يدتصيع أف يفكخ بذيء آخخ، ىحا يطيخ 

 أنو قزى وشخه مشيا، وغاب، ووجج أجسل مشيا، والسيخ سسح فيو، لكغ بقي الػلج. 

 ح:آداب عقج الشكا

 عشجنا مػضػع آخخ ممحق بيحا السػضػع، وىػ آداب عقج الشكاح. 

 االدب األوؿ: الخصبة قبل العقج:

مغ آداب عقج الشكاح أف يخصب الدوج قبل العقج، يشبغي أف يقػؿ: الحسج هلل نحسجه، وندتيعشو، وندتخشجه، ونعػذ 
باهلل مغ شخور أنفدشا وسيئات أعسالشا، مغ ييجه هللا فبل مزل لو، ومغ يزمل فبل ىادؼ لو، وأشيج أف ال إلو إال 

 هللا، وأف دمحمًا عبجه ورسػلو، ويقخأ قػلو تعالى: 
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 َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اتَُّقػا َّللََّ َحقَّ ُتَقاِتِو َواَل َتُسػُتغَّ ِإالَّ َوَأْنُتْع ُمْدِمُسػَف ﴾ ﴿

 ) سػرة آؿ عسخاف (

ُيَسا ِرَجااًل َكِثيخًا َوِنَداًء ﴿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس اتَُّقػا َربَُّكُع الَِّحي َخَمَقُكْع ِمْغ َنْفٍذ َواِحَجٍة َوَخَمَق ِمْشَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمشْ 
ـَ ِإفَّ َّللََّ َكاَف َعَمْيُكْع َرِقيبًا ﴾  َواتَُّقػا َّللََّ الَِّحي َتَداَءُلػَف ِبِو َواأْلَْرَحا

 ] سػرة الشداء [

ُكْع َوَيْغِفْخ َلُكْع ُذُنػَبُكْع َوَمْغ ُيِصِع َّللََّ ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اتَُّقػا َّللََّ َوُقػُلػا َقْػاًل َسِجيجًا * ُيْرِمْح َلُكْع َأْعَسالَ 
 َوَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػزًا َعِطيسًا ﴾

 ) سػرة األحداب (

ىكحا الدشة، أف تخصب أييا الدوج، فإذا خصب أحجكع فميتعمع ىحه الخصبة، وىي شيء جسيل ججًا، الدوج يخصب، 
عغ الدفاح، كمسا كاف أولياء األمػر عقبلء، وسيمػا األمػر عمى  ويقػؿ بعجىا: فإف هللا أمخ بالشكاح، ونيى

 الذباب، وزوجػا بشاتيع مغ أزواج شيبيغ مؤمشيغ، وما فتذػا كثيخًا عغ السادة افمحػا، قاؿ تعالى: 

ي ُأِريُج َأْف ُأْنِكَحَظ ِإْحَجى اْبَشَتيَّ َىاَتْيِغ َعَمى َأْف َتْأُجَخِني َثَساِنَي ِحجَ  ٍج َفِإْف َأْتَسْسَت َعْذخًا َفِسْغ ِعْشِجَؾ َوَما ﴿ َقاَؿ ِإنِّ
اِلِحيَغ ﴾ ُ ِمَغ الرَّ  ُأِريُج َأْف َأُشقَّ َعَمْيَظ َسَتِجُجِني ِإْف َشاَء َّللَّ

 ) سػرة القرز (

 تداىمػا ببيت فيو غخفة واحجة، أجخة، دخمو محجود، وإال يحل الدفاح مكاف الشكاح.

ػ مختز باألمخاض الجشدية دعا بعس اإلخػة الكخاـ إلى مػلج، وصخح وقاؿ: أحج إخػانا األشباء الكخاـ مسغ ى
أنا مشح عذخ سشػات وإلى اآلف األمخاض الجشدية التي تعخض عمي تزاعفت عذخة أضعاؼ، ألف باب الدواج 
ًشا صار صعبًا ضيقًا، وباب الدفاح صار واسعًا، فكمسا ارتفع ثسغ البيػت، وتذبث أولياء الفتيات، ووضعػا شخو 

 تعجيدية تكثخ بيػت الجعارة.
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بالسشاسبة نحغ عشجنا بيت نكاح، وبيت سفاح، إذا 
نقرت بيػت الشكاح تكثخ بيػت الدفاح، ىحه اآلف 
قزية مريخية، قزية األولياء جسيعًا، اآلف نخيج أف 
نمغي الذخوط التعجيدية، نخيج أف نتداىل، وإال كسا 

إذا فدجت تخوف تربح البمجة مغ أفدج ببلد العالع، و 
الببلد فالببلء عمى األبػاب، وإذا ععَّ الدفاح وانتذخ 
وقلَّ الشكاح حمَّت الكارثة، تخػ في أّؼ مجتسع كل 
شيخيغ أو ثبلثة حتى يتدوج فخد واحج، وكمو واقف، 

 وكمو يرّف عمى الجور، فإذا ما تداىل أولياء األمػر فسا ىػ السانع إذا كشت تدتصيع أف تداعج زوج ابشتظ ؟ ما
ىػ السانع أف تقجـ لو بيًتا ؟ ال تُقل: أخي أنا عرامي، ىحه قجيسًا، اآلف ال يػجج عرامي، العرامي اآلف يعشي 
أف الصخيق مدجود، اآلف البج مغ مداعجة األزواج، وىحا مػضػع الداعة، اآلف ال يػجج بيت ما فيو فتيات، وال 

، كسا قاؿ الشبي، وأحرغ لمفخج، ومغ تدوج ممظ يػجج بيت ما فيو شباب في سغ الدواج، والدواج أغس لمبرخ
 نرف ديشو فميتِق هللا في الشرف اآلخخ.

 فإف هللا أمخ بالشكاح ونيى عغ الدفاح، فقاؿ مخبخًا وآمخًا: 

اِلِحيَغ ِمْغ ِعَباِدُكْع َوِإَماِئُكْع ِإْف َيُكػُنػا ُفَقَخاَء ُيْغِشِيعُ  ُ ِمْغ َفْزِمِو َوَّللَُّ  ﴿ َوَأْنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع َوالرَّ  ﴾ َواِسٌع َعِميعٌ َّللَّ

 ) سػرة الشػر (

 ىحه خصبة الشكاح.

 األدب الثاني: الجعاء لمدوجيغ:

 األدب الثاني الجعاء لمدوجيغ، والشبي عميو الربلة والدبلـ دعا لمدوجيغ فقاؿ: 

 )) بارؾ هللا لظ، وبارؾ عميظ، وجسع بيشكسا في خيخ (( 

 ىخيخة[]أبػ داود عغ أبي 
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 فكل إنداف حزخ حفل نكاح، ودعي إللقاء كمسة يجب أف يجعػ لمدوجيغ.

 األدب الثالث: استحباب العقج مداء الجسعة:

 مدتحب أف يكػف عقج الشكاح يـػ الجسعة ومداًء مغ الدشة، وىشاؾ حجيث مخفػع عغ أبي ىخيخة: 

 )) أمدػا بالسالؾ، فإنو أعطع لمبخكة ((

 مغ سشغ الشكاح:

 ف الدواج:إعال  – 1

شيء آخخ، مغ الدشة إعبلف الدواج، أعمشػا الشكاح، شبع الكخوت مثبًل الحفمة التي تقاـ إعبلف ىحا، رجل دعا 
ثبلثسئة شخز، وشبع بصاقات، وقاؿ: دعػتكع لحزػر حفل قخاءة عيج السػلج الشبػؼ الذخيف بسشاسبة عقج قخاف 

 عبلـ، واإلعبلـ مغ الدشة.ولجييسا فبلف عمى كخيسة فبلف، ىحا شيء جسيل، وىحا إ 

 الػليسة: – 2

 الػليسة، وحّل محميا اآلف كأس مغ البػضة، وىي كانت وليسة، ودعػة رسسية، َعغ َأَنٍذ َرِضي َّللاَُّ َعْشُو َقاَؿ: 

ْحَسِغ ْبَغ َعْػٍؼ، َوَتَدوََّج اْمَخَأًة  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َعْبَج الخَّ ِمَغ األْنَراِر: َكْع َأْصَجْقَتَيا ؟ َقاَؿ: َوْزَف )) َسَأَؿ الشَِّبيُّ َصمَّى َّللَّ
 َنَػاٍة ِمْغ َذَىٍب (( 

 َوَعْغ َأَنٍذ َقاَؿ: 

ْحَسِغ ْبُغ َعْػٍؼ َعَمى َسْعجِ  ِبيِع، َفَقاَؿ:  )) َلسَّا َقِجُمػا اْلَسِجيَشَة َنَدَؿ اْلُسَياِجُخوَف َعَمى األْنَراِر، َفَشَدَؿ َعْبجُ الخَّ ْبِغ الخَّ
ُ َلَظ ِفي َأْىِمَظ  ، َقاَؿ: َباَرَؾ َّللَّ ػِؽ، َفَباَع، ُأَقاِسُسَظ َماِلي، َوَأْنِدُؿ َلَظ َعْغ ِإْحَجى اْمَخَأَتيَّ َوَماِلَظ، َفَخَخَج ِإَلى الدُّ

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: َأْولِ   ْع َوَلْػ ِبَذاٍة (( َواْشَتَخى، َفَأَصاَب َشْيًئا ِمْغ َأِقٍط َوَسْسٍغ، َفَتَدوََّج، َفَقاَؿ الشَِّبيُّ َصمَّى َّللَّ

 ] متفق عميو [
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دواج، فإذا تدوج أخ، ودعا إخػانو بالتتابع عمى سيخة فالػليسة مغ آداب الشكاح، أف تجسع إخػانظ عمى نية ال
 وحفل، ىحا إضافة إلى العقج الخسسي، ىحا مغ الدشة. 

 مغ شخوط عقج الشكاح:

 الرجاؽ: – 1

مغ شخوط الشكاح أيزًا الرجاؽ، وتدسيتو عشج العقج، أما عقج مغ دوف صجاؽ فيحا عقج فاسج، البج مغ أف 
 يرحح.

إلى عقج نكاح، قاؿ: مغ دعي إلى عقج نكاح فمع يجب فقج عرى أبا القاسع، يػجج  اآلف لػ فخضشا إنداًنا دعي
 حجيث خاص في عقػد الشكاح:

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 ، َوِإْف َكاَف ُمْفِصًخا َفْمَيْصَعْع (( )) ِإَذا ُدِعَي َأَحُجُكْع َفْمُيِجْب، َفِإْف َكاَف َصاِئًسا َفْمُيَرلِّ 

 ] أبػ داود[

 وإف كاف صائسًا يحزخ الحفل:

 َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

 )) ِإَذا ُدِعَي َأَحُجُكْع ِإَلى َوِليَسِة ُعْخٍس َفْمُيِجْب (( 

 ] مدمع، أبػ داود[

 ىي مشاسبة في العسخ مخة واحجة، فإذا دعا أخ إخػانو لعقج زواجو فالسفخوض أف يمبي جسيعًا ىحه الجعػة. 
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 األعحار السػجبة لعجـ تمبية الجعػة:

 أّما األعحار السػجبة لعجـ تمبية الجعػة: 

فاعتحر، وال تخد  إذا دعي الذخز إلى مػضع فيو مشكخ، مغ زمٍخ أو شبٍل، أو خسٍخ، أو عخس في فشجؽ مختمط،
عمييع، وال تمبِّ ىحه الجعػة، ألنظ إذا لبيتيا فقج عريت أبا القاسع، األعخاس في الفشادؽ التي فييا اختبلط يجب 

 أف تعتحر عشيا.

وإذا قجرت عمى إزالة ىحا السشكخ فيجب أف تحزخ، لػ فخضشا أنو عخس أحج أقخبائظ، وأنت كبيخ العائمة، وأنت 
 مدسػعة، فاحزخ ىحا العخس، وأزؿ ىحا السشكخ، فإف لع تقجر عمى إزالة ىحا السشكخ فبل تحزخ.مياب، وكمستظ 

بالسشاسبة الشبي عميو الربلة والدبلـ نيى أف يجمذ عمى مائجة تجار فييا الخسخ، وال تقل: أخي أنا ما شخبت، 
 خيخ إنذاء هللا.

، فإذا تكخه إجابة مغ في مالو حخاـ، فإذا كاف لئلنداف تجارة مذب ػىة بسػاد محخمة، ودعاؾ إلى عخس فبل تمبِّ
 لبيت فقج عريت أبا القاسع، وتكخه إجابة مغ في مالو حخاـ، وكمسا كثخ مالو الحخاـ تربح الكخاىة أشج.
بالسشاسبة إذا كاف لئلنداف دخل مذخوع، ودخل غيخ مذخوع، فيو حبلؿ وحخاـ، فإذا لبى اإلنداف لع يكغ آثًسا، 

 اـ في دخمو أصبح مكخوىًا أكثخ، وإذا أصبح حخاًما خالًرا كانت التمبية حخاًما.وكمسا كبخ الحخ 
لػ فخضشا إنداًنا إذا دعػتو إلى العخس لو صفات ذميسة، يشير في أعخض الشاس، يغتاب الشاس، عقيجتو فاسجة، 

عػت إندانًا يذكظ الشاس بجيشيع، فسثل ىؤالء األشخاص ال يجعػف، أنت لظ إخػانظ، مجتسعظ السؤمغ، لػ د
مشكخًا عمى أىل الجيغ، أو إنداًنا بحؼء المداف، مدحو فاحر، لػ دعػت إندانًا كثيخ الغيبة والشسيسة، لػ دعػت 
إندانًا يغمب عمى ضشظ أنو سػؼ يفعل السعاصي في حزػر ىؤالء فيشبغي أف ال تجعػه، وىحا تػجيو مغ الدادة 

 السالكية.
زة، أو غشاء أو آالت رقز، أو ما شاكل ذلظ، ىحا كمو مسا يدتػجب إذا كاف في السجمذ أواني الحىب والف

 عجـ تمبية الجعػة.
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نحغ مػضػعشا كسا قمت قبل قميل مػضػع أساسي، يجب عمى اإلنداف أف يسّخ في أشػار، أوؿ شػر تعخيفو باهلل 
ف اإلنداف يتحخؾ، عد وجل، عخفتو باهلل، اآلف نحغ بحاجة إلى دقائق الذخع، إلى دقائق األحكاـ الفقيية، أل

 فسػضػع الدواج مػضػع أساسي في حياة اإلنداف.

مخة ثانية وثالثة سبب شخح ىحا السػضػع أنشي ما رأيت أخًا أجسع عمى الدواج إال شمب عقج عغ شخيق شيخ، 
ىشاؾ اتجاه آخخ اآلف، يخاؼ أف يصمقيا حتى ال تدّسى عمييا زوجة، فعقجنا بكتاب شيخ، فإذا شمقيا تبقى 

تيا نطيفة في الشفػس ليدت متدوجة، وصار األىل يفكخوف بالصبلؽ قبل الدواج، الدواج أمخ مريخؼ صحيف
يحتاج إلى تؤدة، إلى دراسة، إلى معمػمات، فكمسا تدخع اإلنداف في تدويج ابشتو مغ شاب يكػف نجمو أشج، 

وسأسافخ، وأنت تخجل،  وأحيانا يأتي الدوج عمى حيغ غخة، ويزعظ في مػقف حخج، أف معي يػميغ أو ثبلثة
وتدأؿ سؤااًل شكميًا، فيقػلػف لظ: إنو آدمي، يعشي مغ بشي آدـ، ىحا معشى آدمي، يكػف شارب خسخ، حتى إف 
ثسة اآلف شيًئا خصيًخا ججًا، يأتي إنداف مغ الخميج يصمب الدواج، ال يعخؼ ماذا يفعل ىشاؾ، يأخح زوجتو إلى 

يخة ججًا تقع، نحغ ال نعخؼ أصل الخجل، فخحشا بو، ألنو مغ الخميج، ىشاؾ، ويحتخفيا في الدنا، ىحه حػادث كث
 ومعو معو ماؿ.

بالسشاسبة، ما رأيت مذكمة في الدواج كبيخة ججًا إال أسبابيا التدخع، فعّج إلى السميػف قبل أف تقػؿ: مػافق عمى 
ميج ليذ عشجنا أّؼ معمػمات، ىحا الدواج، ىحه ابشتظ، الدواج رؽ، فميشطخ أحجكع أيغ يزع كخيستو، جاء مغ الخ

اسأؿ عشو، قج يكػف الدواج غيخ بخؼء، قج يكػف خصة مخسػمة البشتظ، ومػضػع الدواج يحتاج إلى صبخ، 
وبحث ودرس، اسأؿ قزاة الذخع، اذىب إلى السحكسة الذخعية، وانطخ كع دعػػ الصبلؽ ؟ باأللػؼ، دعػة 

 تفخيق لعمل كثيخٍة ججًا.

تدوجػا وال تصمقػا، فالشبي نيى عغ الصبلؽ، كيف نيى عغ الصبلؽ ؟ أؼ تدوجػا امخأة ورد في بعس األحاديث: 
 ال تحتاجػف معيا إلى الصبلؽ، معشى ىحا ادرس السػضػع دراسة جيجة، ودراسة مجيجة ومتأنية، وعسيقة.

ناجحًا، ألف هللا عادؿ، دائسًا ىشاؾ كمسة أقػليا لكع أييا الذباب: إذا عف اإلنداف قبل الدواج يييئ هللا لو زواجًا 
 وقاؿ:
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َباِت أُ  ِبيَغ َوالصَّيُِّبػَف ِلمصَّيِّ َباُت ِلمصَّيِّ وَلِئَظ ُمَبخَُّءوَف ِمسَّا َيُقػُلػَف َلُيْع ﴿ اْلَخِبيَثاُت ِلْمَخِبيِثيَغ َواْلَخِبيُثػَف ِلْمَخِبيَثاِت َوالصَّيِّ
 َمْغِفَخٌة َوِرْزٌؽ َكِخيٌع ﴾

قبل الدواج أوؿ مكافأة لو في الجنيا عمى عفتو قبل الدواج زوجة صالحة، إف نطخت فإذا جيج اإلنداف أف يعف 
إلييا سختظ اإلنداف وإف غبت عشيا حفطتظ، وإف أمختيا أشاعتظ اإلنداف ىحه الدوجة السؤمشة الدتيخة، العفيفة 

ذا أقدست عمييا التي إف نطخت إلييا سختظ اإلنداف وإف غبت عشيا حفطتظ اإلنداف وإف أمختيا أشاعتظ، وإ
 أبّختظ.

 التََّبتُِّل َنْيًيا َشِجيًجا َوَيُقػُؿ: َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ: َكاَف َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيْأُمُخ ِباْلَباَءِة َوَيْشَيى َعِغ 

ُجػا اْلَػُدوَد اْلَػُلػَد، ِإنِّي ُمَكاِثٌخ األْنِبَياءَ   َيْػـَ اْلِقَياَمِة ((  )) َتَدوَّ

 ] أبػ داود[

في الدواج ليذ ىشاؾ حل وسط، إما أنو جشة، وإما أنو نار جحيع، وىشاؾ زوجة ببلء مغ هللا، وىػ مغ أشج أنػاع 
 الببلء، لعغ هللا الحواقيغ والحواقات.

هللا حبلوة تججىا الذباب اآلف يذاىجوف امخأة تخخج في الصخيق بأبيى زيشة، فإذا غززت الصخؼ عشيا أورثظ 
إلى يـػ تمقاه، وكمسا غززت برخؾ عغ محاـر هللا كأنظ تقػؿ: يا رب، لي عشجؾ حق أف تدوجشي امخأًة 

 صالحة أرتاح معيا، أستقخ معيا، تكػف لي سكشًا.

قبل إخػانشا الستدوجيغ، كمسا أقستع شخع هللا في بيػتكع سعجتع في زواجكع، والحيغ لع يتدوجػا بعج كمسا تعففتع في 
 الدواج هللا سبحانو وتعالى يكافئكع بدواج ناجح.

ىشاؾ زواج لو مطيخ فخع ججًا، وىشاؾ زواج ليذ فيو مطاىخ فخسة، ولكغ فيو سعادة حقيقية، فتخػ بيًتا ثسشو 
ثبلثػف مميػًنا، ولكشو جحيع، وقج تخػ بيًتا بسئة متخ أو خسديغ متًخا، ولكغ ىحا العر جشة، فمسا يتجمى ربشا عمى 

 ا البيت اإلسبلمي بالدكيشة صار ىحا البيت جشة.ىح

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الباب الثاني : الحياة الدوجية

 الفرل األوؿ : إعالف الدواج

 بيغ الشكاح والدفاح التي تفخؽ  ةب اإلسالمياد( : اآل 1 - 1الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العمسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم، الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
اعو، وأرنا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتب

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحيغ.

  اآلداب اإلسالمية التي تفخؽ بيغ الشكاح والِدفاح

، اآلداب  اإلسبلمية التي أييا اإلخػة الكخاـ، الزلشا في دروس الشكاح، ومع الجرس الدادس، ومػضػع الجرس اليـػ
 تفخؽ بيغ الشكاح والِدفاح.

نطخًا لقجسية الشكاح، وألف عقج الدواج مغ أقجس العقػد التي يبخميا البذخ، لحلظ في اإلسبلـ آداٌب كثيخة تفخؽ 
 الِدفاح عغ الشكاح، فأوؿ ىحه اآلداب: 

 إعالف الشكاح – 1

الِدفاح والشكاح أف الشكاح معمغ، وأف الِدفاح غيخ إف الفخؽ بيغ الشكاح والِدفاح، أو مغ الفخوقات الجقيقة بيغ 
 معمغ، لحلظ روػ اإلماـ أحسج عغ عبج هللا بغ الدبيخ رضي هللا عشو أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

 )) َأْعِمُشػا الشَِّكاَح (( 

 ) مدشج أحسج (
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رحسو هللا تعالى يخػ أف اإلعبلف مغ فخض لػ أف الشكاح غيخ معمغ الشتبو بالِدفاح، والشتبو بالدنا، واإلماـ مالظ 
الشكاح، أحج فخائزو ال أحج فزائمو، يقػؿ ابغ عبج البخ القخشبي: " ومغ فخض الشكاح عشج مالظ إعبلنو لحفع 
الشدب، ومغ إعبلف الشكاح الػلي، والرجاؽ، أيزًا، ونكاح الدخ ال يجػز، ويفدخ قبل الجخػؿ وبعجه، إال أف 

خ الشكاح ولع ُيشذخ ولع ُيعمغ بو، ثع أُعمغ في حاٍؿ ثانية وُأضيخ صح، ولع ُيفدخ".ُيعمغ قبل أف ُيعثخ عم  يو، وإف أسَّ

أرأيتع أييا اإلخػة كيف أف عجـ إعبلف الشكاح يػجب 
فدخو وإلغاءه، ألنو يذتبو بالِدفاح، يذتبو بالدنا، 
ح إذا زوج أحج ابشتو، وقج ال تكػف يجه  لحلظ أنا ُأرجِّ

الساؿ، لكغ البج مغ حفل ولػ كاف  شميقًة في إنفاؽ
متػاضعًا، ولػ كاف في بيت، البج مغ حفٍل، وىحا 
الحفل أحج أسباب إعبلف الشكاح، " لقج زوجت ابشتي 
مغ فبلف "، فالفخؽ الجقيق بيغ الشكاح والِدفاح ىػ 
اإلعبلف، وقاؿ اإلماـ ابغ القيع: " وشخط الذارع 

العقج، مغ ىحه الذخوط: إعبلنو، إما بالذيادة ػ شيػد ػ أو بتخؾ  الحكيع في الشكاح شخوشًا زائجًة عغ مجخد
الكتساف، أو بيسا، أو اشتخاط الػلي، ومشع السخأة أف تميو وحجىا ػ أف تبخمو وحجىا ػ والشجب إلى إضياره حتى 

  ".استحب فيو الجؼ والرػت والػليسة، وأوجب فيو السيخ، ومشع السخأة أف تيب نفديا لغيخ الشبّي ملسو هيلع هللا ىلص

ىل الحطتع أييا اإلخػة الكخاـ أف كل ىحه اآلداب مغ أجل أف يكػف ىشاؾ فخٌؽ واضٌح، وشاسٌع، وبّيٌغ، وصادٌؽ، 
بيغ الشكاح والِدفاح ؟ الشكاح معمغ، الشكاح معو مػافقة الػلي، الشكاح فيو وليسة، الشكاح فيو حفل، الشكاح فيو 

 شيػد، ىحا كمو مغ إعبلف الشكاح.

 ؿ بعس العمساء: " وسخ ذلظ، أنو في ضج ذلظ واإلخبلؿ بو ذريعٌة إلى وقػع الِدفاح برػرة الشكاح ". يقػ 
يسكغ أف يقع الدنا عمى شكل نكاح، وما أكثخ الحيغ يحتالػف عمى الذخع، فسثبًل يسكغ إلنداف أف يزع أمامو في 

ؼ ىحه الدجادة بألف ليخة، نديئًة، ثع يبيعيا دكانو سجادة، وىػ مغ أكبخ السخابيغ، فيأتي السدتقخض بالخبا فيذتخ 
ديشًا نقجًا بثسانسئة ليخة، بحدب الطاىخ ىحا عقج بيع، األوؿ نديئة والثاني نقج، وفي العقجيغ إيجاٌب وَقبػؿ، لكشو 
الخبا بعيشو، لكغ برػرة بيع وشخاء، فقج اشتخػ الدجادة بألف ديشًا، وُكتبت عميو في الجفتخ، ثع باعيا لمتاجخ 

ثسانسئة ليخٍة نقجًا، الحؼ حرل أنو استقخض ثسانسئة ليخة، وُكتبت عميو ألف ليخٍة ربًا، والذكل بيع، إذًا مسكغ أف ب
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تجخؼ عبلقات ِسفاٍح عمى شكل عقػد نكاح، لحلظ وضع الذارع الحكيع شخوشًا كثيخًة، ودقيقًة، وصارخًة، لمتفخيق 
ي التي تدوج نفديا "، فإذا أرادت امخأًة أف تدني، وأرادت أف بيغ الشكاح والِدفاح، لحلظ ورد في أف الدانية، ى

تعصي ىحه الجخيسة السعرية الكبيخة في الذخع شابعًا شخعيًا، تقػؿ لسغ يدني بيا: زوجتظ نفدي، وتدسي ىحا 
فيو الحؼ تأخحه بعج قميل ىػ السيخ، فإذا انتيى، قاؿ: شمقتظ، وانتيى األمخ، فيػ عسميًا بيت دعارة يتع الدفاح 
عمى شكل عقػد نكاح، لكغ أيغ الػلي ؟ أيغ إعبلف ىحا الدواج ؟ أيغ الػليسة، أيغ الذيػد، وليسة، وشيػد، 

 وإعبلف، ىحا كمو، يفخِّؽ بيغ الشكاح والِدفاح. 

 تدجيل عقػد الدواج في الجوائخ الخسسية

ال أخاه، ولع يجرؼ أىمو، وجاء بخجل عقج فأنا ال أكتع إندانا سألشي قبل أشيخ أنو تدوج امخأًة دوف أف ُيعِمع أباه، و 
العقج، فكمسا أصبح الذيء أقخب إلى الدخ أصبح أقخب إلى الِدفاح، ِلَع َلْع ُتعمغ ؟ ِلَع َلْع ُتدجل ىحا العقج في 

 الجوائخ الخسسية ؟ 

ف تذتخؼ وأحيانًا أنا ُأسأؿ عغ مػضػع كتاب شيخ، سبحاف هللا ! ُأجيب عغ ىحا التداؤؿ: اآلف أنت ىل تخضى أ
بيتظ، وأف تجفع ثسشو سبعة مبلييغ ليخة مقابل أف تأخح مفتاحو ؟ إذا كشت تخضى أف تفعل ىحا فأجِخ كتاب شيخ، 
لَع ال تجفع الثسغ إال بعج أف ُيدجل في الجوائخ الخسسية ؟ ألف عقػد البيع اآلف ال تكػف ثابتًة إال في الجوائخ 

يغ عاما، أو قبل مئة عاـ كانت ىشاؾ عبلقات ُأخخػ، يكفي أف الخسسية، ) أؼ في الصابػ (، أما مغ قبل خسد
 تجفع الثسغ، وأف تأخح مفتاح البيت، فقج تسمَّكتو، اآلف مفتاح البيت ليذ لو قيسة إشبلقًا.

كحلظ حيشسا ُأصغي إلى األسباب ال أراىا مقشعة، بجعػػ االستعجاؿ، ولكغ ال يػجج إجخاء حكػمي أسيل مغ عقج 
روتيغ أبجًا، في يـػ واحج يشتيي األمخ، ال أقبل أبجًا، وال أرػ سببا مبخرا أو مدػغا بإجخاء عقج  الدواج، ليذ فيو

 خارج السحكسة، لساذا ؟ 

في الحقيقة حيشسا وافقػا عمى الدواج مغ ىحا الذاب تػقعػا أف ُيصمقيا، فمئبل تدجَّل عمييا شمقة أو تصميقة فقج 
 هللا ! أتػقعت الصبلؽ قبل أف ُتدوج ؟ ىحا شخع هللا عّد وجل.ُأجخؼ العقج خارج السحكسة، يا سبحاف 

شبعًا أنا ال أقػؿ ػ دققػا ػ: إف العقج خارج السحكسة باشل، ال بل إنو ضعيف، فيػ غيخ مػثق، والقػانيغ ُتحـخ 
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ا أنرح ذلظ، والحؼ ُيجخؼ العقج ُيحاسب، والعقج شبعًا مثبَّت، لكغ ُيحاسب الحؼ يجخؼ عقجًا خارج السحكسة، أن
 إخػانشا الكخاـ أف يتقيجوا باأُلصػؿ الذخعية والقانػنية في تثبيت عقػد تدويج بشاتيع.

ال أندى مخًة كشت عشج أحج أصجقائي القزاة، قزاة التحقيق، وكشت جالدًا عشجه، وكاف ُيحقق في جخيسة، 
فقاؿ لو: تعاَؿ، استقجمو  والجخيسة خصيخة، وأنا مدتستع بأسمػب االستجػاب، فجأًة ُفتح الباب، وأشل شاب،

القاضي، وتخؾ ما ىػ فيو مغ عسل في التحقيق في الجخيسة، وقاؿ لو: متى تدوجتيا ؟ قاؿ لو: قبل كحا وكحا، 
فقاؿ لو: ما اسسظ يا بشي ؟ وما اسسيا ؟ ثع أخح مشو ترخيح أمبله لمكاتب، ثع صخفو مػدعًا لو، ىحا القاضي 

خؼ، فأنت اآلف تحقق في جخيسة، فسا الحؼ جعمظ تبتعج عغ ىحا خاؼ أف أنتقجه في نفدي عمى ىحا التر
السػضػع الخصيخ لتخػ شابًا أشل بخأسو مغ الباب فاستقجمتو، وسألتو عغ اسسو وعغ اسع زوجتو، وعغ مػضػع 
العقج، وعغ تاريخو ؟ فقاؿ لي وحجه مبادرًا: ىحا متدوج بامخأٍة بصخيقٍة غيخ مذخوعة، خارج السحكسة، فخفت أف 

يسذ في أذنو أف أنكخ العقج، فاستقجمتو بتمصُّف، وأخحت مشو إقخارًا، بدواجو وبتاريخ زواجو، وباسسو وباسع يُ 
زوجتو، لئبل يشكخ، ألنو إذا كاف العقج خارج السحكسة فاإلنكار سيل ججًا، ويسكغ أف يقػؿ: ليدت زوجتي، وال 

حا العقج، إذا ُدعي لحمف اليسيغ، فقج جاء الفخج، أعخفيا، وبيحا دخمشا في متاىات القزاء ثبلث سشػات إلثبات ى
إذا كاف الذخز غيخ متجيِّغ يقػؿ: جاء الفخج، أحيانًا ال يكػف معظ إال اليسيغ، كانعجاـ الػثائق، وىحه يدسػنيا 
اليسيغ الحاسسة، فإذا لع تكغ ىشاؾ وثائق، وليذ ىشاؾ إال اليسيغ الحاسسة، ودعي ىحا الخرع ضعيف اإليساف 

  تحكسو قيع إلى حمف اليسيغ يحمف، وانتيى األمخ.الحؼ ال

فمحلظ أييا اإلخػة، أرجػ هللا سبحانو وتعالى في مػضػع الدواج، وىػ مػضػع دقيق ججًا، وقج سسعت عذخات 
الحػادث، أنو ىكحا شمب العخيذ، يخيج كتابا خارجيا، خافػا أف يصالبػه بكتاب رسسي، فيحىب وال يخجع، فػافقػا 

تاب خارجي، ثع مزى عمى العقج عجة سشػات، ثع اختفى، وبحلظ دخمشا في متاىة، فقج حجث حسل، عمى إجخاء ك
ـٍ، وإذا كاف بيغ مغ كتب ىحا الكتاب صمة أو مػدة  والذاب اختفى، والعقج غيخ رسسي، وإثباتو يحتاج إلى محا

لؤلحكاـ الجدائية ال  معيع يجخل الدجغ، فالحؼ يكتب كتابا خارج الشطاـ ُيحاسب، وقج ُيدجغ، فيػ خاضع
 السجنية، فيقع في حخج، إف أرادوا أف ُيثبتػا ىحا العقج ُيقاؿ ليع: مغ كتب ىحا العقج ؟ أصبح القخيب مدئػال.
لحلظ أنا أنرح إخػتشا الكخاـ بالبعج عغ ىحه األساليب السمتػية، التي ال تثبت الحق، لئبل ُيطغ أنشي أقػؿ: إف ىحا 

ضعيف، ووسائل تثبيتو ضعيفة، كسا لػ أنظ اشتخيت بيتا مغ غيخ شابػ، قاؿ لظ:  العقج غيخ صحيح، ال، لكشو
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خح ىحا السفتاح، واسكغ فيو، أنت وحطظ، يسكغ بعج حيغ يقػؿ لظ: ىحا البيت بيتي، وليذ لظ شيء عشجؼ، 
 أنت مغتربو. 

ذخع ىجفيا أف تكػف متفخغًا الحقيقة أّف مػضػع الذخع ػ آلف دخمشا في مػضػع آخخ ػ ىحه األحكاـ التفريمية في ال
لعبادة هللا، ألف خبخا واحجا قج يدعج، فإذا اإلنداف أقخض قخضا، ولع يأخح الػصل، وىحا اإلنداف تػفى فجأًة في 
حادث، فيػ وحطو، إما أف يعتخؼ الػرثة لو، أو ال يعتخفػا، وإذا لع يعتخفػا فميدػا مؤاخحيغ، فاآلف يسكغ إلنداف 

ؿ لو: لي مع أبيظ مميػف، فيل يعصي السميػف ؟ ىحا كبلـ غيخ صحيح، فسغ السسكغ أف يتػفى والجه وكل مغ قا
 ال يعتخؼ الػريث لو بكل ىحا الحؼ يقػلو، فمحلظ القخض أسجمو، وعقج الذخاكة أسجمو. 

شارؾ أحجىع آخخ في مػضػع تجارؼ، ورأس الساؿ كاف ثبلثيغ ألفا، دفع الشرف، قاؿ لي: في الدشة األولى 
خسدة آالؼ، فقمت: نعسة فقج ربح، وأنا دافع عذخة آالؼ أعصاني خسدة، وفي الدشة الثانية أعصاني أعصاني 

كحلظ خسدة، وفي الدشة الثالثة قاؿ لو: أيغ الخبح ؟ فقاؿ لو: أؼ ربح فقج أقخْضَتشا عذخة وأخحتيا، ثع أصبح قيسة 
ؿ أربع أو خسذ سشػات، األسعار اختمفت السذخوع ستة مبلييغ، فقج كاف ىحا في أياـ الخكػد االقترادؼ، وخبل

 اختبلؼ كبيخا، وذلظ لعجـ وجػد عقج. 

أقػؿ لكع كمسة أبمغ مغ ذلظ: إذا اتفق اإلنداف مع إنداف ببل عقػد مػثقة، وقج أغخاه الذيصاف أف يغترب ىحا 
السذخوع  السذخوع لو، مغ الحؼ أعانو عمى ذلظ ؟ الصخؼ اآلخخ، ليذ الصخؼ اآلخخ الحؼ خدخ حقو في ىحا

 بأقلَّ إثسًا مغ الحؼ اغتربو، لساذا ؟ ألنظ لػ وثَّقَت لو العقػد لسا فكَّخ أف يغترب ىحا السذخوع مشظ.
لحلظ أنا أرجػ إخػانشا الكخاـ في كل شيء تجارؼ، الحؼ اتفقتع عميو سجمػه في عقج، وسجمػه في محكسٍة البجاية، 

قػؿ: لساذا محكسة البجاية ؟ ألنو إذا لع يػجج تػثيق في محكسة ىحا العقج حرغ، لظ ولذخيكظ، فبل تفكخ أبجًا، وت
البجاية كاف بإمكانو أف ُيشكخ التػقيع، فإذا أنكخ التػقيع دخل الستشازعاف في قزايا ثساني سشػات في السحاكع 

ما إذا ُسجل إلثبات التػقيع ورأؼ الخبخة، ثع خبخة ثشائية، وثبلثية، ورباعية، وخساسية، ثع تربح القزية شائكة، أ
العقج أماـ قاضي محكسة البجاية فقج انتيى األمخ، وال يسكغ إنكار التػقيع لػجػد ندخة مشو محفػضة في 

 السحكسة.
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أنا أتسشى عميكع في عقػدكع، في شخائكع، في بيعكع، في شخاكاتكع، أف تػثقػا ىحه االتفاقات بعقػد، وأف تػثقػىا 
وألخيظ، فأنت تشاـ مصسئغ الباؿ، وال تدسح لمذيصاف أف يغخؼ أخاؾ  في الدجبلت الخسسية، ألف ىحا حرٌغ لظ

باغتراب حقظ، أما إذا أىسمت تدجيل العقػد، وخصخ عمى باؿ شخيكظ أف يغترب حقظ كشَت أنت الحؼ أغخيتو 
 بػصٍل.  بيحا، والعػاـ ليع كمسات لصيفة، يقػلػف لظ: " الساؿ الجاشخ، يعمع الحخامي الدخقة "، فجائسًا وثِّق القخض

قاؿ لي شخز قج أخح مغ إنداف ػ والقرة قجيسة مغ اثشتي عذخة سشة ػ ستسئة ألف، وقاؿ لو: اكتْب لي وصبًل، 
أحب أف يرخؼ الساؿ، ولع تكغ الرخافة مسشػعة يػمئح، فقاؿ لو: اآلف بعج الطيخ تعاؿ وخح السبمغ، قاؿ لي: 

انخمع قمبي، وفقجت الساؿ، احزخوا لي إندانا يسمظ أف وأنا قادـ بعج الطيخ رأيت نعػتو عمى الججراف، قاؿ لي 
يعير بعج ساعة، ال أحج يسمظ ذلظ، لحلظ تػقيع اإليراؿ، أو تػقيع الدشج، وكتابة العقج ال يعشي أنظ ال تثق بيحا 
 ف. اإلنداف، لكغ ىحا مغ أجل أال يأتيو ممظ السػت فجأًة، عشجئٍح تربح السذكمة مع الػرثة، والػرثة قج ال يرجقػ 
يقػؿ بعس العمساء: " لػ أف امخأًة قالت لخجل: أنكحتظ نفدي، أو زوجتظ نفدي، أو أبحتظ مشي كحا وكحا، فمػ 

 انتفت بيحا جخيسة الدنا لكاف ىحا مغ أيدخ األمػر ". 

ى فالقزية خصيخة، زواج، وأوالد، وحقػؽ، وميخاث، فيحا عقج زواج وبكمستيغ، أعػذ باهلل، فيػ يحتاج إلى قاٍض، إل
مأذوف، وإلى إيجاب، وإلى قبػؿ، وإلى شيػد، وإلى ميخ، وإلى إعبلف، وإلى دخل أحيانًا، وإلى خصبة، وإلى 

 وليسة، ىحا كمو مغ أجل أف يفتخؽ الِدفاح عغ الشكاح. 

 فزل عقػد القخاف في السداجج

شكاح في السداجج، فقج روػ اإلماـ التخمحؼ عغ ثسة شيٌء يمفت الشطخ، ىػ أف الشبّي ملسو هيلع هللا ىلص أرشج ُأمتو إلى أف ُيعقج ال
 عائذة رضي هللا قالت: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

ُفػِؼ ((   )) َأْعِمُشػا َىَحا الشَِّكاَح، َواْجَعُمػُه ِفي اْلَسَداِجِج، َواْضِخُبػا َعَمْيِو ِبالجُّ
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يـػ الجسعة في  لساذا ؟ ألف الشاس يجتسعػف جسيعاً 
السدجج، ما الحؼ يسشع أف نقػؿ: زوجشا فبلف مغ 
فبلنة ؟ وسسعت أف بعس السداجج تفعل ىحا، وىحا 
الذيء وفق الدشة في السدجج، إعبلف تدوج فبلف 
بفبلنة، ولػ كاف العقج ُأجخؼ بعج حيغ، أما ما الحؼ 
يسشع أف ُيشذخ ىحا في السدجج ؟ واآلف ىحه البصاقات 

دعػة الشاس إلى حفل في قاعة عامة تذبو ذلظ، و 
يذبو ذلظ، أو في قاعة ممحقة بالسدجج، وهللا ىحا 

 شيء جسيل ججًا، عمى كٍل البج مغ اإلعبلف. 

 بعس العمساء يقػؿ: " معشى قػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) َواْجَعُمػُه ِفي اْلَسَداِجِج (( 

 السكاف، ويشبغي أف ُيخاعى فيو فزيمة الدماف ".إما ألنو أدعى إلى اإلعبلف، أو لحرػؿ بخكة 

أدعى لئلعبلف، وحرػؿ بخكة السكاف، وبخكة الدماف، ألف الشاس يجتسعػف يـػ الجسعة، وىػ يـػ فزيل، فيو 
ساعة مباركة، والسداجج خيخ بقاع األرض، فالسداجج أدعى لئلعبلف، وأشج تحريبًل لفزيمة السكاف، ولفزيمة 

 الدماف.
" ُيدتحُب مباشخة عقج الشكاح في السدجج، لكػنو عبادة، وكػنو في يـػ الجسعة، وىػ إما تفاؤاًل  وقاؿ بعزيع:

 باالجتساع، أو تػقعًا لديادة الثػاب، أو ألنو يحرل بو كساؿ اإلعبلف ".

في روػ الحافع أبػ بكخ عبج الخزاؽ عغ صالح مػلى التػأمة قاؿ: رأػ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمَّع جساعًة 
 السدجج فقاؿ: 

 ))ما ىحا ؟ قالػا: نكاح، فقاؿ عميو الرالة والدالـ: ىحا الشكاح ليذ بالدفاح (( 
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ألنو في مدجج، وألنو معمغ، وسبحاف هللا ! الحؼ يمفت الشطخ أّف اإلنداف إذا كاف شاردًا، وأراد أف يسذي مع فتاة، 
الرتعجت فخائرو، أما حيشسا يخصب شاب ابشتظ، وُيعقج لػ أنظ ِسْخَت خمفو الضصخب، لػ أف شفبًل صاح بكمسٍة 

العقج، ويأتي ليدوركع في البيت، يجمذ الذاب وابشتظ إلى الداعة الثانية عذخة، وأنت مصسئغ، ألنيا زوجتو، 
فالعسل الذخعي مخيح، وفيو فخخ، وليذ فيو خجل، أو فيو شعػر بالحنب، وأقػؿ لكع: إّف أية شيػٍة أودعيا هللا في 

داف ليا قشاة مذخوعة، قاؿ لي واحج: أجمذ معيا في الحجيقة، قمت لو: اخصْبيا، واعقج العقج، وأحزخىا إلى اإلن
 بيتظ وال تحتاج إلى حجيقة.

 وإذا لع يكغ ىشاؾ مدجٌج في مجيشٍة أو قخية، وإف كاف السفخوض أف يكػف في كل تجسٍع إسبلمٍي مدجٌج.

يػجج  كيف أف الشاس بحاجة ماسة إلى الساء، فبل
قخية راقية ليذ فييا مذخوع ماء، تجج مدتػدًعا 
عاليِّا، وبئًخا ومدتػدًعا، والسياه ترل إلى البيػت، 
الساء حاجة أساسية، والصعاـ حاجة أساسية، أحيانًا 
ميسا كانت القخية صغيخة ففييا سساف يبيع حاجات 
أساسية، فحاجة الشاس إلى السدجج ليرمػا فيو، 

ليتعارؼ بعزيع عمى بعٍس فيو، ليتمقػا العمع فيو، 
ليتعاونػا فيو حاجة أساسية، فاآلف الحسج هلل أصبح 

السدجج مخكًدا إسبلميِّا، ففيو تؤدَّػ الرمػات، وتعقج فيو مجالذ الحكخ، ومجالذ العمع، ويعمع فيو الرغار قخاءة 
ج ُتحل بعس السذكبلت الحيػية في القخآف، ويعمع فيو الكبار ُأصػؿ الجعػة، وفيو مكتبة يختادىا روَّاد السدجج، ق

السدجج، قج ُيصبب اإلنداف في السدجج، قج يعقج الدواج في السدجج، قج تحقق مرالحو في السدجج، ىحا السدجج 
مكاف أساسي في حياة السدمسيغ، لحلظ الشبّي الكخيع حيشسا ىاجخ إلى السجيشة السشػرة أوؿ شيٍء فعمو فييا أنو بشى 

 اع فيو.السدجج مكاًنا لبلجتس

قخأُت في كتب الفقو في بعس السحاىب، ال في كل السحاىب: أنو إف لع يكغ في القخية مدجج، يجػز أف ُيبَشى 
 السدجج مغ أمػاؿ الدكاة.
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َجَقاُت ِلْمُفَقَخاء (، لكغ لمزخورة الساسة لػجػد مدجٍج في القخية، إف لع يكغ  وىحه حالة نادرة ججًا، ألنو ) ِإنََّسا الرَّ
دجج، ىشاؾ رأٌؼ ال أقػؿ: إنو قػؼ، لكشو ضعيف، لكغ لو معشى، أف ُيبشى السدجج في القخية بذكٍل ىشاؾ م

حتسي، ألنو بالتعبيخ الحزارؼ ىػ مخفق حيػؼ لدبلمة الشفذ البذخية، ال يػجج إنداف لو مدجج يُؤمو ويختاده، ال 
ع، وانزباط، وأدب، ىحه كميا مغ يػجج إنداف لو مشيل يشيل مشو إال ولو أخبلؽ خاصة، أخبلؽ عالية، وفي

بخكات السدجج، واآلف الحسج هلل تػجج قاعات مشزبصة يعقج فييا عقػد الشكاح، وىحه القاعات واسعة، واألمػر 
خة، وىحا الذيء لع يكغ مغ قبل، فقج كانت البيػت صغيخة وال تدع.   فييا ُميدَّ

 وجػد الذيػد في الشكاح – 2

وجػد الذيػد في الشكاح، فقج روػ اإلماـ الجارقصشي عغ عائذة رضي هللا عشيا الذيء الثاني في عقج الشكاح: 
 قالت: قاؿ عميو الربلة والدبلـ:

 )) ال نكاح إال بػلٍي وشاىجي عجؿ، فإف تذاجخوا فالدمصاف ولي مغ ال ولي لو (( 

 وروػ التخمحؼ عغ ابغ عباس رضي هللا عشو، أف الشبي صمى هللا عميو وسمَّع قاؿ:

َشٍة (( )) الْ   َبَغاَيا الالِتي ُيْشِكْحَغ َأْنُفَدُيغَّ ِبَغْيِخ َبيِّ

ىحا كبلـ دقيق، فالتي ُتشكح نفديا مغ غيخ بيشة، ومغ غيخ شيػد، مغ غيخ ولي ىي ليدت بغيِّا، لكغ كأنيا 
 بغي، تذجيجًا سساىغ الشبّي عميو الربلة والدبلـ بغايا تذجيجًا عمى الػلي وشاىجؼ العجؿ. 

 ج العمساء في شخح ىحا الحجيث: " السخاد بالبيشة، إما الذاىج، فبجونو زنا عشج الذافعي ".ويقػؿ أح

 فاإلماـ الذافعي يخػ أف عقج الشكاح مغ دوف الذاىج زنا، وكحلظ عشج اإلماـ أبػ حشيفة، نكاٌح ببل شيػد يعجُّ زنًا.

 شاىجيغ ". و يقػؿ اإلماـ الشػوؼ رحسو هللا تعالى: " ال يرح الشكاح إال بحزخة

 كل ىحا الجرس مغ أجل أف نفخِّؽ بذكٍل بيٍغ صارٍخ بيغ الدفاح والشكاح.
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 ويقػؿ صاحب اليجاية: " اعمع أف الذيادة شخٌط في باب الشكاح، لقػلو صمى هللا ليو وسمع: 

 )).... ال ِنَكاَح ِإال ِبُذُيػٍد... (( 

 ُخصبة الشكاح – 3

اآلف ىشاؾ شيٌء آخخ مغ شخوط إعبلف الشكاح، ُخصبة الشكاح، الِخصبة غيخ الُخصبة، الِخصبة أف تخصب الفتاة، 
أما الُخصبة أف تمقي خصبًة، فسغ شخوط إعبلف الشكاح ُخصبة الشكاح، لساذا ؟ ىل مغ السعقػؿ أف يقف إنداف في 

د جسيػر، وإال يكػف مجشػًنا، فالخصبة تقتزي غخفة وحيجًا ويخصب ؟ ليذ ىحا معقػال، مغ لػاـز الخصبة وجػ 
َسمََّع وجػد جسيػر يحزخ ىحا العقج، لحلظ روػ اإلماـ أحسج َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ َمْدُعػٍد َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو وَ 

 َقاَؿ: َعمََّسَشا ُخْصَبَة اْلَحاَجِة: 

ُ َفاَل ُمِزلَّ َلُو،)) اْلَحْسُج َّللَِّ َنْدَتِعيُشُو، َوَندْ  َئاِت َأْعَساِلَشا، َمْغ َيْيِجِه َّللَّ  َتْغِفُخُه، َوَنُعػُذ ِباَّللَِّ ِمْغ ُشُخوِر َأْنُفِدَشا َوَسيِّ
ُ، َوَأْشَيُج َأفَّ ُمَحسًَّجا َعْبُجُه َوَرُسػلُ  ُثعَّ َيْقَخُأ َثاَلَث آَياٍت:[َيا َأيَُّيا ُو، َوَمْغ ُيْزِمْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َوَأْشَيُج َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ َّللَّ
ُقػا َربَُّكْع الَِّحي َخَمَقُكْع ِمْغ َنْفٍذ الَِّحيَغ آَمُشػا اتَُّقػا َّللََّ َحقَّ ُتَقاِتِو َواَل َتُسػُتغَّ ِإالَّ َوَأْنُتْع ُمْدِمُسػف]، [َيا َأيَُّيا الشَّاُس اتَّ 

ـَ ِإفَّ َّللََّ َكاَف َواِحَجٍة َوَخَمَق ِمْشَيا َزْوَجَيا َوبَ  ثَّ ِمْشُيَسا ِرَجااًل َكِثيًخا َوِنَداًء َواتَُّقػا َّللََّ الَِّحي َتَداَءُلػَف ِبِو َواأْلَْرَحا
 َعَمْيُكْع َرِقيًبا ]، [َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا اتَُّقػا َّللََّ َوُقػُلػا َقْػاًل َسِجيًجا] (( 

خصبة، واآلف الحسج هلل ففي كّل عقج قخاف ال بجَّ مغ 
الذيء متػافخ، فبل يػجج عقج قخاف اآلف إال وفيو كمسة 
يمقييا أحج العمساء، وىحا شيء جسيل ججًا، بل إفَّ 

 عقػد القخاف أصبحت مجااًل لمجعػة إلى هللا.

ىشاؾ عمساء كثيخوف وأنا أحسج ليع ذلظ تػسعػا في 
ألف  مػضػع الخصبة، فجعمُّػىا تعخيفًا باهلل عدَّ وجل،

أناسًا كثيخيغ مسغ يحزخوف ىحه العقػد قج ال 
يختادوف السداجج، فرارت عقػد القخاف مشاسبة لمجعػة 



 Page 334  بيغ الشكاح والدفاح التي تفخؽ  ةب اإلسبلمياداآل( :  1-1الباب الثاًي : الفصل األول : الذرس ) 

إلى هللا، فعقج قخاف يحزخه تقخيبًا خسدسئة شخز، وفيو مجيح لخسػؿ هللا عميو الربلة والدبلـ، وفيو خصبة تمقى 
 ج الحؼ تع في ىحا السكاف.عمى مدامع الشاس، فييا تعميع، وتػجيو، وفييا إشارة إلى العق

ل العقج، أواًل  يدتحب في ىحه الخصبة أف تكػف قبل عقج القخاف، وتبلحطػف أف الحؼ يأتي إلى مكاف العقج ليدجِّ
 يبجأ بخصبة، ثع يدتسع إلى إيجاب الػلي، وقبػؿ الدوج، وُيذيج الذاىجيغ، ثع يحىب لدساع إقخار الفتاة.

 عقج الشكاح فمع ُيخَصب فيو بخصبة رسػؿ هللا قاـ وتخكيع.وكاف اإلماـ أحسج بغ حشبل إذا حزخ 

فسغ لػاـز عقج الشكاح الخصبة، وقاؿ بعس العمساء في بياف حكسة ىحا التػجيو الشبػؼ الكخيع: " إف الخصبة مبشاىا 
 عمى التذييخ، وجعل الذيء بسدسع ومخأػ الجسيػر ".

يقػؿ لظ: بارؾ هللا ليسا وعمييسا وفييسا، بارؾ الميع  ففي بعس األياـ يقػؿ لظ: أبارؾ لمعخوسيغ زواجيسا، أو
بيسا، وأنجب مشيع الكثيخ الصيب، وجعل كبًل مشيسا قخة عيٍغ لآلخخ، والميع أليسيسا الدجاد والخشاد، الميع بارؾ 

 وزوجاتو ليسا، وعمييسا، وفييسا، الميع ارزقيسا الحرية الصيبة، الميع وفق بيشيسا كسا وفقت بيغ سيجنا محسٍج ملسو هيلع هللا ىلص
 الصاىخات.

 كبلـ شيب، وكل الشاس سسعػا أنو ىشا عقج قخاف، وفبلف تدوج مغ فبلنة، ىحا الحؼ يبعج السػضػع عغ الدفاح.
شيء آخخ، إذا أحبَّ أحج أف يذتخؼ كأًسا مغ العريخ فيل مغ البلـز أف يخصب ؟ ال، ليذ مغ السعقػؿ، فيل 

بػؿ، وأحزخ الذيػد، كحلظ ىحا ليذ مغ السعقػؿ، شبعًا األئسة قالػا: " عقػد مغ البلـز أف نقػؿ لو: إيجاب وق
الذخاء إف كانت في الخديذ ال تحتاج إلى إيجاب وقبػؿ، تحتاج إلى السشاولة، وىي العقج، السعاممة، أو السشاولة، 

، وإلى عقج مكتػب وإلى أما العقػد الغالية، كبيت بثسانية مبلييغ فيػ يحتاج إلى عقج، وإلى إيجاب، وإلى قبػؿ
شاىجيغ، فسعشى خصبة، أؼ شيء ميع، ما داـ الشبي عميو الربلة والدبلـ قج أرشجنا إلى خصبة الشكاح، معشى 

 ذلظ أف الشكاح شيء ميع. 

 الػليسة – 4

العخس، اآلف ىحا ومغ األشياء التي أرشج الشبي عميو ملسو هيلع هللا ىلص إلييا ليفتخؽ الشكاح عغ الدفاح، ىي الػليسة، وليسة 
 التػجيو الشبػؼ ضعف شأنو، واستبجؿ بيحه الزيافة، أما في عيج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: 
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 )) َأْوِلْع َوَلْػ ِبَذاٍة (( 

 ]متفق عميو عغ أنذ[

 وأحيانًا في بعس األعخاس وفي بعس عقػد القخاف يعَقج عمى وليسة، وىحا أقخب إلى الدشة.

ـَ َعْبُج الخَّْحَسِغ ْبُغ َعْػٍؼ اْلَسِجيَشَة َفآَخى الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع  َعْغ َأَنٍذ َرِضيَ  َبْيَشُو َوَبْيَغ َسْعِج َّللاَُّ َعْشُو َقاَؿ: َقِج
، َوَكاَف َسْعٌج َذا ِغًشى، َفَقاَؿ ِلَعْبِج الخَّْحَسِغ: ُأَقاِسُسَظ َما ِبيِع اأْلَْنَراِرؼِّ ِلي ِنْرَفْيِغ، َوُأَزوُِّجَظ، َقاَؿ: َباَرَؾ َّللاَُّ َلَظ ْبِغ الخَّ

ػِؽ، َفَسا َرَجَع َحتَّى اْسَتْفَزَل َأِقًصا َوَسْسًشا، َفَأَتى ِبِو أَْىَل َمشْ  ِدِلِو، َفَسَكْثَشا َيِديًخا، َأْو ِفي أَْىِمَظ َوَماِلَظ، ُدلُّػِني َعَمى الدُّ
 َوَضٌخ ِمْغ ُصْفَخٍة، َفَقاَؿ َلُو الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع:  َما َشاَء َّللاَُّ، َفَجاَء َوَعَمْيوِ 

ْجُت اْمَخَأًة ِمْغ اأْلَْنَراِر، َقاَؿ: َما ُسْقَت ِإَلْيَيا ؟ َقاَؿ َنَػاةً  ِمْغ َذَىٍب َأْو َوْزَف َنَػاٍة  )) َمْيَيْع، َقاَؿ: َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، َتَدوَّ
 ِمْغ َذَىٍب ؟ َقاَؿ: َأْوِلْع َوَلْػ ِبَذاة (( 

 ]متفق عميو[

 و: " الػليسة حّق "، وذكخ قػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لعبج الخحسغ بغ عػؼ: وقج تخجع اإلماـ البخارؼ في صحيحو، بقػل

 )) َأْوِلْع َوَلْػ ِبَذاٍة (( 

 حيشسا استخجـ أو استشبط الحكع أف الػليسة حق في العخس كاف االحتجاج بيحا الحجيث: " 

 )) َأْوِلْع َوَلْػ ِبَذاٍة (( 

: َلسَّا َخَصَب َعِميّّ َفاِشَسَة َرِضَي َّللاَُّ َتَعاَلى َعْشُيَسا َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ وذكخ اإلماـ أحسج َعِغ ُبَخْيَجَة َقاؿَ 
 َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 ِمْغ ُذَرٍة ((  )) ِإنَُّو اَل ُبجَّ ِلْمُعْخِس ِمْغ َوِليَسٍة، َقاَؿ: َفَقاَؿ َسْعٌج: َعَميَّ َكْبٌر، َوَقاَؿ ُفاَلٌف: َعَميَّ َكَحا َوَكَحا

أؼ إنو ال بج مغ وليسة، ويبجو أنو سيجنا عمي كاف فقيخًا ججًا، فعجيب كيف زّوج الشبي ابشتو لعمّي وىػ فقيخ !! 
 ىحا الكبلـ، ما كاف يسمظ ثسغ وليسة، تدوج بشت رسػؿ هللا، وقج قاؿ عشيا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: دققػا في 
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 )) َفاِشَسُة ِبْزَعٌة ِمشِّي، َفَسْغ َأْغَزَبَيا َأْغَزَبِشي (( 

 ] متفق عميو عغ السدػر بغ مخخمة[

ّـِ اْلُسْؤِمِشيَغ َقاَلْت:   َعْغ َعاِئَذَة ُأ

ُ  َحًجا َأْشَبَو َسْسًتا َوَدالا َوَىْجًيا ِبَخُسػِؿ َّللَِّ ِفي ِقَياِمَيا َوُقُعػِدَىا ِمْغ َفاِشَسَة ِبْشِت َرُسػِؿ َّللَِّ )) َما َرَأْيُت أَ  َصمَّى َّللَّ
ـَ ِإلَ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َقا َمَيا، َوَأْجَمَدَيا ِفي َمْجِمِدِو، َعَمْيِو َوَسمََّع، َقاَلْت: َوَكاَنْت ِإَذا َدَخَمْت َعَمى الشَِّبيِّ َصمَّى َّللَّ ْيَيا َفَقبَّ

َمْتُو َوَأْجَمدَ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِإَذا َدَخَل َعَمْيَيا َقاَمْت ِمْغ َمْجِمِدَيا َفَقبَّ  … (( ْتُو ِفي َمْجِمِدَيا َوَكاَف الشَِّبيُّ َصمَّى َّللَّ

 ]التخمحؼ[

مظ ثسغ وليسٍة يػلع بيا، لحلظ قاؿ سيجنا سعج: عميَّ كبٌر، وقاؿ ومع ذلظ زّوجيا مغ ابغ عسيا الفقيخ الحؼ ال يس
 آخخ: عميَّ كحا وكحا مغ الحرة، حتى اجتسعت لػاـز الػليسة.

يقػؿ اإلماـ الشػوؼ: " اختمف العمساء في وليسة العخس، أىي واجبٌة أـ مدتحبة، واألصح عشج أصحابشا ػ في 
 بيا أمخ نجٍب ال أمخ وجػب ". السحىب الذافعي ػ أنيا سشٌة مدتحبة، واألمخ

قج ال يسمظ اإلنداف ثسغ الػليسة، فاألمخ لمشجب، أؼ 
مدتحبة، لكغ إخػانشا في الخيف جداىع هللا خيًخا، 
ىكحا الحطت، ما دعيت إلى عخس في ريف دمذق 
إال وقالػا لي: الصعاـ مغ الطيخ وحتى العاشخة ليبًل، 
فيع  كل مغ جاء يحزخ ىحا العخس لو شعاـ يأكمو،

 أقخب إلى الدشة مغ أبشاء السجيشة.

فقاؿ بعزيع في حكسة الػليسة في العخس، قاؿ: " 
 التمصف بإشاعة الشكاح ".
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عشجما تقػؿ: تعاَؿ احزخ العقج وال يػجج شيء، فيجيبظ: وهللا يا أخي أنا مذغػؿ، ولػ قمت لو: تعاؿ لؤلكل، 
يا أخي، فقج اختمف الػضع، إذا كاف السػضػع نرف  واحزخ عقج الشكاح، يجيبظ بشعع، سآتي، وأيغ يقع البيت

 دعػة فقط اعتحر، أما لؤلكل فيجيب الجعػة، فسغ أجل أف تجمب الشاس، وأف تغخييع بحزػر ىحا العقج أولْع.
إف التمصف بإشاعة الشكاح، والحس عمى حزػر عقج الشكاح، وأفَّ ىحا العقج مذخَّؼ، بجأ بػليسة، لئبل يبقى ىحا 

وىع، يا تخػ فبلنة أخحىا فبلف ؟ وهللا ال نعخؼ، قالػا: إنو أخحىا، وىحا شيء يحيخ، بعس الشاس  العقج محلَّ 
قالػا: أخحىا، والبعس قاؿ: لع يأخحىا، فأنت لػ أقسَػ عخًسا، وأولست، ودعػَت الشاس صار كل مغ كاف في شظ 

 اح. ووىع وتخدد عمى ؼ قيغ في ىحا الدواج، فاإلعبلف، والػليسة مغ آداب الشك

 ودرسشا كمُّو حػؿ محػر واحج، الفخؽ الكبيخ، بيغ الشكاح والدفاح: اإلعبلف، الػليسة، والذيػد، والػلي، والجؼ.
 َعْغ عبجا هلل ْبِغ ُعَسَخ َرِضي َّللاَّ َعشيَسا َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

 ِليَسِة َفْمَيْأِتَيا (( )) ِإَذا ُدِعَي َأَحُجُكْع ِإَلى اْلػَ 

 َقاَؿ َعْبُج َّللاَِّ ْبُغ ُعَسَخ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 )) َمْغ ُدِعَي َفَمْع ُيِجْب َفَقْج َعَرى َّللََّ َوَرُسػَلُو (( 

 ]أبػ داود[

كالجمدات األسبػعية مع األصجقاء، يسكغ أف يشذغل ىشاؾ نقصة أييا اإلخػة الكخاـ، أحيانًا ىشاؾ أشياء تتكخر 
عشيا اإلنداف أسبػعًا فبل يحزخ، أما عقج القخاف فيػ مخة في العسخ، ال يػجج غيخه، لحلظ عشجما تجعى إلى عقج 
ت عمى نفدظ فزيمة تمبية الجعػة التي ال تكخر، بعج ذلظ فييا جبخ خاشخ، مغ دعاؾ وجب  قخاف وال تمبي فقج فػَّ

 ظ، الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ:حقو عمي

 )) َلْػ ُدِعيُت ِإَلى ِذَراٍع َأْو ُكَخاٍع أَلََجْبُت، َوَلْػ ُأْىِجَي ِإَليَّ ِذَراٌع َأْو ُكَخاٌع َلَقِبْمُت (( 

 ]البخارؼ عغ ابغ عسخ[

 مانع في ذلظ، أحيانا تكػف الجعػة بجػار بيتظ، فاألمخ سيل عميظ، أما لػ دعيت إلى مشصقة بعيجة فأجبَت فبل
 والجعػة عمى كأس مغ الذاؼ، فكأس مغ الذاؼ يكفي 



 Page 338  بيغ الشكاح والدفاح التي تفخؽ  ةب اإلسبلمياداآل( :  1-1الباب الثاًي : الفصل األول : الذرس ) 

 )) َلْػ ُدِعيُت ِإَلى ِذَراٍع َأْو ُكَخاٍع أَلََجْبُت (( 

 والكخاع مغ الجابة ما دوف الكعب، انطخ إلى األدب الشبػؼ 

 )) َلْػ ُدِعيُت ِإَلى ِذَراٍع َأْو ُكَخاٍع أَلََجْبُت (( 

البيت ؟ في السكاف الفبلني، فيقػؿ لظ: إف شاء هللا سآتي، ال يػجج مانع، والسكاف  إذا دعاؾ أخ، وسألتو: أيغ
 بعيج خارج دمذق، أخػؾ دعاؾ، وإف لع يكغ ىشاؾ شيء فأنت عميظ أف تمبي، 

 )) َمْغ ُدِعَي َفَمْع ُيِجْب َفَقْج َعَرى َّللََّ َوَرُسػَلُو (( 

 وبالحب، ويفتخخ، ويقػؿ: وهللا دعػت إخػانشا، وكميع جاؤوا. سبحاف هللا ! الحؼ يمبي دعػة أخيو يذعخه بالػد،
وهللا مخة دعيت إلى عقج قخاف، أنا متأخخ ساعة، ال يػجج إال صف مغ الكخاسي فقط مميء، والباقي كمو فارغ، 
شيء صعب، شيء مخٍد، ألنو لع يأِت أحج، ىحه مخالفة شخعية كبيخة، فيجب أف تييئ نفدظ، تػششيا عمى تمبية 

 ة عقػد القخاف، ألنيا مغ الدّشة، وأنت بيحا تحيّي سشة رسػؿ هللا.دعػ 

 َعْغ َجاِبٍخ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

ـٍ َفْمُيِجْب، َفِإْف َشاَء َشِعَع، َوِإْف َشاَء َتَخَؾ ((   )) ِإَذا ُدِعَي َأَحُجُكْع ِإَلى َشَعا

 ]مدمع[

حجنا غحاء نطامي معيَّغ، كأف ال يشاسبو األرز، اذىب، ولّب الجعػة، وال تأكل مغ األرز، ُكل لقسة قج يكػف أل
 واحجة واعتحر، ولكغ لّب الجعػة، وال تخبط الجعػة باألكل.. قاؿ: 

 ))َفِإْف َشاَء َشِعَع، َوِإْف َشاَء َتَخَؾ (( 

غ أف يحزخوا، فاألمخ متكامل، ىشاؾ أمخ أف تػلع ولػ لحلظ لسا أمخ الشبي أصحابو الكخاـ أف يػلسػا، أمخ السؤمشي
، لكغ سأحزخ، األساس مجيئظ، ولػ كاف  بذاة، وىشاؾ أمخ أف تحزخ الػليسة ولػ كشت صائسًا، أنا صائع اليـػ
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دقيقة، وليذ األساس األكل، فاألساس أف تمبي ىحه الجعػة، وإذا كاف أحج صائسًا صـػ نفل فيػ أميخ نفدو، إف 
 إف شاء أفصخ.شاء صاـ، و 

وجب عمى ىؤالء السجعػيغ أف يجيبػا إلى شعاـ الػليسة، فإف كاف صائسًا ولع يصعع، فبل بأس بحلظ، ألنيا 
 حرمت إشاعة السػدة، ولػ كشت صائسا، عميظ أف تمبي، واألكسل أف تفصخ إذا كاف صيامظ نفبل. 

 ضخُب الّجؼّ  –5

 ومغ شخوط إعبلف الشكاح ضخب الجؼ، فَعْغ َأِبي َحَدٍغ 

، َوُيَقاَؿ: َأتَ  خِّ َحتَّى ُيْزَخَب ِبُجؼٍّ ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َكاَف َيْكَخُه ِنَكاَح الدِّ اُكْع َفَحيُّػَنا ْيَشاُكْع َأَتْيشَ )) َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى َّللَّ
 (( ُنَحيِّيُكعْ 

 ]أحسج[

اآلف يدمخوف في ىحه الميالي، فبل مانع، ألنو إعبلـ، وكاف عميو الربلة والدبلـ يعّمع أصحابو، أف يشذجوا ىحا 
 الشذيج: 

 أتيشاكع.. أتيشاكع فحيػنا نحيّيكع
 ولػال الحبة الدػدا جئشا لػاديكع

 أؼ نذيج ديشي مع تمبية العقج، ىحا شيء مصمػب.
ب الجسحي روػ اإلماـ التخمحؼ، عغ دمحم بغ حاش

 قاؿ: قاؿ عميو الربلة والدبلـ:

ْػُت ِفي  ـِ الجُّؼُّ َوالرَّ )) َفْرُل َما َبْيَغ اْلَحالِؿ َواْلَحَخا
 الشَِّكاِح (( 

شبعًا ليذ الفخؽ الػحيج الجؼ والرػت، لكغ الحؼ 
 يفخؽ بيغ الشكاح والدفاح الجؼ والرػت.
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ماذا حرل ؟ يقػلػف: وهللا ألقيت كمسة مغ ِقبل أنا أسسع مغ حيغ إلى آخخ عغ عقػد قخاف، أو عغ أعخاس، 
داعية، وسسعشا نذيجًا ديشيًا، وهللا أبقى شيًخ وأنا في نذػٍة مغ ىحا العخس، شيء جسيل، ىحا عخس إسبلمي، لساذا 
الغشاء الفاضح والغشاء الساجغ ؟ لساذا ىحه السدجمة ترجح باألغشية الفاسقة ؟ وأنت مدمع، وبيتظ مدمع، 

مسػف كّميع ؟ ليذ مغ الرعب أف تجعػ امخأة ليا لداف تجعػ إلى هللا، فيل مغ الرعب تجعػ أناس والسجعػف مد
مغ الشداء ليغ اختراٌص بسجيح رسػؿ هللا، صػت مشخفس، أـ ىل يجب في العخس أف نخخج مغ جمػدنا لكي 

 نعمغ فخحتشا ؟ نحغ ما عشجنا فخح مع الفدق أبجًا، الفخح يكػف مع الصاعة. 

 ػيخ عخس الشداء بالفيجيػخصػرة تر

لحلظ إخػانشا الكخاـ، أتسشى عميكع في أعخاس الشداء، احخصػا حخصًا بالغًا عمى إلغاء الغشاء، إذا بحثتع عسغ يشذج 
نذيجًا ديشيًا تججوف، وما أكثخ مغ يشذج ابتغاء وجو هللا ببل مقابل، ابحثػا عغ امخأةٍ  تقػؿ كمسة، تعع ىؤالء الشدػة، 

في العخس، الخصبة ضخورية، فكسا أف عقػد القخاف ػ والحسج هلل شخعية مئة بالسئة ػ فأنا ال أعتقج كمسة حق تقاؿ 
باأللف عخس إال ِمغ ىؤالء الستخفيغ، باأللف عخس مغ عامة الشاس إال وكميا أعخاس شخعية، بيا مشذجوف، 

خجاؿ رائعة، أما عقػد الشداء ففييا وكمسة، أو كمسات تمقى في ىحا الحفل، ودعاء، ومجيح رسػؿ هللا فقط، عقػد ال
الغشاء، وأما السخالفة التي ال تغتفخ والتي تعج مغ أكبخ الكبائخ فيي ترػيخ ) الفيجيػ (، كل الشداء كاسياٌت شبو 
عاريات، نرػرىغ، ونأخح الفيمع، ىحه مغ ؟ ىحه زوجة فبلف، ىحا شيء محخَّـ، ومغ أكبخ الكبائخ أف تصػر 

 ، فيي وثائق كّميا، فكأف اإلنداف يخػ السخأة بأبيى زيشة. األعخاس بيحه األفبلـ

فمحلظ أنا أنرح إخػانشا، إذا دعي زوجتو إلى عخس فيو ترػيخ يجب أال تمبي، ومغ يدسح المخأتو بالحىاب إلى 
عخس فيو ترػيخ فقج ارتكب أكبخ معرية، ألف ىحا الذيء قج يتجاوؿ، ويشدخ مشو ندخ كثيخة، ويعخض في 

، قج يكػف في العخس رجاؿ فدقة غيخ مشزبتيغ كذفػا عػرات السدمسات، فسغ أكبخ الكبائخ الترػيخ بيػت كثيخة
 في أعخاس الشداء.
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فيحا ضخب الجؼ، أو الشذيج اإلسبلمي كسا قمت، والػليسة، وخصبة الشكاح، والذيػد في الشكاح، وإعبلف الشكاح، 
تخاعى في عقج الدواج، مغ أجل أف نفخِّؽ بيغ الشكاح وبيغ وانعقاده في السدجج، ىحه ىي اآلداب التي يشبغي أف 

 الدفاح.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 مغ خبلؿ القخآف والدشة الشبػية الذخيفة ( : العبلقات الدوجية 9 - 2)  الجرس

 غس البرخفػائج  ( :9-1الجرس )

 قػاعج اجتساعية تديع في نجاح الحياة الدوجية ( :3-9 الجرس ) 

 التػازف بالػاجبات والقيادة لمخجل ( :4-9 الجرس ) 

 قػاعج لحفع الدواج ( : 9 - 5الجرس ) 

    2( : اآلداب العامة لمدوجة لمحفاظ عمى الحياة الدوجية 9 - 6الجرس ) 

 1 ( : اآلداب العامة لمدوجة لمحفاظ عمى الحياة الدوجية 9 - 7الجرس ) 

 ( : اآلداب العامة لمدوج لمحفاظ عمى الحياة الدوجية 9 - 8الجرس ) 

 هللا عد وجل صمح معظ كل شيء( : إذا صمحت عبلقتظ مع 9-9الجرس )
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 : الدعادة الدوجيةالفرل الثاني

 مغ خالؿ القخآف والدشة الشبػية الذخيفة ( : العالقات الدوجية 9 - 1)  الجرس

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هللا رب العالسيغ والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العميع الحكيع ، الميع عمسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسا ، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو وأرنا 

جعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو ، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو ، وا
 الرالحيغ . 

 حقائق العالقات الدوجية :

أييا األخػة األكاـر ؛ مغ السػضػعات التي أراىا ججيخة بأف تصخح في ىحا المقاء مػضػع العبلقات الدوجية ، 
البيت انعكذ ىحا الرفاء إنتاجًا وتفػقًا وعصاًء ، فاإلنداف حيشسا يدعج في بيتو يشتج في عسمو ، وكمسا اصصفى 

 وحجع اإلنداف عشج هللا بحجع عسمو ، فكل شيء يعكخ صفاءه يشعكذ عمى عسمو وبالتالي يشعكذ عمى سعادتو .

 الحقيقة األولى :

بادؼء ذؼ بجء أىع فكخة في العبلقات الدوجية 
 .اإلسبلمية أف هللا بيغ الدوجيغ 

السؤمغ يعامل زوجتو مغ خبلؿ هللا بسعشى أف الدوج 
، ومغ خبلؿ الخػؼ مشو ، ومغ خبلؿ رجاء رحستو 
ومغ خبلؿ تصبيق مشيجو ، يخافو ويخجػ رحستو 
ويصبق مشيجو ، الدوج السؤمغ يغفخ سمبيات زوجتو 
ويتقخب إلى هللا بخجمتيا ، والدوجة السؤمشة تغفخ 

  بيغ الدوجيغ سعج الدوجاف .سمبيات زوجيا وتتقخب إلى هللا بخجمتو ، فإذا كاف هللا
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العبلقات األخخػ في مجتسع شارد عغ هللا بعيج ، العبلقة مباشخة األقػػ يدحق اآلخخ ، ما داـ ىشاؾ نفع مغ 
الدواج فالدواج قائع ، فإذا انقصع الشفع سقط الدواج ، فخؽ كبيخ كبيخ بيغ زواج إسبلمي مبشي عمى أف كل شخؼ 

معخفتو باهلل ، مغ خبلؿ تصبيق مشيجو ، مغ خبلؿ شمب جشتو ، مغ خبلؿ يعامل الصخؼ اآلخخ مغ خبلؿ 
الخػؼ مغ ناره ، أما الصخؼ اآلخخ مبشي عمى عبلقة مباشخة ، بل إف بعس السشطخيغ يقػؿ الحزارة اإلسبلمية 

 كميا مبشية عمى أف هللا بيغ كل عبلقتيغ .

 عيف واألعمى يدحق األسفل ، ىحه حقيقة .والحزارة األخخػ مبشية عمى عبلقة مباشخة فالقػؼ يأكل الز

 الحقيقة الثانية :

ىػ أنو في الدواج اإلسبلمي ، ىشاؾ مخجعية ، وىحه السخجعية تمغي الغالب والسغمػب ، كتاب هللا وسشة رسػلو 
بيغ الدوجيغ فإذا تشازعا في شيء ردوه إلى هللا ورسػلو ، إذا كاف ىشاؾ تذخيع مغ قبل هللا عد وجل ، ىحا 

تذخيع ىػ مخجع وىحا التذخيع يمغي الغمبة ، ال يػجج أحج غالب ىحا أمخ هللا عد وجل ، فمحلظ اإلنداف في ضل ال
ىحا الشطاـ اإلليي يدعج بدوجتو ألف هللا لو أمخ ولو نيي ، فإذا شبقشا أمخ هللا عد وجل ليذ ىشاؾ إنداف ُغمب 

 وإنداف َغمب ، ىحه الحقيقة الثانية .

وأساسًا السدمع حيشسا يصبق مشيج ربو سبحانو وتعالى يذعخ أنو في ضل هللا ، يذعخ أف هللا السؤمغ لو مخجع ، 
 سبحانو وتعالى معو ، يذعخ أف هللا متجمي عميو بالبخكات واألنػار والخيخات والتػفيق والجعع مغ هللا . 

 الحقيقة الثالثة :

إلى مقػمات الشجاح إال ويتػلى هللا في عميائو أنو ما مغ زواج يبشى عمى شاعة هللا في الجدئيات ولػ افتقخ 
التػفيق بيغ الدوجيغ ، وما مغ زواج يبشى عمى معرية هللا ولػ تػافخت لو كل أسباب الشجاح إال ويتػلى هللا 

 التفخيق بيشيسا .

أف  يجب أف تبشى جدئيات العبلقات الدوجية ، جدئيات الحياة الدوجية عمى شاعة هللا عد جل وذكخت ىحا كثيخاً 
كل إنداف يذعخ أنو يصبق تعميسات الخبيخ يقصف الثسار يانعة ، أضيف إلى ىحه األسذ في العبلقة الدوجية 

 السخجعية ، هللا بيغ الدوجيغ ، بشاء تفريبلت الدواج عمى مشيج هللا عد وجل . 
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 الحقيقة الخابعة :

 الذيء الخابع أنو قاؿ تعالى : 

ػا   ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع ِإفَّ َّللََّ َخِبيٌخ ِبَسا َيْرَشُعػَف ﴾﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 [ 33] سػرة الشػر اآلية : 

معشى ذلظ أف ىحه اآلية الكخيسة التي احتمت مداحة مغ كتاب هللا الحؼ يتمى إلى يـػ القيامة لػال أنيا تذيخ إلى 
 الدعادة الدوجية لسا ذكخت .أخصخ حقيقة في 

ما الحؼ يسيد العبلقة الدوجية اإلسبلمية ؟ أف الدوج السؤمغ يقرخ شخفو عمى زوجتو فيي ملء عالسو ، والدوجة 
السؤمشة تقرخ شخفيا عمى زوجيا فيػ ملء عالسيا ، فحيشسا تشفخد الدوجة مغ بيغ الشداء بسلء عالع الخجل ، 

 اؿ بسلء عالع السخأة يكػف الػفاؽ بيشيسا .وحيشسا يشفخد الخجل مغ بيغ الخج

أما إذا تصمعت إلى غيخه وتصمع إلى غيخىا ، واإلنداف بعقمو الباشغ يػازف ، ىػ يػازف وىي تػازف وصار شخخ في 
 العبلقات الدوجية ، ىحا معشى قػؿ هللا عد وجل : 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا فُ   ُخوَجُيْع َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع ِإفَّ َّللََّ َخِبيٌخ ِبَسا َيْرَشُعػَف ﴾﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 [ 33] سػرة الشػر اآلية : 

ومغ غس برخه عغ محاـر هللا أورثو هللا حبلوة في قمبو إلى يـػ يمقاه ومغ ملء عيشيو مغ الحخاـ مؤلىسا هللا مغ 
 جسخ جيشع . 

 الخخوج عغ مشيج هللا : 

تي تعسل في مكافحة الجخائع ، عشجىا مقػلة ابحث عغ السخأة في كل جخيسة ، أنا عجلتيا في بعس الجيات ال
 ابحث عغ السعرية في كل مذكمة . 
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 الجيل سبب مغ أسباب الخخوج عغ مشيج هللا :

وسأقػؿ ىحه الحقيقة ما مغ مذكمة عمى وجو 
األرض إال بدبب خخوج عغ مشيج هللا ، ابحث ما 

مشيج هللا إال بدبب  شئت ، وما مغ خخوج عغ
جيل بو ، والجيل أعجػ أعجاء اإلنداف ، الجاىل 
يفعل بشفدو ما ال يدتصيع عجوه أف يفعمو بو ، 
يعشي مثل بيغ أيجيكع فبلح عشجه بيت ببلستيكي 
زراعة محسية ، وزرع محرػؿ رائج ججًا في أياـ 
البخد وغمة البيت مئتاف ألف ، اشتخػ سساد 

البخميل لجيمو وضع كيمييغ ، وأصبح فإذا السحرػؿ كمو أسػد المػف مات ، ضيع التعميسات كيمػ سساد في 
 مئتاف ألف ألنو جاىل .

دائسًا وأبجًا الجاىل يفعل بشفدو ما ال يدتصيع عجوه أف يفعمو بو ، كل مشا حخيز عمى سعادتو لكغ ليحه الدعادة 
 أسباب بيشيا هللا عد وجل .

 شيج هللا :االختالط سبب مغ أسباب الخخوج عغ م

االختبلط واالنفتاح الغيخ السعقػؿ ، قاؿ أحجىع أنا أسسح لميػاء ليجخل إلى غخفتي فيججد ىػاءىا ، أما أف 
يقتمعشي مغ جحورؼ ىحا ليذ ىػاء مشذصًا أبجًا ، ىحا ىػاء مجمخ ، فاإلنداف إذا انفتح انفتاحًا غيخ معقػؿ واختمط 

 .اختبلشًا كثيخًا ولع يعبأ بتػجييات الشبي 

 َعْغ ُعْقَبَة ْبِغ َعاِمٍخ ، َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ : 

ُخػَؿ َعَمى الشَِّداِء ، َفَقاَؿ َرُجٌل ِمَغ اأْلَْنَراِر : َيا َرُسػَؿ َّللَِّ َأَفَخَأْيَت اْلَحْسَػ ،  َقاَؿ : اْلَحْسُػ اْلَسْػُت (( )) ِإيَّاُكْع َوالجُّ

 خخجو البخارؼ ، ومدمع ، والتخمحؼ [] أ
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ُخػِؿ َعَمى الشَِّداِء َعَمى َنْحِػ َما ُرِوَؼ َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو وَ   َسمََّع َقاَؿ : َوِإنََّسا َمْعَشى َكَخاِىَيِة الجُّ

ْيَصاُف ((  )) ال َيْخُمَػفَّ َرُجٌل ِباْمَخَأٍة ِإال َكاَف َثاِلَثُيَسا الذَّ

ْوِج َكَأنَُّو َكِخَه َلُو َأْف َيْخُمَػ ِبَيا . وَ   َمْعَشى َقْػِلِو اْلَحْسُػ ُيَقاُؿ ُىَػ َأُخػ الدَّ

 وىج السعرية :

دائسًا وأبجًا عشجنا معاصي ليا وىج ، والسعاصي التي ليا وىج ليا قػة جحب الشيي ال عغ مقارفتيا بل عغ 
 .االقتخاب مشيا 

 مثاؿ :

إذا كاف يػجج تيار عالي ثساف آالؼ فػلط يشقل الصاقة مغ مكاف إلى مكاف ، وأراد وزيخ الكيخباء أف يزع تححيخ 
 لمسػاششيغ ماذا يقػؿ ليع : 

 مسشػع مذ التيار ؟.

 أـ مسشػع االقتخاب مغ التيار ؟.

سعشى ذكخه هللا عد وجل لو حخمة ثساف أمتار ومغ دخل إلى ىحه الحخمة جحبو التيار وجعمو قصعة فحع ، ىحا ال
 في كتابو الكخيع قاؿ تعالى :

 ﴿ ِتْمَظ ُحُجوُد َّللَِّ َفاَل َتْقَخُبػَىا ﴾

 [ 287] سػرة البقخة اآلية : 

 البج مغ أف تتخؾ بيشظ وبيشيا ىامر أماف .
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 مثاؿ آخخ :

عمى الذاشئ  كأف نيخًا مخيفًا لو شاشئ مائل زلق ولو شاشئ مدتػؼ جاؼ ، فأنت ال تشجػ إال إذا سخت
 السدتػؼ الجاؼ ، أما إذا اقتخبت مغ الذاشئ الدلق ىحا الذاشئ ألقاؾ بالساء ، لحلظ :

 بأمػر الشداء ليذ الشيي عغ الفاحذة بل الشيي عغ االقتخاب قاؿ تعالى : 

 ﴿ َواَل َتْقَخُبػا الدَِّنا ِإنَُّو َكاَف َفاِحَذًة َوَساَء َسِبياًل ﴾

 [ 31] سػرة اإلسخاء اآلية : 

 ال تقخبػا الدنا ، ال تخمػف بامخأة ، ال تقخبػا الدنا . 

 حاالت جخح العجالة :

 ال تراحب األراذؿ ، صحبة األراذؿ تجخح العجالة ، قمت حجيث رسػؿ هللا : 

)) مغ عامل الشاس ولع يطمسيع ، وحجثيع فمع يكحبيع ، و وعجىع فمع يخمفيع ، فيػ مسغ كسمت مخوءتو ، 
 ووجبت أخػتو وحخمت مغيبتو ((وضيخت عجالتو ، 

 مغ عامميع فطمسيع ، ومغ حجثيع فكحبيع ، ووعجىع فأخمفيع ، سقصت عجالتو إال أف ىشاؾ حاالت تجخح العجالة :
 .صحبة األراذؿ تجخح العجالة  -2

 التشده في الصخقات يجخح العجالة ، -1

 الحجيث عغ الشداء فيسا ال يخضي هللا عد وجل يجخح العجالة . -3

 مغ عبل صياحو في البيت يجخح العجالة . -4

 مغ أكل في الصخيق ، مغ مذى حافيًا تجخح عجالتو . -5

 مغ قاد بخزونًا تجخح عجالتو . -6
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 مغ أشمق لفخسو العشاف تجخح عجالتو ،  -7

 ىامر األماف :

اإلنداف حيشسا يقتخب مغ ىامر األماف لمسعرية ىحا 
 ػلو تعالى : اليامر قج يجحبو إلييا ومغ ىشا جاء ق

 ﴿ ِتْمَظ ُحُجوُد َّللَِّ َفاَل َتْقَخُبػَىا ﴾

 [ 287] سػرة البقخة اآلية : 

يػجج معاصي ليا قػة جحب ، ىحه السعاصي يجب 
أف تجع بيشظ وبيشيا ىامر آماف ، وىحه الشقصة قج 

ووقع أوالدىع في شخ يغفل عشيا كثيخوف وقج يغفل عشيا اآلباء ، فإذا غفل عشيا اآلباء وقعػا في شخ عسميع 
 عسميع .

 أخػانا الكخاـ ؛ أنت تديخ في شخيق وججت لػحة كتب عمييا حقل ألغاـ ، ىل تذعخ أف ىحه المػحة تقيج حخيتظ ؟ 
 أوامخ الجيغ ليدت تقيجًا لحخيتظ ولكشيا ضساف لدبلمتظ .

حسػلة القرػػ مخة ذكخت مثل آخخ ، أنت راكب شاحشة وتحسل عذخوف شغ ، وصمت إلى جدخ كتب عميو ال
عذخة شغ ، اآلف تشطخ ىل يػجج شخشي مخور ، ىل تكتب في حقي مخالفة ، ليذ السػضػع مػضػع مخالفة 

 السػضػع أكبخ مغ ذلظ بكثيخ ، السػضػع أنظ سػؼ تدقط ، مػضػع السخالفة ليذ لو أىسية إشبلقًا . 

 الشتيجة والعالقة :

اإلنداف لػ فيع الجيغ عمى أف كل أمخ فيو نتائج ، والعبلقة بيغ األمخ والشتيجة ىي عبلقة سبب بشتيجة ، 
 والعبلقة بيغ الشيي وسببو ىي عبلقة أمخ بشتيجة ، مثبًل : 
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أحيانًا تقػؿ البشظ اجمذ ىشا يا بشي ، فأراد أف يتحجاؾ جمذ في مكاف آخخ تزخبو ىل ىشاؾ عبلقة بيغ الزخب 
مػس ؟ أبجًا ، أربع كخاسي وثيخة أنت أردت لحكسة أف يجمذ ىشا ، جمذ ىشاؾ ضخبتو ، نقػؿ العبلقة بيغ والج

 العقاب والدبب عبلقة وضعية أنت وضعتيا .

في ىحه القاعة بابيغ ، إذا قمشا لمشاس أخخجػا مغ ىحه الباب ، والحؼ خخج مغ ذلظ الباب ، ليذ ىشاؾ عبلقة 
 يجة .عمسية بيغ السخالفة والشت

أما إذا كاف ىشاؾ مجفأة مذتعمة وجاء شفل ووضع 
يجه عمييا ، فاحتخقت نقػؿ إف ىشاؾ عبلقة عمسية 
 بيغ وضع اليج عمى السجفأة وبيغ احتخاؽ اليج .

حيشسا تؤمغ أف العبلقة بيغ السعرية ونتائجيا ، 
وبيغ الصاعة ونتائجيا عبلقة عمسية فقج نجػت ، 

شيي ونتائجيا ، عبلقة العبلقة عمسية بيغ األمخ وال
سبب بشتيجة ، والجيغ ضساف لدبلمتظ و ليذ قيجًا 
لحخيتظ ، إذًا لػ ربشا عد وجل يحـخ االختبلط و إشبلؽ البرخ ىػ يزسغ لظ سعادتظ الدوجية و ىحا اإلنداف 
ا الحؼ يصمق برخه و يذقى في بيتو إنداف شقي ، و الحقيقة أنرف شيء في حياة اإلنداف زوجتو و عسمو فإذ

 كاف سعيجًا بيسا سعج في دنياه إجسااًل و إذا كاف شقيًا بيسا شقي في دنياه إجسااًل .

ىشاؾ أربع عشاصخ بالعبلقة الدوجية ، و ىشاؾ عشرخ خامذ ىحا العشرخ الخامذ ىػ أف بيت الدوجية مقجس، 
بة أؼ خخوج مغ فمسجخد أف تخخج السخأة مغ بيت الدوجية غاضبة أو أف يخخجيا زوجيا إلى بيت أىميا غاض

السخأة مغ بيت زوجيا ما الحؼ يحرل ؟ أصغخ مذكمة تغجو أكبخ مذكمة ، فإذا بقيت السخأة في بيت زوجيا أكبخ 
مذكمة تغجو أصغخ مذكمة ، ألنو إف خخجت صار ىشاؾ أشخاؼ عجة و تغحية معيشة و تكبيخ رأس و تحصيع و 

 تحجؼ كل ىحا الدوجات في غشى عشو لحلظ قاؿ تعالى: 
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َشٍة َوِتْمَظ ُحُجوُد َّللَِّ ﴿  َوَمْغ َيَتَعجَّ ُحُجوَد َّللَِّ َفَقْج َضَمَع اَل ُتْخِخُجػُىغَّ ِمْغ ُبُيػِتِيغَّ َواَل َيْخُخْجَغ ِإالَّ َأْف َيْأِتيَغ ِبَفاِحَذٍة ُمَبيِّ
 َنْفَدُو اَل َتْجِري َلَعلَّ َّللََّ ُيْحِجُث َبْعَج َذِلَظ َأْمخًا ﴾

 [ 2اآلية : ] سػرة الصبلؽ 

ليذ ليا أف تخخج و ليذ لو أف يخخجيا ، فإذا بقيت في بيت الدوجية أكبخ مذكمة البج مغ أف تتبلشى ، أما إذا 
 خخجت أصغخ مذكمة تتفاقع ىحه قاعجة ثانية .

القاعجة الثالثة : ىػ أف ىحا البيت مؤسدة ، و ما مغ مؤسدة عمى وجو األرض إال و تحتاج إلى قائج ، فاهلل 
 انو و تعالى لحكسة بالغة قاؿ : سبح

ُ َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس َوِبَسا َأْنَفُقػا ِمْغ َأْمَػاِلِيعْ  َل َّللَّ اِلَحاُت َقاِنَتاٌت  ﴿ الخَِّجاُؿ َقػَّاُمػَف َعَمى الشَِّداِء ِبَسا َفزَّ َفالرَّ
ِتي َتَخاُفػَف  ُ َوالالَّ ُنُذػَزُىغَّ َفِعُطػُىغَّ َواْىُجُخوُىغَّ ِفي اْلَسَزاِجِع َواْضِخُبػُىغَّ َفِإْف َأَشْعَشُكْع َحاِفَطاٌت ِلْمَغْيِب ِبَسا َحِفَع َّللَّ

 َفاَل َتْبُغػا َعَمْيِيغَّ َسِبياًل ِإفَّ َّللََّ َكاَف َعِمّيًا َكِبيخًا ﴾

 [ 34] سػرة الشداء اآلية : 

أفزل مشظ ، معشى ذلظ أنيا أفزل مشو ىحه آية ال يشتبو ليا أحج ، فزل بعزيع عمى بعس ليذ معشى ىحا 
في حاالت و في قزايا و ىػ أفزل مشيا في قزايا ، ففي شؤوف العاشفة و العشاية بالبيت و باألوالد ىي 
أفزل مشو ، و في شؤوف الخؤيا و القيادة ىػ أفزل مشيا فقاؿ فزل بعزكع عمى بعس و ليذ معشى ىحا أنو 

مفزل و فاضل كل شخؼ ، فالخجاؿ قػامػف عمى الشداء بسا يػجج شخؼ مفزل ، معشى ذلظ أف كل شخؼ 
فزل هللا بعزيع عمى بعس و ليذ بسا فزميع عمى الشداء كبل ، بل بسا فزل بعزكع عمى بعس ، و بسا 
 أنفقػا مغ أمػاليع فالقػامة مغ الخجل إال أف ىحه القػامة ال تعشي أنو كل شيء و ىي ال شيء قاؿ تعالى : 

ُ َعِديٌد َحِكيٌع ﴾ ﴿ َوَلُيغَّ ِمْثلُ   الَِّحي َعَمْيِيغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ َوِلمخَِّجاِؿ َعَمْيِيغَّ َدَرَجٌة َوَّللَّ

 [ 118] سػرة البقخة اآلية : 

أؼ إذا كاف بالسخاتب العدكخية ىشاؾ لػاء فيي ليدت جشجؼ بل ىي عسيج ، رتبة واحجة ىحه السختبة ىي مختبة 
 ة .القيادة ، ال بج مغ قائج لمسخكب
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الذيء الثاني : ىحا ال يسشع أف نتذاور ، أؼ تشرحيا و تشرحظ ، و تأمخىا و تأمخؾ ، و الحياة حخكة إلى 
 مشترف الصخيق ، ىشاؾ مثل واضح ىػ : 

أنظ ىشا و أنا ىشا ال بج مغ أف أصل إلى نرف الصخيق إليظ ، و ال بج مغ أف ترل إلى نرف الصخيق إلي ، 
 . بيحه الصخيقة يمتقي األشخاؼ

 ثع ذكخت أيزًا أنو يػجج بيغ الدوجيغ خبلفات ، أواًل :

وشغ نفدظ أنو ليذ في األرض زوج تشصبق شباعو 
و أفكاره و رؤيتو عمى شباع زوجتو ، ىشاؾ مدافة ، 
إذًا البصػلة ال أف تشعجـ السذكبلت و لكغ أف نقف 
مشيا السػقف الكامل ، ىحه البصػلة ، لحلظ لػ صار 

مشازعة ىشاؾ مغ تستج بيع ىحه ىشاؾ خرػمة أو 
السشازعات أيامًا و أسابيع و أشيخ و ىحا إتبلؼ 
لمحياة الدوجية ، أما األكسل أف نجعل أمج الشداع 

 أقرخ أمج عمى اإلشبلؽ .

 عبخت عشو بالذكل التالي : 

اتفق الدوج و زوجتو  إذا خخجت مغ البيت تعػد و كأف شيئًا لع يكغ ، إذا نسشا استيقطشا و كأف شيئًا لع يكغ ، فإذا
عمى أف أؼ خبلؼ بيشيسا يجب أف يشتيي بسخور مخحمة زمشية قريخة ججًا ، مخحمة الخخوج و العػدة ، أو الشـػ و 

 االستيقاظ ، بيحه الصخيقة تغجو الحياة سعيجة .

بادغ الذخيعة في و أحيانًا ىشاؾ مذكمة قج تديج العبلقة متانة و قج تديج الرمة بذاشة ، ىحا كمو مغ قبيل رعاية م
 العبلقة بيغ الدوجيغ .
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 ىشاؾ شيء آخخ ذكختو أيزًا : 

أف اإلنداف أحيانًا بعج فتخة مغ الدواج تختفع الكمفة و يرست الخجل عغ مجح زوجتو و ترست ىي عغ مجح 
حج زوجيا و تغجو حياة رتيبة مسمة ال معشى ليا ، ىحا مغ عجـ حكسة الدوج فيحه التي تخعى أوالدؾ ، مخة أ
األعخاب شكا زوجتو إلى عسخ ، شخؽ الباب فدسع صياحًا فػلى ىاربًا ، سيجنا عسخ فتح الباب فخأػ الخجل 
بعيجًا، يا أخا العخب تعاؿ ، لساذا رجعت ؟ قاؿ جئتظ أشكػ مسا أنت مشو تذكػ ، نفذ السذكمة عشجؾ ، قاؿ لو : 

شاحية الجيجة ، و أنا مخة أخ شكا لي زوجتو و كاف يا أخي ىحه الدوجة تخعى أوالدنا و تييئ حاجاتشا فبيغ لو ال
عمى وشظ أف يصمقيا ، استجرجتو قمت لو تخػنظ فقاؿ لي : معاذ هللا ، شاىخة عفيفة ، سألتو شبخيا سيء ؟ قاؿ 
لي : ال و هللا شبخيا جيج ، غيخ نطيفة ؟ قاؿ لي ال إنيا نطيفة ججًا ، و مغ غيخ أف يذعخ ذكخ كل ميداتيا ثع 

 مغ نفدو ، فجائسًا كغ مػضػعيًا ، ال تتعامى عغ ميداتيا و يشبغي أف ال تتعامى عغ ميداتظ .استحيا 
أخػانا الكخاـ ؛ الدواج نعسة مغ هللا و ىػ مغ أكبخ الشعع ، فسغ أساء إلى زوجتو أو مغ أساءت إلى زوجيا تكفخ 

جىا إليظ و تذجؾ ليا و ىحه الشعسة ، و البشاء صعب و التخخيب سيل ، أؼ ألف ترخؼ ذكي و حكيع يذ
 ترخؼ واحج أحسق ىحا يخخب العبلقة بيشكسا ، إذًا أيزًا مغ حكسة اإلنداف أف يدعج في بيتو ، لحلظ قاؿ تعالى: 

ُ ِفيِو َخْيخًا َكِثيخًا ﴾  ﴿ َفِإْف َكِخْىُتُسػُىغَّ َفَعَدى َأْف َتْكَخُىػا َشْيئًا َوَيْجَعَل َّللَّ

 [ 29] سػرة الشداء اآلية : 

ل تدوج امخأة في عرخ التابعيغ يبجو أنيا لع تعجبو ، نجـ أشج الشجـ و شعخت عميو بحلظ فقالت يا فبلف : قج رج
يكػف الخيخ كامشًا في الذخ ، بقيت ىحه الكمسة تخف في ذىشو ثع ىاـ عمى وجيو عذخيغ عامًا ىكحا القرة ، عاد 

الؼ مؤلفة ، قاؿ : مغ ىحا ؟ قالػا : ىحا أنذ بغ إلى السجيشة فجخل إلى السدجج فخأػ درسًا يمقيو شاب حػلو آ
عامخ ، ىػ عامخ ابشو ، قاؿ لو : قل ألمظ إف في الباب رجبًل يقػؿ لظ : قج يكػف الخيخ كامشًا في الذخ ، 
قالت: يا بشي ىػ أبػؾ ، أؼ هللا عد وجل عمسشا أف مرمحة اإلنداف ، مرمحة الدوجة و األوالد فػؽ كل شيء، 

يخضى و حيشسا يقبل بقزاء هللا و قجره عشجئح ربشا عد وجل يدبغ عمى ىحا الدواج سعادة ما  فاإلنداف حيشسا
بعجىا سعادة ، ىشاؾ شيء آخخ ال أزاؿ في الحجيث عغ عػامل نجاح الدواج ألف كل إنداف بحاجة إلى ىحه 

 السعمػمات الجقيقة و ىحا مغ تػجيو الشبي عميو الربلة و الدبلـ .
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 ف عشجما يشصمق مغ رضاه بقزاء هللا و قجره ورد في األثخ : شيء آخخ : اإلندا

 )) ما كاف هللا ليعحب قمبًا بذيػة تخكيا صاحبيا في سبيل هللا ((

إذًا السػدة ، السخجعية ، هللا بيغ الدوجيغ ، عجـ إشبلؽ البرخ ، ضبط المداف ، االحتخاـ الستبادؿ ، ثع السعاممة 
حتـخ أىمظ فاحتـخ أىميا ، كشت قمت سابقًا : ىشاؾ ثبلثة آباء ، أب أنجبظ و أب بالسثل ، أؼ إذًا كشت تتسشى أف ت

زوجظ و أب دلظ عمى هللا ، فالحؼ زوجظ أب فإذا عاممت والج زوجتظ كأنو أبػؾ و إذا عاممت أـ زوجتظ كأنيا 
ى إرضاء أمظ أـ ، و إذا عاممت والج زوجيا كأنو أب و أـ زوجيا كأنيا أـ صار الػئاـ ، كسا أنظ تحخص عم

تحخص عمى إرضاء أميا ، السؤمغ مشصقي يعامل الشاس كسا يحب أف يعاممػه ، أما ىػ يجب أف تحتـخ أىمو إلى 
أعمى درجة و ىػ يديء إلى أىميا ىحا إنداف عشرخؼ غيخ مػفق و غيخ مشصقي و ال يدتحق أف يدعج في 

مػؾ ، ىحه بعس الشقاط الجقيقة التي يسكغ أف زواجو ، إذا كشت أنت مشصقيًا قاؿ عامل الشاس كسا تحب أف يعام
يبشى عمييا نجاح الدواج ، و اإلنداف إذا كاف أخصأ سابقًا في زواجو يجب أف يؤمغ بالترحيح ، مسكغ كل شيء 
أف يترحح ، كع مغ زواج بشي عمى فداد و صار ىشاؾ شقاؽ و نفػر و كاف عمى وشظ الصبلؽ ثع صح الدوج 

 عمى أمخه فإذا ىػ إنداف آخخ يجب أف تؤمغ بقػلو تعالى :  و اصصمح مع هللا و استقاـ

َيْجُعػَنَشا َرَغبًا َوَرَىبًا َوَكاُنػا ﴿ َفاْسَتَجْبَشا َلُو َوَوَىْبَشا َلُو َيْحَيى َوَأْصَمْحَشا َلُو َزْوَجُو ِإنَُّيْع َكاُنػا ُيَداِرُعػَف ِفي اْلَخْيَخاِت وَ 
 َلَشا َخاِشِعيَغ ﴾

 [ 93اآلية : ] سػرة األنبياء 

و أيزًا نقػؿ لظ و أصمح هللا لظ زوجظ ، إصبلح الدوج و الدوجة شيء مسكغ مائة في السائة ، و كل بيت قاؿ 
 تعالى : 

اَلِة َواْصَصِبْخ َعَمْيَيا اَل َنْدَأُلَظ ِرْزقًا َنْحُغ َنْخُزُقَظ َواْلَعاِقَبُة ِلمتَّْقَػى ﴾  ﴿ َوْأُمْخ َأْىَمَظ ِبالرَّ

 [ 231اآلية : ] سػرة شو 

 كل بيت تؤدػ فيو الرمػات ، و كل بيت فيو ذكخ هلل عد وجل ، ىحا البيت مبارؾ ، و ذكخت لكع :
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 َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ َأنَُّو َسِسَع الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ : 

ُجُل َبْيَتُو َفَحَكَخ  ْيَصاُف : ال َمِبيَت َلُكْع َوال َعَذاَء ، َوِإَذا َدَخَل َفَمْع )) ِإَذا َدَخَل الخَّ َّللََّ ِعْشَج ُدُخػِلِو َوِعْشَج َشَعاِمِو َقاَؿ الذَّ
ْيَصاُف : َأْدَرْكُتُع اْلَسِبيَت ، َوِإَذا َلْع َيْحُكِخ َّللََّ ِعْشَج َشَعا : َأْدَرْكُتُع اْلَسِبيَت ِمِو َقاَؿ َيْحُكِخ َّللََّ ِعْشَج ُدُخػِلِو ، َقاَؿ الذَّ

 َواْلَعَذاَء ((

 ]أخخجو مدمع وأبػ داود[

 سؤاؿ وجػاب : 

يشذأ ىشا أسئمة دقيقة ججًا و السػضػع شبعًا مػضػع حيػؼ ألنو ىشاؾ مػضػعات غيخ حيػية و ىحا مػضػع 
 حيػؼ و يعشي كل إنداف فأنا عمى استعجاد لئلجابة عغ أؼ سؤاؿ متعمق بيحه السحاضخة .

أحب أف يشرح زوجتو فقاؿ ليا : إف في خمقي سػًء ، فقالت لو : إف أسػأ خمق مشظ مغ حاجظ إلى سػء  أحجىع
 الخمق .

 يػجج أحيانًا حاالت : كمسة اعتحار تصفئ الذخ ، والعشاد في العبلقة الدوجية يفاقع الخبلؼ .

 ؟س : إذا لع يقبل أحج الصخفيغ السخجعية اإلليية في حل السذكمة فكيف العسل 

 ج : الجػاب سيل ، ابحؿ جيجًا كي تعخؼ هللا عد وجل ، إف عخفتو معشى ذلظ أنظ مقرخ في تعخيفيا باهلل ،

وصار أنظ أنت السخصئ ، إذا كاف الدوجة لع تقبل السخجعية اإلليية ، ولع تقبل حكع هللا عد وجل ومعشى ىحا 
دعج بدوجتظ إال في السخحمة الخابعة ، تعخفيا باهلل، أنيا ال تعخفو والدبب ىػ أنت ، لحلظ أنا لي كمسة دقيقة : لغ ت

 فتدعج بو ، وتعخؼ حقظ ، عشجئح تدعجؾ .
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إذا كاف الدوج شارد ، تقػؿ ليا عخفيو باهلل ، وادفعيو 
إلى الربلة وعخفيو بأحكاـ ديشو حتى يدعج باهلل 
فيعخؼ حقظ ويدعجؾ ، إذا كاف ىحا الصخؼ لع يقبل 

ذلظ أف الصخؼ اآلخخ السخجعية اإلليية ، معشى 
مقرخ في التعخيف ، أنا في دمذق عشجؼ عذخات 
بل بزع عذخات مغ األزواج سبب ىجايتيع زوجاتيع 
وىحا شيء واضح والسخأة إذا تجيشت فاقت الخجل 
أحيانًا ، فالسخأة إذا أرادت أف تجفع زوجيا إلى شاعة 

 هللا ىحا األمخ بيجىا وليا أجخ ، وأجخ مغ فعل فعميا .

 قػلكع في شاب والجه يجفعو إلى الدواج وىػ يخمق األعحار ؟ س : ما

 ج : وهللا فخصة ال تعػض ، األب يتسشى إحرانو وىػ يتسشى أف يبقى شميقًا .

 س : ما الحكسة والعبخة ، وماذا نتعمع مغ تصميق رسػؿ هللا بعس زوجاتو ؟

باهلل مشظ فرجقت ، تفكيخ صفخ ، ىحه  ج : ىحه التي شمقيا عمستيا ضخاتيا أنو إذا دخل عميظ قػلي لو أعػذ
زوجتو وسػؼ تبمغ الشاس عشو ، فبيحا الغباء مدتحيل أف تبمغ الشاس عشو ، ولسا دخل عمييا قالت : أعػذ باهلل 
مشظ ، قاؿ : إلحقي بأىمظ ، قزية التبميغ قزية خصيخة ججًا ، ألف أسخة الشبي جدء مغ الجعػة ، الديجة عائذة 

 ابة ، فيحه الحالة الػحيجة التي شمق الشبي زوجتو .كانت مغ فقييات الرح

 س : التكافؤ في الدواج ىػ مغ مقػمات نجاح الدواج ىل ىحا الكبلـ صحيح ؟

ج : بالفقو اإلسبلمي يػجج باب اسسو الكفاءة الدوجية ، يعشي دائسًا يجب أف يكػف الدوج قخيب مغ مدتػػ والج 
جًا ، ىحا الدواج ال يشجح وال يتع ، لػ قبل الدوجاف مبجئيًا ، وإذا كاف الدوجة ، أما إذا كاف يػجج تبايغ كبيخ ج

ىشاؾ فارؽ كبيخ ججًا أسباب الشجاح غيخ مػجػدة والتكافؤ الدوجي الدوجة وأىميا في مدتػػ ثقافي عالي ججًا ، 
وأحيانًا يكػف والدوج في مدتػػ ثقافي متجني ججًا وىػ يذعخ بعقجة نقز ، فيحتقخ العمع وتشذأ مذكبلت يػمية 

الغشى فاحر عشج أىل الدوجة ، والذاب دخمو محجود ججًا فسيسا جيج في تقجيع شيء عشجىا ال شيء ، لحلظ ال 
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بج مغ التػافق الثقافي واالقترادؼ واالجتساعي والجيشي ، إال أف العمساء قالػا شالب العمع وحجه كفؤ ألؼ امخأة ، 
 ا أثسغ شيء.ألف عشجه حكسة وسػؼ يعمع زوجتو ويقجـ لي

 س : ما حكع اإلسبلـ فيسا يقػلو العػاـ ، الدواج نريب ؟

 ج : الحقيقة قاؿ هللا عد وجل : 

َباِت ُأوَلِئَظ ُمَبخَُّءوَف ِمسَّا َيُقػُلػَف َلُيْع َمْغِفَخٌة َوِرْزٌؽ َكِخيٌع ﴾  ﴿ َوالصَّيُِّبػَف ِلمصَّيِّ

 [ 16] سػرة الشػر اآلية : 

في وأمخ تكػيشي ، فيل ىحه اآلية أمخ تكػيشي أـ تكميفي ؟ الجػاب تكميفي ال تكػيشي ، هللا عد وجل لو أمخ تكمي
لػ قمشا تكػيشي سأقػؿ لكع ما ىػ الفخؽ : شخيق يػجج لػحة مسشػع السخور وىحا أمخ تكميفي ، الصخيق سالظ ولكغ 

لفة ، فيحه المػحة ىي أمخ مسشػع ولػ خالفشا الشطاـ يػجج مخالفة أو مبمغ مغ الساؿ تجفعو مقابل ىحه السخا
تكميفي، أما إذا وججت مكعبات إسسشتية ارتفاعيا متخ وبعخض الصخيق ىحا األمخ تكػيشي ، مسشػع أف تسخ ولغ 

 تدتصيع أف تسخ ، أما ىشا يشبغي أف ال تسخ .

مخ تكميفي، يػجج عشجنا أمخ تكػيشي وأمخ تكميفي ، فكمسة الصيبػف لمصيبات ىل ىي أمخ تكػيشي أـ تكميفي ؟ ىي أ
يعشي يشبغي أف يكػف الصيبػف لمصيبات ، يعشي يا عبادؼ احخصػا عمى أف يكػف الصيبػف لمصيبات ، لػ زوجشا 
فتاة شيبة شاىخة عفيفة لدوج غشي ساقط متفمت ، نكػف خالفشا ىحه اآلية ، فالدواج ال يتع وال يشجح إال إذا شبقشا 

 ولظ أف تبحث عغ ابشتظ عغ زوج صالح . ىحه اآلية ، إذا ال يػجج نريب ، يػجج تكميف 

 )) الدواج رؽ فميشطخ أحجكع أيغ يزع كخيستو ((

لكغ بعج أف يتع الدواج وألنو ال يقع شيء في ممظ هللا إال بأمخ هللا ، عشجئح أراده هللا ، وبعج أف وقع أراده ، لكغ 
ا إساءة بالغة ويقػؿ ىحا تختيب قبل أف يقع ، ال يختكب األب حساقة ويمقي بابشتو مع أوؿ خاشب ويديء لي

سيجؾ، ال بل ىحا تقريخ مشظ وعجـ استقراء السعمػمات الرحيحة ، الدواج قبل أف يقع ليذ نريبًا بل ىػ 
اختيار وأنت مكمف أف تبحث لمفتاة الرالحة عغ زوج صالح ، ومكمف أيزًا أف تبحث لمدوج الرالح عغ الفتاة 

 صالحة .



 Page 358  مغ خبلؿ القخآف والدشة الشبػية الذخيفة العبلقات الدوجية( : 9-2الجرس )الباب الثاًي : الفصل الثاًي : 

 الذخعية ؟ س : الصبلؽ ىل ىػ مغ الحمػؿ 

ج : ىل تعخفػف ششجخة الزغط ، ىحه الصشجخة ليا صساـ أماف قصعة ببلستيكية إذا الزغط صعج إلى درجة وقج 
تشفجخ ليا صساـ يديخ الرساـ ويخخج البخار ، الصبلؽ صساـ أماف وىػ أبغس الحبلؿ إلى هللا ، والسخأة ال 

 بي عغ الصبلؽ وهللا هلالج لج يقػؿ : تصمق إال مغ ريبة ، وتدوجػا وال تصمقػا ، كيف يشيى الش

 ﴿ َوِإَذا َشمَّْقُتُع الشَِّداَء ﴾

 [ 132] سػرة البقخة اآلية : 

يعشي تدوج امخأة ال تحتاج أف تصمقيا ، ابحث بحث ىادغ ، وأجخؼ دراسة شػيمة ، ابحث عغ أصل األسخة وعغ 
وإال يػجج مذكمة شػيمة ، والذيء السعخوؼ أف بشيتيا الثقافية ، وعغ ديشيا وعغ عمسيا ، البج مغ بحث متأني 

اإلنداف إذا تدوج وأنجب يجب أف يزع حطػضو تحت قجمو مخاعاة ألوالده ، أما إذا كانت الجراسة غيخ جيجة 
السذكمة كبيخة ججًا ليذ األمخ أنظ اشتخيت سيارة وبعتيا ، ال صار ىشاؾ عبلقات حسيسة ، صار ىشاؾ ولج ، ىحا 

لصبلؽ أبغس الحبلؿ إلى هللا وييتد مشو عخش الخحسغ ، ىػ حل عشج الزخورة القرػػ وإذا أبػه وىحه أمو ، ا
 كاف سػؼ يربح انفجار وىحه الصشجخة سػؼ تقتل خسذ أشخاص ال نعسل ليا صساـ أماف وتديخ .

ليدت فإذا أصبح المقاء مدتحيبًل والػضع متفجخ ويؤدؼ إلى انييار ، الصبلؽ أولى ولكغ ىحه الحاالت نادرة و 
 شائعة .

 س : اآلية الكخيسة قاؿ تعالى : 

ُ َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس َوِبَسا َأْنَفُقػا ِمْغ َأْمَػاِلِيعْ  َل َّللَّ اِلَحاُت َقاِنَتاٌت  ﴿ الخَِّجاُؿ َقػَّاُمػَف َعَمى الشَِّداِء ِبَسا َفزَّ َفالرَّ
ِتي َتخَ  ُ َوالالَّ اُفػَف ُنُذػَزُىغَّ َفِعُطػُىغَّ َواْىُجُخوُىغَّ ِفي اْلَسَزاِجِع َواْضِخُبػُىغَّ َفِإْف َأَشْعَشُكْع َحاِفَطاٌت ِلْمَغْيِب ِبَسا َحِفَع َّللَّ

 َفاَل َتْبُغػا َعَمْيِيغَّ َسِبياًل ِإفَّ َّللََّ َكاَف َعِمّيًا َكِبيخًا ﴾

 [ 34] سػرة الشداء اآلية : 
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 ي التي تشفق مغ ماليا وعمى زوجيا وبيتيا ؟فيل ىحه يبخر بأف تكػف القػامة لمسخأة عشجما تكػف ى

 ج : ال ، ىحا ليذ قيجًا ، سػؼ أوضحيا بسثل آخخ قاؿ تعالى : 

ْنَيا َوَمْغ يُ  شًا ِلَتْبَتُغػا َعَخَض اْلَحَياِة الجُّ َبْعِج  ْكِخْىُيغَّ َفِإفَّ َّللََّ ِمغْ ﴿ َواَل ُتْكِخُىػا َفَتَياِتُكْع َعَمى اْلِبَغاِء ِإْف َأَرْدَف َتَحرُّ
 ِإْكَخاِىِيغَّ َغُفػٌر َرِحيٌع ﴾

 [ 33] سػرة الشػر اآلية : 

ىل في األرض كميا واحج مؤمغ والخصاب لمسؤمشيغ يكخه ابشتو عمى الدنا شيء غيخ معقػؿ وغيخ مقبػؿ ، ما 
معشى اآلية ؟ قاؿ السفدخوف : كمسا جاء زوج يعجبظ وشمبت شخوط تعجيدية ، يكػف أحجىع عسخه خسدة 

يغ عاـ ويسمظ بيت وسيارة وتجارة رائجة ودخل كبيخ وأذواقو عالية ججًا ، يخيج صيخ عسخه خسذ وعذخوف وخسد
عاـ بشفذ مدتػاه ، ىحا مدتحيل ، كسا أف بيت أىل امخأتظ زوجػؾ وأنت ال تسمظ شيء وقبمػا بظ ، أنت أيزًا 

مغ يخفس الريخ الذاب الصاىخ  أقبل غيخؾ ، يػجج آباء يخيجوف صيخًا يفتخخوا بو ، ويخيج صيخ ... وكل
 السؤمغ ألسباب غيخ ديشية وأخبلقية قاؿ ىحا كأنو يكخه ابشتو عمى البغاء .

لحلظ يػجج فتاة والجىا رفس ليا ثبلثيغ خاشب ، دعت عميو دعػة يقذعخ مشيا األبجاف ، أنت إذا مشعتيا مغ 
اآلف إف أردنا تحرشًا ، ىحه الكمسة ىل الذاب السؤمغ كأنظ قػيت فييا عشرخ االنحخاؼ ، ليذ ىحا الذاىج ، 

ىي قيج احتخازؼ ، يعشي إف لع يخدف تحرشًا لظ أف تجبخىا عمى البغاء ؟ مدتحيل ، قاؿ عمساء األصػؿ : ىحا 
 قيج وصفي وليذ قيج احتخازؼ ، قاؿ تعالى : 

 ﴿ الخَِّجاُؿ َقػَّاُمػَف َعَمى الشَِّداِء ﴾

 [ 34] سػرة الشداء اآلية : 
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لع يشفقػا ال يعجوا قػاميغ ؟ ال قػامػف وىحا قيج فإذا 
وصفي وليذ قيجًا احتخازيًا والسعشى دقيق ججًا ، يعشي 
مغ شأف القػامة اإلنفاؽ وإذا ىػ لع يشفق يبقى ىػ 
القائع عمى أمخ زوجتو ، عسميًا إذا كاف ىي أعقل 
مشو وىي تشفق ضعف مخكده ، أما القخار بيجه ولكغ 

خار عشجما قبل أف تشفق عميو ، ىػ ليذ أىل ليحا الق
وىي أقػػ مشو ديشًا وعمسًا ، مكانتو ضعفت أماـ 

 زوجتو .

مخة كشت في عسخة فدرنا شخز ، تكمع قرة ىػ في بيتو وجالدة امخأتو عمى كخسي بقجميا نكذتو عمى رأسو 
 وقالت لو غيخ القشاة فصمقيا .

شيػاني ، فمحلظ قزية القػامة بسا أنفقػا الخجاؿ قػامػف ىشاؾ حاالت كثيخة أف الدوج ضعف ىػ غيخ متجيغ وىػ 
 عمى الشداء .

س : أييسا أولى تصميق الشاشد السيؤوس مغ صبلحيا بعج استشفاذ أبػاب اإلصبلح أـ الربخ عمييا و ىل يختمف 
 الحكع إذا رزؽ مشيا الػلج أـ لع يخزؽ ؟

واجبًا مخاعاة لحق الػلج و عشجؼ ألف قرة إذا ج : الحقيقة الربخ أولى ، أما إذا جاء الػلج فالربخ صار 
حرل شبلؽ األشفاؿ يتذخدوف و آالـ ال تحتسل وكل إنداف في قمبو رحسة وشاىج مريخ أبشائو بعج الصبلؽ ، 

 ألف ال شيء يعػض عغ األـ .

ج أسباب بعج فتخة مغ الدواج وىحا شيء واقعي ، الدوجة ال تيتع بديشتيا إال لمزيػؼ وقج تيسل زوجيا وىحا أح
الذقاؽ الدوجي ، والدوجة حيشسا تعتشي بسطيخىا تشفح أمخ ربيا ، وتديج زوجيا حرانة وغس لبرخه ، وجدء مغ 

 ديشيا أف تعتشي بسطيخىا أماـ زوجيا .

 أما قج تيسل مطيخىا أماـ زوجيا وقج تعتشي بسطيخىا أماـ الزيػؼ وىحا مغ أسباب الذقاؽ الدوجي .
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 الشاشد ؟س : عمى مغ تصمق كمسة 

 ج : تصمق عمى مغ أبت متابعة زوجيا ، متابعتو في الدكشة .

 نعيج الفقخات :

 ػ أف يكػف هللا بيغ الدوجيغ . 2

 ػ أف يكػف الذخع ىػ السخجع ، فبل غالب وال مغمػب . 1

 ػ أف ال تخخج مغ بيت زوجيا ، وأف ال يخخجيا زوجيا . 3

 ػ أف تعتشي بسطيخىا أماـ زوجيا . 4

 تصػؿ فتخة الخراـ ، أف تكػف أقرخ فتخة مسكشة ، خخوج وعػدة . ػ أف ال 5

ػ أف يعامميا بالسثل ، وأف يحتـخ أىميا كسا تحتـخ أىمو ، و أف يبقي الكمسات المصيفة والثشاء مدتسخة شػاؿ الحياة  6
 الدوجية .

 ػ عجـ االختبلط وإشبلؽ البرخ . 7

 هللا عد وجل يميسشا الرػاب وصبلح ذات البيغ . ىحه أبخز الرفات الستعمقة بيغ الدوجيغ ، إف شاء

 والحسج  رب العالسيغ 
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 غس البرخفػائج  ( :9-2الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

أعسالشا. مغ ييجه هللا فبل مزل لو،  الحسج هلل نحسجه، وندتعيغ بو وندتخشجه، ونعػذ بو مغ شخور أنفدشا وسيئات
ومغ يزمل فمغ تجج لو وليًا مخشجًا، وأشيج أال إلو هللا وحجه ال شخيظ لو إقخارًا بخبػبيتو، وإرغامًا لسغ جحج بو 
الميع وكفخ، وأشيج أف سيجنا دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص رسػؿ هللا سيج الخمق والبذخ، ما اترمت عيٌغ بشطٍخ أو سسعت أذٌف بخبخ، 
 صِل وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وأصحابو، وعمى ذريتو، ومغ وااله ومغ تبعو إلى يـػ الجيغ.
الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسا، وأرنا 

اشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا الباشل ب
 وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الرالحيغ. 

 مقجمة تػضيحية:

أييا اإلخػة السؤمشػف، في بعس الطخوؼ تذتج الحاجة إلى عبادٍة بعْيشيا، أو يشبغي أف نمح عمييا، أو يشبغي أف 
ج بعس األشخاص تذتج الحاجة إلى عبادٍة بعيشيا، ورد في األثخ " نحكِّخ السؤمشيغ بيا، في بعس الطخوؼ، وعش

أف الػرع حدغ، لكغ في العمساء أحدغ، وأف العجؿ حدغ، ولكغ في األمخاء أحدغ، وأف التػبة حدغ، لكغ في 
الذباب أحدغ، وأف الدخاء حدغ، لكغ في األغشياء أحدغ، وأف الربخ حدغ، ولكغ في الفقخاء أحدغ، وأف 

 غ، لكغ في الشداء أحدغ ".الحياء حد

فبعس األشخاص تذتج الحاجة إلى عبادٍة بعيشيا، أو يشبغي أف ُنمِّح عمييا، أو يشبغي أف نصالبيع بيا بادغ ذؼ 
بجء، وفي بعس الطخوؼ تذتج الحاجة إلى عبادٍة بعيشيا، ويشبغي أف ُنمح عمييا، وأف نصالب الشاس بيا. حيشسا 

ئبلت مسيسبلت، وال تدتصيع أف تسشعيغ مغ ىحه الفتشة الُسدتعخة، تذتج الحاجة تغجو الشداء كاسيات عاريات، ما
 إلى غس البرخ، ومػضػع الخصبة اليـػ غس البرخ. 

 

 



( : فىائذ غض البصر9-2الذرس )الباب الثاًي : الفصل الثاًي :   Page 363 

 ممحػضة ميسة:

قبل أف أبجأ ىحا السػضػع، ال بج مغ مبلحطة، ال تقل لي: ماذا أفعل ؟ ميستي أف أنقل لظ ما في الكتاب والدشة 
ي أف أنقل لظ ىحه الحقائق، وتمظ الشرػص، وىحه التػجييات، وكل إنداف مذكمتو حػؿ ىحا السػضػع، مذكمت

 ىػ أف يتجبَّخ أمخه، وأف يخضي ربو، وأف يدعى لسريخه األبجؼ. 

 نتائج إشالؽ البرخ:

 ذريعة لمفداد:  – 1

انتكذ بدببو مغ أييا اإلخػة الكخاـ... إشبلؽ البرخ سبٌب ألعطع الِفَتغ، فكع فدج بدبب الشطخ مغ عابج، وكع 
شاٍب كاف شائعًا هلل، وكع وقع بدببو أناس في الدنا والفاحذة، والعياذ باهلل، العيغ مخآة القمب، فإذا غس العبج 
برخه، غس القمب شيػتو وإرادتو، وإذا أشمق العبج برخه، أشمق القمب شيػتو وإرادتو، وُنِقَذت فيو تمظ 

 والدساوات.السبرخات فذغل بيا عغ التفكخ في رب األرض 

 وقػع اليػى في القمب:  – 2

أييا اإلخػة الكخاـ... لسا كاف إشبلؽ البرخ سببا 
لػقػع اليػػ في القمب، أمخ الذارع الحكيع، في 
أعمى مختبات الشرػص في القخآف الكخيع، بغس 
البرخ، وحيشسا تجج في القخآف الكخيع آيًة صخيحة 
 واضحة الجاللة قصعية السعشى، تأمخ بغس البرخ 

و مػضػع معشى ذلظ أف السػضػع خصيخ ججًا، وأن
َفْيَرل، إما أف تغس البرخ فتكػف مع هللا عد 
وجل، وإما أف تصمق البرخ فيشذأ حجاٌب بيشظ 

 وبيغ هللا.
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 األمخ بغس البرخ:

 أييا اإلخػة الكخاـ... يقػؿ هللا عد وجل:

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع َذِلَظ َأْزَكى َليُ   ْع ِإفَّ َّللََّ َخِبيٌخ ِبَسا َيْرَشُعػَف ﴾﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 ) سػرة الشػر ( 

 ﴿ َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع﴾

 ) سػرة الشػر (

 خالق الدساوات واألرض يقػؿ:

 ﴿ َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع﴾

 ) سػرة الشػر (

يقػؿ اإلماـ ابغ القيع رحسو هللا تعالى: " أمخ هللا نبيو أف يأمخ السؤمشيغ بغس أبرارىع وحفع فخوجيع، وأف 
 ُيْعِمَسيع أنو مذاىٌج ألعساليع مصمع عمييا ". 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع ِإفَّ َّللََّ    َخِبيٌخ ِبَسا َيْرَشُعػَف ﴾﴿ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 ) سػرة الشػر (

ـ عمى حفع الفخج.. و مقجَّ  ولسا كاف مبجأ ذلظ مغ ِقَبِل البرخ، جعل األمخ بغزِّ

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 ) سػرة الشػر (
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 كل الحػادث مبجؤىا مغ الشطخ:

الفخج غس البرخ، فإف كل الحػادث شخيق حفع 
مبجؤىا مغ الشطخ، ومعطع الشار مغ مدترغخ 
الذخر، تكػف نطخٌة، ثع خصخٌة، ثع خصػٌة، ثع خصيئة، 
وليحا قيل: " َمغ حفع ىحه األربع أحخز ديشو ؛ 
 المحطات، والخصخات، والمفطات، والخصػات ".

وقاؿ: الشطخ أصل عامة الحػادث التي تريب 
الشطخة تػِلج الخصخة، ثع تػلج الخصخة اإلنداف، فإف 

الفكخة، ثع تػلج الفكخة الذيػة، ثع تػلج الذيػة إرادة، ثع تقػػ فتريخ عديسة، فيقع الفعل والبج ما لع يسشع مانع مغ 
أف يقع ىحا الفعل، وليحا قيل، وىحه حكسة بالغة: " الربخ عمى غس البرخ أيدخ مغ الربخ عمى ألع ما 

 بعجه".. 

 ومعطع الشار مغ مدترغخ الذخر ث مبجؤىا مغ الشػطخكل الحػاد
 كع نطخة فتكت في قمب صاحبيا فتمظ الدياـ بال قػس وال وتػػخ
 والػعبج ما داـ ذا عيغ يقمِّبيا في أعيغ الغيج مػقػؼ عمى الخصػخ

 ال مخحبًا بدخوٍر عاد بالزػػخر يرخ مقمتو ما ضخ مػػػيجتو
* * * 

 األدلة الشبػية عمى خصػرة وفتشة إشالؽ البرخ: 

دنا جسيعًا ال تقبل شيئًا إال بالجليل، وال تخفس شيئًا إال بالجليل، فساذا قاؿ الشبي عميو أتع الربلة والتدميع  كسا تعػَّ
 في مػضػع غس البرخ؟ يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) ما تخكت بعجي فتشة أضخ عمى الخجل مغ الشداء (( 

 ) متفق عميو (
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 وىحا مغ أعمى مخاتب الحجيث الذخيف، متفق عميو، اتفق عميو الذيخاف البخارؼ ومدمع. 

 )) ما تخكت بعجي فتشة أضخ عمى الخجل مغ الشداء (( 

 وقاؿ عميو الربلة والدبلـ:

 )) فاتقػا الجنيا واتقػا الشداء، فإف أوؿ فتشة بشي إسخائيل كانت في الشداء (( 

 () رواه مدمع 

 وعغ جخيخ بغ عبج هللا قاؿ: 

 )) سألت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عغ نطخة الفجاءة، فأمخني أف أصخؼ برخي (( 

 ) رواه مدمع (

 وعشج أبي داود قاؿ لو: 

 )) اصخؼ برخؾ (( 

 وقاؿ عميو الربلة والدبلـ:

 )) يا عمّي، ال تتبع الشطخة الشطَخة، فإف لظ األولى، وليدت لظ اآلخخة (( 

 رواه التخمحؼ وأبػ داود، وحدشو عمساء الحجيث السعاصخوف.

 وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:

 )) العيشاف تدنياف وزناىسا الشطخ (( 

 ) متفق عميو (

 الرحيحة، في أعمى مخاتبيا ؟!!ماذا بعج الحق إال الزبلؿ، ماذا بعج ىحه األحاديث الذخيفة 
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 مػقف الدمف مغ إشالؽ البرخ وتححيخىع مشو:

 أييا اإلخػة الكخاـ... كاف الدمف الرالح يبالغػف في غس البرخ ححر فتشتو، وخػفًا مغ الػقػع في عقػبتو.
 >> ما كاف مغ نطخة فإف لمذيصاف فييا مصسعًا <<.قاؿ ابغ مدعػٍد رضي هللا عشو: 

>> الذيصاف مغ الخجل في ثالثة مشازؿ ؛ في برخه، وفي قمبو، وىػ في وقاؿ ابغ عباس رضي هللا عشيا: 
 السخأة في مشازؿ ثالث أيزًا <<.

 وقاؿ تعالى: 

 ﴿ َيْعَمُع َخاِئَشَة اأْلَْعُيِغ﴾

 " (29) سػرة غافخ: مغ آية " 

، فتسخ بيع  َخت ىحه اآلية كسا يمي: الخجل يكػف في القـػ السخأة، فيخييع أنو يغس برخه عشيا، حفاضًا عمى ُفدِّ
سسعتو الجيشية، فإف رأػ مشيع غفمة، سخؽ الشطخة إلييا، فإف خاؼ أف يفصشػا إليو، غس برخه، وقج اشمع هللا عد 

 وجل مغ قمبو ويتسشى أف يخاىا كسا خمقيا هللا.

 ﴿ َيْعَمُع َخاِئَشَة اأْلَْعُيِغ﴾

 " (29) سػرة غافخ: مغ آية " 

 ا اإلخػة الكخاـ... وقاؿ بعزيع: " الشطخ يدرع في القمب الذيػة ".أيي

 وقج ورد في بعس األحاديث:

 )) إياؾ وفزػؿ الشطخ، فإنو يبحر في القمب اليػى (( 

 ] ورد في األثخ [
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 وقاؿ أحج العمساء: " غزػا أبراركع ولػ عغ شاة أنثى "، مغ باب السبالغة.

 الحدخات، أوليا أسف وآخخىا تمف، فسغ شاوع شخفو، تابع حتفو ".وقاؿ بعزيع: " المحطات تػرث 

 وقاؿ أحسج بغ حشبل: " كع نطخة ألقت في قمب صاحبيا الببلبل ".

 الببلبل جسع َبْمَبَمة ال جسع ُبْمُبل، فخؽ كبيخ بيغ الببلبل التي ىي جسع بمبمة وبيغ الببلبل التي ىمي جسع بمبل. 

 حكع الشطخ غب السحخمات:

اإلخػة الكخاـ، إف الحؼ أجسعت عميو األمة، واتفق عمى تحخيسو عمساء الدمف والخمف مغ الفقياء واألئسة، أييا 
ىػ أف نطخ األجانب مغ الخجاؿ والشداء بعزيع إلى بعس، وىع َمغ ليذ بيشيع رحع مغ َندب، وال محـخ مغ 

ىؤالء عشج كافة السدمسيغ، السػضػع الخضاع، فيؤالء حخاـ نطخ بعزيع إلى بعس، فالشطخ والخمػة محخَّـ عمى 
 ليذ خبلفيا بل ىػ مغ السػضػعات الستفق عمييا.

 أما مغ سشة الشبي العسمية.. 

 )) لسا نطخ الفزل بغ عباس إلى امخأة حّػؿ الشبي عميو الرالة والدالـ، وجيو إلى الذق اآلخخ (( 

 ) رواه أبػ داود (

 فمػ كاف الشطخ جائدًا ألقخه الشبي عميو ".  وقاؿ أحج العمساء: " وىحا مشع وإنكار لمفعل،

 سج الحريعة إلى تعسج الشطخ إلى الشداء:

 نيي الشداء عغ رفع الخؤوس في الرالة قبل الخجاؿ: – 1

أييا اإلخػة... مبالغًة في القياـ بيحا األمخ اإلليي القخآني والشبػؼ، الشبي عميو الربلة والدبلـ سج كل ذريعة 
شطخ إلى الشداء، حخصًا مشو عمى سبلمة القمػب ونقاء الشفػس، واستقامة السجتسع السدمع عمى تفزي إلى تعسُّج ال

 تقػػ هللا ومخافتو، نيى ملسو هيلع هللا ىلص إذا صمَّى الشداء مع الخجاؿ أف يخفعغ رؤوسيغ قبل الخجاؿ.
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 نيي السخأة عغ الخخوج مغ البيت متعّصخة: – 2

 . إذا خخجت إلى السدجج أف تصيب، أو أف تريب بخػراً ونيى ملسو هيلع هللا ىلص السخأة 

 
 

 ذلظ ألنو ذريعة إلى ميل الخجاؿ وتذػقيع إلييا..

 نيي السخأة عغ وصف امخأة لدوجيا: – 3

 ونيى ملسو هيلع هللا ىلص أف تشعت السخأة السخأَة لدوجيا، حتى كأنو يشطخ إلييا، سج لمحريعة، وحساية عغ مفدجة.. 

 الجمػس في الصخقات:الشيي عغ  – 4

ونيى ملسو هيلع هللا ىلص عغ الجمػس في الصخقات، وما ذلظ إال ألنو ذريعٌة إلى الشطخ عمى السحخمات، ومغ تشدَّه في الصخقات 
 جخحت عجالتو، ألف التشده في الصخقات ذريعة إلى ملء العيغ مغ السحخمات، وقاؿ عميو الربلة والدبلـ:

 وما حقو ؟ قاؿ: غس البرخ، وكف األذى، ورد الدالـ (( )) أعصػا الصخيق حقو،قالػا: 

 ) متفق عميو (
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 نيي الشداء عغ الزخب بأرجميغ عشج السذي: – 5

وهللا هلالج لج نيى الشداء عغ الزخب بأرجميغ عشج الديخ، سجًا لحريعة الشطخ إلييغ، حتى ال يشطخ الخجاؿ إلى ما 
 يخفيغ مغ الديشة والجساؿ، قاؿ تعالى:

﴾ ﴿َوالَ   َيْزِخْبَغ ِبَأْرُجِمِيغَّ ِلُيْعَمَع َما ُيْخِفيَغ ِمْغ ِزيَشِتِيغَّ

 " (32) سػرة الشػر: مغ آية " 

 عقػبات إشالؽ البرخ:

 فداد القمب: – 1

أييا اإلخػة... مغ عقػبات إشبلؽ البرخ فداد القمب، فالشطخة تفعل في القمب ما يفعل الديع في الَخِميَّة، فإف لع 
فيي بسشدلة الذخارة مغ الشار تخمى في الحذير اليابذ، فإف لع تحخقو كمو أحخقت بعزو، وقج ورد  تقتمو جخحتو،

 في بعس األحاديث:

 )) الشطخة سيع مدسػـ مغ سياـ إبميذ (( 

 ) مغ الجامع ألحكاـ القخآف (

 ندوؿ البالء: – 2

عجبتشي فكف برخؼ، فأرجػ أف ومغ عقػبات إشبلؽ البرخ ندوؿ الببلء، فقاؿ بعزيع: " نطخت إلى امخأة فأ
 يكػف ذلظ جدائي ". 

 إبصاؿ الصاعات: – 3

 مغ ىحه العقػبات إبصاؿ الصاعات، فعغ ححيفة أنو قاؿ: " مغ تأمَّل خمق امخأة مغ وراء الثياب فقج أبصل صػمو".
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 فداد القمب: الغفمة عغ هللا والجار اآلخخة: – 4

خخة فإف القمب إذا شغل بالسحخمات، أورثو ذلظ كدبًل عغ الصاعات، ومغ ىحه العقػبات الغفمة عغ هللا والجار اآل
 وال أدؿ عمى ذلظ مغ أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:

 )) لػ اشمع أحج في بيتظ، ولع تأذف لو، فخحفتو بحراة ففقأت عيشو، ما كاف عميظ مغ جشاح (( 

 ) متفق عميو (

ياٌف مغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لِعطع ىحه الخصيئة، أف تشطخ إلى امخأة وقج شخح بعس عمساء الحجيث ىحا الحجيث، عمى أنو تب
 في بيت جارؾ، مغ خبلؿ ثقب تتمرز. 

 فػائج غس البرخ: 

 تخميز القمب مغ ألع الحدخة: – 1

 أييا اإلخػة الكخاـ... ومغ فػائج غس البرخ تخميز القمب مغ ألع الحدخة، فإنو مغ أشمق نطخه دامت حدختو.

 تػريث القمب نػرًا: – 2

ومغ فػائج غس البرخ أنو يػرث القمب نػرًا وإشخاقًا يطيخ في العيغ وفي الػجو وفي الجػارح، كسا أف إشبلؽ 
 البرخ يػرثو ضمسة تطيخ في وجيو وجػارحو.

 تػريث صحة الفخاسة: – 3

العمساء: " مغ عسَّخ ومغ فػائج غس البرخ أنو يػرث صحة الفخاسة، فإنيا مغ الشػر ومغ ثسخاتو، قاؿ بعس 
، وكف نفدو عغ الذيػات، وأكل مغ  ضاىخه باتباع الدشة، وباششو بجواـ السخاقبة، وغس برخه عغ السحاـر

 الحبلؿ، لع تخصئ فخاستو ".
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 فتُح شخؽ العمع وأبػابو: – 4

فإنو إذا  ومغ فػائج غس البرخ أنو يفتح لظ شخؽ العمع وأبػابو، ويديل عميظ أسبابو، وذلظ بدبب نػر القمب
ر عميو قمبو وأضمع، والبيتاف السذيػراف المحاف  استشار القمب ضيخت فيو حقائق السعمػمات، ومغ أرسل برخه تكجَّ

 تعخفػىسا جسيعًا:

 شكػت إلى وكيع سػء حفطي فأرشجني إلى تخؾ السعاصي
 وأنبأني بأف العمع نػػػػػٌر ونػر هللا ال ييجي لعاصػي

* * * 

 الثباَت والذجاعة:تػريث قمب السؤمغ  – 5

وأنو مغ فػائج غس البرخ أنو يػرث في قمب السؤمغ الثبات والذجاعة، قاؿ بعزيع: " الشاس يصمبػف العد 
 بأبػاب السمػؾ، وال يججونو إال في شاعة هللا ". 

 تخميز القمب مغ أثخ الذيػة: – 6

خ شيػتو وىػاه، تعذ عبج الجرىع ومغ فػائج غس البرخ أنو يخمز القمب مغ أثخ الذيػة، فإف األسيخ ىػ أسي
والجيشار، تعذ عبج الفخج، تعذ عبج البصغ، تعذ عبج الخسيرة، بالسقابل وسعج عبج هللا، ومتى أسخت الذيػة 

 القمب تسكغ مشو عجوه، وسامو سػء العحاب، وصار..

 حياض الخدى والصفل يميػ ويمعب كعرفػرٍة في كف شفل يدػميا
* * * 

 وتثبيتو:تقػية العقل  – 7

ومغ فػائج غس البرخ، أنو يقػؼ العقل ويديجه ويثبتو، فإف إشبلؽ البرخ وإرسالو ال يحرل إال مغ خفة العقل 
 وشيذو، وال أدؿ عمى ذلظ مغ قػؿ ربشا هلالج لج عمى لداف سيجنا يػسف:
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ْجُغ َأَحبُّ ِإَليَّ ِمسَّا َيْجُعػَنِشي ِإَلْيِو َوِإالَّ َتْرخِ   ْؼ َعشِّي َكْيَجُىغَّ َأْصُب ِإَلْيِيغَّ َوَأُكْغ ِمَغ اْلَجاِىِميَغ ﴾﴿ َقاَؿ َربِّ الدِّ

 ) سػرة يػسف (

 تخميز القمب مغ ذكخ الذيػة: – 8

ومغ فػائج غس البرخ، أنو يخمِّز القمب مغ ذكخ الذيػة ورقجة الغفمة، فإف إشبلؽ البرخ يػجب استحكاـ 
 الغفمة عغ هللا والجار اآلخخة.

 هللا:تػريث محبة  – 9

 ومغ فػائج غس البرخ أنو يػرث محبة هللا، قاؿ مجاىج: " غس البرخ عغ محاـر هللا يػرث حب هللا ".

 تػريث الحكسة: – 11

، أورثو هللا بحلظ حكسة عمى لدانو ييجؼ  ومغ فػائج غس البرخ أنو يػرث الحكسة، مغ غس برخه عغ محـخ
 بيا سامعيو.

 الجنيػية واألخخوية:تفخيغ القمب لالشتغاؿ بالسرالح  – 11

ومغ فػائج غس البرخ أنو يفخغ القمب لمتفخغ في مرالحو الجنيػية واألخخوية، قاؿ أبػ بكخ السخوزؼ: قمت ألبي 
عبج هللا أحسج بغ حشبل: رجل تاب وقاؿ لػ ضخب ضيخؼ بالدياط ما دخمت في معرية هللا إال أنشي ال أدع 

 الشطخ، فقاؿ: أؼ تػبة ىحه ؟ 

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص عغ نطخ الفجاءة فقاؿ: اصخؼ برخؾ (( )) سألت رسػؿ 

 ) رواه اإلماـ مدمع ( 
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 أسباب إشالؽ البرخ:

 اتباع اليػى وشاعة الذيصاف: – 1

أييا اإلخػة الكخاـ، لعل مغ أسباب إشبلؽ البرخ اتباع اليػػ، وشاعة الذيصاف، أو الجيل بعػاقب الشطخ، وأنو 
ؼ إلى الدنا،  فقج ورد أف رجبًل نطخ إلى امخأٍة غيخ مدمسٍة، فأعجب بيا، فسا زالت تحسمو عمى أف تخؾ قج يؤدِّ

 ديشو.

 االتكاؿ عمى عفػ هللا: – 2

 ومغ أسباب إشبلؽ البرخ االتكاؿ عمى عفػ هللا..

ِحيُع * َوَأفَّ َعَحاِبي ُىَػ اْلَعَحاُب اأْلَِليعُ  ي َأَنا اْلَغُفػُر الخَّ  ﴾ ﴿ َنبِّْئ ِعَباِدي َأنِّ

 ) سػرة الحجخ (

َ َيْغِفُخ الحُّ   ُنػَب َجِسيعًا﴾﴿ ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّحيَغ َأْسَخُفػا َعَمى َأْنُفِدِيْع اَل َتْقَشُصػا ِمْغ َرْحَسِة َّللَِّ ِإفَّ َّللَّ

 " (53) سػرة الدمخ: مغ آية " 

 ثع يقػؿ هللا عد وجل:

 َلُو ِمْغ َقْبِل َأْف َيْأِتَيُكُع اْلَعَحاُب ُثعَّ اَل ُتْشَرُخوَف ﴾﴿ َوَأِنيُبػا ِإَلى َربُِّكْع َوَأْسِمُسػا 

 ) سػرة الدمخ (

 انتذار الفزائيات: – 3

 ومغ أسباب إشبلؽ البرخ أف تخػ ما في العالع مغ فزائيات، وىحا يشقمظ إلى الشداء الكاسيات العاريات.
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 العدوؼ عغ الدواج: – 4

 الدواج، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: مغ أسباب إشبلؽ البرخ العدوؼ عغ

 )) يا معذخ الذباب، مغ استصاع مشكع الباءة فميتدوج، فإنو أغس لمبرخ، وأحرغ لمفخج (( 

 ) مغ الجر السشثػر: عغ " ابغ مدعػد " (

 ارتياد األماكغ السختمصة: – 5

في األماكغ التي يختمط فييا  ومغ أسباب البرخ كثخة التػاجج ػ وإف كانت ليدت صحيحة لغػيًا ػ كثخة التػاجج
 الخجاؿ بالشداء، كاألسػاؽ وما تبع ذلظ.

 وجػد لحة كاذبة: – 6

 مغ أسباب إشبلؽ البرخ وجػد لحة كاذبة يذعخ بيا الشاضخ في نفدو، وىي مغ آثار الغفمة عغ هللا عد وجل.

 تبخج الشداء: – 7

خة التعامل مع الشداء، سػاء أكاف في بيع أو مغ أسباب إشبلؽ البرخ تبخج الشداء في الذػارع واألسػاؽ، وكث
 شخاء أو عسل أو غيخه.

 أييا اإلخػة الكخاـ... ىحه أسباب واقعية إلشبلؽ البرخ، ولكشيا ليدت مبخرًة شخعًا. 

 أسباب غس البرخ:

 تقػى هللا: – 1

 مغ أسباب غس البرخ تقػػ هللا عد وجل والخػؼ مغ عقابو.
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 التخمز مغ أسباب إشالؽ البرخ:  – 2

 التخمز مغ جسيع األسباب التي ذكخنا أنيا تؤدؼ إلى إشبلؽ البرخ، التخمز مغ كل ىحه األسباب.

 معخفة أف إشالؽ البرخ يؤدي إلى األسف والحدخة:  – 3

 عخفة أف إشبلؽ البرخ يؤدؼ إلى األسف والحدخة، مغ أشمق شخفو، شاؿ أسفو.

 لعيغ الشطخ: معخفة أف زنى ا – 4

 عخفة أف العيشيغ تدنياف وزناىسا البرخ.

 القياـ بحقيقة الذكخ:  – 5

لقياـ بحقيقة الذكخ ألنو مغ تساـ شكخ الشعسة أال تعري هللا بيا، العيغ نعسة، مغ تساـ شكخىا أال تعري هللا 
 بيا.

6 –  :  الرـػ

، سبب قػٌؼ في غس البرخ بتػجيو الشبي ع  ميو الربلة والدبلـ.مغ أسباب غس البرخ الرـػ

 التدمي عشو بالسباح:  – 7

 مغ أسباب غس البرخ التدمي عشو فيسا أباح هللا لظ..

)) إف السخأة ُتقبل في صػرة شيصاف، وتجبخ في صػرة شيصاف، فإذا رأى أحجكع امخأة فأعجبتو فميأت أىمو، فإف 
 ذلظ يخد ما في نفدو (( 

 ) رواه مدمع ( 
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السخأة تحكِّخ باليػػ والفتشة والذيػة، لحلظ ال يشبغي أف تختمط بالخجاؿ إال لزخورة، ويشبغي يقػؿ اإلماـ الشػوؼ: " 
 لمخجل أف يغس برخه عشيا وعغ ثيابيا " ىحا ورد في شخح صحيح مدمع.

 الجعاء:  – 8

 ومغ أسباب غس البرخ الجعاء، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ:

 

 خ برخي، ومغ شخ لداني، ومغ شخ قمبي (( )) الميع إني أعػذ بظ مغ شخ سسعي، ومغ ش

 ) رواه أبػ داود ( 

 الخػؼ مغ سػء الخاتسة:  – 9

ف عشج السػت.  أييا اإلخػة الكخاـ... ومغ أسباب غس البرخ الخػؼ مغ سػء الخاتسة، والتأسُّ

 صحبة األخيار:  –11

تحب أف تكػف مثميع، فإف مغ أسباب غس البرخ صحبة األخيار وصحبة الرالحيغ، ألنظ تتأثخ بعفَّتيع، و 
الصبع ُيْدَخؽ مغ خراؿ السخالصيغ، والسخء عمى ديغ خميمو، لػ صاحبت مغ يصمق برخه لتجرَّجت شيئًا فذيئًا 

 إلى ىحه السعرية، ولػ صاحبت مغ يغسُّ برخه، لتجرجت شيئًا فذيئًا إلى ىحه الصاعة.
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ا أعسالكع قبل أف تػزف عميكع، واعمسػا أف َمَمَظ السػت أييا اإلخػة الكخاـ... حاسبػا أنفدكع قبل أف تحاسبػا، وزنػ 
قج تخصانا إلى غيخنا، وسيتخصى غيخنا إليشا، فمشتخح ححرنا، الكيِّذ مغ داف نفدو وعسل لسا بعج السػت، والعاجد 

 مغ أتبع نفدو ىػاىا وتسشى عمى هللا األماني.

 شيػع معرية ال يجعميا مباحة

الحؼ ذكختو لكع في الكتاب والدشة الرحيحة، وأقػؿ لكع ىحه الحقيقة: شيػع معريٍة ال أييا اإلخػة الكخاـ... ىحا 
يقمبيا إلى شاعة، شيػع معرية ال يجعميا مباحة، شيػع معرية ال يمغي عقابيا، دققػا، شيػع السعرية ال يقمبيا 

ا أف نجرة الصاعة ال تمغي إلى مباحة، شيػع السعرية ال يقمبيا إلى شاعة، شيػع السعرية ال يمغي عقابيا، كس
 فزميا، ىحا أمخ هللا يقػؿ هللا عد وجل:

اِكِخيَغ ﴾  ﴿ َبِل َّللََّ َفاْعُبْج َوُكْغ ِمَغ الذَّ

 ) سػرة الدمخ (

 غس البرخ حكع في استصاعة اإلنداف:

 وحيشسا تقػؿ: ال أستصيع، إنظ تخد القخآف الكخيع، ألف هللا عد وجل يقػؿ: 

ُ َنْفدًا ِإالَّ ُوْسَعَيا﴾﴿ اَل ُيَكمُِّف   َّللَّ

 " (186) سػرة البقخة: مغ آية " 

وخالق اإلنداف، الخبيخ، ىػ الحؼ يعمع وسعظ ال 
أنت، أنت إف قمت: ال أستصيع، كبلمظ مخدود، ولكغ 

 هللا يقػؿ:

ُ َنْفدًا ِإالَّ ُوْسَعَيا﴾  ﴿ اَل ُيَكمُِّف َّللَّ

 " ( 186) سػرة البقخة: مغ آية " 
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ىحا مغ وسع الشفذ، وحيشسا تتمسذ ثسخات غس البرخ، وتعير قخيبًا مغ هللا، إنظ في اليـػ الػاحج ترمي 
خسذ أوقات، لكشظ إف سخت في الصخيق تعبج هللا في كل غس برخ، وقج تغس برخؾ في الصخيق مئات 

أعخفيا، حيشسا تغس برخؾ  السخات، بل عذخات مئات السخات ىي عبادٌة مدتسخة، وهللا سبحانو وتعالى بصخيقٍة ال
عغ الشداء المػاتي ال يحممغ لظ، يػفِّق هللا بيشظ وبيغ زوجتظ، وتخاىا في نطخؾ شيئًا ثسيشًا، ىحا مغ ِفعل هللا 
الخفي الحؼ ال تعخفو، ال تعخؼ كيف يتع، ومغ عقػبات إشبلؽ البرخ، فداد العبلقة بيغ الدوجيغ، ىحه مغ َخمق 

" أعخؼ مقامي عشج ربي مغ أخبلؽ زوجتي " يجعميا ليشًة مصػاعة، ويجعميا شخسة  هللا، ألع يقل أحج العمساء:
قاسية، فسا دمت تصيع هللا فيسا بيشظ وبيشو في شأف الشداء، البج مغ تكافأ، وهللا أعمع، ولكغ هللا يكافئظ في أرجح 

 الطغ بذيء مغ جشذ شاعتظ، وىػ حدغ العبلقة مع الدوجة. 

 شاحية العمسية: مقجمة عغ غس البرخ مغ ال

 .أييا اإلخػة الكخاـ... ىشاؾ مػضػع عمسي 

أييا اإلخػة، شيٌء واضٌح ججًا أف تخػ أف الحؼ خمق اإلنداف ىػ الحؼ أندؿ القخآف، وكسثٍل صارخ ىحا الغذاء 
قًا، إف الحؼ تعخؼ بو الفتاة ما إذا كانت شاىخًة عفيفة، أو ما إذا كانت زانية، ليذ لو أية وضيفٍة فيديػلػجية إشبل

 ميستو اجتساعية، فالحؼ حـخ الدنا ىػ الحؼ خمق ىحا الغذاء، ىحه واحجة.

بعس الغجد تمتيب، وتتزخع عشج عجـ الدواج، فكأف الحؼ خمق ىحه الغجة وصسسيا ترسيسًا دقيقًا، ىػ الحؼ أمخ 
 بالدواج، ىحه مقجمات. 

الحؼ يأكل باستسخار ىحا نذأ عشجه أمخاٌض ال اإلنداف يأكل في اليـػ ثبلث وجبات أو وجبتيغ فقط، أما ىحا 
حرخ ليا، ألف أصل ىحا الجدع مرسع عمى أكل وجبتيغ أو ثبلث، فَسغ أكل أكثخ مغ ذلظ تحسل مغ متاعب 

 مخضية ما ال يعج وال يحرى، ىحه تسييجات إلى مػضػع الجشذ.
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 أثخ الشطخة عمى تبجالت الجدع

اإلنداف حيشسا يشطخ إلى امخأٍة، ويعيج الشطخ، ىحه الشطخة شبييا بعس األشباء كالزغط عمى زناد الدبلح، 
 .ُضِغَط عمى الدناد 

اآلف ستجخؼ مجسػعة أعساؿ، مغ ىحه التبجالت 
سػؼ تشصمق ىخمػنات جشدية تجػب أنحاء الجدع، 
ع  ؿ ضخبات القمب، وتػسِّ ىحه اليخمػنات الجشدية تبجِّ

دة الُسحيصية، وتزيِّق الذخاييغ الستػسصة األور 
والرغيخة، وتخفع ضغط الجـ، ىحه اليخمػنات 
الجشدية ترل إلى البخوستاتة، فيغمق شخيق البػؿ، 
ويفتح شخيق الخريتيغ، وتشصمق مادٌة مصّيخة، ومادٌة 
ية ىحا ىػ السحؼ، ثع يجخؼ في  معصخة، ومادٌة مغحِّ

ال مجاؿ إلى ذكخىا عمى ىحا السشبخ، يعشي حيشسا يصمق اإلنداف برخه  تبجٌؿ في كيسياء الجـ، وىشاؾ تغيخات
الشطخة تمػ الشطخة، تجخؼ في جدسو تفاعبلٌت معقجٌة ججًا، أحجىا تبجُّؿ ضخبات القمب، ثانييا ارتفاع الزغط، 
ء الجـ، ثالثيا تػسع األوردة السحيصية، رابعيا تزّيق الذخاييغ الستػسصة والرغيخة، خامديا تبجؿ في كيسيا

سادسيا شيء متعمق بالبخوستاتة، مغ أجل أف تتع ىحه العسمية ويتع المقاء الدوجي، ويحاَفع عمى الشػع البذخؼ، 
 ىحا أصل الترسيع. 

 إلى ىشا األمخ شبيعي ججًا.

أما حيشسا يصمق اإلنداف برخه شػؿ الشيار، ما الحؼ يحرل ؟ قاؿ: يحرل أف ىشاؾ ىخمػنات جشدية تجػب 
ع باستسخار، كسغ يأكل باستسخار، فالحؼ يصمق برخه باستسخار عشجه ىخمػناٌت تجػب أنحاء جدسو أنحاء الجد

 عبخ األوعية الجمػية.
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 اآلف يقػؿ هللا عدَّ وجل:

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 " ( 33 ) مغ سػرة الشػر: آية "

 ماذا يفعل الديع السدسػـ في الجدع:

العمساء قالػا: أزكى أؼ أشيخ، ويسكغ أف يكػف السعشى أنفع وأشيب، إما أف يكػف أزكى ليع الصيخ مغ الحنػب، 
 أو الػقاية مغ األمخاض والعيػب. فعغ ححيفة رضي هللا عشو أنو قاؿ: قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

)) الشطخة سيٌع مدسـػ مغ سياـ إبميذ، مغ تخكيا مغ خػؼ هللا تعالى، أثابو هللا إيسانًا يجج حالوتو في 
 قمبو(( 

 ىحا حجيٌث صحيح اإلسشاد.

 وفي روايٍة أخخػ:

 )) الشطخ سيٌع مدسػـٌ مغ سياـ الذيصاف، مغ تخكيا مخافتي، أعقبتو عمييا إيسانًا يجج حالوتو في قمبو (( 

... الديع إذا دخل في الجدع خصٌخ ججًا، أما إذا كاف مدسػمًا خصٌخ ججًا، فيحا الدع يدخؼ إلى كل أييا اإلخػة
أنحاء الجدع، أما إذا كاف سيسًا فقط قج يتمف مكانًا معيَّشًا، أما حيشسا يكػف الديع مدسػمًا يدخؼ الدع إلى كل 

 أنحاء الجدع.

بيغ مخاشخ الشطخة التي تتبع الشطخة، فالشطخة بسثابة ضغٍط عمى الشبي قبل أربعة عذخ قخنًا عميو الربلة والدبلـ 
الدناد، الحؼ تبجأ بدببو سمدمٌة مغ التفاُعبلت، واإلفخازات اليخمػنية الجشدية السعقجة، التي ليا تأثيخاتيا عمى كل 

شدل، كل ىحا عزٍػ بل عمى كل خمية، والتي تييئ الجدع لعسمية االتراؿ الجشدي، لتؤدؼ ميستيا في استسخار ال
يجب أف يتع في وقٍت محجٍد، أما إذا استسخ انصبلؽ ىحه اليخمػنات في الجدع مغ دوف تفخيٍغ ليحه الذحشة، ىحه 

 تؤدؼ إلى مزاعفاٍت خصيخٍة في الجدع. 
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 عالقة الشطخ باليخمػنات:

ى عمى البجء بو أييا اإلخػة الكخاـ... عثخت في مػقٍع معمػماتي عمى مػقٍع عمسي يعبِّخ عغ خبلصة بحٍث مز
ل ىحا البحث إلى ىحه الشتائج:  عذخوف عامًا، وتػصَّ

ىحه اليخمػنات التي تجخؼ وتجػؿ في جدع اإلنداف شػؿ الشيار، ألف شػؿ الشيار يصمق برخه في الحخاـ، حتى 
مػٌة، إذا كاف في مكتٍب ىشاؾ امخأٌة تعسل في السكتب، وىشاؾ عخٌؼ، وىشاؾ تفمٌت، وىشاؾ إبخاز مفاتغ، وىشاؾ خ

 وىشاؾ حجيٌث جشدٌي، وىشاؾ مجمٌة.. إلخ.

أييا اإلخػة... الشبي الكخيع ال يشصق عغ اليػػ، نيى عغ إتباع الشطخة الشطخَة، نيى عغ تبخُّج الشداء، نيى عغ 
تعصُّخ السخأة إذا خخجت مغ بيتيا، نيى عغ الخمػة باألجشبية، نيى عغ السرافحة، نيى أف تستشع السخأة عغ فخاش 

 تحرى.  زوجيا، ىحا كمو مغ أجل الػقاية مغ أمخاض ال تعج وال

:  اليخمػنات سسـػ

 اآلف إلى التفريبلت: 

أييا اإلخػة... كيف أف األفعى إذا لجغت إنداف قج تسيتو، الدبب العمسي أف ىحا الدع يػسع األوعية إلى درجة 
غيخ مقبػلة، فييبط الزغط، فيسػت اإلنداف، اآلف يؤخح مغ سع األفعى دواء فعَّاؿ ججًا لتػسيع الذخاييغ واألوردة، 

عًا غيخ مقبػؿ ىحا قج يؤدؼ إلى السػت، ىحه اليخمػنات سسَّاىا الباحث ) إذاً   حيشسا تتػسع األوردة والذخاييغ تػسُّ
 سسػمًا (، الدع بقجٍر محجوٍد مشو جيج، أما بقجٍر واسٍع خصيخ. 

دسـػ شػؿ ما الحؼ يحجث ؟ أوؿ ضاىخة أنو تطيخ رائحٌة كخييٌة ججًا في اإلبصيغ والقجميغ، مغ أثخ دورة ىحه ال
الشيار، األصل وجبة شعاـ، ليا وقت محجد، أما ماداـ في إشبلؽ برخ، ومجبلَّت، ومذاىج، وأفبلـ، 
ؼ إلى دورة ىحه اليخمػنات التي  وسكيختيخات، ونداٌء كاسياٌت عاريات، وخمػٌة باألجشبيات، وحجيٌث جشدي، ىحا يؤدِّ

 ىي سسـػ شػاؿ الشيار. 
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 نتائج اإلدماف عمى الشطخ:

 أعخاض مخضية: – 1

أوؿ ضاىخة: ضيػر رائحٍة كخييٍة في اإلبصيغ والقجميغ، تػسع فتحات الغجد العخقية والجىشية في الكعبيغ وأسفل 
القجميغ وفي السؤخخة، وىحا يدبب بعس البػاسيخ، تػسع الفتحتات الجىشية في الػجو، وىحا يدبب َحب الذباب 

، وال سيسا عشج تييجيا لحٍج أكثخ مغ مغ دورة اليخمػنات، دوراف ىحه اليخمػنات الجش دية، وىي بسثابة الدسـػ
 الستػسط يدبب داء الذقيقة، أو الرجاع الشرفي الحؼ لع تعخؼ لو أسباٌب حتى اليـػ فيسا غيخ ىحه الجراسة. 

 آالـ السفاصل:  -2

ومفرل الػرؾ، يبجو أف أما الذيء الكبيخ آالـٌ في السفاصل عامةً ، وفي السفاصل الكبيخة خاصًة، مفرل الخكبة 
ىحه اليخمػنات تقمل مغ لدوجة الدائل الحؼ بيغ العطاـ، وىحا يجعػ إلى جفاؼ ىحا الدائل، ثع إلى احتكاؾ 

ـٍ مفرميٍة ال تحتسل.  العطاـ، ثع إلى آال

مفرل الخكبة مثبًل، ومفرل الػرؾ بدبب جفاؼ الدائل، وفي السجتسعات الغخبية، وفي سٍغ مبكخة يعانػف مغ 
الطاىخة، بدبب دوراف ىحه الدسـػ في الجدع شػاؿ الشيار، ىشاؾ مػضفاف في سيخؾ في بخيصانيا، في  ىحه

 الثبلثيغ أصيبا بحاالٍت حادٍة في مفاصميسا، وليذ ىشاؾ سبب مقشع إال اإلثارة الجشدية السدتسخة.

 آثار الشطخ عمى القمب واألوعية:  – 3

بات القمب أو تدخٌع بيا، بطٌء في الجوراف، جمصٌة وريجيٌة محتسمة، أما في مجاؿ القمب واألوعية: ىبػٌط في ضخ 
وىحا مشتذخ في السجتسعات الستفمتة، في الذخاييغ ؛ تتػسع الذخاييغ تػسعًا مدتسخًا، مسا يفقجىا مخونتيا، وعشجئٍح 

ألوؿ ترمب ومع تبجُّؿ كيسياء الجـ يؤدؼ ىحا إلى ترمب الذخاييغ، وىػ مخض العرخ األوؿ، السخض السسيت ا
 الذخاييغ.
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 خصخ الجمصة الجىشية:  – 4

بت في مكاف  أييا اإلخػة الكخاـ... ثع إف ىحه الدسـػ التي تجػب في أنحاء الجدع، تدبب جمصًة دىشيًة، إذا تخسَّ
معيغ أورثت عسًى، أو كداحًا، أو شمبًل، أو جشػنًا، أو فقج ذاكخٍة إلى ما ىشالظ، وىحه الدسـػ إذا دارت شػاؿ 

شيار في الجدع، تدبب ثقبًل في المداف، وصعػبة في حخكة المداف داخل الفع، كسا إنيا تدبب إمداكًا، وىشاؾ ال
خسدػف مخضا يشتج عغ اإلمداؾ مغ دورة ىحه الدسـػ شػاؿ الشيار. ىحا الحؼ يصمق برخه شػاؿ الشيار في 

ت، ويجمذ جمداٍت ال تخضي هللا، ىحه الحدشاوات، وفي الغاديات الخائحات، ويتابع السدمدبلت، ويقخأ السجبل
 كميا أعخاٌض تريبو.

 حرى السخارة:  – 5

، وأيزًا في بعس الحاالت  ثع إف ىشاؾ بعس الشتائج في حرى السخارة، ىحا أيزًا مغ نتائج دورة ىحه الدسـػ
 التي تدداد عغ الحج السعقػؿ يكػف ىشاؾ تزخع لمبخوستاتة كبيخ ججًا.

ه نتائج بحث شبيٍب في مؤسدٍة عمسيٍة في دولٍة عخبيٍة، وججتيا في مػقٍع معمػماتي، ولكغ أييا اإلخػة الكخاـ... ىح
 ىحا مرجاؽ قػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: 

)) الشطخة سيٌع مدسـػ مغ سياـ إبميذ، فسغ تخكيا مخافة هللا عد وجل أورثو هللا حالوتو في قمبو إلى يـػ 
 يمقاه (( 

 آف () مغ الجامع ألحكاـ القخ 

 إف تػجيو الشبي عميو الربلة والدبلـ ليذ مغ عشجه..

 ﴿ َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى * ِإْف ُىَػ ِإالَّ َوْحٌي ُيػَحى ﴾

 ) مغ سػرة الشجع (
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 إّف رّبظ حكيع عميع 

وجيميا َمغ  أييا اإلخػة... مدتحيل أف يذخِّع هللا شيئًا أو أف يحـخ شيئًا إال ولو نتائج محىمة، عخفيا مغ عخفيا،
جيميا، نحغ كسؤمشيغ نصبق أمخ هللا مغ دوف أف نعمق التصبيق عمى فيع الحكسة، لكغ حيشسا تكذف لشا الحكسة 

 يدداد إيسانشا بعطسة ىحا التذخيع، قاؿ تعالى:

 ﴿ ِلَيْدَداُدوا ِإيَسانًا َمَع ِإيَساِنِيْع﴾

 " ( 4) سػرة الفتح مغ آية " 

 الجعاء

وعافشا فيسغ عافيت، وتػلشا فيسغ تػليت، وبارؾ لشا فيسا أعصيت، وقشا واصخؼ عشا شخ  الميع اىجنا فيسغ ىجيت،
ما قزيت، فإنظ تقزي بالحق وال يقزى عميظ. وإنو ال يحؿ مغ واليت، وال يعد مغ عاديت، تباركت ربشا 

 إليظ.وتعاليت، ولظ الحسج عمى ما قزيت، ندتغفخؾ ونتػب إليظ، الميع ىب لشا عسبًل صالحًا يقخبشا 

 الميع أعصشا وال تحخمشا، أكخمشا وال تيشا، آثخنا وال تؤثخ عميشا، أرضشا وارض عشا.

الميع أصمح لشا ديششا الحؼ ىػ عرسة أمخنا، وأصمح لشا دنيانا التي فييا معاششا، وأصمح لسا آخختشا التي إلييا 
 غ كل شخ، مػالنا رب العالسيغ.مخدنا، واجعل الحياة زادًا لشا مغ كل خيخ، واجعل السػت لشا راحة لشا م
 الميع اكفشا بحبللظ عغ حخامظ، وبصاعتظ عغ معريتظ، وبفزمظ عسغ سػاؾ.

 الميع ال تؤمشا مكخؾ، وال تيتظ عشا ستخؾ، وال تشدشا ذكخؾ، يا رب العمسيغ.

 السديئيغ، يا رب العالسيغ.الميع اسقشا الغيث وال تجعمشا مغ القانصيغ، وال تيمكشا بالدشيغ، وال تعاممشا تؤاخحنا بفعل 
الميع إنا نعػذ بظ مغ الفقخ إال إليظ، ومغ الخػؼ إال مشظ، ومغ الحؿ إال لظ، نعػذ بظ مغ عزاؿ الجاء، ومغ 

 شساتة األعجاء، ومغ الدمب بعج العصاء، مػالنا رب العمسيغ.
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وخح بيج والتيع إلى ما تحب الميع بفزمظ ورحستظ أعمي كمسة الحق والجيغ، وانرخ اإلسبلـ وأعد السدمسيغ، 
 وتخضى إنظ عمى ما تذاء قجيخ، وباإلجابة ججيخ.

 والحسج  رب العالسيغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Page 387  ( : قىاعذ اجتواعيت تضهن في ًجاح الحياة الزوجيت 9-3الذرس )  الباب الثاًي : الفصل الثاًي :

 الحياة الدوجيةقػاعج اجتساعية تديع في نجاح  ( :3-9 الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
وأرنا أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا بسا يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، 

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحيغ.

 بيػت السدمسيغ ليدت كسا يشبغي أف تكػف: 

أييا اإلخػة الكخاـ، مػضػع ىحا الجرس يتعمق بالحياة اأُلسخية، فبيػتات السدمسيغ ليدت كسا يشبغي أف تكػف، 
ليدت فييا الدعادة التي وعج هللا بيا السؤمشيغ، وليذ بيغ الدوجيغ تمظ السػدة والخحسة التي وردت في  أقرج

نز القخآف الكخيع، وال بيغ الدوجيغ السدمسيغ ما نقل إليشا عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيسا كاف بيشو وبيغ زوجاتو مغ الػّد 
 الصيب.

لدوجية، ويكػف البيت عذًا ىادئًا سعيجًا ىحا يشعكذ عمى األوالد والعسل أوؿ نقصة: حيشسا ترمح العبلقة ا
 والدوجة، والحؼ يقصف ثسار ىحا الػد الحؼ وصفو هللا عد وجل في القخآف الكخيع: 

ًة َوَرْحَسًة﴾﴿َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمػَ   دَّ

 ) سػرة الخـو ( 

 سبب اختيار السػضػع: 

لعمكع تدألػف: ما السشصمق الحؼ أنصمق بو في ىحا الجرس ؟ شكاوػ عبخ الياتف، وعبخ لقاءات شخرية ال تعج 
وال تحرى، مغ أف ىحا البيت مع أف الدوج يشتسي إلى مدجج، وىػ مغ شبلب العمع، ومحدػب عمى السدمسيغ 

مع أف الدوجة تخاؼ هللا عد وجل، ومع أف ىػية الدوجيغ ىػية إيسانية، لكغ ال تجج بيشيسا ىحه السؤمشيغ، و 
 السػدة التي ذكخىا هللا في القخآف الكخيع، لػ أردنا أف نصبق قػانيغ الػد العامة قاؿ تعالى: 



 Page 388  ( : قىاعذ اجتواعيت تضهن في ًجاح الحياة الزوجيت 9-3الذرس )  الباب الثاًي : الفصل الثاًي :

ـِ اْلِقَياَمِة﴾﴿َفَشُدػا َحّطًا ِمسَّا ُذكُِّخوا ِبِو َفَأْغَخْيَشا َبْيَشُيُع اْلَعَجاَوَة   َواْلَبْغَزاَء ِإَلى َيْػ

 )سػرة السائجة(

ماداـ ىشاؾ تقريخ في شاعة هللا عد وجل فالشاتج الصبيعي ليحا التقريخ عجـ الػد بيغ الدوجيغ، بل إف الشبي 
عميو الربلة والدبلـ في أكثخ مغ حجيث الذخيف كسا ورد في األثخ عغ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا أف الشبي 

  كاف يقػؿ: ملسو هيلع هللا ىلص

 والحي نفدي بيجه ما تػاد اثشاف فيفخؽ بيشيسا إال بحنب يحجثو أحجىسا (()) … 

 ] أحسج بدشج صحيح[

لػ ترػرنا أف مؤمشيغ أخػيغ زوجيغ كبلىسا عمى 
شاعة هللا، وممتدماف أماـ هللا، ومصبقاف لكتاب هللا 
بيشيسا  والدشة، نطخيًا أصػليًا قاعجيًا مدتحيل أف يشذأ

خبلؼ ! إال ما كاف شفيفًا ججًا في وجيات الشطخ، 
لكغ ىحا يجـو ساعة، أما االختبلؼ العسيق الحؼ نخاه 

 في البيػت فيا ىػ الخصخ.

 
وهللِا مغ كثخة ما يأتيشي عبخ الياتف، ولقاءات شخرية مغ شكاوػ مغ الدوجات أو مغ األوالد ىحا الحؼ حسمشي 

 دوجية.أف أخرز ىحا الجرس لمدعادة ال

ما الحؼ يحرل ؟ حيشسا كاف في الخصبة كانت جشتو وناره، يترل بيا، ويتكمع معيا ساعات شػيمة، ما بالو بعج 
الدواج ؟ تفتخ ىحه العبلقة شيئًا فذيئًا إلى أف يشرخؼ كل واحج مشيسا عغ اآلخخ، وقج ال يحتسل أحجىسا أف 

 يجمذ مع اآلخخ، ما الحؼ حرل ؟ 

رني أخ دعاني لحزػر عقج قخانو، قاؿ لي: انرحشي، قمت: وهللِا الشريحة معقجة، لغ تدعج الحقيقة أف البارحة زا
 بدواجظ إال إذا سعجَت أنت باهلل، إال إذا عخفتو، وأشعتو، واترمت بو، وسعجت بقخبو.
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بإسعادؾ، اآلف إذا أخحت بيجىا إلى هللا، فعخفت ربيا، وأشاعتو، وسعجت بقخبو اآلف تدعجؾ، ألنيا تتخقب إلى هللا 
 وأنت تتقخب إلى هللا بإسعادىا، ألنظ تخذى هللا أف تطمسيا ، وألنيا تخذى هللا أف تطمسظ.

ترػر زوجيغ كل مشيسا يخذى اآلخخ أف يطمع الصخؼ اآلخخ، وكل مشيسا يتقخب إلى هللا بإسعاد الصخؼ اآلخخ، 
ئًا فذيئًا، ثع تشصفئ ؟ أليذ مغ السسكغ أف ما ىحا الدواج ؟ لساذا ىشاؾ ثغخة ؟ في بجاية الدواج شعمة، ثع تخبػ شي

 تدتسخ ىحه الذعمة ؟ أنا الحؼ يرل إلى سسعي أف أسخًا قميمة ججًا بيشيسا ود وتخاحع مدتسخ.

 قػاعج شخعية تديع في الدعادة الدوجية: 

 تصبيق الدوجيغ لسشيج هللا:  – 1

هللا عد وجل في شأف زواجو، وفي شأف عبلقتو أييا اإلخػة، أبجأ بالشػاحي الذخعية، كمسا شبق اإلنداف مشيج 
 بدوجتو كاف الػد أكثخ، فتػجييات الشبي عميو الربلة والدبلـ واضحة.

 مثبًل قاؿ لمسخأة: 

)) انرخفي أيتيا السخأة، وأعمسي مغ خمفظ مغ الشداء أف حدغ تبعل إحجاكغ لدوجيا، وشمبيا مخضاتو، 
 واتباعيا مػافقتو يعجؿ الجياد ((

 شثػر في التفديخ بالسأثػر لئلماـ جبلؿ الجيغ الديػشي()الجر الس

ترػر الجياد وىػ ذروة سشاـ اإلسبلـ، أعمى درجة في اإلسبلـ أف تكػف مجاىجًا، وىحه السخأة التي تحدغ رعاية 
زوجيا، وأوالدىا ىي في مختبة السجاىج في سبيل هللا، لكغ بالتعبيخ الجارج ال يػجج امخأة تأخح بيحا الكبلـ، لكغ 

مق، وحبيب الحق، ومع ذلظ ىشاؾ تقريخ، والشبي عميو ىحا كبلـ سيج األناـ، كبلـ حبيب هللا، كبلـ سيج الخ
 الربلة والدبلـ قاؿ: 

)) أكخمػا الشداء، فػ هللا ما أكخميغ إال كخيع، وال أىانيغ إال لئيع، يغمبغ كل كخيع، ويغمبيغ لئيع، وأنا أحب أف 
 أكػف كخيسًا مغمػبًا مغ أف أكػف لئيسًا غالبًا ((

 )ورد في األثخ(
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 سعخوؼ: السعاشخة بال – 2

 لػ قخأت القخآف الكخيع: 

 ﴿َوَعاِشُخوُىغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ﴾ 

 ) سػرة الشداء(

ليدت السعاشخة بالسعخوؼ كسا قاؿ بعس السفدخيغ أف تستشع عغ إيقاع األذػ بيا، بل أف تحتسل األذػ مشيا، 
امخأة فخعػف جعميا هللا ىحه السعاشخة بالسعخوؼ، امخأة اشتكت لي زوجيا القاسي قمت ليا: صجيقة الشداء آسيا 

تحت شاغية جبار كافخ، بل مغ أكفخ كفار األرض لساذا ؟ لتكػف قجوة ألية زوجة شاءت حكسة هللا أف يكػف 
زوجيا قاسًيا أو ضالًسا، ألف لجييا أوالًدا فعمييا أف تربخ، فمػ قخأت القخآف الكخيع لػججت فيو مغ القرز ومغ 

 العبخ ما ال يشتيي مثبًل:

 ﴿َوَلُيغَّ ِمْثُل الَِّحي َعَمْيِيغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ َوِلمخَِّجاِؿ َعَمْيِيغَّ َدَرَجٌة﴾ 

 )سػرة البقخة(

أحيانًا يدخخ اإلنداف مغ أىل زوجتو، فإذا تكمست امخأتو كمسة في حق أىمو أقاـ الجنيا، ولع يقعجىا، لسا ىحا 
حتخاميع ىي كحلظ، فيحا السفيـػ مغ بعس أحاديث رسػؿ التسيد ؟ كسا أف أىمظ تجافع عشيع، وتمتسذ تػقيخىع وا

هللا: أف عاممػا الشاس كسا تحب أف يعاممػؾ، ىحا مقياس مغ أروع السقاييذ، الذيء الحؼ يدعجظ مغ زوجتظ 
 يشبغي أال تفعمو مع أىميا، الذيء الحؼ تأخحه عمييا يشبغي أال تفعمو معيا، ىحه مقجمة.

 أف يستمئ القمب رحسة بالدوجة، ىحا كمو أسباب شخعية كافية لجواـ الحب بيغ شبعًا شاعة هللا، االتراؿ باهلل
 الدوجيغ.

 قػاعج اجتساعية تديع في الدعادة الدوجية: 

لكغ ىشاؾ تػجييات اجتساعية نفدية إف صح التعبيخ لػ شبقشاىا لقصفشا ثسارًا يانعة مغ العبلقة الدوجية، أنا 
 سأشخح بعزيا.
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 البيت وتفقج الدوجة: الدالـ عشج دخػؿ  – 1

فسثبًل: عشج عػدتظ إلى السشدؿ وىحه نريحة، إْف كاف الدوج في عسمو عشج عػدتو إلى السشدؿ ابحث عغ الدوجة، 
وسمع عمييا بصخيقة أو بأخخػ، ىشاؾ َمغ يجخل إلى البيت لذأف مغ شؤونو، ويشدى أف في البيت زوجة، بعج حيغ 

تكمف شيًئا، لسجخد أف تجخل إلى البيت ابحث عشيا، وسمع عمييا، ىي ! ىحه نريحة ال  تكتذف أنو في البيت 
مخكد ثقل في البيت، ىي األولى في البيت، أنت إذا دخمت لتقابل إنداًنا ميسِّا ال تيتع باألثاث، تيتع أف تشطخ 
لبيت، إليو، وأف تدمع عميو بادغ ذؼ بجء، فحيشسا تعػد إلى البيت، ويكػف أوؿ عسل لظ أف تبحث عشيا في ا

 وتدمع عمييا بصخيقة أو بأخخػ، فيحه نقصة بديصة ججًا لكغ ليا معشى كبيخ.

أحيانًا يقػؿ اإلنداف: ال تؤاخحني، كمسة قاليا، لكغ ليا معشى كبيخ، إنداف يقػؿ: أخصأت في حقظ، سامحشي، 
 تشديظ كل الغزب، كل غزبظ يتبلشى بكمسة واحجة، كمسة الحق مدعجة.

 الكمسة ال يخى بيا بأسا ييػي بيا سبعيغ خخيفا في الشار (()) إف الخجل ليتكمع 

 )التخمحؼ(

ال يمقي ليا بااًل، لػ أف الخجل يتكمع بكمسة شيبة يعمػ بيا إلى أعمى عمييغ، فمػ قاؿ لظ أحج: ىحا الفتػر الحؼ 
أف سعادة كل  بيشي وبيغ أىمي، ىحا الجفاء واالنرخاؼ كل مشيسا يشرخؼ عغ اآلخخ، ما عبلجو ؟ أنا أؤكج لكع

واحج فيكع ببيتو ليا أثخ كبيخ ججًا في عسمو، وليا أثخ كبيخ عشجىا وعشج األوالد، ىشاؾ أوالد يشذؤوف نذأة كاممة، 
أو نذأة صحيحة، أحج أكبخ أسبابيا حدغ العبلقة بيغ األب واألـ، أما األوالد إذا نذؤوا عمى خراـ مدتسخ بيغ 

 ا، مآلو إلى التسدؽ، ىحا أبػىع، وىحه أميع، وخبلفات مدتسخة بيشيسا.األب واألـ فميع مدتقبل ال يخضي أحجً 
فأوؿ مبلحطة: عشج عػدتظ إلى البيت ابحث عشيا أواًل، وسمع عمييا، إشعارًا ليا أنيا أثسغ ما في البيت، وأنيا 

 مخكد الثقل في البيت.

 التساس العحر:  – 2

!  ة عغ ست ساعات، لكغ بعج حيغ ال يشصق في البيت بكمسة كسا قمت قبل قميل: في أياـ الخصبة قج تديج السكالس
متعب، لكغ ليذ كل شيء يشبغي أف يكػف مداجيًا، أحيانًا السخأة ال تقجر عسل الدوج، يكػف عسمو شاًقا، وفيو 
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متاعب، وعقبات، وضغػط، وعميو دفع كثيخ، والجخل قميل، وىشاؾ مذكمة في محمو التجارؼ، وقزية مع 
مع االستيخاد، مثبًل، ىػ مػضف، قزية مع مػضف فػقو، عميو تزييق، فأحيانًا يأتي الدوج  التسػيغ، وقزية

، ىحه اليسـػ التي أثقمتو تحسمو عمى أف يرست، ىي ليذ عشجىا مذكمة، مختاحة، تججه يكثخ  مثقبل باليسـػ
 الرست، فتشدعج.

يمتسذ ليا عحر، لكغ ال مانع، اسأليا عغ  التسذ ألخيظ عحرًا، والدوج أولى أف يمتَسذ لو عحر، والدوجة أولى أف
يػميا بجقة، ماذا فعمت ؟ مغ زارؾ ؟ مغ اترل بظ ؟ ىل ىشاؾ مذكمة عانيِت مشيا ؟ فخضًا، ىل ىشاؾ مغ 

 مذكمة أزعجتظ ؟ فالدؤاؿ عغ أحػاؿ الذخز دليل مػدة.

سج هلل، األىل واألوالد بخيخ ؟ أحيانًا تمتقي بإنداف فتقػؿ لو: كيف الرحة ؟ يقػؿ: الحسج هلل، العسل جيج ؟ الح
ابشظ نجح ؟ ابشظ الحؼ تدوج كيف حالتو الدوجية ؟ ىحه األسئمة تجعل مػدة كبيخة بيشظ وبيغ الذخز، معشى ىحا 
أنظ ميتع بو كثيخًا، بدوجتو، بأوالده، بسدتقبل أوالده، بدواج أوالده، بعسمو التجارؼ، فحيشسا تكثخ مغ الدؤاؿ مع 

غ العبلقة بيشظ وبيشو، والدوجة في ىحا أولى، فمػ أنظ دخمت إلى البيت، وبجأت دخػلظ الصخؼ اآلخخ ىحا يستّ 
، ىحا أيزًا مغ باب السػدة.  بالدبلـ عمييا، ثع ثشيت بدؤاليا عغ أحػاليا، وعسا جخػ معيا في اليـػ

 اإلنرات إلى الدوجة:  – 3

الحقيقة أف ىحا الكبلـ أوجيو لكع ولشفدي، لدت أنا 
كمو، حتى أكػف معكع دقيًقا، حاوؿ أف مصبقًا لو 

تشرت ليا كثيخًا، اإلنرات أدب، أحيانًا تحجثو 
زوجتو وىػ يقخأ الجخيجة، أو يتابع عمى الكػمبيػتخ، 
أو يفتح كتابًا، ثع تسّل، مغ أصػؿ السشاقذة أف 
يرغي ليا عشجما تتحجث معو، ىحه أيزًا تستغ 
، وأف العبلقة بيغ الدوجيغ، أف تحدغ اإلصغاء إلييا

تشطخ إلييا، وأف تجع ما بيجؾ، فحاوؿ أف تشرت 
 إلييا وأف تدأليا.
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شبعًا ىحا الجرس مجسػعة قػاعج بديصة ججًا ال تكمف شيئًا، لكغ يسكغ أف تديع ماداـ ليذ ىشاؾ أشياء كبيخة، 
اف هللا، ماداـ الدوجاف مؤمشيغ شاىخيغ عفيفيغ مدتقيسيغ ممتدميغ، ىحا الحجيث لخاصة الخاصة، لدوجيغ يعخف

ويخافانو، ويحبانو، ويدعياف لصاعتو، فقج يشقزيسا بعس األشياء المصيفة، الشبي عميو الربلة والدبلـ حيشسا قاؿ 
 لو بعس أصحابو:

)) أف رجاًل كاف عشَج الشبّي صمى َّلّل عميو وسمع، فسّخ رجٌل فقاؿ: يا رسػؿ َّلّل، إني ألحبُّ ىحا، فقاؿ لو الشبّي 
مع: ىل أْعَمْسَتُو ؟ قاؿ: ال، قاؿ: أْعِمْسُو، فمحقو فقاؿ: إني ُأحبظ في َّلّل، قاؿ: أحبَّظ الحي صمى َّلّل عميو وس

 أحببتشي لو ((

 ) األذكار الشػوية لئلماـ الشػوؼ(

 الترخيح بالحب والسػدة:  – 4

ا الحؼ يسشعظ ؟ فإذا كشت مقّجًرا شخًرا لَع ال تعبخ عغ تقجيخؾ ؟ إف كشت تحب شخرًا لَع ال تعبخ عغ حبظ ؟ م
ما الحؼ يسشعظ أف تقػؿ ليا: إنشي أحبظ ؟ كانت الديجة عائذة تدألو: كيف حبظ لي، ومتأكجة أنو يحبيا، لكغ ما 

 مدتػػ محبتو ليا ؟ كيف حبظ لي: قاؿ: 

 )) كعقجة الحبل، قالت: فكشت أقػؿ لو: كيف العقجة، فيقػؿ: عمى حاليا ((

 )تحكخة السػضػعات(

زوًجا ناجًحا مغ الصخاز األوؿ، وقج تدأؿ: ىل مغ السعقػؿ أف يشجح إنداف في بيتو، وىػ يقػد كاف الشبي الكخيع 
أكبخ دعػة إلى هللا ؟ يسكغ، نحغ مغ تقريخنا إذا نجح أحجنا خارج البيت يخصئ داخل البيت، وقج تجج إنداًنا 

حج الحقميغ، لكغ الشبي الكخيع نجح ناجح ججًا داخل البيت وليذ لو عسل خارج البيت، مغ الديل ججًا أْف تشجح بأ
في كل الحقػؿ، نبي مخسل يقػد دعػة إلى هللا، حارب قخير ثبلث حخوب، يجيخ أمة، وفي بيتو يقاؿ لو: كيف 

 حبظ لي ؟ يقػؿ: كعقجة الحبل، وتدألو مغ حيغ آلخخ: كيف العقجة ؟ يقػؿ: عمى حاليا.
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حياتي، وقج أكخمشي هللا بظ، وسعجت بقخبظ، الحع أنظ لصيف ججًا إذًا قل ليا: إنشي أحبظ، وأنت أغمى إنداف في 
مع اآلخخيغ، يأتي الزيف فتخحب بو أحمى تخحيب، تتػاضع لو، وتبر لو، وتبتدع لو، وتحمف عميو أف يأكل، 
ويختاح، فإذا دخمت إلييا ال تجج مشظ ىحه السػدة فتتألع، وىي أولى بسػدتظ، وأنا أحاوؿ في ىحا الجرس أشياء 

 ديصة ججًا.ب

أقػؿ مخة ثانية: إذا وججت مخالفات شخعية كبيخة ميسا شبقت مغ ىحه الشرائح فمغ تججؼ، إذا وججت مخالفات 
شخعية كبيخة وتقريخ في شاعة هللا وعجـ التداـ، عيغ شاردة، أو متابعة ألعساؿ سخيفة عمى الذاشة، كل ىحا 

أف الحؼ ال يخضي هللا فيشاؾ مذكمة ال تحل، وحيشسا تكػف خيانة زوجية، وأعساؿ مشحصة، إذا وجج اىتساـ بيحا الذ
 التغحية إسبلمية فأنت قجوتظ الشبي الكخيع، وأصحابو الكخاـ.

رجل تدوج امخأة بأمخيكا، وىػ يجمذ معيا، فحىبت، ولبدت ثيابيا، فدأليا: إلى أيغ ؟ قالت: عشجؼ مػعج مع 
ثاني مػعج ثاٍف، اليـػ الثالث مػعج ثالث، اليـػ الخابع صجيقي ! شيء شبيعي ججًا، لع يتحسل، صبخ في اليـػ ال

لو فجمذ معيا ! ىي تسذي بالعجؿ، فصمقيا، تدوج امخأة مدمسة صالحة، وىي نائسة يقػؿ: هللا يحفع لي، أنت 
 كمظ لي، حتى ال يصسعيا، عشجما جمذ مع األمخيكية وججىا مغ الصخاز األوؿ.

 وجي: السخالفات الذخعية مانعة مغ الػفاؽ الد 

إذا كاف ىشاؾ مخالفات شخعية فبل تجج الػد وال 
السحبة، وأنا أقػؿ دائسًا في عقػد القخاف: ما مغ زواج 
يبشى عمى شاعة هللا ولػ افتقخ إلى معطع مقػمات 

 .نجاحو إال ويتػلى هللا التػفيق بيغ الدوجيغ 

وما مغ زواج يبشى عمى معرية هللا ولػ تػافخت لو 
ويتػلى الذيصاف التفخيق  كل أسباب نجاحو إال

بيشيسا، عخس كّمف مبلييغ بفشجؽ، وىي عمى السائجة 
قاؿ ليا: أنت شالق، شالق، شالق، شمقيا يـػ 

 العخس!
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ألف الذيصاف يجخل بيشيسا، أما السؤمشػف فاهلل بيشيسا، يقػلػف: فبلف شيصاني، وفبلف رحساني، الدوج الخحساني 
هللا، والدوجة الخحسانية أيزًا تخاؼ هللا، وتعصف عمى زوجيا، أروع ما رحيع لصيف حكيع، في قمبو شفقة، يخاؼ 

 في اآلية الكخيسة: 

ًة َوَرحْ   َسًة﴾ ﴿َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

)  ) سػرة الخـو

سػدة سمػؾ يعبخ بو عغ الحب، واالبتدامة مػدة، لكشيا مشصمقة مغ محبة في القمب، السػدة واضحة، الخحسة ؟ ال
واليجية مػدة، أما الخحسة فقج تشقصع أسباب السشفعة بيغ الدوجيغ، كدوج مخيس تخجمو زوجتو سشػات شػيمة، قج 

، فيحا الدواج ىػ تسخض الدوجة فبل يشتفع بيا كدوجة إشبلقًا، لكغ يحفع عيجىا، ويخعى شأنيا إلى أمج شػيل
مبشي عمى السػدة والخحسة معًا، أو عمى كمييسا، أما إذا َفَقج أحجىسا كاف اآلخخ، لػ فقجت السػدة كانت الخحسة، 
لحلظ قالػا: زّوج ابشتظ لمسؤمغ، إف أحبيا أكخميا، فخضًا ػ ال سسح هللا وال قجر ػ وإف لع يحبيا لع يطمسيا، كمسة: 

حياتي، أكخمشي هللا بظ، َمغ أنا لػالؾ ؟ فخضًا، ىحا كبلـ شيب، ىػ واقعي،  إنشي أحبظ، أنت أغمى َمغ في
اإلنداف مفتقخ لدوجة شئت أـ أبيت، إذا سافخت زوجتو ألمٍخ قاىخ، أو سافخ ىػ يعخؼ قيستيا تسامًا في كل 

 شيء.

 شكخ الدوجة عسل زوجيا وشكخ الدوج عسل زوجتو:  – 5

 بًل، الصبخ شيب معتشى بو ججًا، يشبغي أف تحكخ ذلظ.مبلحطة أخخػ، اشكخ ليا عشجما تؤدؼ عس

 ﴿َواَل َتْشَدُػا اْلَفْزَل َبْيَشُكْع﴾ 

 ) سػرة البقخة(

 البيت نطافتو درجة أولى، شيء يمفت الشطخ، يشبغي أف تحكخ ىحا، البيت مختب، وفي الحجيث الذخيف رواية: 

 )) إف نطخت سختظ (( 
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لسصبخ سختظ، إف نطخت إلى غخفة الشـػ سختظ مختبة، إف نطخت إلى وليذ إلييا، والسقرػد إذا نطخت إلى ا
أوالدؾ ثيابيع نطيفة سختظ، إف نطخت لسائجتظ سختظ، ىشاؾ تشطيع عمى السائجة، إف نطخت إلييا سختظ، أو إف 
ِغ نطخت سختظ، اشكخىا حيشسا تؤدؼ عسبًل شيبًا، إف دخمشا البيت نبحث عشيا، وندمع عمييا أواًل، وإف تكمست نر
إلييا، وإف لع تتكمع ندأليا عغ شؤونيا وأحػاليا، وإف أبجت عسبًل شيبًا نذكخىا عمى عسميا، ومغ حيغ آلخخ عميظ 
، ذكخىا  ، وليذ بالدشة مخة، نريحة بعس عمساء الشفذ مخة في اليـػ أف تقػؿ: إنظ تحبيا، مختيغ في اليـػ

 بفزميا.
الحقيقة مخة زارني أخ يدمع أف يصمق زوجتو، فأنا في 

استجرجتو، وقمت لو: ىل تخػنظ ؟ قاؿ: أعػذ باهلل ! 
ما ىحا الكبلـ ؟ ! ارتعب مغ أعساقو، ىل ىي قحرة ؟ 
قاؿ: ال وهللا، إنيا نطيفة يا أستاذ، أريج أف أستجرجو 
ليحكخ ميداتيا دوف أف يذعخ، تخػنظ ؟ أعػذ باهلل، 
عفيفة ججًا شاىخة، قحرة ؟ ال وهللا نطيفة ججًا، شبخيا 

ستاز، فيػ خجل، وجج أنو ذكخ عغ عفتيا، وعغ م
 نطافتيا، فحىب.

وهللا مخة شيج هللا، وأنا أعجىا مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو في درس مغ دروس الفجخ، كالعادة أعصي مغ 
ال رياض الرالحيغ، أفتح الكتاب ال عمى التعييغ، بالعادة أمذي بالتدمدل، أحج األياـ ال أدرؼ ما الدبب فتحتو 
عمى التعييغ، جاء السػضػع عغ الدواج، أنا شعخت نفدي أف ىشاؾ مجًدا إليًيا عجيًبا، معاني دقيقة ججًا بذكل 
رائع، درس بالتعبيخ العامي غيخ عادؼ، أنا ال أعخؼ ما الحؼ حجث، أواًل: اختخت حجيًثا اختياًرا عذػائيِّا، وكاف 

خجت مغ الجامع، فػججت رجبل يقف، فزسشي وقّبمشي، قاؿ: الذخح عسيًقا ججًا، يبجو أف ىشاؾ عاشفة صادقة، خ
أنا اليـػ كشت سأشمق زوجتي، وعمى إثخ الجرس ألغيت الصبلؽ ! فاهلل عد وجل أليسشي، أنا شعخت بسجد عجيب 
مغ هللا عد وجل، معاني دقيقة، وعاشفة صادقة، وشخح دقيق، فمسا خخجت عخفت الدبب، كاف ىشاؾ رجل عمى 

 تو، فيحا الجرس مشعو مغ شبلقيا.وشظ أف يصمق زوج
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عشجما تعج السخأة الصعاـ امجح شيػىا، أيزًا ىحه مبلحطة، القسراف كميا مكػية ونطيفة، والسصبخ درجة أولى، 
البيت مختب، واألوالد مختبػف، ونائسػف في وقت معيغ، يكتبػف وضائفيع، وتابعتيع، يجب أف تسجح عسميا، ثع إذا 

 شبغي أف تسجح شعاميا.قجمت لظ شعامًا شيبًا ي

 تديغ السخأة لدوجيا:  – 6

اآلف أكثخ األزواج يذكػف أف زوجتو ال تتديغ لو، تيتع بديارة أو باستقباؿ، أو بذيء، لكغ لػ تديشت لظ ىل تحكخ 
ذلظ أنت ؟ وال كمسة، أحيانًا تتديغ، تتجسل، تعتشي، تختجؼ ثياًبا ججيجة، تديغ وجييا، وال كأنو يػجج شيء، فعمى 

إلنداف أف يكػف مشتبيًا، ىشاؾ اىتساـ بالسطيخ، يشبغي أف تثشي عمى اىتساميا بسطيخىا، ىحا تذجيع ليا، وأنا ا
أرػ في ىحه األياـ بالحات اىتساـ الدوجة بسطيخىا وقػاميا وثيابيا جدًءا كبيًخا مغ عبادتيا، ألنيا بيحا تحرغ 

األكل، وشعخىا مزصخب بقػة، ىي زوجة مخمرة، لكغ زوجيا، أما إذا أىسمت، ولبدت لباس السصبخ، بيا روائح 
لع تعج زوجة تدعج زوجيا أو تحرشو مغ أف يشتطخ لغيخىا، فعشاية الدوجة بسطيخىا وأناقتيا وقػاميا، أقػؿ قػاميا 
ألنو أحيانًا ال يكػف عشاية بالقػاـ أصبح مذكمة كبيخة، إىساؿ لقػاميا لع تعج مقبػلة عشجه، تججه يبحث عغ غيخىا، 
ىحا اإلنداف غيخ السمتـد يبحث عغ وسائل متعة أخخػ يشرخؼ عشيا، فعشاية السخأة بسطيخىا وقػاميا وأشيائيا 
: ألظ بي حاجة ؟  التي تحببيا لدوجيا جدء مغ ديشيا، بل إف الرحابيات الجميبلت كغ يدتأذف أزواجيغ قبل الشـػ

 ال، تشرخؼ إلى قياـ الميل. إف كاف لو بيا حاجة فأداء حاجتو فػؽ كل عباداتيا ! إف قاؿ:

ىشاؾ نقصة دقيقة، البيت غيخ السختب مدعج ججًا، وىشاؾ أزواج قج يكػف عشجىع أشغاؿ فػؽ الترػر، لكغ أؼ 
شيء يخمعػنو يجعػنو في مكانو، فالبيت مزصخب، ال يكفييا الػقت لتيتع بتشطيع البيت كمو، تجج في البيت 

لرحيح، وال تشتطخ أف تقـػ ىي بحلظ، إذا وضع إنداف حاجاتو في فػضى، يقػؿ ىشا: دع أشياءؾ في مكانيا ا
أماكشيا خفف عبًئا كبيًخا عغ الدوجة، أما أربعة أوالد، وأبػىع، والكل يدبب الفػضى، وىي ال تدتصيع تشطيع ذلظ 

 لعجـ كفاية الػقت ! يكػف رد الفعل إىساال شجيًجا، تجج البيت مخيًفا.

بجًا، الححاء عمى الصاولة، رأيت شيًئا ال يرجؽ، سبعة أوالد لع يخبػا تخبية جيجة، وهللا دخمت بيًتا غيخ معقػؿ أ
واألب ميسل معيع، والدوجة مّمت، فيحه مذكمة، لكغ دع أشياءؾ في مكانيا الرحيح، وال تشتطخ أف تقـػ ىي 

 بحلظ، إذا وضع كل إنداف حاجاتو في أماكشيا خفف عبًئا كبيًخا عغ الدوجة.
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 دوجة في حاؿ التعب والسخض:مداعجة ال – 7

مبلحطة أخخػ، إذا بجت يػمًا متعبة أو مذغػلة 
فاعخض عمييا مداعجتظ بتأدية بعس األعساؿ، 
أحيانًا تختيب غخفة، إعجاد العذاء مثبًل، والحقيقة أف 
ىشاؾ تقريًخا مغ األزواج جسيعًا، أما لػ أنظ مغ 
حيغ آلخخ ساعجتيا ببعس األعساؿ فيحا شيء ال 

 .وكاف عميو الربلة والدبلـ في خجمة أىمويشدى، 

أحيانًا يكػف في البيت أماكغ تحتاج ليج قػية، 
وجيج كبيخ، فإف قست في بعس األحياف 

 بسداعجتيا في البيت فيحا يعسق السػدة بيشكسا.

 مراحبة الدوجة إلى ندىة شخعية:  – 8

لبيت، يتشذط، يمتقي بأصجقاء، يخكب أخخجيا لمتشده معظ ولػ لػقت قريخ مغ حيغ آلخخ، الخجل يخخج مغ ا
، أوؿ جسعة،  ، سابع يـػ ، ثاني يـػ سيارة، يجخل معسبل، أو متجًخا، عشجه احتكاؾ، ىي في البيت جالدة، أوؿ يـػ
ثاني جسعة، ثالث جسعة، ثع تشفجخ، ىي روح أيزًا، فأحيانًا الشدىة الستػاضعة ػ أنا ال أقػؿ: ندىة غالية ججًا ػ في 

ا إلى الغػشة فخضًا، أو تأكمػف خارج البيت، ىحه الشدىة مغ حيغ آلخخ تعصي قػة دفع في األسخة أياـ الدىخ خحى
كبيخة ججًا، واآلف في ضغػط الحياة الذجيجة ججًا أنا أعخؼ إخػاًنا كثيخيغ مػضػع ندىة ال يجخل في حداباتيع 

خ، أوؿ سشة، ثاني سشة، ثالث سشة، إشبلقًا كل حياتيع، في البيت زوجة، في ىحا البيت، في الغخفة، في السصب
رابع سشة، ثع تزجخ، وقج قيل: روحػا القمػب ساعة بعج ساعة، فإف القمػب إذا كّمت عسيت، فاألوالد والسخأة 
يتشذصػف، أنا أقػؿ: ندىة إسبلمية، ال يػجج فييا اختبلط، أو غشاء أو مصاعع، بسكاف شبيعي جسيل بعيج عغ 

 ًنا قخيًبا.الشاس، معظ أكمظ، ولػ كاف مكا
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وهللا مخة أخ مغ إخػانشا قاؿ: زوجتي تزجخ كثيخًا، وال تخيج أف تبقى معي، وتحب أف تجمذ مع إخػتي، شيء ال 
يرجؽ، لع تكغ ىكحا، فدألتو، قاؿ: مغ أربع سشػات لع أصحبيا إلى ندىة ! فشرحتو أف يأخحىا إلى ندىة 

ىشاؾ حاجة لمتشده أحيانًا، وفي ىحه األياـ ضغػط العسل،  شػيمة، وإلى مكاف بعيج، فحّمت السذكمة نيائيًا، إذاً 
 بيػت غيخ صحية، بيت شابق مثل العمبة، حمت فيو ضجخ.

وهللا أعخؼ أشخاًصا يقػلػف: تشاولشا العذاء بالجبل، ىشاؾ أماكغ بعيجة نائية ال ازدحاـ فييا، كميا ربع ساعة مثبًل 
حياة األسخة الدعيجة، أنا ما أدعػؾ أف تتكمف، بل بأقّل حج يسكغ أف تأتي نػًعا مغ الشذاط، الشدىة جدء مغ 

 مسكغ.
ىشاؾ كثيخ مغ األزواج، وىػ في عسمو يخبخ زوجتو مخة أو مختيغ، ىل مغ شيء غيخ شبيعي ؟ يمدمظ شيء، 
تخيجيغ شيًئا ؟ ماذا تفعميغ ؟ فخضًا، ىحه تدبب وًدا كبيًخا، وأنت في عسمظ ال تشَذ زوجتظ، اترل بيا مغ حيغ 

 آلخخ لتدأليا عغ أحػاليا، أو لتذاركيا شيئًا ما.

 إخبار الدوج زوجَتو عغ تأخخه:  –9

إذا كشت ستتأخخ فاترل بيا لتخبخىا، وهللا ىشاؾ كبيخ يسكغ أف يكػف عشجؾ مػعج عذاء سيستج إلى الػاحجة، 
اىًخا فيحا شيء، وىي تشتطخ، لع تأكل بعج، ىحا شيء يحصع األعراب، إذا اترمت أنظ متأخخ، وكاف األمخ ش

 وإف كانت أشياء شفيفة ججًا.

أنا بجأت بالجرس أف األمػر الكبيخة مصبقة، زوجاف مؤمشاف ممتدماف يحباف هللا عد وجل يصيعانو، أما في األمػر 
 الرغيخة فيشاؾ تقريخ، العبلقة تفتخ .

 سؤاؿ الدوج زوجتو قبل خخوجو مغ البيت: – 11

 تخيجيغ شيئًا تأتييا بو ؟ أيزًا ىحا كبلـ لصيف.قبل أف تخخج مغ البيت قل ليا: ىل 

 مشح الدوج زوجتو عذخيغ دقيقة لالنتباه الكامل:  – 11

امشحيا عذخيغ دقيقة مغ وقتظ تشتبو إلييا بكميتظ مغ دوف أف تكػف عمى عجمة مغ أمخؾ، ولػ باليـػ عذخوف 
 بلقة بيشظ وبيشيا.دقيقة تشتبو لحجيثيا، دوف أف تكػف مذغػاًل بذيء، ىحا مسا يستغ الع
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 تقبل عحرىا:  – 12

تقّبل بيجوء تأخخىا عغ االستعجاد لمخخوج، قج تتأخخ في ندىة، تبجأ بسذكمة، كبلـ قاس، الشدىة كميا تعصمت، 
 فاإلنداف بقجر اإلمكاف يصبق ىحه التعميسات.

 التعاشف معيا عشج الذعػر بالزيق: – 13

 كمسة: وهللا معظ حق حدشة. أيزًا تعاشف مع مذاعخىا عشجما تذعخ بالزيق،

مخة أحج القزاة جاءه متخاصساف، فأوؿ خرع حكى كبلًما مقشًعا، قاؿ: وهللا معظ حق، تكمع اآلخخ وقاؿ لو: 
 معظ حق، وكانت زوجتو تجمذ خمف الدتار، فقالت لو: ما ىحا الحكع يا فبلف ؟ قاؿ: وهللا معظ حق ! 

ججًا تجمذ وأنت جئت محصسًا، الحياة صعبة ججًا، اآلف الحؼ أحيانًا ىي معيا حق، وأنت معظ حق، ىي مخىقة 
يدتصيع أف يؤمغ مرخوفو ليذ قزية سيمة، الستصمبات كبيخة ججًا، واألعساؿ غيخ ميدػرة، وفخص عسل غيخ 
مػجػدة، والشفقات كبيخة، فالدوج معو حق أحيانًا وىي معيا حق، فإذا عبخت عغ ألسيا فتعاشْف معيا، وشاركيا 

 آالميا.

 السفاجأة باليجية:  – 13

أيزًا فاِجئيا بيجية صغيخة مغ وقت آلخخ، ليدت 
العبخة بقيسة اليجية ولكغ بسعشاىا بيجية صغيخة مغ 
وقت آلخخ باقة ورد شيء بديط مغ حاجاتيا 

 كيجية.

إف كانت مخيزة فاسأليا عغ حاليا وتصػر 
مخضيا، وذكخىا بسػعج الجواء ىحا اىتساـ كبيخ بيا، 

مذاعخىا فاعتحر ليا، واالعتحار  وإذا جخحت
مشاسب ججًا، أنشي أخصأت وسامحيشي، إذا ذكخت 

 كمسة قاسية وجخحت بيا مذاعخىا فاعتحر.
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أرجػ هللا سبحانو وتعالى أف يكػف في بعس القػاعج التي شخحتيا لكع عػنًا عمى أف تكػف السػدة والخحسة بيغ 
 الدوجيغ.

 : القاعجة العامة في التعامل بيغ الدوجيغ

والقاعجة العامة أييا اإلخػة، يجب عمى الدوج أف يخصػ نرف الصخيق، والدوجة نرف الصخيق، لكغ ال يػجج 
إنداف ميسل مقرخ سيئ، ويشتطخ مغ الصخؼ اآلخخ أف يأتي إليو، ىحه مذكمة السذاكل، خصػة مشظ وخصػة 

شيء فيحا مدتحيل، ال تقجِميغ شيئًا، مشيا تمتقياف في وسط الصخيق، أما إذا لع تقجـ شيًئا، وتشتطخ مشيا كل 
 وتشتطخيغ مشو كل شيء، ىحا غيخ صحيح.

أرجػ هللا سبحانو وتعالى أف يكػف ىحا الجرس سبب في إشاعة السػدة والخحسة بيغ الدوجيغ، وأنا وهللا مثمكع 
خيتو أحيانًا، لكغ أستسع ليحه الشرائح، وسأشبقيا إف شاء هللا، لعمي أنا أيزًا مقرخ، واإلنداف في بيتو يأخح ح

 ىحه ليا مزاعفات غيخ جيجة، والحسج هلل رب العالسيغ.

 سؤاؿ: 

تقػؿ زوجة: إنيا تصبق تدعيغ بالسئة مسا تقػؿ يا سيجؼ، ولكششي مممت الكبلـ، أريج أف تؤكج حبظ لي بأف تذتخؼ 
 لي، وتأخحني إلى الشدىات، غيخ أنشي مغ ذوؼ الجخل السحجود، فسا العسل ؟

 : نريحة لدائل

وهللا أف تربخ امخأة عمى دخل زوجيا السحجود ىحه مجاىجة في سبيل هللا، الرحابية كانت تقػؿ: اتِق هللا فيشا، 
 نربخ عمى الجػع، وال نربخ عمى الحخاـ، وكع مغ امخأة ضغصت عمى زوجيا فأكل الساؿ الحخاـ.

 ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ِإفَّ ِمْغ َأْزَواِجُكْع َوَأْواَلِدُكْع َعُجّوًا َلُكْع﴾ 

 )سػرة التغابغ(
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إذا ضغصت السخأة عمى زوجيا ضغصًا يػميًا مغ أجل أف يمبي حاجاتيا حتى أكل الحخاـ كانت أكبخ عجوة لو، 
 ألنيا سبب دخػلو الشار.

شعسيا مسا تأكل، وألبديا مسا تمبذ، أنت مؤاخح ألف مخة حيغ تتغجػ بسصاعع، لحلظ الذخع وضع حًجا قاسًسا، أ
 شبعاف، والبيت ال شيء فيو، أنت آثع وهللا.

وهللا أعخؼ أناًسا ما أكمػا أكمة في مصعع، أو بجعػة إال جاءوا بسثميا إلى البيت، يأكل السؤمغ بذيػة أىمو، بيت 
لصعاـ نفيذ، يذتيي أىمو بيحا الصعاـ، يرشعو ليع في اليـػ التالي،  السدمع كل األكل بالبيت، قج يجعى اإلنداف

ىحا السؤمغ، أشعسيا مسا تأكل، لكغ ىشاؾ أناس كثيخوف يأكمػف مسا يذتيػف مع أصجقائيع، والبيت ال شيء فيو، 
 ىحا شيء خبلؼ الذخع، أما أشعسيا مسا تأكل، وألبديا مسا تمبذ.

 سؤاؿ ثاف: 

 ىل صحيح أنو ال يجب عمى السخأة غدل أغخاض زوجيا ؟ 

 جػاب:

وهللا ىحا الكبلـ ال أصل لو في الجيغ، الديجة فاشسة شكت ألبييا تعبيا مغ خجمة البيت، فساذا قاؿ ليا ؟ ىل قاؿ 
 ! ال، ألف الدواج مذاركة.   ليا: ال يحق عميظ أف تخجمي عميًا 

شابة ذات أىل وماؿ، فمسا كبخت سشي، ونثخ بصشي، وتفخؽ أىمي، وذىب  قاؿ تمظ السخأة: إف زوجي تدوجشي، وأنا
بالي قاؿ: أنت عمي كطيخ أمي، ولي مشو أوالد، إف تخكتيع إليو ضاعػا، وإف ضسستيع إلي جاعػا، ىػ يأتي 

 بالذخاب والصعاـ والخزؽ، وأنا أخجـ في البيت، ىحا شيء شبيعي.

كمفة إشبلقًا، ال تشطف، وال تغدل، وال تكػؼ، وال تصبخ، ميستيا كبلـ اسسعو مغ حيغ آلخخ، أف الدوجة غيخ م
فقط لمفخاش، ىحا كبلـ غيخ واقعي، ولع يفعمو الرحابة إشبلقًا، والشبي لع يػجو ىحا التػجيو، لساذا ليذ في عقج 

يكتب في  الدواج أف عمييا أف تصبخ، وتغدل، أصبح عقج خجمة ! صػنًا لكخامتيا ومكانتيا وألصالتيا ال يسكغ أف
عقج الدواج الخجمة، ىحا عقج مقجس، عقج شخيكيغ أقجس عقج في الحياة، لكغ ما عميو أصحاب الشبي أف الدوجة 
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تخجـ زوجيا في البيت، وىػ يأتي بالخزؽ، أما أنيا ليدت مكمفة بذيء فيحا كبلـ ال أصل لو، وفيو مبالغة 
 وتصخؼ في شخحو.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 التػازف بالػاجبات والقيادة لمخجل ( :4-9 الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، وعمى آلو وصحبو أجسعيغ. 

 مخاعاة حاجة الشاس إلى مػضػعات معيشة، ووجػب اىتساـ الشاس بالجروس: 

، وىػ بيحا ال وبعج ؛ أييا اإلخػة، يسكغ أف يعالج الستكمع مػضػع بعيجًا ُبعج األرض عغ الدساء عغ اىتساـ الشاس
يؤثخ فييع، وقج حجثشي أخ كخيع أف درسًا ألقي في جامع، والجنيا تحتخؽ، والحجيث عغ كدخ ىسدة إف أو فتحيا ! 

 فاإلنداف إذا تجاىل حاجات الشاس واىتساماتيع ال يدتصيع أف يؤثخ فييع. 

 وجػب استحزار القمب في أثشاء الجرس: 

 عيجوف عغ محتػػ الجرس.كسا أف ىشاؾ أناسًا يجمدػف في درس ىع ب

حجثشي أخ تػفي ػ رحسو هللا تعالى ػ كاف يمقي درسًا، ويتحجث عغ فداد الدماف، ومغ جسمة ما تكمع أف فتاة تأتي 
البيت الداعة الثانية عذخة، وحيشسا ُتدأؿ: أيغ كشت ؟ تقػؿ: عشج الحبيب، فقاؿ َمغ في السجمذ: صمى عمى 

 والسدتسع في واٍد آخخ.الحبيب ! فالستكمع في واٍد، 

اِليَغ  ]ثسة إماـ يرمي فقخأ قػلو تعالى:   فقاؿ السرمػف: آميغ، ىع بعيجوف. [َقاَؿ َفَعْمُتَيا ِإًذا َوَأَنا ِمَغ الزَّ
آفة التجريذ أف يشأػ الستكمع بسػضػعاتو عغ اىتسامات الشاس، وآفة السدتسع أف يكػف وجػده شكميًا ىػ في واد، 

 والستكمع في واد، وحيشسا يقػؿ هللا عد وجل: 

ْكَخى َتْشَفُع اْلُسْؤِمِشيَغ﴾ ْخ َفِإفَّ الحِّ  ﴿َوَذكِّ

 ) سػرة الحاريات(
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 آخخ، وال تعجب أف تجج في القخآف الكخيع مػضػعات تتكخر كثيخًا.أؼ أف األمخ يشبغي أف يتكخر مغ حيغ إلى 
اِدِقيَغ [ ، اِدِقيَغ [ ، وبعس القرز تتكخر كثيخًا. ] ِإفَّ هللَا َمَع الرَّ  ] ِإفَّ هللَا َمَع الرَّ

 ال بج لإلنداف ِمغ ُحدغ االختيار في حياتو: 

تكػف ببلء عامًا، ىحه الطاىخة أف البيت السدمع سبب اختيار مػضػع ىحا الجرس أف ضاىخة كثخت، وكادت أف 
حيشسا يشيار مغ الجاخل ىحا يشعكذ عمى الحياة العامة، فأنا كشت أقػؿ دائسًا: ألرق شيء في حياة اإلنداف 
عسمو وزواجو، فعسمو يختدؽ بو، فاإلنداف السػفق يختار عسبًل شخعيًا، والسؤمغ إذا عخؼ هللا في وقت مبكخ، وىحه 

ة يذكل حياتو تذكيبًل إسبلميًا، يختار عسبًل يشفع بو السدمسيغ، أما ىحا الحؼ ابتبله هللا بعسل ليذ فيو ميدة كبيخ 
 نفع لمسدمسيغ فيػ دائسًا ُيعحَّب نفديًا، وىشاؾ آالؼ األعساؿ ال تشفع السدمسيغ، بل تفدجىع أحيانًا.

يبيع الشخد، ماذا يفعل ؟ قج يقزي أناس فييا ساعات 
ي ذكٌخ، وال ىي متعة، وال فائجة، إنسا وساعات، ال ى

ىي تزييع لمػقت، فسغ ابتمي ببيع الشخد فيحا عسل 
يقمقو دائسًا، مغ ابتمي ببيع ثياب ندائية فاضحة، 
كمسا رأػ فتاة تختجؼ ىحه الثياب يذعخ أنو ساىع 

 معيا في ىحه السعرية. 

 

هللا الكبخػ، إذا كاف العسل وفق مشيج هللا يبيع إذا اختار اإلنداف عسمو حيث يكػف عسبًل نافعًا فيحه ِمغ نعع 
الشاس مػاد مذخوعة بذكل معتجؿ ونافع ىحه نعسة كبيخة، وكل واحج لو عسل تحت دائخة السعرية فيحه مذكمة 

 كبيخة، الحؼ أتسشاه عمى كل مشا أف يخاجع حداباتو .

ـ أو الثياب الذخعية، أو تبيع حاجات دعػنا مغ مػضػع العسل، فالعسل إذا كاف مذخوعًا في األصل، تبيع الصعا
أساسية، وىشاؾ خجمات وبزائع وتجارات ال تخضي هللا عد وجل، فيحا أحج أسباب الحجاب بيشظ وبيغ هللا، لكغ 

 الجرس ليذ حػؿ العسل، بل حػؿ مػضػع آخخ، حػؿ األسخة. 
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 ال بج أف تعبج هللَا فيسا أقامظ: 

مذاكل ال تشتيي، فإذا عخؼ السؤمغ هللا في وقت مبكخ يحدغ  حيشسا يكػف اختيار الدوجة غيخ صحيح تشذأ
اختيار زوجتو، وكأف الحؼ يحدغ اختيار زوجتو يدعج بيا، ألنيا جاءت متػافقة معو، لكغ السذكمة الثانية: أف 
 اإلنداف أحيانًا مع ألفة الدوجيغ، ومع ضعف تصبيق مشيج هللا في أمخ الدواج يشذأ فتػر في العبلقة، وأحياناً 
 خرػمات داخل البيت، ىحه تشعكذ أشج االنعكاس الدمبي عمى العبلقة بيغ الدوجيغ، وعمى تخبية األوالد.

فسثبًل: السخأة التي ال تعخؼ هللا عد وجل تشدى أف 
ميستيا األولى إحراف زوجيا، وتشدى أف ميستيا 
األولى رعاية زوجيا وأوالدىا، وتشدى أف هللا أمخىا أف 

يا، أقاميا امخأة يشبغي أف تعبجه في تعبجه وفق ما أقام
 حدغ رعايتيا لدوجيا وأوالدىا.

والحقيقة الثابتة أنو يشبغي أف تعبج هللا فيسا أقامظ، 
وكشت أقػؿ دائسًا: إذا أقامظ عالسًا يشبغي أف تعبجه 

، وإف كشت امخأة في تعميع العمع، وإذا أقامظ غشيًا تعبجه في إنفاؽ الساؿ، وإف أقامظ قػيًا تعبجه في إحقاؽ الحق
 يشبغي أف تعبجيو في حدغ رعاية الدوج واألوالد.

أكثخ مغ قزية أشمع عمييا ألحكع بيغ الدوجيغ أجج أف ىشاؾ خمبل كبيًخا في العبلقة بيغ الدوجيغ، الدبب ىػ 
، جيل كل مشيسا بحقػؽ الصخؼ اآلخخ، فإذا كاف ىحا الجيل مدتسخًا يشتيي بحجث مؤلع في األسخة، إما الصبلؽ

 أو التباعج الحقيقي بيغ الدوجيغ، وىحا يشعكذ عمى األوالد.

أقػؿ: ىحا السؤمغ الحؼ تخبى عمى مػائج القخآف أال يشبغي أف يعمع بشاتو حقػؽ الدوج ؟ أو ىحه السخأة التي ربيت 
عمى مػائج القخآف، وفي بيػت هللا عد وجل أال يشبغي أف تعمع بشاتيا حقػؽ الدوج ؟ وىحا الذاب الحؼ نذأ في 

 شاعة هللا أال يشبغي أف يعخؼ ميستو في الدواج ؟ 
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 عاة الدوجيغ حقػؽ بعزيسا:مخا

أرػ أف بيػتات السدمسيغ حيشسا تقـػ دعائسيا مغ الجاخل يشعكذ ىحا قمقًا وشخودًا وضعفًا في اإلنتاج في الحياة 
العامة، فإذا أراد أحج أف يقف عمى حقػؽ الدوج وحقػؽ الدوجة في اإلسبلـ، وأراد أف يصبق ىحه الحقػؽ الشظ 

 أنو يدعج في داخل البيت.

قيقة أنشا نشتسي إلى اإلسبلـ، وأخاؼ أف أقػؿ: إنو انتساء شكمي، لكششي أجج أف معطع البيػت اإلسبلـُ غيُخ والح
ـٍ فييا.  مقا

أحيانًا يختجؼ إنداف زيِّا إسبلمًيا، آية قخآنية في محمو التجارؼ، أو مرحف في مقجمة مخكبتو، لكشو في التعامل 
اآليات مصبقة في حياتو، فجائسًا تشذأ مذكمة في البيت، أحج أسبابيا  اليػمي، وفي العبلقات الدوجية ال تجج ىحه

 جيل الدوجة بحقػؽ الدوج، وجيل الدوج بحقػؽ الدوجة، وىحه قزية مقمقة.

إف السخأة بعج وقت معيغ مغ الدواج تيتع بأوالدىا، 
وبعبلقاتيا االجتساعية، وبدياراتيا، ىحا كمو عمى 

يجج مغ ييتع بو، حداب حقػؽ زوجيا، فالدوج ال 
يجج انرخافًا عشو، وإىسااًل لو، وقج أودع هللا في 
اإلنداف ىحه الغخيدة بسدتػػ عسيق وعاٍؿ، وأّؼ 
تجاىل ليحه الغخيدة التي أودعيا هللا في اإلنداف 
يرخفو عغ شاعة هللا إلى معريتو، مذكمة أىل 
الجنيا أنو ال قيج عشجه، فإذا انرخؼ عغ زوجتو اتجو 

ع برخه بكل ما يخػ في الصخيق، وكل ما يقخأ، وكل ما يدسع، فيحرل عمى متعة الحخاـ، وىػ لغيخىا، ومت
يعري هللا عد وجل، زوجتو حيشسا تكسل واجباتيا تجاه زوجيا، وال تحرشو، وال تخعاه حق الخعاية فيي تديع 

لدبب، وكع مغ زوج معو في ىحا اإلثع، وكع مغ أسخة انفرمت ليحا الدبب، وكع مغ زوج وقع في إثع ليحا ا
 انرخؼ عغ زوجتو ليحا الدبب.
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أييا اإلخػة، إف لع تكغ بيػتات السدمسيغ متساسكة وسعيجة شيج هللا أف الخجل السؤمغ إذا دخل إلى بيتو كاف في 
جشة، جشة الػد بيشو وبيغ زوجتو، أما حيشسا يشطخ إلى غيخىا، وتشطخ إلى غيخه، وتػازف بيغ ىحا الحؼ عمى 

زوجيا، أو ىػ يػازف بيغ ىحه التي عمى الذاشة وبيغ زوجتو يشذأ تشافخ وانرخاؼ، فالسػازنة بيغ ما الذاشة وبيغ 
عشجؾ وبيغ ما تخػ في الصخيق مذكمة كبيخة ججًا، فإذا لع يكغ ىشاؾ غس برخ، وانزباط كبيخ في البيت تشذأ 

 في العبلقة بيغ الدوجيغ. مذكبلت، أقّميا التباعج الشفدي، وىحا التباعج الشفدي لو نتائجو الخصيخة

أنا أقػؿ دائسًا بحكع عسمي في الجعػة إلى هللا ىحا العسل الحؼ شخفشي هللا بو، أشمع عمى خبايا بيػتات السدمسيغ 
مغ حيث الذكاوػ واالتراالت وحل القزايا والتحكيع، شيء مخيف، فسا الحؼ يسشع أف نتحخؾ حخكة إيجابية، 

تؤدييا ليا، وىحا الدوج ما حقػقو يجب أف تؤدييا لو، أما أْف تطمع وىي ىحه الدوجة ما حقػقيا ؟ يجب أف 
مصسئشة أف أوالدىا قج كبخوا، وأنيا في حخز حخيد، ومتسكغ، وزوجيا تيسمو، وىحا يقع كثيخًا فيحا ال يجػز، 

 ومذكبلت بيػت السدمسيغ حيشسا تعالج معالجة صحيحة نغجو قػة.

ما أجج بيًتا متساسكًا، زوج مػفق، أوالد تخبػا تخبية إسبلمية، أشعخ أف السدتقبل أحيانًا أعير جػِّا مغ التفاؤؿ عشج
كبيخ لمسدمسيغ، وحيشسا أرػ التفمت والرخاع، والخراـ والذحشاء والبغزاء، واألشفاؿ متسدقػف بيغ أبييع وأميع، 

 كل ىحا بدبب جيِل كلِّ واحج بحقػؽ اآلخخ.

أىسل واجبات الدوج تجاه السخأة، كسا أنو ال يسكغ أف أنحاز إلى الدوج وأىسل شبعًا ال يسكغ أف أنحاز إلى السخأة، و 
 واجبات الدوجة تجاه زوجيا، البج مغ التػازف، لكغ لػ استعخضشا بعس اآليات الكخيسة: 

 ﴿الخَِّجاُؿ َقػَّاُمػَف َعَمى الشَِّداِء﴾

 ) سػرة الشداء( 

 قػامة الخجل عمى السخأة: 

مغ قائج، إذا تشازع الدوجاف في قيادة ىحه السخكبة ىحا أوؿ خصخ ييجد األسخة، وحيشسا يفيع  إّف كل مخكبة البج ليا
الدوج أنو في أعمى درجة وزوجتو في أدنى درجة، حيشسا تغجو السدافة كبيخة ججًا بيغ الدوجيغ ىشا السذكمة، قاؿ 

 هللا عد وجل: 
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 ﴿َوِلمخَِّجاِؿ َعَمْيِيغَّ َدَرَجٌة﴾

 ) سػرة البقخة (

 ىي درجة القيادة، فالدوجة تجلي بخأييا، وقج قاؿ هللا عد وجل: 

 ﴿َوْأَتِسُخوا َبْيَشُكْع ِبَسْعُخوٍؼ﴾

 ) سػرة الصبلؽ (

 وفعل ائتسخوا ىػ فعل أمخ، أساسو فعل مذاركة، تأمخؾ وتأمخىا، تشرحيا وتشرحظ، تشياىا وتشياؾ. 

 ﴿َوْأَتِسُخوا َبْيَشُكْع ِبَسْعُخوٍؼ﴾ 

 خار: الدوج صاحب الق

لكغ الكمسة الفاصمة لمدوج، ألنو يكسل درجة القيادة، فإذا كاف ىشاؾ سفيشة ضخسة عسبلقة ليا قائج عاـ، ولو 
مداعج قج يكػف أدنى مشو بجرجة واحجة، وقج يكػف في السختبة نفديا، لكشو أقجـ، فبلبج مغ صاحب قخار واحج، 

 فإذا لع يكغ الدوج صاحب قخار فيحه مذكمة.

شسا نؤمغ أف ليحا البيت يجب أف يكػف قائج أمخه نافح، لػال ىحا ال يشجح أب في تخبية أوالده، وأكثخ أوؿ نقصة حي
السذكبلت تأتي مغ تشازع األبػيغ في تػجييات األوالد، األـ تػجو تػجيًيا بعاشفتيا العسياء، واألب بعقمو الخاجح 

ة، ويزيع األوالد بيغ أميع وأبييع، فالتػجيو يػجو تػجيًيا، فحيشسا يرصجـ التػجيياف يتسدؽ شسل ىحه األسخ 
 القخآني أنو البج ليحه األسخة مغ صاحب قخار ىػ الدوج، لقػلو تعالى: 

ُ َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس َوِبَسا َأْنَفُقػا ِمْغ َأْمَػاِلِيْع﴾ َل َّللَّ  ﴿الخَِّجاُؿ َقػَّاُمػَف َعَمى الشَِّداِء ِبَسا َفزَّ

ليذ تقيًا، وال ورعًا، بل وججتو شيػانيِّا، حيشسا يرغخ الدوج بعيغ زوجتو ال تصيعو، إف وججت الدوجة زوجيا 
وعشج ذلظ ال يسكغ أف يكػف قيػمًا عمييا، وال صاحب القػامة عمييا، وحيشسا يصسع الخجل بساؿ زوجتو، وييجدىا 

شفق مغ مالظ عمى زوجتظ، بالصبلؽ، إف لع تعصو ميخاث أبييا، أيزًا شسعو يزعف مكانتو في األسخة، فحيشسا ت



التػازف بالػاجبات والقيادة لمخجل( : 9-4الباب الثاًي : الفصل الثاًي : الذرس )   Page 410 

وحيشسا تكػف أتقى و أورع مشيا ييبظ هللا حقًا اسسو حق القػامة، وحق القيادة، كمستظ يشبغي أف تكػف مدسػعة، 
 ىحه واحجة، قاؿ هللا عد وجل:

 ﴿ اَل ُتْخِخُجػُىغَّ ِمْغ ُبُيػِتِيغَّ َواَل َيْخُخْجَغ﴾

 ) سػرة الصبلؽ (

 اَل ُتْخِخُجػُىغَّ ِمغ ُبُيػِتِيّغ 

أنا بحدب معمػماتي الستػاضعة فإني أعمع أف أكثخ حاالت خخوج الدوجة مغ بيت زوجيا إما أف يخخجيا، وإما أف 
تخخج، ىحه الحاالت قج تشتيي إلى الصبلؽ، ذلظ أف السخأة إذا كانت في بيت زوجيا أكبخ مذكمة تتراغخ حتى 

 ـ عاـ، وىشاؾ استثشاءات كػجػد ضمع شجيج، فيحا مػضػع آخخ.تغجو أصغخ مذكمة، ىحا كبل

أما إذا خخجت السخأة مغ بيت زوجيا ناشدة فيسكغ أف 
يشتيي ىحا األمخ إلى الصبلؽ، فمػ أف الدوج والدوجة 

 اتبعا قػؿ هللا عد وجل: 

 ﴿ اَل ُتْخِخُجػُىغَّ ِمْغ ُبُيػِتِيغَّ َواَل َيْخُخْجَغ﴾

والدوجة في بيتيا في البيت لكانت أكبخ مذكمة 
ترغخ بعج حيغ، وأصغخ مذكمة والدوجة في بيت 

 أىميا تتمقى تغحيات سيئة ججًا.

مخة بثثُت شعػرؼ لدوج غاب عغ زوجتو أكثخ مغ سشة تقخيبًا، كل واحج تبخج، قمت لو: عسمظ الجميل وزوجتظ 
ال مذكمة لجيو، لكغ يخيج أف يغيع الصخؼ  معظ فبل مذكمة لجييا، لكغ يخيج أف يغيع والجؾ، ووالجؾ زوجتو عشجه،

اآلخخ، مغ ىػ الزحية ؟ أنت وزوجتظ، فمسا يمغي الدوج إخخاج الدوجة مغ بيتو، وتمغي السخأة خخوجيا مغ بيت 
زوجيا، وتعج بيتيا بيتًا يجب أف يبقى مدتقخًا، وأف أية مذكمة تحل بيغ الدوجيغ، وىي في بيت زوجيا نكػف قج 

 ًا مغ أبػاب الذقاؽ الدوجي.أغمقشا بابًا خصيخ 
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الشقصة األولى: البيت لو قائج، لكغ بيغ القائج والسقػد درجة واحجة، ىي إصجار القخار وتشفيحه، لكغ ال يعقل أف 
 يكػف لمدوج كل شيء، وليذ لمدوجة شيء.

أىميا ولع تُعْج، وكمسا  الشقصة الثانية: استقخار الحياة الدوجية تيد اىتداًزا شجيًجا، كمسا نذأت مذكمة ذىبت إلى بيت
 نذأت مذكمة أخخجيا مغ بيتيا لئبل تعػد، ىحه نقصة ثانية.

 عاِمل الشاَس كسا تحب أف يعاممػؾ بو: 

الشقصة الثالثة أييا اإلخػة، الحجيث مدتشبط معشاه مغ أحاديث كثيخة، لكغ ىحه قاعجة ذىبية ال يعمع إال هللا قيسة 
كاف زوجتظ ىل تحتسل ىحه يعاممػؾ، فأنت حيشسا تزع نفدظ م ىحه القاعجة: عامل الشاس كسا تحب أف

؟ وأنت أيتيا السخأة حيشسا تزعيغ نفدظ مكاف زوجظ ىل تحتسميغ ىحه السعاممة ؟ لػ أف كل مدمع عامل السعاممة
 الشاس كسا يحب أف يعامل لحمت كل مذكبلتشا، ىحه قزية ثالثة.

أف تحتـخ أمَّيا، كسا تحب أف تحتفل بأىمظ حيشسا يأتػف إليظ،  كسا تتسشى أنت أف تحتـخ زوجُتظ أمَّظ، ىي تتسشى
 فيي تحب أف تحتفل بأىميا حيشسا يأتػف إليظ، ىحه مبادغ يجب أف تخاعييا كذخيظ.

 فَعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ َزْمَعَة َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

ـِ (()) اَل َيْجِمُج َأَحُجُكْع امْ   َخَأَتُو َجْمَج اْلَعْبِج، ُثعَّ ُيَجاِمُعَيا ِفي آِخِخ اْلَيْػ

 ] البخارؼ [

 ىحه شخيكة حياة، فالزخب ييبط بيا مغ درجة الذخيظ إلى درجة العبج واألجيخ، فزخبيا إىانة.

 بالزخب.الشبي عميو الربلة والدبلـ لع يزخب زوجة إشبلقًا، أما نحغ فكمسا نذأ مذكمة نتيجع عمييا 
السذكمة أييا اإلخػة أف اإلنداف يبشي ىحه العبلقة مع زوجتو أشيخًا عجيجة، في ساعة غزب يخدخ كل ىحا الحؼ 

 بشاه، لحلظ الشبي عميو الربلة والدبلـ قاؿ: 

 )) اَل َتْغَزْب ((

 ] البخارؼ عغ أبي ىخيخة [
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كغ البصػلة أف تبقى فيو، زوج يحدغ معاممة أقػؿ لكع دائسًا أييا اإلخػة: مغ الديل أف ترل إلى مكاف معيغ، ل
زوجتو بذكل متتابع، وفي ساعة غزب وغفمة يخدخ كل ىحه العبلقة الصيبة بدبب غفمتو عغ هللا، وشجتو، 

 وغزبو غيخ السعقػؿ. 

 معشى السعاشخة بالسعخوؼ: 

 شيء آخخ، حيشسا يأمخؾ هللا سبحانو وتعالى أف تراحبيا بالسعخوؼ: 

 ِباْلَسْعُخوِؼ﴾﴿َوَعاِشُخوُىغَّ 

 والسعاشخة بالسعخوؼ تقتزي أف تحتسل الحؼ مشيا كسا قاؿ عميو الربلة والدبلـ في أكثخ مغ حجيث: 

)) أكخمػا الشداء فػ هللا ما أكخميغ إال كخيع، وال أىانيغ إال لئيع، يغمبغ كل كخيع، ويغمبيغ لئيع، وأنا أحب أف 
 (( أكػف كخيسًا مغمػبًا مغ أف أكػف لئيسًا غالباً 

 ] ورد في األثخ [

 البشج األوؿ: أف يكػف ليحا البيت قائج.

 والبشج الثاني: أف تعامميا معاممة تحب أف تعاممظ إياىا.

 والبشج الثالث: يشبغي أف تعمع أف الدواج شخكة، وكمسا كشت متفقيًا بالجيغ شعخت أف ىحه الدوجة شخيكة حياتظ.
اال شيبة مغ امخأة ال يفعميا الخجاؿ، ىحه السخأة التي خخجت إلى ساحة وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ أحيانًا تجج أعس

السعخكة في ُأُحج تدأؿ عغ رسػؿ هللا، وقج أبمغت أف زوجيا قج قتل، وأف أخاىا قج قتل، وأف ابشيا قج قتل، وتقػؿ: 
بعجؾ جمل، ال أبالي ما فعل الشبي عميو الربلة والدبلـ ؟ فمسا أيقشت أنو سميع قالت: يا رسػؿ هللا، كل مريبة 

 إذا سمسَت َمغ ىمظ.

ىحه الديجة خجيجة رضي هللا عشيا حيشسا فتح هللا عمى نبيو مكة، ودعاه أكثخ أىل مكة ليدتزيفػه في بيػتيع، 
 ماذا فعل ؟ قاؿ: انربػا لي خيسة عشج قبخ خجيجة.

 ] ورد في األثخ [
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 فتح الجميل ليا فيو سيع كبيخ.مغ أجل أف يعّخؼ الشاس بفزميا في الجعػة إلى هللا، ىحا ال

كمسا احتـخ اإلنداف زوجتو كاف مؤمًشا وحزارًيا، ويفيع حقػؽ اآلخخيغ، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ حيشسا يشتيي عغ 
 عمسي أسخة متساسكة أفخح أشج الفخح، ىكحا يشبغي أف تكػف بيػتات السدمسيغ.

 قرز ِمغ واقع الشاس: 

كثيخًا: رجل تػفيت زوجتو وعشجه أربعة أوالد، تدوج امخأة، ىحه السخأة اعتشت بو ىشاؾ قرة سسعتيا وشخبت ليا 
عشاية فائقة، وتػفي ىحا الدوج، جاء أوالده كي يعصػا زوجة أبييع حقيا، بحثػا عغ السيخ فكاف خسدة عذخ ألف 

بمغ، سألػا عالسًا، قاؿ: ىحا ليخة، نقجوىا ىحا السيخ، والسيخ كسا تعمسػف ديغ مستاز، ثع بعج يػميغ استخدوا ىحا الس
 السيخ يشبغي أف يقيع تقييسًا ججيجًا، شبعًا القزاء شيء، والجيانة شيء آخخ.

امخأة ميخىا ألَفا ليخة، كاف ثسغ البيت ستة آالؼ، يعشي أف ميخىا ثمث ثسغ البيت، اآلف ثسغ البيت ستة مبلييغ 
السيخ تقييًسا بالقيع الثابتة، يبجو أف ىؤالء الذباب ورعػف، تعصييا ألفيغ، ماذا أعصيتيا ؟ فجيانة ىشاؾ مغ يقيع 

، أعادوا ليا السبمغ مئة وخسديغ ألف ليخة.  سألػا عالسًا جميبًل قاؿ: يشبغي أف تعصػىا حقيا بدعخ اليـػ

لع قالت ليع: إف أباكع ػ رحسو هللا ػ قاؿ لي: لو عشج أحج التجار خسدسئة ألف ليخة ىي لظ، ىع صجقػىا، لػ أنيع 
يفعمػا ذلظ ال شيء عمييع، الػريث ال يسكغ أف يعصي إال بأوراؽ رسسية، أما أف يشفح كل كبلـ يقاؿ لو فيحا شيء 
ليذ لو نياية، لكشيع صجقػا ىحه السخأة الكخيسة، وذىبػا إلى التاجخ، وقالػا لو: غّيخ الػصل الحؼ ألبيشا، واجعمو 

 خوا ليا بيتًا صغيخًا أوت إليو، وىع يعتشػف بيا عشاية فائقة.لدوجة أبيشا، ثع أخحوا مشيا السبمغ كمو، واشت

أال تصخب ليحه القرة، وتذعخ أف اإلسبلـ شيء عطيع ؟! لسجخد أف يسػت األب ُتصَخد زوجة األب مغ البيت، 
 ويبالغ في اإلساءة إلييا، وُيتذفى مشيا، شتاف بيغ مؤمغ وغيخ مؤمغ.

عغ زوجتو، فعمست الدوجة بحلظ، لكشيا ما أحبت أف تفاتح زوجيا، بقيت تخوؼ الكتب أف رجبًل تدوج امخأة ُخفية 
صامتة، ثع تػفى هللا ىحا الدوج، فالدوجة مغ شجة ورعيا أرسمت لزختيا حرتيا مغ اإلرث حدب الذخع، فسا 
قبل كاف مغ الدوجة التي تدوجيا الدوج بعج زوجتو األولى إال أف أعادت إلييا السبمغ، وقالت ليا: لقج شمقشي 

 أسبػع، وليذ لي عشجه شيء.
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اليـػ تجج امخأة تجعي أنيا ممتدمة تقيع الجعػػ عمى زوجيا عشج قاض أمخيكي كي تأخح نرف ثخوتو، وال تخضى 
 بالذخع، وال بسيخىا.

الحقيقة أف الذيء السؤلع أنظ تخػ أف اإلسبلـ 
مطاىخ، مراحف، مداجج، أشخشة، مطيخ ديشًيا، 

صسيع حياة السدمسيغ ال  مؤتسخات، لكغ لػ دخمت إلى
تجج ورعًا، وال إعصاء كل ذؼ حق حقو، الخجل يعبج 
هللا ستيغ عامًا، ثع يزار في الػصية فتجب لو 

 الشار.

 
كع أسخة تتيخب مغ إعصاء البشت حرتيا، البشت ال ذنب ليا، ألنيا متدوجة الشاس يتييبػف أف يعصػىا حقيا، 

 في الػصية تجب لو الشار.فيحا الحؼ يعبج هللا ستيغ عامًا ثع يزار 

أيغ أداء الحقػؽ ؟ أعخؼ رجبل مغ إخػانشا السؤمشيغ الكخاـ تخؾ لو أبػه بيتًا في أرقى أحياء دمذق، والػريثاف ىػ 
وأختو، وأختو متدوجة، وليا زوج وبيت، وأمػرىا جيجة ججًا، لكغ ىحه األخت ليا حق في ىحا البيت، واالبغ يدكغ 

يغ حرتي ؟ يقػؿ: ىحا بيت العائمة، أىبًل بظ متى شئت، ىكحا يقػؿ معطع األخػات، البيت مع أمو، قالت لو: أ
أقدع لي باهلل أنو قّيسو عمى أنو بيت فارغ، ونقج أختو بأغمى ثسغ حرتيا، وفتح هللا عميو فتحًا كبيخًا في أعسالو 

 التجارية.
حابيا، كفى بيا نعسة أف يتراحب متى تعطع الجيغ ؟ عشجما تخػ مدمًسا متحخًرا صادًقا يؤدؼ الحقػؽ ألص
 الستراحباف، ثع يفتخقاف، ويقػؿ كل واحج مشيسا لآلخخ: جداؾ هللا عشي كل خيخ.

التقيت بأخ في السجيشة السشػرة، يخسل راتًبا لدوجة أبيو مغ اثشتي عذخة سشة بذكل مجدؼ إكخامًا ليا، تجج الشاس 
ح أمػاليع، وىزع حقػقيع، لحلظ كيف يخضى هللا عد وجل يتفششػف بأخح حقػؽ اآلخخيغ، وبإيحاء اآلخخيغ، وبأخ

عشا ؟ ىشاؾ ضمع شجيج بيغ السدمسيغ، كع مغ زوجة مطمػمة ؟ وكع مغ زوج مطمـػ ؟ والدوجة السطمػمة ليذ ليا 
 إال هللا.
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 َعَث ُمَعاًذا ِإَلى اْلَيَسِغ َفَقاَؿ: َعْغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع بَ 

 )) اتَِّق َدْعَػَة اْلَسْطُمػـِ، َفِإنََّيا َلْيَذ َبْيَشَيا َوَبْيَغ َّللَِّ ِحَجاٌب ((

 ] متفق عميو [

 وفي رواية أخخػ: اتقػا دعػة السطمـػ ولػ كاف كافخًا.

 الجيل بالحقػؽ والتفمت مغ مشيج هللا سبب السذكالت: 

اإلخػة، مغ شجة ما أستسع لقزايا بيغ األزواج كل أسبػع قزيتيغ أو ثبلثة، وكميا بدبب جيل كل واحج وهللا أييا 
بحقػؽ اآلخخ، وىحا الجيل يشتج عشو انحخاؼ وخرػمات، وأكثخ شيء أنا أقػؿ لكع ىحا الكبلـ: حيشسا ال يتقيج 

 اف الذقاؽ بيغ الدوجيغ.اإلنداف بسشيج هللا في الدواج، إذا أشمق لعيشيو العشاف، وىي أيزًا ك

 عشجنا قانػف رائع ججًا: 

ـِ اْلِقَياَمِة﴾  ﴿ َفَشُدػا َحّطًا ِمسَّا ُذكُِّخوا ِبِو َفَأْغَخْيَشا َبْيَشُيُع اْلَعَجاَوَة َواْلَبْغَزاَء ِإَلى َيْػ

 )سػرة السائجة(

 ىحا قانػف، لحلظ ما تعاقج اثشاف في هللا ففخؽ بيشيسا إال بحنب أصابو أحجىسا.

 وىحا اإلماـ الذعخاني رحسو هللا تعالى كاف يقػؿ 

 )) أعخؼ مقامي عشجي ربي مغ أخالؽ زوجتي ((

حيشسا تدتقيع عبلقتظ باهلل عد وجل يييئ ليحه الدوجة شبع يخضيظ، لظ ىيبة، يدرع هللا في قمبيا ىيبة لظ، 
 وحيشسا يعري الخجل ربو تدقط ىيبتو مغ عيغ زوجتو.
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سا بالغت في شاعة هللا أكدبظ فمحلظ أييا اإلخػة، كم
هللا ىيبة، مغ اتقى هللا ىابو كل شيء، ومغ لع يتق 

 هللا أىابو هللا مغ كل شيء.

مخة كشا في الحج، وكاف معشا أخ كخيع عالع جميل، 
زار أخاه بججة، فبجأ أخػه يذكػ مغ زوجتو، قاؿ: 
نجمذ بالديخة فيي تجمذ عمى األريكة، وىػ في 

بقجميا، قالت لو: غّيخ و األرض مختاح، فػخدت
 .القشاة

 لع يتحسل، ىشاؾ زوجات وقحات ججًا، وسيئة الصبع.

 بالسشاسبة، وهللا أتييب كثيخًا ألف أذكخ ىحا الحجيث، لكشو حجيث صحيح، ويشبغي أف نحتـخ حجيث رسػؿ هللا: 

 )) مغ كانت تحتو امخأة سيئة ال يدتجيب هللا دعائو ((

 ] ورد في األثخ [

: سألظ: ماذا أفعل ؟ قمت: اخخج مغ ىشا، فخفس الخخوج، قاؿ: ماذا أفعل ؟ ال عبلقة لي، نرحتظ تػضيح الفكخة
ورفزت، فيشبغي عمى اإلنداف أف يقف عشج حجود هللا عد وجل، شبعًا الصبلؽ آخخ حل، لكغ أتألع لخؤية شخز 

 أبجًا.ناجح بعسمو وعبلقاتو تأتي شكػػ مغ زوجتو كبيخة ججًا، ىحا الشجاح ال قيسة لو 

بالسشاسبة مغ يكسل شيادة قيادة كيف يتع الفحز ؟ يجب أف يفحز، وىػ يعػد لمخمف، والصخيق متعخج بذكل 
إكذ، وضيق، عمى عخض الديارة، وىشاؾ عجة شخابير ببلستيظ، فإذا وقعت إحجػ الصخابير ال يشجح ! لساذا 

ويكػف رجػعظ عمى الصخيق، وتحتاط أف ال انتقػا ىحا األسمػب ؟ ىحا أصعب شيء بالقيادة، أف تخجع القيقخػ، 
 تسذ شيًئا، وأنت تخجع، إف نجحت في ىحا القيادة نحػ األماـ فاألمخ بعجه سيل ججًا.
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 ىكحا كاف الشبي مع أىمو:

 َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 أِلَْىِمِو، َوَأَنا َخْيُخُكْع أِلَْىِمي (()) َخْيُخُكْع خْيُخُكْع 

 ] التخمحؼ، أبػ داود[

ىحا الحجيث دقيق ججًا، فعبلقاتظ الخارجية الشاجحة ىحا شيء شبيعي، ألنظ ذكي، ولظ مرالح وسسعة تخاؼ 
عمييا، فكل عبلقاتظ الشاجحة خارج البيت تشجرج تحت الحكاء االجتساعي، لكغ متى تطيخ عمى حقيقتظ ؟ في 

 البيت تكػف ىادًئا رحيًسا متػاضًعا.

  َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: ُسِئْمُت: َما َكاَف َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيْعَسُل ِفي َبْيِتِو ؟ َقاَلْت:

ـُ َنْفَدُو ((  )) َكاَف َبَذًخا ِمَغ اْلَبَذِخ، َيْفِمي َثْػَبُو، َوَيْحُمُب َشاَتُو، َوَيْخُج

 ]أحسج[

ُسئَمت َعاِئَذَة: َما َكاَف الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع 
 َيْرَشُع ِفي َبْيِتِو ؟ َقاَلْت: 

 … (()) َكاَف َيُكػُف ِفي ِمْيَشِة َأْىِمِو 

 ]صحيح البخارؼ[

عطسة اإلنداف في البيت، واحج مغ أفخاد البيت في 
رجميو تػاضع، أيعقل أف يسذي الشبي عمى يجيو و 

 ليخكب الحدغ والحديغ عمى ضيخه وىػ سيج الخمق وحبيب الحق ؟

 َعْغ َأَنٍذ َقاَؿ: 
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ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِعْشَج َبْعِس ِنَداِئِو، َفَأْرَسَمْت ِإْحَجى ُأمََّياِت اْلُسْؤِمِشيغَ  ـٌ،  )) َكاَف الشَِّبيُّ َصمَّى َّللَّ ِبَرْحَفٍة ِفيَيا َشَعا
ْحَفُة، َفاْنَفَمَقْت، َفَجَسَع اَفَزَخَبْت الَِّتي  ـِ، َفَدَقَصْت الرَّ ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِفي َبْيِتَيا َيَج اْلَخاِد لشَِّبيُّ َصمَّى الشَِّبيُّ َصمَّى َّللَّ

ْحَفِة، وَ  ـَ الَِّحي َكاَف ِفي الرَّ ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِفَمَق الرحبة، ُثعَّ َجَعَل َيْجَسُع ِفيَيا الصََّعا َيُقػُؿ: َغاَرْت ُأمُُّكْع، ُثعَّ َحَبَذ َّللَّ
ِحيَحَة ِإَلى الَِّتي كُ  ْحَفَة الرَّ ـَ َحتَّى ُأِتَي ِبَرْحَفٍة ِمْغ ِعْشِج الَِّتي ُىَػ ِفي َبْيِتَيا، َفَجَفَع الرَّ ِدَخْت َصْحَفُتَيا، اْلَخاِد

 َوَأْمَدَظ اْلَسْكُدػَرَة ِفي َبْيِت الَِّتي َكَدَخْت ((

 ] البخارؼ[

ال أندى مػقف لمشبي الكخيع: أنرارؼ دخل بدتانو، وأكل مشو بغيخ حق فقيجه وساقو إلى الشبي ليذكػه لمشبي قاؿ 
 لو عميو الربلة والدبلـ سارؽ متمبذ بالدخقة السػصػفة ويجب أف تقصع يجه قاؿ لو الشبي عميو الربلة والدبلـ: 

 ىاًل (()) ىال أشعستو إذا كاف جائعًا، وىال عمستو إذا كاف جا

 ] ورد في األثخ [

 معالجة السذكمة ِمغ أسبابيا ال مغ نتائجيا: 

ىحا الحجيث لو عبلقة باألحجاث الخيخة، دائسًا نعالج اإلرىاب مغ نتائجو، يشبغي أف يعالج مغ أسبابو، وأنا أقػؿ 
 مخة: ما لع يشدع فتيل الطمع في العالع فاإلرىاب ال يشتيي لػجػد ضمع شجيج.

ما لع تكغ مكخمة شيبة القمب ال يسكغ أف تدعجظ، أما يػجج ضغط فأنت ابحث بالدبب، والحقيقة وىحه الدوجة 
أف اإلنداف الحكي يبحث في أسباب السذكمة، فمػ عخفت األسباب قج تحل ىحه السذكمة، وقج قيل: إذا ضيخ 

 الدبب بصل العجب.

عمى كل أخ كخيع أف يكػف حميسا متفيسا واقعيا  أحيانًا ال تفيع شيًئا، لكغ حيشسا تفيسو تحل السذكمة، كع أتسشى
رحيسا، ألف الخحسة مغ صفات السؤمغ، وهللا بالياتف أستسع لقرز مغ الدوجات، أو رسائل يشجػ ليا الجبيغ، 

 كأّف في البيت وحًذا، وأحيانًا تجج زوجة والعياذ باهلل ال تحتسل.

 ال أشمقيا فأغر بيا السدمسيغ.قيل لخجل: شمق امخأتظ، لو زوجة سيئة ججًا، قاؿ: وهللا 

 ىشاؾ زوجة ال تحتسل، وىي ببلء مغ هللا عد وجل.



التػازف بالػاجبات والقيادة لمخجل( : 9-4الباب الثاًي : الفصل الثاًي : الذرس )   Page 419 

 ابحث عغ زوجة ذي تخبية إيسانية:

أتسشى عمى مغ لع يتدوج بعج أف يبحث عغ زوجة ذات أخبلؽ عالية، مخباة في بيت عمع، عشجىا حجود، تغحيتيا 
 تغحػ تغحية عمسانية ىحه لغ تكػف زوجة سعيجة.إيسانية، وليدت عمسانية، التغحية نػعاف، السخأة التي 

ذكخت مخة أف أحج أكبخ فشادؽ دمذق أراد أف يقيع حفل تكخيسي لسغ أجخػ العقج في فشجقو تذجيعًا لمباقيغ، ستة 
 عذخ عقج تست في ستة أشيخ ثبلثة عذخ مغ ىحه العقػد انتيت إلى الصبلؽ قبل مزي ىحه األشيخ.

مسة: إذا بشي الدواج عمى شاعة هللا تػلى هللا في عميائو التػفيق بيغ الدوجيغ، أما في كل عقج قخاف أقػؿ ىحه الك
إذا بشي الدواج عمى معرية هللا تػلى الذيصاف التفخيق بيشيسا، الذيصاف جاىد، وأكبخ ميسة مغ ميساتو التفخيق 

يقاؿ في االشبلع عمى ما بيغ الدوجيغ، ويديغ لمدوج غيخ زوجتو، ويديغ لمدوجة غيخ زوجيا، وىحا يتكخس كسا 
عشج اآلخخيغ في االختبلط في ىحه الذاشة التي تفدج بيػت كثيخة، ىحا كمو يحرل، شيء جسيل ججًا أف يكػف 

 البيت متساسًكا، فيو ود وحب، وعجؿ ورحسة، وذكخ هلل عد وجل.

  أتسشى مغ أعساؽ قمبي أف يجيج كل واحج مشا بإصبلح العبلقة بيغ زوجتو، ألف هللا يقػؿ:

 ﴿ َفاتَُّقػا َّللََّ َوَأْصِمُحػا َذاَت َبْيِشُكْع﴾

 )سػرة األنفاؿ (

 معشى: َوَأْصِمُحػا َذاَت َبْيِشُكْع: 

 ىحه اآلية تفيع عمى مدتػيات ثبلثة:

 السعشى األوؿ: 

 أف نرمح ما بيششا وبيغ هللا.

؟ فدأليا، قالت: لعمو عسل رأػ رجٌل زوجة بارعة الجساؿ لدوج دميع الخمق، شيء غيخ معقػؿ، كيف قبمت بو 
 عسبًل صالحًا عشج هللا اقتزى أف يكخمو هللا بي، ولعمي أسأت عبلقة مع هللا فأدبشي هللا بو.
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أحيانًا يكـخ هللا اإلنداف بدوجة صالحة، أو يؤدبو بدوجة تخيو الشجـػ ضيخًا، أصمح عبلقتظ بيشظ وبيغ هللا يرمح 
 ؿ معشى أف ترمح عبلقتظ مع هللا.عبلقتظ مع الشاس، وفي مقجمتيع زوجتظ، فأو 

 السعشى الثاني: 

 أف ترمح عبلقتظ فيسا بيشظ وبيغ الشاس.

 السعشى الثالث: 

 أف ترمح عبلقة بيغ شخريغ، فالسؤمغ ىجفو اإلصبلح.

قاؿ واحج مخة: شكػت ألحج اإلخػة زوجتي التي ىي أختو قاؿ: شمقيا أفزل لظ، عػضًا أف يرمح بيشيسا يشبو 
خاشخ صيخه أشار بصبلقيا، فأنت مكمف أف ترمح عبلقتظ مع هللا، وأف ترمح عبلقتظ مع أختو، ويصيب 

 الشاس، وأف ترمح كل عبلقة بيغ اثشيغ.

 الجعاء بتحديغ عالقة األزواج ببعزيع: 

بقي أييا اإلخػة أف ندأؿ هللا عد وجل بجعاء مدتسخ أف يحدغ العبلقة بيغ الدوجيغ، خصباء السداجج في عقػد 
الميع أصمح بيغ الدوجيغ، أنجب مشيسا الكثيخ الصيب، اجعل كل مشيسا قخة عيغ لآلخخ، أليع أىميسا  القخاف:

 الدجادة والخشاد، ىحا كمو دعاء يشبغي أف يدتسخ.

 وال يػجج إنداف يقـػ في جػؼ الميل إال ويدأؿ هللا أف يرمح العبلقة بيشو وبيغ أىمو، ماذا يقػؿ هللا عد وجل:

 ُو َزْوَجُو﴾﴿َوَأْصَمْحَشا لَ 

 )سػرة األنبياء(
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 يا أييا األزواج غيِّخوا أحػالكع مع هللا ليغيِّخ هللا حالكع: 

 َعغ َعْبج َّللاَِّ ْبغ َعْسِخو ْبِغ اْلَعاِص َيُقػُؿ: إنَُّو َسِسَع َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ: 

ـَ  ْحَسِغ، َكَقْمٍب َواِحٍج، ُيَرخُِّفُو َحْيُث َيَذاُء، ُثعَّ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَِّ )) ِإفَّ ُقُمػَب َبِشي آَد  ُكمََّيا َبْيَغ ِإْصَبَعْيِغ ِمْغ َأَصاِبِع الخَّ
 َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: المَُّيعَّ ُمَرخَِّؼ اْلُقُمػِب َصخِّْؼ ُقُمػَبَشا َعَمى َشاَعِتَظ ((

 )صحيح مدمع(

حا الحجيث ؟ إذا اصصمحت مع هللا عد وجل وقمب زوجتظ بعيج عشظ، فاهلل عد وجل مكافأة لظ عمى ما معشى ى
استقامتظ، وتػبتظ يتجخل فيسؤل قمب زوجتظ محبة وىيب وشاعة، وإذا فدجت عبلقتظ مع هللا يسؤل قمب الدوجة 

 عد وجل. ازورارًا واحتقارًا وانرخافًا، فالصخؼ اآلخخ مع أنو مخيخ، لكغ قمبو بيج هللا

وصجقػا أييا اإلخػة، كشت أستسع لبعس األخػات 
الفاضبلت شكػػ عمى أزواجيغ ال ترجؽ، فمسا 
استقاـ ىؤالء عمى أمخ هللا سسعت ثشاء ال يرجؽ، 
فبل تقشع نفدظ أنظ عاجد عغ التغييخ، ىحا الحؼ ال 
يقجر أف يغيخ ليذ مغ بشي البذخ أنت يجب أف 

 تغيخ، ألف هللا عد وجل قاؿ:

 

ـٍ َحتَّى ُيَغيُِّخوا َما ِبَأْنُفِدِيْع﴾ ُخ َما ِبَقْػ  ﴿ِإفَّ َّللََّ اَل ُيَغيِّ

 )سػرة الخعج(

 لػ كاف التغييخ مدتحيل لكانت اآلية ال معشى ليا.

ـٍ َحتَّى ُيَغيُِّخوا َما ِبَأْنُفِدِيْع﴾ ُخ َما ِبَقْػ  ﴿ِإفَّ َّللََّ اَل ُيَغيِّ
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مغ مشاىج هللا في عسل بالسعسل ىحه السخالفة اقتزت أف تدػء العبلقة  أخ مغ إخػانشا عشجه معسل وخالف مشيج
بيشو وبيغ زوجتو حتى أشخؼ عمى تصميقيا فذكا إلي مذكمتو مع امخأتو، سألتو عغ السعسل، ذكخ لي شيًئا مخالًفا 

 لمذخع، قمت لو: أِزْؿ ىحه السخالفة، ولسا أزاليا عادت األمػر لسجارييا.

غ أف يجاىج فخض ضخيبة، ثع استذار أحج العمساء الػرعيغ قاؿ لو: ىحه حخاـ، تأخحىا مغ عشجما أراد صبلح الجي
األغشياء، أما الفقخاء فبل يتحسمػف حخاـ فألغاىا، فتألع ضباشو الكبار ليحا اإللغاء، بل قالػا لو: كيف تحارب وأنت 

خيبة الطالسة نرخه هللا، وفتح ألغيت الزخيبة ؟ فقاؿ: ال أجاىج مع معرية، فمسا ألغى ىحه السعرية والز
 القجس.

عشجما تقـػ برمح مع هللا ستجج انعكاسات واضحة ججًا مع هللا حتى في بيتظ، فأردت أف أنقل لكع ما كاف 
يؤلسشي كثيخًا مغ مذكبلت بيغ األزواج السؤمشيغ، أنت مؤمغ، عطسة زواجظ اإلسبلمي أف هللا بيشظ وبيغ زوجتظ، 

مسيا، وتخذى هللا أف تطمسظ، ويشبغي أف تتقخب إلى هللا بخجمتيا، وأف تتقخب ىي إلى يشبغي أف تخذى هللا أف تط
 هللا بخجمتظ.

 فسثل ىحا الدواج ال يشيار بل يدتسخ، والحؼ يحكسو السػدة والخحسة، السػدة ىي الحب والخحسة ىي اإلحداف. 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 قػاعج لحفع الدواج ( : 9 - 5الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العمسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

عمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واج
 الرالحيغ. 

 قػاعج ميسة تحفع الدواج

أييا اإلخػة السؤمشػف، مع الجرس الدابع مغ دروس الدواج، والحقيقة أييا اإلخػة أف العبخة ال أف نرل بالذاب 
 إلى الدواج فحدب، بل أف نرػنو وىػ متدوج مغ أف يفدج بيتو. 

  تصبيق شخع هللا - 1

ىشاؾ مػجبات تػصمشا إلى الدواج، وىشاؾ قػاعج تحفع 
ىحا الدواج مغ أف يفُدج، سسعتع في دروٍس سابقة أف 
ندب الصبلؽ في الببلد األجشبية تتجاوز الدتيغ 
بالسئة، وفي ببلد ثبلثيغ بالسئة، وعشجنا بفزل هللا 
تعالى ثبلثة باأللف، معشى ذلظ أف عػامل استقخار 

 لدواج ىػ في تصبيق الذخع.ا

 

أضخب لكع مثبُل بديصًا: لػ أردنا أف نشذئ بشاء، إذا وضعشا اإلسسشت الكافي، وكاف اإلسسشت بحالتو الجيجة، 
ووضعشا الحجيج الكافي وفق اأُلصػؿ الستبعة، ىحه اإلجخاءات أحج أسباب بقاء البشاء، فيحا البشاء السبشي وفق 

أما إذا وضعشا قميبًل مغ اإلسسشت، ولع نزع الحجيج، ولع ندتخجـ الذاقػؿ، فيحا  ُأسذ صحيحة عػامُل بقائو فيو،
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البشاء فيو عػامل انيجامو، فأؼ زواٍج يبشى عمى شاعة هللا يكػف فيو عػامل استسخاره، والدواج السبشي عمى معرية 
 هللا يكػف فيو عػامل انيجامو، لحلظ قاؿ هللا عدَّ وجل:

 َزُىػقًا ﴾ ﴿ ِإفَّ اْلَباِشَل َكافَ 

 ) سػرة اإلسخاء (

 الباشل خبلؼ الحق، فالخخوج عغ مشيج هللا في أؼ عسل يشتيي بو إلى الجمار.

مثبًل: إذا أردت ليحا الدواج أف يدتسخ فصّبق فيو مشيج هللا، إذا أردت ليحه التجارة أف تددىخ فصبق فييا مشيج هللا، 
إذا أردت ليحه الذخاكة أف تجـو فصّبق فييا مشيج هللا، ألنظ إذا شبقت مشيج هللا استقخ الذيء واستسخ، فاليـػ 

 انو وتعالى في القخآف الكخيع: درسشا متعمق، باستسخار الدواج، يقػؿ هللا سبح

ْجَغ َتَبخَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأْلُوَلى ﴾  ﴿ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغَّ َواَل َتَبخَّ

 " ( 33) سػرة األحداب: آية " 

 عجـ خخوج الدوجة مغ البيت إال لحاجة – 2

أؼ أف السخأة مكانيا الصبيعي في البيت، وىي في 
شبلؽ، كسا أف قائج البيت تقـػ بأخصخ عسل عمى اإل

الصائخة مكانو الصبيعي في غخفة القيادة، وىػ وراء 
السقػد، وأمامو العجادات، وعمى اتراؿ مع األرض، 
يقـػ بأخصخ عسل في الصائخة، أما إذا ضغ أف بقاءه 
في ىحا السكاف، تزيٌق لحخيتو، وأنو عميو أف يشصمق، 

 ضيع الخكاب، وربسا أىمكيع.
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اإلخػة أف السخأة إذا تػىست أف بقاءىا في البيت حبٌذ ليا، وحجّّ مغ حخيتيا فيحه جاىمية  فالشقصة الجقيقة أييا
 القخف العذخيغ، وال يعشي بقاُء السخأة في البيت أف تبقى جاىمة، ىشاؾ مغ يخبط بيغ بقاءىا في البيت وجيميا.

َثَشا َحْفُز ْبُغ ُسَمْيَساَف حَ  ـُ ْبُغ َعسَّاٍر َحجَّ َثَشا ِىَذا َثَشا َكِثيُخ ْبُغ ِشْشِطيٍخ َعْغ ُمَحسَِّج ْبِغ ِسيِخيَغ َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َحجَّ جَّ
ْمِع ِعْشَج َغْيِخ أَْىِمِو َكُسَقمِِّج َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َشَمُب اْلِعْمِع َفِخيَزٌة َعَمى ُكلِّ ُمْدِمٍع َوَواِضُع اْلعِ 

 َشاِزيِخ اْلَجْػَىَخ َوالمُّْؤُلَؤ َوالحََّىَب اْلخَ 

 ]ابغ ماجو[

أؼ كل مدمع ومدمسة، عمى كل شخٍز مدمع، فالسخأة 
وىي في البيت يشبغي أف تتعمع أمخ ديشيا، أف تتعمع 

، أف تتعمع أحكاـ الفقو، eالقخآف، أف تتعمع سشة الشبّي 
كي تقـػ بسيستيا خيخ قياـ، كي تعخؼ حق زوجيا 
 عمييا، وحق أوالدىا عمييا، لحلظ قاؿ هللا عّد وجل: 

ْجَغ َتَبخَُّج اْلَجاِىِميَِّة  ﴿ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغَّ َواَل َتَبخَّ
 اأْلُوَلى﴾

خخجغ، بل تخخج السخأة لحاجٍة، كأْف تدور أىميا، الحقيقة أّف ىحه اآلية ال تعشي أنو محطػٌر عمى الشداء أف ي
 ولتدور أقخبائيا، أو لتتصبب، يسكغ لمسخأة أف تخخج مغ البيت، لكشيا إذا خخجت:

ْجَغ َتَبخَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأْلُوَلى ﴾  ﴿ َواَل َتَبخَّ

 يقػؿ ابغ كثيخ في تفديخ ىحه اآلية: " الدمغ بيػتكغ فبل تخخْجغ لغيخ حاجة ".

تتفخغ السخأة لدوجيا وأوالدىا، فعسميا في بيتيا، وتفخغيا لبيتيا استثساٌر لصاقتيا، وليذ ىجرًا لصاقتيا، ألنيا  حيشسا
إذا أنجبت األوالد الرالحيغ، ودفعت بيع إلى السجتسع، وأمَّشت لدوجيا راحة الباؿ والصسأنيشة ضاعف إنتاجو، 

الدوجة، وعمى إناشة تخبية أوالدىا ليا، وقج سسعتع كثيخًا مشي  فيحا الشطاـ اإلليي، نطاـ الدوجية مبشيّّ عمى تفخغ
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َبْيِخ َقاَؿ:  كيف أف ىحه السخأة التي اشتكت إلى هللا، وقج سسع هللا شكػاىا مغ فػؽ سبع سساوات، َعْغ ُعْخَوَة ْبِغ الدُّ
 َقاَلْت َعاِئَذُة: 

ـَ َخْػَلَة ِبْشِت َثْعَمَبَة، َوَيْخَفى َعَميَّ َبعْ  ُزُو، َوِىَي َتْذَتِكي )) َتَباَرَؾ الَِّحي َوِسَع َسْسُعُو ُكلَّ َشْيٍء ِإنِّي أَلَْسَسُع َكاَل
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع، َوِىَي َتُقػُؿ: َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، َأكَ  َل َشَباِبي، َوَنَثْخُت َلُو َبْصِشي، َحتَّى ِإَذا َزْوَجَيا ِإَلى َرُسػِؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ

ي َأْشُكػ ِإَلْيَظ، َفَسا َبِخَحْت َحتَّى َنَدَؿ ِجْبَخا ِئيُل ِبَيُؤاَلِء اآْلَياِت:) َقْج َكِبَخْت ِسشِّي، َواْنَقَصَع َوَلِجي َضاَىَخ ِمشِّي، المَُّيعَّ ِإنِّ
ُ َقْػَؿ الَِّتي ُتَجاِدُلَظ فِ   ي َزْوِجَيا َوَتْذَتِكي ِإَلى َّللَِّ ( (( َسِسَع َّللَّ

 أييا اإلخػة: 

 ﴿ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغَّ ﴾

ىحا أمٌخ إليي يقتزي الػجػب، أؼ أف السخأة يجب أف تتفخغ لدوجيا وأوالدىا، أما حيشسا ال تتفخغ تزيِّع زوجيا، 
وتزيع أوالدىا، ثع إنيا فػؽ ذلظ تزيع فخصة عسٍل لخجل، ثع إنيا فػؽ ذلظ تزيع فخصة زواٍج المخأٍة ثانية، 

ػتت عمى فتاٍة زواجًا، وحيشسا تختمط بالخجاؿ ربسا فزيعت بحلظ زوجيا، وأوالدىا، وفػتت عمى رجٍل وضيفًة، وف
 تفدج مجتسعيع، ألف السخأة في أصل الفصخة محببة عمى الخجاؿ: 

 ﴿ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغَّ ﴾

 قاؿ ابغ كثيخ: " الدمغ بيػتكغ، فبل تخخجغ لغيخ حاجة ".

 مدـو البيػت، مشيياٌت عغ الخخوج ". وقاؿ أبػ بكخ الجراص: " وفي ىحه اآلية داللٌة عمى أف الشداء مأمػرات ب
 أؼ أف كساليا في تفخغيا لدوجيا وأوالدىا، وفي األثخ: 

 )) فأّيسا امخأٍة قعجت عمى بيت أوالدىا فيي معي في الجشة (( 

 ]ورد في األثخ[
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 وورد في األثخ أف الشبّي عميو الربلة والدبلـ َوصف السخأة التي تفخغت ألوالدىا بعج مػت زوجيا:

فإذا امخأٌة تشازعشي تخيج أف تجخل الجشة قبمي، قمت: مغ ىحه يا جبخيل ؟ قاؿ: ىي امخأٌة مات زوجيا، وتخؾ )) 
 ليا أوالدًا، فأبت الدواج مغ أجميع (( 

حيشسا تقـػ السخأة بػاجبيا تجاه زوجيا وأوالدىا ال يعمع 
إال هللا السكانة الخفيعة التي تحتميا عشج هللا، والسخأة 

ي بدوجيا وأوالدىا امخأة قجيدة، فمػ كشَت التي تعتش
شبيًبا، وأىسمت السخضى، واشتغمت مثبًل بسصالعة 
الرحف والسجبلت، حتى أتقشت ىحا السػضػع، 

ىحا السػضػع، ىل لظ فزٌل في  وأنت مخجع في
؟ ال، أبجًا، أنت أىسمت وضيفتظ األساسية، ىحا

وأىسمت مخضاؾ، واشتغمت بعسٍل ال تتقشو، فحيشسا 
 السخأة، وُتيسل زوجيا وأوالدىا فقج تخمَّت عغ وضيفتيا األساسية التي ُخمقت ليا. تخخج

، والخصاب لشداء  [ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغ ]لكغ بعزيع يقػؿ: " ىحا األمخ خاص بشداء الشبّي ملسو هيلع هللا ىلص ، لقػلو تعالى: 
 الشبّي ملسو هيلع هللا ىلص .

وىغ العفيفات، السحرشات الصاىخات، قج ُأمخف أف  eٌة ججًا، إذا كاف نداء الشبّي واإلجابة عغ ىحا التداؤؿ سيم
يقخرف في بيػتيغ فؤَلف يكػف ىحا األمخ مػجيًا إلى بقية نداء السؤمشيغ ِمغ باٍب أولى، إذا قمشا لمستفػؽ: اجتيج، 

لشداء الشبّي فاألمخ ُحكسًا مػجيًا فؤلف يكػف ىحا األمخ مػجيًا إلى السقّرخ فِسغ باٍب أولى، فحيشسا يػجو األمخ 
 إلى بقية نداء السؤمشيغ، وىشاؾ آيات ُأخخػ تذيخ إلى مثل ىحا: 

 ﴿ َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَظ َوَبَشاِتَظ َوِنَداِء اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾

 " ( 59) سػرة األحداب: آية "
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 واآلية األساسية التي يقػؿ هللا فييا: 

 َفاْسَتِقْع َكَسا ُأِمْخَت َوَمْغ َتاَب َمَعَظ ﴾﴿ 

 " (221) سػرة ىػد: آية " 

 والقاعجة، والحجيث الذخيف: 

َ َأَمَخ اْلُسْؤِمِشيَغ ِبَسا َأَمَخ ِبِو اْلُسْخَسِميَغ (( )) …   ِإفَّ َّللَّ

 ]مدمع عغ أبي ىخيخة[

يػت، مشيياٌت عغ الخخوج لغيخ حاجة، وقج صخح إذًا: في ىحه اآلية داللٌة عمى أف الشداء مأمػرات بمدـو الب
 السفدخوف بأف األمخ بالقخار في البيػت لجسيع الشداء قاشبةً . 

 وقاؿ اإلماـ القخشبي في تفديخ ىحه اآلية: " معشى ىحه اآلية، األمخ بمدـو البيت ".

نق، أما إذا خخجت، وخالصت فخَّؽ بعس عمساء الشفذ ووضحػا معشى األُنػثة حيشسا تبقى في البيت فيكػف ليا رو 
مْت، وتكمست وأحّجت الشطخ،  مْت فقجْت ُأنػثتيا، وأجسل ما في السخأة ُأنػثتيا، أما إذا َتَخجَّ مْت، فإذا َتَخجَّ الخجاؿ َتَخجَّ

 وعمَّقت، وتجّخمت في شؤوف ال تعشييا َفَقجْت أجسل ما فييا، وىي ُأنػثتيا.

ُيخفع الحياء مغ وجػه الشداء، وأف ُتخفع الشخػة مغ رؤوس الخجاؿ،  وقج ورد أنو مغ عبلمات قياـ الداعة: " أف
وأف ُتشتدع الخحسة مغ قمػب اأُلمخاء "، فبل رحسة في قمػب اأُلمخاء، وال حياء في وجػه الشداء، وال نخػة في رؤوس 

 الخجاؿ.
ى في البيت، وليا أف تخخج أييا اإلخػة، ىحا األمخ اإلليي ال يعشي البقاء في البيت مصمقًا، لكغ األصل أف تبق

لحاجٍة، والبقاء في البيت ال يعشي عجـ الخخوج، لكغ ىشاؾ نداء يعتقجف أف األصل أف تخخج مغ البيت، ىحا ىػ 
 الخصأ، لكشيا إذا خخجت، اآلية تقػؿ: 

ْجَغ َتَبخَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأْلُوَلى ﴾  ﴿ َواَل َتَبخَّ
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والجليل أف هللا سبحانو وتعالى أعفاىا مغ صبلة الجساعة، ومغ حزػر الُجَسع، فمعطع األمخ باإلقخار في البيت 
 أعفى الذخع الكخيع السخأة مغ حزػر الُجَسع والجساعات، فقج قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

و امخأًة أو صبيًا أو مسمػكًا، فسغ )) مغ كاف يؤمغ با فعميو الُجسعة يـػ الجسعة، إال مخيزًا، أو مدافخًا، أ
 استغشى بميٍػ أو تجارٍة، استغشى هللا عشو، وهللا غشٌي حسيج (( 

 ]الجارقصشي عغ جابخ[

فربلة الجسعة شيء مقجس ججًا في حياة السدمع، والعبادة التي إذا تخكيا اإلنداف ثبلثة مخات نكتت ُنكتٌة سػداٌء 
الربلة كسا تعمسػف صبلة الجسعة شحغ أسبػعي، وعشجؾ شحغ يػمي، لكغ في قمبو، وبعجىا يكػف الّخاف، وىحه 

الذحغ اليػمي مجتو بيغ الربلتيغ، ترمي الطيخ تذحغ إلى العرخ، والعرخ إلى السغخب، والسغخب إلى 
الِعذاء، والِعذاء إلى الفجخ، والفجخ إلى الطيخ، أما صبلة الجسعة فؤلف فييا خصبًة فيي شحغ أسبػعي، وأكثخ 

انشا الكخاـ إذا حزخوا صبلة جسعة، واستسعػا إلى الخصبة، وكانػا مخمريغ في مجيئيع يتأثخوف تأثًخا يستج بيع إخػ 
أيامًا عجة، فالخصبة شحغ أسبػعي، والرمػات الخسذ شحغ يػمي، والذحغ األسبػعي أشػؿ أمجًا، أما رمزاف 

اإلنداف إلى بقية عسخه فيي الحج، فيػ شحشٌة كػنو ثبلثيغ يػًما فيػ شحغ سشػؼ، أما العبادات التي يذحغ بيا 
إلى نياية عسخه، فكمسا كاف تخكيد كبيخ، والسجة أشػؿ يكػف الذحغ أشػؿ، فالحج قج يكػف أسابيع عجيجة وسفخ، 

 وفيو تفخغ... إلخ.

ّـِ ُحَسْيٍج اْمَخأَِة َأِبي  ِتِو ُأ اِعِجؼِّ َأنََّيا َجاَءْت الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ ُسَػْيٍج اأْلَْنَراِرؼِّ َعْغ َعسَّ ُحَسْيٍج الدَّ
بَلَة َمَعَظ، فقاؿ:   َوَسمََّع َفَقاَلْت: َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ ِإنِّي ُأِحبُّ الرَّ

الَة َمِعي، َوَصالُتِظ ِفي َبْيِتِظ َخْيٌخ َلِظ ِمْغ َصالتِ  ِظ ِفي ُحْجَخِتِظ، َوَصالُتِظ ِفي ُحْجَخِتِظ )) َقْج َعِمْسُت َأنَِّظ ُتِحبِّيَغ الرَّ
ِجِج َقْػِمِظ َخْيٌخ ِمْغ َصالِتِظ ِفي َداِرِؾ، َوَصالُتِظ ِفي َداِرِؾ َخْيٌخ َلِظ ِمْغ َصالِتِظ ِفي َمْدِجِج َقْػِمِظ، َوَصالُتِظ ِفي َمدْ 

 َخْيٌخ َلِظ ِمْغ َصالِتِظ ِفي َمْدِجِجي (( 

 ]أحسج[
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 مأمػرٌة أف تقخَّ في البيت، ألنيا إذا خخجت ربسا فتشت، وربسا أفدجت أو فدجت. معشى ذلظ أف السخأة 

 مداوئ خخوج السخأة مغ البيت 

بقي عميشا أف نتشقل إلى أف السخأة إذا خخجت مغ 
البيت في األعع األغمب يشتذخ الفداد إذا جعمت 
األصل في خخوجيا مغ البيت، األصل أف تخخج إذًا 

والذيء الحؼ تعخفػنو جسيعًا ىػ أف هللا يععُّ الفداد، 
سبحانو وتعالى أودع في كل شخٍؼ محبة الصخؼ 
الثاني، لكغ ىحا الحب يشبغي أف يكػف تحت مطمة 
الدواج، ويشتيي إلى عبلقة مباحة، والثسخة شيبة ىي 
األوالد، فيحا الحب الفصخؼ يجب أف يغصى بشطاـ 

والد، وىع ثسخة ىحا الحب، أما إذا كاف ىحا الحب الفصخؼ الحؼ الدوجية، ونطاـ الدوجية يجب أف يشتيي إلى أ
أودعو هللا في الخجاؿ وفي الشداء عمى حٍج سػاء لع يكغ تحت مطمة الدواج، فخبسا أدػ ىحا األمخ إلى الفداد، 
جيا، والفداد كسا تعمسػف إخخاج الذيء عغ شبيعتو، فحيشسا تتعمق السخأة بغيخ زوجيا ربسا جخىا ىحا إلى تخؾ زو 

أو إلى إىساؿ أوالدىا، وربسا حسل ىحا زوجيا عمى تصميقيا أو عمى إيقاع األذػ بيا، فميذ في مشيج ربشا عدَّ 
وجل امخأٌة تتعمق بغيخ زوجيا، وليذ في مشيج ربشا عدَّ وجل رجٌل يتعمق بغيخ امخأتو، والجليل األمخ بغس 

 البرخ، والشيي عغ الخمػة، والشيي عغ الخخوج مغ البيت.

 لدت مبالغًا إذا قمت: إف ما تعانيو السجتسعات الغخبية مغ الفداد ىػ بدبب الخخوج مغ البيت.

لي قخيب يدكغ في فخندا في باريذ، استيقع ذات مخًة في الميل عمى أصػات عيارات نارية، ثع عخؼ في 
زوجتو وبيغ مجيخ الذخكة، الرباح أف امخأة جاره تعسل مػضفًة في شخكة، وقج عِمع الدوج أفَّ ىشاؾ عبلقًة بيغ 

بجافع فصختو أقجـ عمى قتميا، وقتل أوالدىا اعتقادًا مشو أف ىؤالء األوالد ليدػا مشو، فالفصخة أف الخجل ال يتحسل أف 
تكػف المخأتو عبلقٌة بخجل آخخ، والسخأة أيزًا ال تتحسل أف تخػ أف لدوجيا عبلقًة بامخأًة أخخػ خارج نطاـ 

 عميو مشيج ربشا جلَّ جبللو.الدوجية، ىحا الحؼ ىػ 
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وأنا أرجػ هللا سبحانو وتعالى أف تعتقجوا معي أنظ إذا نػيت تفخيغ زوجتظ مغ العسل فاهلل سبحانو وتعالى إكخامًا 
 لحفاضظ عمى شخعو يجمب لظ مغ الخزؽ أضعاؼ ما تشتطخ أف يأتيظ مغ شخيق زوجتظ، ومعشى اآلية الكخيسة: 

 ى الشَِّداِء ﴾﴿ الخَِّجاُؿ َقػَّاُمػَف َعمَ 

 " ( 34) سػرة الشداء: آية "

 القػامة ليا تعميل، وتعميميا: 

ُ َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس َوِبَسا َأْنَفُقػا ِمْغ َأْمَػاِلِيْع ﴾ َل َّللَّ  ﴿ ِبَسا َفزَّ

 " ( 34) سػرة الشداء: آية "

امتيا، فإذا كشت أقل مشيا ورعًا، وأقّل إذا كشَت أفزل مشيا عمسًا وورعًا وديشًا، وأنفقَت مغ مالظ عمييا ممكت قػ 
مشيا عمسًا، وأنفقْت ىي عميظ فقجت القػامة، وأساس القػامة التفزيل مغ جيٍة، واإلنفاؽ مغ جيٍة أخخػ، 
والتفزيل أف يكػف لظ القخار، فراحب القخار أنت، ألف الدواج مؤسدة تحتاج إلى مجيخ، تحتاج إلى رئيذ، 

 ػ يدتذيخ، وىشاؾ آية تؤكج االستذارة. تحتاج إلى مغ يتخح القخار، ى

 وجػب االستئحاف لجخػؿ البيت - 3

اآلف نشتقل إلى شيٍء آخخ مغ أساسيات الحفاظ عمى ىحا البيت الدوجي، أواًل وجػب االستئحاف لجخػؿ البيت، قاؿ 
 تعالى: 

َحتَّى َتْدَتْأِنُدػا َوُتَدمُِّسػا َعَمى َأْىِمَيا َذِلُكْع َخْيٌخ َلُكْع َلَعمَُّكْع ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اَل َتْجُخُمػا ُبُيػتًا َغْيَخ ُبُيػِتُكْع 
 َتَحكَُّخوَف ﴾

 ) سػرة الشػر (

حتى تدتأندػا، إنكع إف استأذنتع، وأذف لكع استأندتع، وأصحاب البيت إف أِذنػا استأندػا، فاالستئشاس يعػد عمى 
 الصخفيغ: 
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 ُتَدمُِّسػا َعَمى َأْىِمَيا ﴾﴿ َحتَّى َتْدَتْأِنُدػا وَ 

فعصف الدبب عمى السدبِّب، ألف سبب االستئشاس ىػ الدبلـ عمى أىميا، إذا استأذنت أىل البيت أندت أنت، 
 وإف استأذنتيع أندػا بظ، فاالستئشاس مذتخؾ بيشظ وبيشيع، وىحه عادة السدمع.

سبلميًا، يجخل رأسًا إلى البيت مغ دوف استئحاف، أحيانًا بعس إخػانشا الكخاـ يمتقػف مع أناسًا غيخ مشزبصيغ إ
 وىحا مغ الجيل الفاضح مغ اإلنداف، ال تجخل بيتًا قبل أف تدتأذف: 

ُكْع َلَعمَُّكْع َيا َذِلُكْع َخْيٌخ لَ ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اَل َتْجُخُمػا ُبُيػتًا َغْيَخ ُبُيػِتُكْع َحتَّى َتْدَتْأِنُدػا َوُتَدمُِّسػا َعَمى َأْىمِ 
 َتَحكَُّخوَف ﴾

إّف حكسة االستئحاف مغ أجل الشطخ، فإذا دخل اإلنداف ببل استئحاف ربسا وقعت عيشو عمى عػرات أىل البيت، 
فحكسة االستئحاف مغ أجل أاّل تقع العيغ عمى عػرٍة يشبغي أاّل ُتكذف، لحلظ يجب عمى مغ يخيج دخػؿ البيت أف 

فتػحًا أو مغمقًا، ألف الذخع أغمق الباب بالتحخيع، وال يفتح إال باإلذف، إذا كاف باب يدتأذف، سػاء أكاف الباب م
مفتػًحا فميذ معشى ذلظ أف الجخػؿ مدسػح، ربسا قج يكػف مفتػًحا خصًأ، والذخع أغمق الباب، وفتح ىحا الباب 

 باإلذف، فمػ رأيتو مفتػحًا فبل بجَّ مغ أف تدتأذف.

واجٌب عمى كلِّ بالٍغ يخيج االستئحاف أييا اإلخػة 
الجخػؿ، سػاء أكاف في البيت أمو أـ أختو أـ ابشتو، 
إال الدوج، فميذ عميو أف يدتأذف بالجخػؿ، وليذ في 

 البيت إال زوجتو.

اآلف ىشاؾ بيػت كثيخة، فاإلنداف عشجه ابشتو ووالجتو 
وأختو وزوجتو، إذا وجج في البيت أحج ىؤالء عجا 

ذف، وقج يكػف عشج الدوجة الدوجة فيشبغي أف تدتأ
 ضيفة، كأختيا، إذًا االستئحاف ىحا مغ أدب السدمع في عبلقاتو االجتساعية، قاؿ تعالى:
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 ﴿ َوِإَذا َبَمَغ اأْلَْشَفاُؿ ِمْشُكُع اْلُحُمَع َفْمَيْدَتْأِذُنػا َكَسا اْسَتْأَذَف الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع ﴾

 " ( 59) سػرة الشػر: آية " 

 َفَقاَؿ:  ويخوؼ اإلماـ مالظ في السػشأ َعْغ َعَصاِء ْبِغ َيَداٍر َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َسَأَلُو َرُجلٌ 

ُجُل: ِإنِّي َمَعَيا ِفي اْلَبْيِت، َفَقاَؿ رَ  ُ )) َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، َأْسَتْأِذُف َعَمى ُأمِّي، َفَقاَؿ: َنَعْع، َقاَؿ الخَّ ُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ
ُجُل: ِإنِّي َخاِدُمَيا، َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: اْسَتْأِذْف َعَمْيَيا، َعَمْيِو َوَسمََّع: اْسَتْأِذْف َعَمْيَيا، َفَقاَؿ الخَّ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ

 َأُتِحبُّ َأْف َتَخاَىا ُعْخَياَنًة ؟ َقاَؿ: اَل، َقاَؿ: َفاْسَتْأِذْف َعَمْيَيا (( 

قج يجخل األخ عمى أختو، فإذا كانت األخت تبّجؿ ثيابيا فالسفخوض أاّل يخاىا أخػىا، يشبغي أف يدتأذف األخ عمى 
ختو إذا دخل حجختيا، وأف تدتأذف األخت عمى أخييا إذا دخمت حجختو، وأف يدتأذف األب عمى ابشتو إذا دخمت أ

 حجختيا، ىحه آداب إسبلمية لئبل يخػ اإلنداف ما ال يشبغي أف يخاه، والحجيث واضح ججًا.

الحكع، إذا وججت ىشاؾ قرز نادرة عغ عبلقات شائشة بيغ األخ وأختو، ربسا كاف الدبب عجـ تصبيق ىحا 
حاالت ال تخضي األب، واألب يخخج مغ جمجه حيشسا يدتسع إلييا، إذا كاف ىشاؾ في البيػت بعس ىحه الحاالت 
فدببيا عجـ استئحاف األخ عمى أختو، أو عجـ استئحاف األخت عمى أخييا، وإنسا جعل االستئحاف مغ أجل الشطخ، 

بغ حاتع عغ أـ غياث قالت: >> كشا في أربع ندػة ندتأذف  حتى إف السخأة عمييا أف تدتأذف إذا دخمت، روػ 
 عمى عائذة رضي هللا عشيا، فقمت: نجخل ؟ قالت: ال، فقالت واحجة: الدبلـ عميكع أنجخل ؟ قالت: ادخمػا <<.

 فقالت الديجة عائذة ليحه السخأة السؤمشة: 

ُبُيػِتُكْع َحتَّى َتْدَتْأِنُدػا َوُتَدمُِّسػا َعَمى َأْىِمَيا َذِلُكْع َخْيٌخ َلُكْع َلَعمَُّكْع  ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اَل َتْجُخُمػا ُبُيػتًا َغْيخَ 
 َتَحكَُّخوَف ﴾

إذًا ىحا سمػؾ حتى في بيتظ، فالدوجة معفػ عغ االستئحاف مشيا فقط، أما األـ واألخت والبشت والعسة والخالة 
، لكغ سػػ السحاـر ال نطخ وال   لقاء.فيحه السحاـر
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 لقج أوجب اإلسبلـ أييا اإلخػة عمى السدمسيغ أف يدتأذنػا إذا دخمػا عمى آبائيع في أوقاٍت ثبلث، قاؿ تعالى:

اٍت ِمْغ َقْبِل َصاَلِة ْشُكْع َثاَلَث َمخَّ ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ِلَيْدَتْأِذْنُكُع الَِّحيَغ َمَمَكْت َأْيَساُنُكْع َوالَِّحيَغ َلْع َيْبُمُغػا اْلُحُمَع مِ 
َمْيُكْع َواَل َعَمْيِيْع ُجَشاٌح اْلَفْجِخ َوِحيَغ َتَزُعػَف ِثَياَبُكْع ِمَغ الطَِّييَخِة َوِمْغ َبْعِج َصاَلِة اْلِعَذاِء َثاَلُث َعْػَراٍت َلُكْع َلْيَذ عَ 

 َبْعَجُىغَّ ﴾

 " ( 58) سػرة الشػر: آية " 

االستئحاف مغ أجل أاّل تقع عيشظ عمى عػرٍة ال يخضي هللا أف تصمع عمييا، وىحا إّف ىحا واضح بذكل جمي ؛ أف 
ضخورٌؼ ججًا في البيػت، والبيت السدمع بيت مشزبط، وأضيف إلى ىحا شيئًا أف لباس األب واألـ والذباب 

اـ أخييا إال والفتيات في البيت يجب أف يكػف مشزبصًا، ولػ كاف األخ مع أختو، فميذ لؤلخت الحق أف تبجو أم
بثياب الخجمة، التي وصفيا الفقياء بأنو الثػب الحؼ تخجـ بو السخأة بيتيا، قج يكػف نرف ُكعٍّ فبل مانع، وأف يكػف 
الرجر مدتػًرا، وتحت الخكبة، ىحه ثياب الخجمة، أما أف تتبحؿ السخأة أماـ أوالدىا، أو الفتاة أماـ إخػتيا، أو األخ 

جاخمية، ويتجػؿ بيا في البيت، ىحا ال يجػز أبجًا، وىحا جدء مغ الجيغ، وإذا حجَث فداٌد أماـ أختو فيمبذ الثياب ال
 يكػف ىحا ىػ الدبب.

 اآلف مغ آداب االستئحاف عجـ اإللحاح لحرػؿ اإلذف، قاؿ تعالى: 

ُ ِبَسا ﴿ َفِإْف َلْع َتِجُجوا ِفيَيا َأَحجًا َفاَل َتْجُخُمػَىا َحتَّى ُيْؤَذَف َلُكْع َوِإْف ِقيَل لَ  ُكُع اْرِجُعػا َفاْرِجُعػا ُىَػ َأْزَكى َلُكْع َوَّللَّ
 َتْعَسُمػَف َعِميٌع ﴾

 ) سػرة الشػر (

قبل أف أتابع السػضػع قمت لكع سابقًا: ضباط األمغ الجشائي عشجىع قاعجة عشج وقػع جخيسة، يقػلػف: فّتر عغ 
ؿ ىحه القاعجة، فّتر عغ السعرية عشج كل مذكمة تصخأ في البيت، وما مغ مذكمٍة  السخأة في كل جخيسة، وأنت عجِّ

فإذا أردت أف تشجػ مغ الستاعب فعميظ بصاعة هللا  تفاقست أو ضيخت أو تفجخت إال وراءىا معرية هلل عدَّ وجل،
 عدَّ وجل. 
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 عجـ اإللحاح لحرػؿ اإلذف واالقترار عمى اإلذف ثالًثا

 اآلف الحكع عجـ اإللحاح بحرػؿ اإلذف، قاؿ تعالى: 

ُ ِبَسا  ﴿ َفِإْف َلْع َتِجُجوا ِفيَيا َأَحجًا َفاَل َتْجُخُمػَىا َحتَّى ُيْؤَذَف َلُكْع َوِإْف ِقيَل َلُكعُ  اْرِجُعػا َفاْرِجُعػا ُىَػ َأْزَكى َلُكْع َوَّللَّ
 َتْعَسُمػَف َعِميٌع ﴾

 ) سػرة الشػر (

أحيانا يترل بالياتف ػ ويقػؿ لو: أنا سآتي إليظ، 
فتجيبو بانذغالظ بسػعج، فيغزب السترل، فمساذا 
أخبَخ بقجومو إذًا ؟ أنت اآلف تدتأذنو في الديارة، وىػ 
عمى مػعج، قاؿ لظ: أنا عمى مػعج، فيل يشبغي أف 
تغزب ؟ استأذنت، وقيل لظ: ال تجخل اآلف، فقج 

مبلبدو، فبل تجخل، فسغ  يكػف اإلنداف يقـػ بتغييخ
لػاـز أدب اإلذف، أنو إذا لع يؤذف لظ فبل يشبغي أف 
تغزب، وإال لع يكغ لئلذف معشى، كأنيا كمسة يقػليا 

 .رفًعا ودفعًا لمعتب، لػ لع يؤذف لظ فأنت كػنظ مدمًسا 

 ؤذف فبل تجخل.يشبغي أاّل تغزب، فمحلظ اإللحاح في اإلذف غيخ وارد، استأِذف، فإف ُأذف فادخل، وإف لع ي
يدتأذنػف بأضافخىع عمى  eأحيانًا ىحا شيء يحجث، تصخؽ الباب بذكٍل مِمّح، قاؿ الفقياء: " كاف أصحاب الشَّبي 

باب رسػؿ هللا "، فمساذا الصخؽ بإلحاح عمى باب أخيظ، لعمو يرمي، يجب أف تشتطخ صبلة أربع ركعات، لعل 
، وبعج أف قاؿ صاحب البيت: هللا أكبخ، ليرمي صبلة الطيخ أخاؾ وحجه في البيت، واستأذنت أنت بقخع الجخس

أربع ركعات شخقَت الباب، وإذا كاف الصخؽ مدتسًخا شّػشَت عميو صبلتو، فاألدب يعمسشا أنو يشبغي أف تشتطخ 
مقجار صبلة أربع ركعات، شبعًا ال يقخأ سػرة البقخة فييا، بل سػرة عادية، فإذا شخقت مخة ثانية بعج األربع 

عات، أو ثالثة، فبل مانع، لكغ بعس األشخاص مػلعػف في متابعة في االستئحاف عغ شخيق قخع الجخس، رك
 وىحا مخالف لمذخع.



قػاعج لحفع الدواج ( : 9-5الباب الثاًي : الفصل الثاًي : الذرس )  Page 436 

 روػ اإلماـ مدمع عغ أبي مػسى األشعخؼ رضي هللا عشو أنو قاؿ: سسعت رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمَّع يقػؿ:

 ِإاّل َفاْرِجْع (( )) االْسِتْئَحاُف َثاَلٌث، َفِإْف ُأِذَف َلَظ، وَ 

 ]مدمع[

ويقػؿ اإلماـ مالظ: " االستئحاف ثبلث، ال أحب أف يديج أحٌج عمييا، إال مغ عمع أنو لع يدسع، فبل أرػ بأسًا أف 
 يديج إذا استيقغ أنو لع يدسع "

حه الحالة أحيانا يكػف البيت واسًعا، وأنت تعمع خبايا البيت، وقج غمب عمى ضشظ أف أىل البيت لع يدسعػا، في ى
 لظ أف تديج في اإلذف. 

 حرػؿ اإلذف مع وجػد مانع الجخػؿ

اآلف عشجنا حاالت، لػ أنو أذف لظ يشبغي أاّل تجخل، شخقَت باب صجيقظ، سألت عشو، قيل لظ: ليذ مػجػدًا، 
ل، انتطخه، سيأتي بعج قميل، وىي قج أذنْت لظ، أنت ال يحق لظ أف تجخل ولػ   أِذنْت لظ.فتقػؿ لظ امخأتو: تفزَّ

 َعْغ ُعْقَبَة ْبِغ َعاِمٍخ َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

ْيَصاُف ((   )) اَل َيْخُمَػفَّ َرُجٌل ِباْمَخَأٍة ِإالَّ َكاَف َثاِلَثُيَسا الذَّ

.  فقج حخَّمت الذخيعة الغخاء أف يجخل أحٌج البيت عمى امخأٍة ليذ معيا ذو محـخ

أحيانًا يكػف الخجل وحجه في البيت، وتأتي أخت زوجتو مغ مكاف بعيج، فقل ليا: وهللا ليدت ىشا، وال تدتحي مغ 
الحق، أما أف تقػؿ ليا: تفزمي، وأنَت وحجؾ معيا فيحه خمػة محخَّمة، فإذا أردت أف تكخميا فاخخْج مغ البيت، 

بعيجة ججًا، قل ليا: انتطخؼ، وارتِج أنَت ثيابظ، واخخج وقل ليا: تفزمي، يسكغ أف تفعل ىحا إذا جاءت مغ مدافة 
مغ البيت، وادعيا لجخػؿ البيت، إذا كاف ىشاؾ قخابة وثقة، أما أف تقػؿ ليا: تفزمي، أو أف تقػؿ لرجيق 

 زوجيا: تفزل فبل، ولػ أذف يشبغي أاّل تجخل، وال يحق لظ، وىحا مغ الكبائخ.

 ْبِغ َعاِمٍخ َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ:  فقج روػ اإلماـ البخارؼ َعْغ ُعْقَبةَ 
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ُخػَؿ َعَمى الشَِّداِء، َفَقاَؿ َرُجٌل ِمْغ اأْلَْنَراِر: َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، َأَفَخَأْيَت اْلَحْسَػ ؟   َقاَؿ: اْلَحْسُػ اْلَسْػُت (( )) ِإيَّاُكْع َوالجُّ

 فمػ ذىب إلى بيت أخيو فمع يجج أخاه، فميذ لو الحق أف يجخل إشبلقًا.فالحسػ أقخباء الدوج، 

وقج بيَّغ الشبي عميو الربلة والدبلـ عمَّة تحخيع الخمػة بامخأٍة أجشبية، فميدت األجشبية ىي التي معيا جشدية 
، أخت زوجتظ، أجشبية، فأخت زوجتظ أجشبية، كمسة أجشبية في الفقو ال تعشي أنيا غيخ مدمسة، ىي امخأة مدمسة

 الدوجة أخػ زوجيا، ىحا أجشبي عميظ.

 في مدشج أحسج َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

ـِ اآْلِخِخ َفال َيْخُمَػفَّ ِباْمَخَأٍة َلْيَذ َمَعَيا ُذو َمْحخَ  ْيَصاُف (( )) َوَمْغ َكاَف ُيْؤِمُغ َواْلَيْػ  ـٍ ِمْشَيا، َفِإفَّ َثاِلَثُيَسا الذَّ

 ]احسج[

 فالشبي عميو الربلة والدبلـ ربط اإليساف مع ىحا العسل، فإذا كشت مؤمشًا افعل ىكحا، وإف لع تفعل فمدت مؤمشًا.
زوجية، إذا أردت أف تحىب إلى إنداف يعسل في األمغ الجشائي، وسألتو عغ مئة حالة جخيسة أخبلقية، أو خيانة 

أو تذخد، أو شبلؽ تعدفي، وتتبعت ىحا الحاالت لخأيت العجب الُعجاب، كل ىحه الحاالت أساسيا مخالفة ىحه 
األحكاـ، ىحه األحكاـ مغ عشج خالق الكػف، مغ عشج صانع ىحا اإلنداف، ىحه تعميسات الرانع، وأنت دائسًا 

 تحتـخ تعميسات الرانع.

 حخيع ما في الحجيث، مغ كػف الذيصاف ثالثيسا، وحزػره يػقعيع في السعرية ".قاؿ اإلماـ الذػكاني: " وعمَّة الت
وىشا نقصة ذكختيا كثيخًا، وىي تحل آالؼ السذكبلت، إذا خبل اإلنداف بامخأٍة أجشبيٍة يفخز الجماغ أحيانًا مادة 

لدت مشييًا عغ  تعصل فييا محاكستو، مذكمة الخمػة بامخأة أجشبية كبيخة ججا، فيحه السعرية تجحب، فأنت
 مقارفتيا، بل أنت مشيٌي عغ مقاربتيا، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َواَل َتْقَخُبػا الدَِّنا ﴾

 " ( 31) سػرة اإلسخاء: آية " 
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لػ أّف إنداًنا خصا أوؿ خصػة فبل بج مغ أف يرل إلى آخخ خصػة، كالرخخة الستسخكدة في رأس جبل، إذا دفعتيا 
 أمػر الشداء أمػر دقيقة ججًا، كسا قاؿ عميو الربلة والدبلـ:ال تدتقخ إال في قعخ الػادؼ، فمحلظ 

 )) الشداء حبائل الذيصاف (( 

 ]السشحرؼ في التخغيب والتخىيب عغ ححيفة بدشج ضعيف[

وقج ورد أف إبميذ شبلٌع رّصاد، وما ىػ مغ فخػخو بأوثق لريجه في الخجل مغ الشداء، فيي حبٌل خصيخ مغ 
 ف السؤمغ أف يتقي هللا.حبائل الذيصاف، فعمى اإلندا

 َعْغ َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِرؼِّ َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

ْنَيا ُحْمَػٌة َخِزَخٌة، َوِإفَّ َّللََّ ُمْدَتْخِمُفُكْع ِفيَيا َفَيْشُطُخ َكْيَف َتْعَسُمػَف، َفاتَُّقػا الجُّ  َؿ  ْنَيا، َواتَُّقػا)) ِإفَّ الجُّ الشَِّداَء، َفِإفَّ َأوَّ
 ِفْتَشِة َبِشي ِإْسَخاِئيَل َكاَنْت ِفي الشَِّداِء (( 

 ]مدمع[

سيجنا عسخ بغ عبج العديد يقػؿ لسيسػف بغ ميخاف: " ال تخمػف بامخأٍة وإْف قمَت: أعمِّسيا القخآف "، فيل ىشاؾ أبمغ 
 مغ ذلظ، ولػ قمت: أعمِّسيا القخآف. 

 الغيختحخيع الشطخ عمى بيػت 

مغ لػاـز ىحا السػضػع، تحخيع الشطخ إلى بيت الغيخ، وال سيسا ىحه البيػت الستجاخمة الستقاربة، فتجج بيًتا أمامو 
بيٌت آخخ، فبالميل أحيانًا تفتح الشػافح، ويكػف ىشاؾ تداىل، فسحخـٌ تحخيسًا قصعيًا أف تشطخ إلى داخل بيٍت، وىحا 

كسا تعمسػف عبادة اإلخبلص، وىحه العبادة ال تحّخميا القػانيغ،  بالصبع مغ لػاـز غس البرخ، وغس البرخ
 لكغ يحّخميا خالق الكػف، فحيشسا تغس الشطخ تؤكج لشفدظ أنظ تخاؼ هللا عدَّ وجل، وتبتغي رضػانو.

 يخوؼ اإلماـ مدمع عغ سيل بغ سعج الداعجؼ رضي هللا عشو:
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ػِؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع، َوَمَع َرُسػِؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع )) َأفَّ َرُجال اشََّمَع ِمْغ ُجْحٍخ ِفي َباِب َرسُ 
ُل ِبِو َرْأَسُو، َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: َلْػ َأْعَمُع َأنََّظ َتْشُطخُ  ِإنََّسا   َشَعْشُت ِبِو ِفي َعْيِشَظ،ِمْجًرى ُيَخجِّ

ُ اإِلْذَف ِمْغ َأْجِل اْلَبَرِخ ((   َجَعَل َّللَّ

 ]مدمع[

فمػ أف إنداًنا يتمرز عمى جاره، أو يشطخ مغ ثقب 
باب، أو يدتعسل مشطاًرا، وىشاؾ مغ يعمع ىحا ليصمع 
عمى عػرات البيػت، يجمذ في الذخفات ليشطخ إلى 
البيػت التي دونو في الشطخ، يرعج إلى الدصػح 

ايا البيػت، ىحا إنداف يختكب عسبًل يػجب ليخػ خب
 أف تقمع عيشو.

 ويقػؿ اإلماـ الشػوؼ في شخح ىحا الحجيث، 

 )) إنسا جعل اإلذف مغ أجل البرخ (( 

فأنت ألغيت اإلذف كمو، إذًا الشطخ مغ ثقب باب، أو مغ نافحة مفتػحة، أو مغ شخفة، أو مغ سصح، أو بسشطار، 
قصعيِّا، وبالصبع ليذ معشى ذلظ أف تفقع عيشيو، ىحا إرشاد إلى إف ىحا الجـخ كبيخ ججًا، ىحا كمو محخَّـ تحخيًسا 

وفي بعس أحاديث شخيفة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ما فعميا، ولغ يفعميا، لكغ ىحا أسمػب ببلغي في ِعطع ىحه الجخيسة، إنداف 
 ذخع الحشيف.يتمرز، يدتخؽ الشطخ ليخػ عػرات السدمسيغ !! ىحا الحؼ حخمو ال

 وقج ورد عغ الشبي صّمى هللا عميو وسّمع كسا روػ اإلماـ مدمع عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو َقاَؿ: 

ـٍ ِبَغْيِخ ِإْذِنِيْع َفَقْج َحلَّ َلُيْع َأْف َيْفَقُئػا َعْيَشُو ((   )) َمِغ اشََّمَع ِفي َبْيِت َقْػ

ة، فالسؤمغ سستو حدغ، السؤمغ تعخفو بدستو، فعشجه خذية كسا قمت قبل قميل: ىحا الحكع لبياف عطع ىحه الجخيس
وحياء، وهللا أعخؼ إخػة ورعيغ ججًا، فإذا كاف بالسرعج امخأة تعجُّ خمػة انتطخ حتى ترعج، ويرعج ىػ وحجه، 

 وىحا بالصبع مغ الػرع، لحلظ كاف تحخيع المعب بالحَساـ مغ ىحا الباب.
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هللا عشو روػ اإلماـ أبػ داود عغ أبي ىخيخة رضي 
 أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص رأػ رجبًل يتبع حسامًة، فقاؿ:

 )) َشْيَصاٌف َيْتَبُع َشْيَصاَنًة ((

 ]أبػ داود[

مغ أيغ يتبع ؟ مغ عمى الدصح، فيحا العسل أؼ 
البقاء عمى الدصح مطشة كذف العػرات، لحلظ 
ل بيا إلى اإلشبلع  تحخيع ىحه اليػاية لئبل يتػصَّ

 السدمسيغ، ىحا مغ لػاـز االستئحاف.عمى عػرات 

ـٍ.  إف القاضي ُشخيًحا ال يجيد شيادة صاحب حسا

ويقػؿ اإلماـ ابغ القيع: " ُيسَشع البلعبػف بالحساـ عمى رؤوس الشاس "، أؼ يجب أف يقخَّعػا عمى رؤوس الشاس، 
 شبعًا ىحه ىػاية محخمة في الذخع، ألنيا مطشة استصبلع عمى عػرات البيػت.

ء هللا تعالى نشتقل في درٍس قادـ إلى اآلداب التي يجب عمى السخأة أف تتبعيا، والتي تجب عمى الخجل أف وإف شا
يتبعيا كي يحفع ليحا البيت قجسيتو، نحغ اآلف في مػضػع استسخار الدواج، تدوجشا بقي االستسخار، فالتداىل في 

 ىحه األمػر قج يفدج ىحه العبلقة الدوجية.

 

و وتعالى، وأنا كّمي ضغ حدغ أنو ال يػجج مؤمغ إال وبالفصخة يكذف ىحه الحقائق، فإيساف وأرجػ هللا سبحان
 السؤمغ وسبلمة قمبو تحسمو عمى اتباع ىحه الشرائح، ولػ لع يعمع بيا قج يكتذفيا بفصختو. 
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 سػػؤاؿ وجػاب:

 الدػؤاؿ:

 ىل يسكغ االستئحاف عمى الدوجة كي ال تخاؼ ؟ 

 الجػػاب:

فأنت مباح لظ أف تخػ مغ امخأتظ كل شيء، ولكغ لساذا تدتأذف عمييا في الجخػؿ ؟ إذا جئت في ذلظ صحيح، 
وقت غيخ وقتظ، أو رجعت الداعة الثامشة والشرف لشديانظ غخًضا ما، ففتحت الباب بشعػمة، ودخمت إلى 

مج، ىحه مبلحطة البيت، وىي مدتمقية عمى الفخاش، فػججْت شخًرا أماميا، فحتى تعخؼ أنظ أنت زوجيا تشف
 دقيقة، االستئحاف عمى الدوجة لئبل تخاؼ ىحا لع يجخل في مػضػع الفداد، ولكغ دخل في مػضػع أاّل تخاؼ.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 1( : اآلداب العامة لمدوجة لمحفاظ عمى الحياة الدوجية 9 - 6الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العمسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

عمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واج
 الرالحيغ. 

 اآلداب التي يجب عمى السخأة أف تخاعييا حفاضًا عمى العالقة الدوجية

أييا اإلخػة السؤمشػف، مع الجرس الخامذ عذخ مغ دروس األسخة التي بجأناىا قبل عجة أسابيع، وىا نحغ نشتقل 
 ب عمى السخأة أف تخاعييا حفاضًا عمى العبلقة الدوجية. إلى اآلداب التي يج

ـُ سساح السخأة لخمػة األجشبي بيا – 1  عج

البشج األوؿ مغ ىحه اآلداب: أاّل تدسح السخأة ألجشبٍي 
أف يخمػ بيا ألّؼ سبٍب كاف، وفي أؼ ضخؼ، فمسجخد 
أف تدسح السخأة السدمسة ألجشبٍي أف يخمػ بيا في أّؼ 

زماٍف وألّؼ ضخٍؼ وفي أّؼ وضٍع فيحا مكاٍف وفي أّؼ 
ربسا قادىا إلى أف تدّؿ قجميا، ىحا ىػ التجبيخ الحؼ 

 يحتخز بو مغ أف تفدج العبلقة بيغ الدوجيغ.
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 الكالـ مع أجشبي مغ وراء حجاب – 2

 شيٌء آخخ، لػ أف إنداًنا سأليا، أو شمب مشيا بعس السعمػمات، قاؿ تعالى:

 َمَتاعًا َفاْسَأُلػُىغَّ ِمْغ َوَراِء ِحَجاٍب ﴾ ﴿ َوِإَذا َسَأْلُتُسػُىغَّ 

 " ( 53) سػرة األحداب: آية " 

 أؼ إذا أرادت لزخورٍة أف تجلي ببعس السعمػمات، يشبغي أف يكػف ىحا اإلدالء مغ وراء حجاب.

 أوؿ بشج: يشبغي أال تخمػ بأجشبي ميسا كاف الدبب وميسا كاف الطخؼ.

البشج الثاني: لػ أرادت لزخورٍة قاىخة أف تجلي ببعس السعمػمات، أو أف تدأؿ فيشبغي أف يكػف ىحا مغ وراء 
 حجاب، لقػؿ هللا عدَّ وجل: 

 ﴿ َوِإَذا َسَأْلُتُسػُىغَّ َمَتاعًا َفاْسَأُلػُىغَّ ِمْغ َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُكْع َأْشَيُخ ِلُقُمػِبُكْع َوُقُمػِبِيغَّ ﴾

 " ( 53ألحداب: آية " ) سػرة ا

 شيٌء آخخ.. ىحا الحكع دائسًا ىشاؾ مغ يقػؿ: إف ىحا األمخ مػجٌو لشداء الشبي ملسو هيلع هللا ىلص : 

 ﴿ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغَّ ﴾

 " ( 33) سػرة األحداب: آية " 

 يشدحب قصعًا، وبالتأكيج عمى نداء السؤمشيغ، ألف ىػ مػجٌو لشداء الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وأّؼ أمٍخ مػجٌو لشداء الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
العفيفات الصاىخات السرػنات السحرشات البلتي ىغ أميات السؤمشيغ إذا ُأِمخف أف يقخرف في بيػتيغ، وإذا ُأِمخف 
لى، أف يفعمغ كحا وكحا، فشداء السؤمشيغ في ىحا الحكع مغ باٍب أولى، أْؼ يصبَّق عمييع ىحا الحكع مغ باٍب أو 

 كأف إذا قمشا لمصالب األوؿ: اجتيج، فؤلف يشدحب ىحا الحكع عمى الصالب السقرخ مغ باٍب أولى.
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 عجـ إبجاء الديشة إال لمسحاـر – 3

البشج الثالث: عجـ إبجاء الديشة، فبيػتاٌت مدمسيغ بعزيا مع شجيج األسف ال تتػرع السخأة مغ أف تطيخ محاسشيا 
، فكيف تبجو السخأة أمامو أماـ األجشبي، يصخؽ الباب  فتفتح الباب، وىحا الصارؽ لعّمو ليذ قخيبًا، وال مغ السحاـر

، أما إذا أمكغ لؤلجشبي أف يخػ السخأة إذا شخؽ الباب فميذ  ىكحا ببل حيصة ؟ فمحلظ عجـ إبجاء الديشة لغيخ السحاـر
 لبلستئحاف معشى إشبلقًا، وإنسا ُجعل االستئحاف مغ أجل البرخ.

 أال تدسح ألجشبي أف يخمػ بيا ميسا كاف الدبب. أوؿ شيء:

 الذيء الثاني: لػ اضصخت أف تجلي بسعمػمات فيجب أف يكػف ىحا مغ وراء حجاب:

 ﴿ َذِلُكْع َأْشَيُخ ِلُقُمػِبُكْع َوُقُمػِبِيغَّ ﴾

 " ( 53) سػرة األحداب: آية " 

وىحا مغ إيسانيا، ومغ ورعيا، أما إذا تداىمت والذيء الثالث: أف تحخص حخصًا بالغًا عمى أال يخاىا أجشبي، 
 فيحا رقٌة في ديشيا.

 عجـ الخزػع بالقػؿ - 4

 لكغ الذيء الحؼ يشبغي أف تخاعيو السخأة ىػ عجـ الخزػع بالقػؿ، قاؿ تعالى:

ِباْلَقْػِؿ َفَيْصَسَع الَِّحي ِفي َقْمِبِو َمَخٌض َوُقْمَغ َقْػاًل ﴿ َيا ِنَداَء الشَِّبيِّ َلْدُتغَّ َكَأَحٍج ِمَغ الشَِّداِء ِإِف اتََّقْيُتغَّ َفاَل َتْخَزْعَغ 
 َمْعُخوفًا﴾

 " ( 31) سػرة األحداب: آية " 

قبل سشػاٍت تديُج عمى العذخ سسعت أفَّ امخأًة وقفت أماـ بائع، وساومتو عمى سمعٍة، ويبجو أنيا لجيميا بيحا الحكع 
الت لو: نحغ جيخانظ، أال تخاعيشا ؟ قاؿ ليا: أيغ بيتكع ؟ قالت لو: الذخعي خزعت بالقػؿ، وأالنت لو الكبلـ، ق

ىشا بيتشا، مغ أجل أف تخفِّس مغ قيسة ىحه الحاجة أالنت لو القػؿ، فمسا أالنت لو القػؿ شسع الحؼ في قمبو 
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يقارب مخض، ألف أّؼ حخكة غيخ شبيعية، أو أؼ شخيقة في الكبلـ غيخ شبيعية فيحه كأنيا دعػٌة لؤلجشبي أْف 
ىحه السخأة، فامخأٌة جاىمة، وىي تداـو في شخاء حاجة أالنت القػؿ، وإالنة القػؿ خزػٌع ليحا الخجل في تشفيح 
رغبتو، انطخوا إلى دقة اآلية، إالنة القػؿ عّبخ عشيا القخآف بالخزػع، لّسا أالنت لو القػؿ كأنيا خزعت لخغبتو، 

ف مغ ىحا الخجل صاحب السحل التجارؼ بعج قميل إال شخؽ بيتيا، أو كأنيا أشعختو أنيا خاضعٌة لغخبتو، فسا كا
ووضع رجمو في الباب، واقتحع البيت، ألنو شسع بيا، ىي ما خصخ في باليا أبجًا أف إالنة القػؿ ستقػده إلى أف 
وَّ األب، يأتي إلى البيت، زوجيا لو محٌل تجارؼ قخيٌب مغ البيت، فأرسمت أحج أوالدىا إلى أبيو تدتشججه، فمع يتخ 

ولع يفقو حقيقة األمخ، جاء معو الذخشة، وضبط رجبًل في بيٍت مع امخأتو، وشمقيا، ولو مشيا خسدة أوالد، 
والقرة عِمستيا مغ زوجيا، وقاؿ لي: ماذا أفعل ؟ انطخ، شبلؽ، وخسدة أوالٍد شخدوا، وزوجيا ال يذُظ في امخأتو 

ابيا، إال أف خزػعيا بالقػؿ جعل ىحا الخجل يصسع فييا، أبجًا، والجليل أنيا استشججت بو، وىي في أكسل ثي
انطخوا إلى دقة اآلية، فأّية كمسٍة مع البائع فييا ليغ، كأف تقػؿ لو: قمبظ قاٍس عميشا، ال تخاعيشا، وال كمسة مغ ىحا 

ـ الجاد ال القبيل، تدألو: كع سعخ ىحه الحاجة، فإما أف تذتخؼ، وإما أف تحىب، ىحه السخأة السدمسة، ألف الكبل
يسكغ أف يػحي لمخجل بأؼ معشى، الكبلـ الجاد، والكمسة الجقيقة ال تػحي لمخجل بأّؼ معشى، يؤكج ىحا السعشى أف 

 بشت سيجنا شعيب عميو وعمى نبيشا أفزل الربلة والدبلـ قالت: 

 ِلَيْجِدَيَظ َأْجَخ َما َسَقْيَت َلَشا﴾﴿ َفَجاَءْتُو ِإْحَجاُىَسا َتْسِذي َعَمى اْسِتْحَياٍء َقاَلْت ِإفَّ َأِبي َيْجُعػَؾ 

 " ( 15) سػرة القرز: آية " 

وانتيى األمخ، ولػ أنيا قالت: إف أبي يجعػؾ، يقػؿ ليا: مغ أبػؾ ؟ وما السشاسبة ؟ فيحجث حػار بيشيسا، ولكشيا 
َظ َأْجَخ َما َسَقْيَت َلَشا (، وىػ حيشسا أعصتو الكبلـ كمو، أعصتو كبلمًا ال يحتاج إلى تفديخ، ) ِإفَّ َأِبي َيْجُعػَؾ ِلَيْجِديَ 

 خاشبيا ماذا قاؿ ؟ قاؿ كمسًة مػجدًة ال تحتسل كمسة ثانية: 

 ﴿ َقاَؿ َما َخْصُبُكَسا ﴾

 " ( 13) القرز: آية رقع " 
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حؼ فأّؼ كبلـٍ آخخ فيو مػدة، وفيو إالنة بالقػؿ ال يجػز، فإذا كانت السخأة مأمػرة أال تخزع بالقػؿ لئبل يصسع ال
في قمبو مخٌض، فالذاب السؤمغ والخجل السدمع أيزًا ال يميغ القػؿ لمسخأة، كسا أنيا مشييٌة عمى أف تخزع بالقػؿ، 
 ، ىػ أيزًا مشيٌي عغ أف يميغ ليا القػؿ، الكبلـ المصيف الكبلـ الحؼ فيو عحوبة، ىحا الكبلـ لمدوجة ولمسحاـر

لػ كاف بيغ الشداء والخجاؿ دوف أف يكػف بيشيسا عبلقات الدواج والسػدة واالبتدامة واالعتحار المصيف، ىحا كمو 
أو عبلقات الحخمة، ىحا الكبلـ يؤدؼ إلى فداٍد عطيع، والفتاة أحيانًا تكػف ساذجة، فيميغ قمبيا لكمسة ليشة، 

 وتخزع ليا، وكمسٌة ليشٌة مشيا تغخؼ الخجل أف يرل إلييا، فيحه اآلية دقيقة ججًا: 

ٌض َوُقْمَغ َقْػاًل ِبيِّ َلْدُتغَّ َكَأَحٍج ِمَغ الشَِّداِء ِإِف اتََّقْيُتغَّ َفاَل َتْخَزْعَغ ِباْلَقْػِؿ َفَيْصَسَع الَِّحي ِفي َقْمِبِو َمخَ ﴿ َيا ِنَداَء الشَّ 
 َمْعُخوفًا ﴾

 " ( 31) سػرة األحداب: آية " 

شاراتيا كميا يجب أف تكػف مزبػشًة الحقيقة أف السخأة في نػع ثيابيا وشكمو، وحخكاتيا وسكشاتيا وكبلميا وإ
بالذخع الحشيف، وإال ففي أّؼ خخوٍج عغ الػضع الجاد دّؿ ىحا الخخوج عمى أنيا راغبٌة في الخجاؿ، أؼ أف السخأة 
التي تتبحؿ في ثيابيا، وتدسع كبلمًا قاسيًا أو تعميقات الذعًة مغ األجانب في الصخيق ىي الدبب، ثيابيا 

شاتيا تجعػ األجشبي إلى متابعتيا، لحلظ السخأة السدمسة السحتذسة السحجبة ىحه السخأة ال ومذيتيا، وحخكاتيا وسك
 يصسع فييا أحٌج أبجًا: 

 ﴿ َذِلَظ َأْدَنى َأْف ُيْعَخْفَغ َفاَل ُيْؤَذْيَغ﴾

 " ( 59) سػرة األحداب: آية " 

إذا خخجت السخأة كسا أرادىا هللا أف تخخج فمغ تؤذػ، 
مغ التي تؤذػ ؟ ىي التي تجعػ الشاس أف يؤذوىا 
بثيابيا، بتفمتيا بسيػعتيا، بخزػعيا بالقػؿ، لحلظ 
األب مدؤوؿ مدؤوليًة كبيخًة، وكحلظ األـ عغ تخبية 
بشاتيا التخبية اإلسبلمية، فإذا خخجت مغ البيت 

صسع فييا أحج، لحذستيا لزخورٍة فبل يسكغ أف ي
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 وججيتيا وانزباشيا بقػاعج الذخع، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوُقْمَغ َقْػاًل َمْعُخوفًا ﴾

 ) سػرة األحداب (

القػؿ الحؼ ال يعشي شيئًا آخخ غيخ مزسػف القػؿ، أؼ الدؤاؿ والجػاب، وبالسشاسبة إذا ُعِخض لئلنداف عسبلف، 
ذا ُخيِّخ بيغ أف يبيع ألبدًة ندائيًة وأف يبيع ألبدًة رجالية كسا يقػلػف عسل متعمق بالشداء، وعسل متعمق بالخجاؿ، إ

فأنا أنرح أف يختز اإلنداف باأللبدة الخجالية، ألنو أشيخ لقمبو، وأبعج لو عغ الفتغ، والسرالح الستعمقة بالشداء 
يابيغ الفاضحة، تربح ىحه في آخخ الدماف مع تفمُّت الشداء مغ قػاعج الذخع، ومع إبجاء الديشة لؤلجشبي، ومع ث

السرالح الستعمقة بالشداء أقخب إلى الفتشة، وأقخب إلى السعرية مشيا إلى الصاعة، فإذا خاؼ اإلنداف عمى ديشو 
وىػ يحخص عميو، إذا ُخيِّخ بيغ عسميغ، عسل متعمق بالشداء، وعسل متعمق بذيء آخخ فميختخ العسل اآلخخ، 

، حفاضًا عمي دي  شو: ولػ كاف دخمو أقلَّ

 )) ابغ عسخ، ِديَشظ ديَشظ، إنو لحسظ ودمظ (( 

فقمسا تجج إنداًنا يتعامل مع الشداء يػميًا، مع الشداء الكاسيات العاريات السائبلت السسيبلت، يتعامل بذكل 
مباشخ، قّمسا تججه محافطًا عمى وجيتو هلل عدَّ وجل، ألنو يقع في السخالفات دائسًا، وال سيسا حيشسا يغمب عمى 

لشداء التفمت مغ قػاعج الذخع، حيشسا يغمب عمييغ التبحؿ، حيشسا يغمب عمييغ أنيغ ُيثخف شيػة الخجل، ويبجيغ ا
 زيشتيغ لغيخ محارميع.

إّف ىحا أيزًا مسا ُتَكمَّف بو السخأة السدمسة مغ أجل أف تحافع عمى ىحا الدواج السقجس الحؼ ىػ أقجس عقٍج بيغ 
 مدمسيغ.

خأة ألجشبٍي أف يخمػ بيا، وىحا شيء واضح ججًا كالذسذ، لكغ مغ باب التأكيج عمى أوؿ شيء: أال تدسح الس
كمسة ) أجشبي ( في مػضػعشا، فيي ال تعشي أنو غيخ عخبي، أو غيخ سػرؼ، إنو أّؼ إنداف ليذ أًبا لمسخأة، وال 

غيخ ىؤالء الخجاؿ ىػ في حّقيا أخاىا، وال ابشيا، وال عسيا، وال خاليا، وال ابغ أخييا، وال ابغ أختيا، وال زوجيا، 
أجشبي، ابغ عسيا أجشبي، وابغ خالتيا أجشبي، وابغ عستيا أجشبي، وجارىا أجشبي، فاألجشبي في ىحا السػضػع كل 
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إنداف ليذ أحج محارميا، ليذ زوجيا، وليذ أحج محارميا، فالسخأة السدمسة ال تدسح ألجشبٍي كائشًا مغ كاف، في 
 أف يخمػ بيا، ىحه واحجة. أؼ ضخٍؼ، وفي أّؼ مشاسبةٍ 

الذيء الثاني: أال تبجؼ زيشتيا لغيخ محارميا وفق ما أمخ الذارع الحكيع، وبالصبع الدوج لو وضع خاص، لكغ ما 
سػػ الدوج يجب أف تبجو أماـ محارميا الشدبييغ بثياب الخجمة، وثياب الخجمة كسا تعخفػف ىػ الثػب الحؼ يدتخ 

 تيا، ىحه الثياب مدسػح ليا أف تبجو بيا أماـ محارميا غيخ زوجيا.صجرىا، ويدتخ عزجىا، وتحت ركب

 تحخيع وصف السخأة لمسخأة أماـ زوجيا – 5

اآلف تحخيع وصف السخأة لمسخأة عشج زوجيا: ألف السخأة إذا وصفت السخأة أماـ زوجيا فكأنو يخاىا، فسا قيسة الحجاب 
 إذًا ؟ وما قيسة التدتخ إذًا، فاآلية الكخيسة:

ُيغَّ ِإالَّ ِلُبُعػَلِتِيغَّ َأْو َواَل ُيْبِجيَغ ِزيَشَتُيغَّ ِإالَّ َما َضَيَخ ِمْشَيا َوْلَيْزِخْبَغ ِبُخُسِخِىغَّ َعَمى ُجُيػِبِيغَّ َواَل ُيْبِجيَغ ِزيَشتَ ﴿ 
ِإْخَػاِنِيغَّ َأْو َبِشي ِإْخَػاِنِيغَّ َأْو َبِشي َأَخَػاِتِيغَّ َأْو  َآَباِئِيغَّ َأْو َآَباِء ُبُعػَلِتِيغَّ َأْو َأْبَشاِئِيغَّ َأْو َأْبَشاِء ُبُعػَلِتِيغَّ َأوْ 
﴾  ِنَداِئِيغَّ

 " ( 32) سػرة الشػر: آية " 

إال أف ابغ البعل، أؼ ابغ الدوج يشبغي أاّل يخمػ بيا، ووالج الدوجة ووالج الدوج يشبغي أال يخمَػا بيا، ىحا حكٌع 
في الفقو الحشفي، فبل يجػز الخمػة ب زوجة االبغ الذابة، وال أف تخمػ السخأة شخعٌي نججه في كتب الفقو، وال سيسا 

بابغ زوجيا إذا كاف مقاربًا لدشيا، ألف ىشاؾ مفاسج كبيخة تشذأ عغ ذلظ، معشى ذلظ أف السحاـر ثبلثة أصشاؼ، 
يو الربلة الدوج لو حكع خاص، ومحاـر الشدب ليع حكٌع خاص، ومحاـر السراىخة ليع حكٌع خاص، يقػؿ عم

 والدبلـ فيسا رواه اإلماـ بخارؼ عغ عبج هللا بغ مدعػٍد رضي هللا عشو قاؿ، قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:

 )) ال ُتَباِشُخ اْلَسْخَأُة اْلَسْخَأَة َفَتْشَعَتَيا ِلَدْوِجَيا َكَأنَُّو َيْشُطُخ ِإَلْيَيا (( 

 ]البخارؼ[
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فأحيانًا، وىحا الحؼ أسسعو أنو وال سيسا في أثشاء خصبة الشداء، فيقػؿ ليا: ِصِفييا لي، ىػ مكمف أف يخصب 
لذخز، فتشداؽ معو، وترفيا لو، إذا قاؿ ليا: السدتػػ جيج، تكفي ىحه الكمسة، أما التفاصيل فبل يشبغي أف 

بػصف دقيٍق عغ امخأٍة فيجب أاّل تخضى  يجخل فييا، جيجة، وسط، أما أنو يصالب الخجل األجشبي عغ امخأةٍ 
الدوجة أف ترف لو ىحه السخأة، واألصل يشبغي أف ال يصمب الدوج ىحا الػصف، ألف الػصف أيزًا كأنو 

 مذاىجة. 
إّف اإلسبلـ كمو أدب، أساسًا الخجل يعخؼ السدمع مغ آدابو، فاإلسبلـ فيو عقائج، وفيو عبادات، وفيو معامبلت، 

و آداب، فخْسذ ىحا الجيغ آداب ؛ آداب الصعاـ والذخاب، وآداب السجالذ، آداب الصخيق، آداب وفيو أخبلؽ، وفي
الدفخ، آداب الػالئع، في كل مشاسبة ىشاؾ آداب، فبل يشبغي لمخجل أف يدأؿ امخأتو أف ترف لو امخأًة أخخػ تحت 

ب مشيا، تحت شائمة الػقػع في شائمة السعرية، وال يشبغي لمسخأة أيزًا أف ترف لدوجيا السخأة دوف أف يصم
 السعرية، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ:

 ))ال ُتَباِشُخ اْلَسْخَأُة اْلَسْخَأَة َفَتْشَعَتَيا ِلَدْوِجَيا َكَأنَُّو َيْشُطُخ ِإَلْيَيا (( 

وىحا التحخيع مغ ِقبل الشبي عمو الربلة والدبلـ كسا قاؿ بعس العمساء: ىػ " مغ باب سج الحرائع إلى الفداد 
 واالفتتاف بالػصف ". 

ومغ قبيل ذلظ أحيانًا أقخأ بصاقات دعػة عقج قخاف، فيمفت نطخؼ أف ىحه البصاقة ليذ فييا آية كخيسة، فأنا أعجب 
ما تخيج أف تدتغشي عشيا يكػف إتبلفيا سيبًل، أما إذا كاف فييا آية كخيسة يربح بيحه البصاقة، لساذا ؟ ألنظ عشج

فييا حخج شجيج، وكشَت مزصخا أف تحخقيا، أو أف تقريا، فأما إذا كاف لع يكغ فييا آية كخيسة فسغ السسكغ أف 
 تكػف دعػة لصيفة ورقيقة مغ دوف آية كخيسة، فاآلية معخوفة. 

ت عقج القخاف يكتب عمى البصاقة: " كخيسة فبلف "، مغ دوف اسع، لكغ االسع أحيانًا أيزًا يمفت نطخؼ في بصاقا
يمفت الشطخ، فبعس األسساء جسالية، فإذا كتبت فقج يترػر اإلنداف أف صاحبة ىحا االسع كحا وكحا، واألولى أف 

ألنو قيل عغ عيدى: إنو ابغ هللا، يغفل االسع، والدبب أف القخآف الكخيع لع يحكخ اسع امخأًة واحجة إال الديجة مخيع، 
فقاؿ هللا: إنو عيدى بغ مخيع، واقخؤوا القخآف كمُّو مغ ألفو إلى يائو فمغ تججوا اسع امخأة واحجة، ىحا استشباط، فإذا 
زوج اإلنداف ابشتو فميكتب في البصاقة: عقج قخاف الذاب الفبلني عمى كخيسة فبلف، وانتيى األمخ، وىحا أكسل، 

 اآلداب شبعًا. وىػ مغ باب 
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 خخوج السخأة مغ البيت لحاجة وضخورة – 6

 اآلف مغادرة السخأة السشدؿ، هللا عدَّ وجل قاؿ: 

 ﴿ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغَّ ﴾

 " ( 33) سػرة األحداب: آية " 

أما الحؼ يقػؿ: " إف السخأة تخخج مغ بصغ أميا إلى البيت، ومغ بيت أبييا إلى بيت زوجيا، ومغ بيت زوجيا إلى 
القبخ " فيحا كبلـ غيخ مشصقي، وغيخ معقػؿ، وغيخ مقبػؿ، وليذ لو أساس مغ الرحة، إنيا ثبلثة خخجات 

 فقج قاؿ تعالى: بالتعبيخ الجارج، إلى بيت زوجيا، ومغ بيت زوجيا إلى القبخ، ال، 

ْجَغ َتَبخَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأْلُوَلى ﴾  ﴿ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغَّ َواَل َتَبخَّ

 " ( 33) سػرة األحداب: آية " 

معشى ذلظ: إذا خخجتغ لزخورٍة فبل تبخجغ تبخج الجاىمية األولى، إذًا مباٌح لمسخأة أف تخخج مغ البيت، لكغ 
، أما إذا تجػؿ اإلنداف في الصخقات لمتدمية، ولػ فعميا رجل أساسًا فالتشده في لحاجة، أما ببل سبب فبل يجػز

الصخقات مسا يجخح العجالة، فإذا أراد الخجل أف يتشده في الصخقات، وأف يخػ الغاديات الخائحات، فقج جخحت 
يشبغي أف يكػف لحاجة، عجالتو، ولع تقبل شيادتو، فكيف بالسخأة التي ىي مػشغ فتشٍة ؟ فخخوج السخأة مغ السشدؿ 

 فَعْغ َعْبِج َّللاَِّ َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ:

ْيَصاُف ((   ))اْلَسْخَأُة َعْػَرٌة، َفِإَذا َخَخَجِت اْسَتْذَخَفَيا الذَّ

 ) سشغ التخمحؼ (

يخػ السخأة إذا خخجت مغ بيتيا شبكًة أؼ أف الذيصاف وجج في خخوجيا مشاسبًة إليقاع الفتشة بيا، وإف الذيصاف 
 يرصاد بيا الخجاؿ، والسخأة كسا قاؿ عميو الربلة والدبلـ:

 ))الشداء حبائل الذيصاف (( 
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 فالذيصاف واثٌق ججًا مغ ىحا الفخ الحؼ ال يخصئ، فالسخأة السدمسة ال تخخج مغ غيخ ضخورة، أما إذا خخجت: 

ْجَغ َتَبخَُّج اْلَجاِىمِ   يَِّة اأْلُوَلى ﴾﴿ َواَل َتَبخَّ

 " ( 33) سػرة األحداب: آية " 

وإذا خخجت إلى الصخيق إلضيار حدشيا وِقػاميا وثيابيا فيحه عاصية وال شظ، أما إذا خخجت إلى بيت أبييا، أو 
إلى بيت أختيا، أو لذخاء حاجتيا الزخورية، فيحا خخوج مذخوع، وهللا يعمع السفدج مغ السرمح، ويعمع حقيقة 

 دانًا.نفذ كل إن

 وقج ورد في صحيح البخارؼ َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: 

َغ َعَمْيَشا، َفَخَجَعْت ِإَلى )) َخَخَجْت َسْػَدُة ِبْشُت َزْمَعَة َلْيال، َفَخآَىا ُعَسُخ َفَعَخَفَيا، َفَقاَؿ: ِإنَِّظ َوَّللَِّ َيا َسْػَدُة َما َتْخَفيْ 
ُ َعَمْيِو، َفُخِفَع  الشَِّبيِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمَّعَ  ى، َوِإفَّ ِفي َيِجِه َلَعْخًقا، َفَأْنَدَؿ َّللَّ َفَحَكَخْت َذِلَظ َلُو، َوُىَػ ِفي ُحْجَخِتي َيَتَعذَّ

ُ َلُكغَّ َأْف َتْخُخْجَغ ِلَحَػاِئِجُكغَّ ((   َعْشُو، َوُىَػ َيُقػُؿ: َقْج َأِذَف َّللَّ

 إذًا: 

ْجَغ ﴾﴿ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغَّ َواَل   َتَبخَّ

 " ( 33) سػرة األحداب: آية " 

وال تبخجغ إذا خخجتغ، فالشبي عميو الربلة والدبلـ وىػ السذّخع أذف لمسخأة السدمسة أف تخخج لحاجتيا، قاؿ أحج 
العمساء: " في ىحا الحجيث دليٌل عمى أف الشداء يخخجغ لكل ما أبيح الخخوج فيو، مغ زيارة اآلباء واألميات، 

، وغيخ ذلظ مسا تسّذ الحاجة إليو ". وذوؼ الس  حاـر
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 حزػر الشداء الرالة ودروس العمع في السدجج 

 أما حزػرىغ في السداجج، فخوػ اإلماـ البخارؼ عغ عائذة رضي هللا عشيا قالت:

َعاٍت بِ  ْبَح َفَيْشَرِخُؼ الشَِّداُء ُمَتَمفِّ ُسُخوِشِيغَّ َما ُيْعَخْفَغ ِمَغ )) ِإْف َكاَف َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َلُيَرمِّي الرُّ
 اْلَغَمِذ (( 

ّغ عمى ذلظ، ونحغ معشى ذلظ أف الرحابيات الجميبلت كغ يحىبغ إلى السدجج، والشبي عميو الربلة والدبلـ أقّخى
مغ فزل هللا وتػفيقو يػجج عشجنا قدع لمشداء، وىػ مجيد بكل وسائل الخاحة، ولو مجخل بعيج، فقج زارنا أحج 
اإلخػة العمساء في السدجج، وأعجب بسرمى الشداء، قاؿ: ما الحؼ يسشع أف يفتح ىحا في الخصبة األولى ؟ قمت لو 

تحزخ خصبة الجسعة، فيل ىي مسشػعٌة مغ ذلظ ؟ ال، أحيانًا يأتي األخ ال مانع، شبعًا السخأة ال يجب عمييا أف 
مغ ريف دمذق إلى دمذق يـػ الجسعة ليحزخ الخصبة، ومعو زوجتو، يخيج أف يأخحىا إلى بيت أىميا، أو إلى 
مكاف في دمذق، فإذا حزخ مع زوجتو فبإمكانيا أف ترمي، أو أف تدتسع إلى الخصبة يـػ الجسعة، فسرمى 

ء مفتػح لمشداء أياـ الُجَسع، والجروس كميا يسكغ عشجنا أف تحزخىا الشداء، وعشجما تتمقى زوجُة اإلنداف الشدا
ًخا في حق نفدو أحيانًا، لكغ لسا يبّيغ  العمع الحؼ يتمقاه ىػ يربح ىشاؾ اندجاـ وتعاوف، وقج يكػف اإلنداف مقرِّ

ما إذا سسعت حقػؽ الدوج مغ جيٍة أخخػ فيسكغ أف الدوج لدوجتو حقػؽ الدوج فخبسا ال تدتجيب لو كثيخًا، أ
 تصبقيا.

وكسا روػ اإلماـ البخارؼ عغ عائذة رضي هللا عشيا 
 قالت:

)) ِإْف َكاَف َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َلُيَرمِّي 
َعاٍت ِبُسُخوِشِيغَّ َما  ْبَح َفَيْشَرِخُؼ الشَِّداُء ُمَتَمفِّ الرُّ

 ُيْعَخْفَغ ِمَغ اْلَغَمِذ (( 
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ع مخاعاة اآلداب الشبّي عميو الربلة والدبلـ إذًا أِذف لمسخأة أف تخخج مغ البيت إذا كانت ىشاؾ حاجة، م
ا "، فبإمكانيا أف  اإلسبلمية، والحكع الذخعي أنو: " يشبغي أال تخخج السخأة مغ بيتيا إال لحاجٍة ال تجج مشيا ُبجِّ
تدور أباىا، أو أميا، أو إخػتيا، أو أف تذتخؼ بعس الحاجات، أو أف تحىب إلى مجمذ عمع إذا كاف ىحا 

مع تػفُّخ شخوط الرػف في ىحا السدجج، لكغ إذا أرادت السخأة أف  السجمذ ال اختبلط فيو، وبعيج عغ الخجاؿ،
تخخج مغ بيتيا لحاجة فبل بج مغ أف تدتأذف زوجيا، ىكحا الشطاـ العاـ، روػ اإلماـ البييقي عغ ابغ عسخ رضي 

 هللا عشيسا: قاَؿ: قاؿ عميو الربلة والدبلـ:

يا السالئكة، مالئكة الغزب والخحسة حتى تتػب أو )) وال تخخج الدوجة مغ بيتو إال بإذنو، فإف فعمت، لعشت
 تخاجع (( 

 ُيدتفاد مغ ىحا الذخط في الحجيث الحؼ رواه اإلماـ البييقي عغ ابغ عسخ رضي هللا عشو عغ الشبّي ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) إذا استأذنت السخأة أحجكع إلى السدجج فال يسشعيا (( 

زوجيا، إذًا لحاجٍة وبإذف زوجيا، دققػا في ىحا الكبلـ، حيشسا ُيصبق الخجل  معشى ذلظ أف السخأة ال تخخج إال بإذف
أوامخ هللا في شأف زواجو، وحيشسا تصبق السخأة أمخ هللا في شأف زوجيا، فيحا الدواج فيو عػامل البقاء واالستسخار، 

 جـ. أما إذا خخج الخجل عغ قػاعج الدواج والسخأة كحلظ، أصبح في ىحا الدواج عػامل الي

إذا استأذنت السخأة أحجكع، وألف شمب العمع فخيزة عمى كل مدمع، فإذا كاف السكاف آمًشا ال اختبلط فيو، وقخيًبا 
مغ البيت، وال تػجج أّؼ مذكمة، فإذا استأذنت السخأة إلى السدجج فبل يسشعيا، شبعًا إذا كاف الخخوج إلى السدجج 

باٍب أولى، لحلظ يقػؿ اإلماـ الشػوؼ في شخح ىحا الحجيث: " إف  يقتزي االستئحاف فالخخوج إلى غيخ السدجج مغ
و األمخ إلى األزواج باإلذف ".   السخأة ال تخخج مغ بيت زوجيا إال بإذنو لتػجِّ

فإذا عشجنا حاجة، وعشجنا إذف، ىحا ديششا، فالخخوج ال بج لو ِمغ حاجة، وإذٍف مغ الدوج، قاؿ: " ولمدوج مشعيا مغ 
 إلى ماليا مشو ُبٌج ".  الخخوج مغ مشدلو
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إذا كاف الدوج يخػ أف ىشاؾ فداد كبيخ في ىحا الخخوج، وىػ يخػ ما ال تخاه امخأتو، فمو أف يسشعيا، ومشعيا نافح، 
فيحه ىػ الشطاـ، فمػ مؤسدة ليا مجيخ عاـ، ولو قخار، والقخار عشج هللا معّمل، يقػؿ أحج العمساء، وىػ حكٌع شخعي: 

 خخوج مغ مشدلو إلى ماليا مشو بٌج "." لمدوج مشعيا مغ ال

كيف ذلظ ؟ لػ فخضشا أنيا شمبت مشو الحىاب إلى أىميا، ىحا الصمب مشيا مذخوع، لكغ ىػ يعمع عمع اليقيغ أف 
عشج أىميا رجبل ال يتػرَّع، وال يتأدب بآداب اإلسبلـ، ُيبيح الشطخ إلى األجشبيات كبلمو معدػؿ ونفدو " خزخاء "، 

، وزوجتو إيسانيا ضعيف، ليذ عشجىا قػة إيساف، سيمة االنقياد، فممدوج أف يسشعيا مغ زيارة أىميا بالتعبيخ العامي
، وبعس اأُلسخ ليع ُأسمػب خاص في الحياة، ُأسمػب التفمت، ُأسمػب الُسيػعة واالنحبلؿ، يكػف ابغ  في ىحا اليـػ

زوجيا أف تحىب إلى أبييا في ضخٍؼ عسيا، أو قج يكػف ابغ خاليا، وىي عشج أىميا، فمػ شمبت الدوجة مغ 
خاص فمو أف يسشعيا، لكغ العمساء قالػا: " ال يشبغي لمدوج مشع زوجتو مغ عيادة والجييا وزيارة أىميا، ألف في ذلظ 

 قصيعًة ليسا، وحسبًل لمدوجة عمى مخالفة أمخ هللا: 

 ﴿ َوَعاِشُخوُىغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ ﴾

 " ( 29) سػرة الشداء: آية " 

الُسعاشخة بالسعخوؼ أف تسشعيا أف تدور أباىا وأميا، أما إذا كاف ىشاؾ سبب جاز مشعيا مغ ذلظ، ىحا ليدت 
الذيء أنا أقػلو لكع، وكل الكبلـ مبشي عمى وقائع، فأحيانًا في بعس البيػت أشخاص فاسجوف، وفي بعس 

ثبًل، أو فاسق، ويقـػ بثياب البيػت أشخاص يذخبػف الخسخ، وفي بيت يكػف أبػىا أو أخػىا شارًبا لمخسخ، م
متبحلة في الريف أو بثيابو الجاخمية، فمػ شمبت الدوجة مغ زوجيا أف تحىب إلى بيت أبييا، ويعمع زوجيا بيحه 
الحقيقة فمو أف يسشعيا، ىػ القائج، وأمخه نافح، ىكحا الذخع، أما أف يسشعيا ُمصمقًا مغ زيارة أبييا وُأميا، وعيادة 

ػز، قاؿ أحج العمساء: " ال يحل لمدوجة أف تخخج مغ بيتيا إال بإذنو، وال يحل ألحٍج أف يأخحىا والجييا فيحا ال يج
 إليو، ويحبديا عغ زوجيا، سػاء كاف ذلظ لكػنيا ُمخضعًا، أو لكػنيا قابمًة، أو غيخ ذلظ ".

أحيانًا ببل سبب مبخر يأخح األب ابشتو إليو، ويسشعيا مغ زوجيا، والبشت تخاؼ مغ أبييا، يخيج أف يغيع زوجيا، 
ىحا عسل حخاـ، حخاـٌ بأعمى صػت، أف تأخح امخأًة راضيًة عغ زوجيا، أردت أف تؤذؼ زوجيا بحخمانو مغ زوجتو 

ات يفعمػف ذلظ، " ال يحل لمدوجة أف تخخج مغ بيتيا فأخحتيا، ىحا ال يجػز، ىشاؾ آباء يفعمػف ذلظ، وىشاؾ ُأمي
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إال بإذف زوجيا، وال يحل ألحٍج أف يأخحىا إليو، ويحبديا عغ زوجيا، وإذا خخجت مغ بيت زوجيا بغيخ إذنو، 
 كانت ناشدًة عاصيًة هلل ورسػلو، ومدتحقًة لمعقػبة ".

أراد هللا عّد وجل ليحه السؤسدة األسخة أف  ىحا حكع الذخع، لكغ إذا أردت أف ُتصاع فأمخ بسا ُيدتصاع، فإذا
تددىخ، وسسح لمدوج أف يقػدىا فيجب أف يقػدىا بحكسة، ويجب أف يقػدىا مغ دوف تعدف، مغ دوف تدمُّط، مغ 
دوف قسع، مغ دوف إرىاب، ىشاؾ أزواج كثيخوف يخوف أف ىحه الدمصة يجب أف يسارسيا بقدػة، ىحا اسسو 

لدوج عميو أف يدتخجـ ىحه الدمصة التي مشحو هللا إياىا، وىي الِقػامة بذكٍل معقػؿ، االستعساؿ التعدفي لمدمصة، ا
وشكٍل مشصقي، وشكٍل رحيع وحكيع، لكغ ال يػجج أؼ مؤسدة إال وليا قخار واحج، وقائج واحج، فالقخار في اأُلسخة 

 لمدوج، وىحه ىي الِقػامة.

دتسٌخ في الشفقة، وىي ناشد، ثع إف والجىا أخحىا، وسافخ ُسئل أحج العمساء عسغ تدوج بامخأٍة ودخل بيا، وىػ م
ر  بيا مغ غيخ إذف زوجيا، فساذا يجب عمييسا ؟ فأجاب: " الحسج هلل، إذا سافخ بيا بغيخ إذف زوجيا فإنو يعدَّ

 عمى ذلظ ".

ال يطمسيا،  ُيعاقب األب عمى ذلظ، فسػضػع أنيا ابشتظ، ىي كانت ابشتظ، لكشيا اآلف زوجتو، وىػ الديج، وما داـ
وليذ بيشيسا مذكمة، وىػ ُيصعسيا مسا يأكل، وُيمبديا مسا يمبذ، وال يزخبيا، وال ُيييشيا، وليا مدكغ شخعي، 
فأردَت أف تغيطو بأف تأخح ابشتظ مغ عشجه، وأف تحخمو مشيا، فقج وقع ىحا األُب في معريٍة ُيعاقب عمييا في 

 الشز اإلسبلمي.

بةً خخوج السخأة مغ البيت متح – 7  جِّ

 بقي عميشا أنيا إذا خخجت يشبغي أاّل تخخج إاّل متحجبًة، فقج قاؿ هللا عّد وجل: 

ْجَغ َتَبخَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأْلُوَلى ﴾  ﴿ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغَّ َواَل َتَبخَّ

 " ( 33) سػرة األحداب: آية " 

وِخخشيا وعشقيا، ويبجو ذلظ كمو مشيا، فإذا ضيخ التبخج أف تمقي الخسار عمى رأسيا، وال تذّجه، فيػارؼ قبلئجىا 
 ُعُشقيا وقبلئجىا، وضيخت ضفيخة شعخىا فيي متبخجة، لحلظ التبخج يعشي إضيار الديشة: 
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َأْدَنى َأْف ُيْعَخْفَغ َفاَل  َذِلظَ ﴿ َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَظ َوَبَشاِتَظ َوِنَداِء اْلُسْؤِمِشيَغ ُيْجِنيَغ َعَمْيِيغَّ ِمْغ َجاَلِبيِبِيغَّ 
ُ َغُفػرًا َرِحيسًا ﴾  ُيْؤَذْيَغ َوَكاَف َّللَّ

 " ( 59) سػرة األحداب: آية: " 

ذكخ اإلماـ الصبخؼ أف ابغ عباس رضي هللا عشيسا 
قاؿ في تفديخ ىحه اآلية: " أمخ هللا نداء السؤمشيغ 
إذا خخجغ مغ بيػتيغ في حاجٍة أف ُيغصيغ وجػىيغ 

 رؤوسيغ بالجبلبيب، ويبجيغ عيشًا واحجة ".مغ فػؽ 
ويقػؿ دمحم بغ سيخيغ: " سألت عبيجة الدمساني عغ 
قػؿ هللا عّد وجل: ) ُيْجِنيَغ َعَمْيِيغَّ ِمْغ َجبَلِبيِبِيغَّ (، 

 فغصى وجيو ورأسو، وأبخز عيشو اليدخػ ".

 ىحا معشى اآلية، وقاؿ تعالى: 

 ُيْعَمَع َما ُيْخِفيَغ ِمْغ ِزيَشِتِيغَّ ﴾﴿ َواَل َيْزِخْبَغ ِبَأْرُجِمِيغَّ لِ 

 " ( 32) سػرة الشػر: آية "

يقػؿ القاضي أبػ الدعػد في الشيي عغ إبجاء صػت الحمي، بعج الشيي عغ إبجاء عيشيا: " مغ السبالغة في الدجِخ 
 عغ إبجاء مػضعيا ما ال يخفى ".

جًة، كمكع يعمع أف الثياب الزيقة تبخز حجع العػرة، حيشسا يبجو مغ السخأة ما يشبغي أف يخفى مشو فقج خخجت متبخ 
وأف الثياب الخقيقة تبخز لػف العػرة، وأف السذية غيخ الُسحتذسة تطيخ مفاتغ السخأة، وأف الرػت الميغ، والخزػع 
 بالقػؿ يغخؼ الخجاؿ بيا، فبل برػتيا، وال بسذيتيا، وال بزيق ثيابيا، وال بخقة ثيابيا، ىحا كمو مسا نيى عشو

 الذخع الحكيع.
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 أييا اإلخػة، قاؿ عشجما ربشا عّد وجل: 

 ﴿ َواَل ُيْبِجيَغ ِزيَشَتُيغَّ ِإالَّ َما َضَيَخ ﴾

 " ( 32) سػرة الشػر: آية " 

فسا ىػ الذيء الحؼ يطيخ مشيا عادًة، وال تدتصيع إخفاؤه ؟ إّنو شػليا، وامتبلء جدسيا، ولػف ثيابيا، ىحا مسا ال 
تدتصيع إخفاءه، لكغ الحؼ تدتصيع إخفاءه يجب أف يخفى، وىحا ما فيسو ابغ عباٍس رضي هللا عشو، وىشاؾ أدلة 

لدبلـ فيسا روػ اإلماـ أحسج عغ عائذة رضي هللا عشيا كثيخة في ىحا السػضػع، كسا قاؿ الشبّي عميو الربلة وا
 قالت: 

وَف ِبَشا َوَنْحُغ َمَع َرُسػِؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع ُمْحِخَماٌت، َفِإَذا حَ  ْكَباُف َيُسخُّ اَذْوا ِبَشا َأْسَجَلْت ِإْحَجاَنا )) َكاَف الخُّ
 َيا، َفِإَذا َجاَوَزَنا َكَذْفَشاُه (( ِجْمَباَبَيا ِمْغ َرْأِسَيا َعَمى َوْجيِ 

 ]أحسج[

 وأخخج اإلماـ الحاكع عغ أسساء بشت أبي بكخ رضي هللا عشيا قالت: " كشا نغصي وجػىشا مغ الخجاؿ ".

وفي درٍس آخخ إف شاء هللا تعالى نتابع الحجيث عغ اآلداب التي يشبغي أف تأتسخ بيا السخأة السدمسة لتحافع عمى 
ـ األوؿ لدعادة اإلنداف، وبقي  سبلمة الحياة الدوجية بيشيا وبيغ زوجيا، وكسا تعمسػف أف الحياة الدوجية ىي الُسقػِّ

ل  عميشا أال تخخج متعصخًة، وأال تطيخ زيشتيا بالرػت، وأال تختمط مع الخجاؿ، وىحا كمو إف شاء هللا تعالى نفرِّ
 فيو في درٍس قادـ إف شاء هللا.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 2 ( : اآلداب العامة لمدوجة لمحفاظ عمى الحياة الدوجية 9 - 7الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، الحسج هلل رب 
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

سعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدت
 الرالحيغ.

أييا اإلخػة السؤمشػف، مع الجرس التاسع مغ دروس الدواج اإلسبلمي، وقج وصمشا في الجرس الساضي إلى اآلداب 
 التي عمى السخأة أف تتأدب بيا، وأف تمتـد بيا كي تكػف سببًا في ديسػمة الدواج.

 مقجمات إرشادية ميسة 

 السقجمة األولى: البصػلة في الحفاظ عمى مكدب الدواج

السعشى الجقيق ىػ أف الػصػؿ إلى الذيء ليذ بصػلًة، لكغ الحفاظ عميو ىػ البصػلة، فكع مغ زواٍج عقج عقجه، 
 وبعج حيٍغ فدخ، كع مغ زواٍج انتيى إلى شبلؽ، أو إلى عجاوٍة شجيجة، فالعبخة بالحفاظ عمى الذيء.

وذكخت لكع في درٍس سابق أف الحق مغ صفاتو 
الجيسػمة، وأف الباشل مغ صفاتو الدواؿ، فإذا كشت 
مع الحق عقيجًة ومشيجًا، إذا شبقت في زواجظ أوامخ 
الحق جلَّ جبللو فإّف ىحا الدواج سيدتسخ، إذا شبقت 
في تجارتظ أوامخ الحق والحق مغ صفاتو الجيسػمة 

ا شبقت في عبلقاتظ فإّف ىحه التجارة ستددىخ، إذ
االجتساعية أوامخ الحق والحق مغ صفاتو الجيسػمة، 
فإّف فيحه العبلقات سػؼ تشسػ وتدداد، ألنظ مع 

 تعميسات الرانع، قاؿ تعالى: 
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 ﴿ َواَل ُيَشبُِّئَظ ِمْثُل َخِبيٍخ ﴾

 ) سػرة فاشخ (

فشحغ مع اآلداب التي إذا تأدبت بيا السخأة، والتدمت 
بيحه اآلداب سببًا في ديسػمة بيا كاف التداميا 

الدواج، ىل ىشاؾ أجسل مغ أف يقػؿ الدوج: لي مع 
زوجتي أربعػف عامًا أو خسدػف عامًا، ونحغ عمى 
أتعِّ وفاؽ، نتعاوف عمى تخبية األوالد، نقصف ثسار ىحا 
التفاىع أوالدًا صالحيغ، وىل مغ شيٍء يجخح الفؤاد 
تي وال كأف يقػؿ اإلنداف: لع أكغ مختاحًا مع زوج

 يػمًا واحجًا ؟

فيا أييا اإلخػة، اآلداب التي أمخ بيا الذخع السخأة السدمسة إذا التدمت بيا كاف التداميا بيا عػنًا عمى ديسػمة 
الدواج، فسا مغ زوجٍة عمى وجو األرض تػدُّ أف تصمق، وال أف يشرخؼ عشيا زوجيا، وال أف تربح ميسمًة، ال 

الدوج أو مغ شخؼ الدوجة، أؼ إذا عرى الدوج، ىي زوجة، وال ىي مصمقة، لعل أكثخ األسباب تقع مغ شخؼ 
أو عرت الدوجة، أو عريا معًا، فالدواج يربح جحيسًا ال يصاؽ، هللا جلَّ جبللو يقػؿ مخاشبًا سيجنا آدـ 

 والديجة حػاء: 

ـُ ِإفَّ َىَحا َعُجوٌّ َلَظ َوِلَدْوِجَظ َفاَل ُيْخِخَجشَُّكَسا ِمَغ اْلَجشَِّة فَ   َتْذَقى ﴾﴿ َفُقْمَشا َيا َآَد

 ) سػرة شو (

فمع يقل فتذقيا عمى حدب قػاعج الُمغة، قاؿ عمساء التفديخ: " إف شقاء الخجل شقاٌء حكسٌي لمسخأة، وإف شقاء السخأة 
 شقاٌء حكسٌي لمخجل، وإف شقاء األوالد شقاٌء حكسٌي لمػالجيغ ".

 ىحه الشقصة األولى. 
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 اليػى والػاقعالسقجمة الثانية: قبػؿ الحكع الذخعي وإف خالفو 

الشقصة الثانية التي أضعيا بيغ يجؼ ىحه الجرس، ىػ أف اإلنداف إذا سسع حكسًا شخعيًا صحيحًا اتفق عميو العمساء 
فبل يشبغي أف يحكِّع عقمو بو، كل واحج لو وضع في بيتو، ىحا زوجتو محجبة حجاًبا كامبل، ىحا حجاب غيخ 

محجبة، فبل تجعل وضعظ حكع عمى ما سأقػلو اآلف، السؤمغ كامل، ىحا حجاب غيخ مقبػؿ، ىحه الدوجة غيخ 
يتفيع الحق أواًل، الحكع الذخعي الرحيح، ويحاوؿ أف يقتخب مشو، إما بالتجريج، وإما ُشفخًة واحجة بحدب الحكسة 
والحاؿ، لكغ ال يشبغي أف تقػؿ: ىحا غيخ صحيح، وليذ معظ حجة وال دليل، إال ألنظ تفعل ىحا الذيء، وتكخه 

تكػف مكذػفًا أماـ هللا عدَّ وجل، اآلف يػجج أمامشا مدلق، إذا كاف ألحجكع وضع خاص في بيتو، أنا ما  أف
تجخمت في أوضاعكع الخاصة، ولكغ أذكخ لكع الحكع الذخعي، وما يشبغي أف نكػف عميو، أما لػ كاف اإلنداف 

آتيظ بالجليل مغ الكتاب والدشة، وال أممظ  أقّل تصبيًقا لسا سيدسع فبل يشبغي أف يقػؿ: ليذ ىحا ىػ الذخع، فأنا
 غيخ ىحا.

فالسؤمغ دائسًا خاضع لمحق، أما الحؼ يحاوؿ أف ُيخزع الحق لسداجو، أو لسا ىػ عميو فيحا إنداف يغيِّخ ويبّجؿ، 
وألصل أف تخزع لمحق، فإف لع تدتصع أف تخزع فػرًا فمظ أف تقشع زوجتظ بالحدشى، بالمَّصف، باإلحداف، 

بالحجة، بالدجخ، باإلعخاض، ىحا شأنظ، وىحا تابٌع لحكستظ، ولصبيعة زوجتظ، أما أف تحكع عمى الحكع  باليجية،
الذخعي مغ خبلؿ واقعظ فيحا غمط كبيخ، يجب أف تحكع عمى واقعظ مغ خبلؿ الحكع الذخعي، الحكع الذخعي 

ي ما أنا عميو، فالقزية أييا ىػ األصل، أنا أسيخ نحػه، وال أشمب مغ ىحا الحكع الذخعي أف يأتي إلي ليغص
 اإلخػة دقيقة ججًا. 
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 اآلداب التي تجب عمى السخأة أف تخاعييا حفاضًا عمى العالقة الدوجية

 خخوج السخأة بالحجاب الذخعي الكامل –1

ىشاؾ أفكار شائعة عشج السدمسيغ أف الػضع ىكحا، 
والحجاب ىكحا، وىحا ليذ عميو مغ سبيل، وىحا ليذ 

مأخح، ىحا كبلـ عاـ، وليذ كبلما عمسيا، عميو 
فالكبلـ العمسي ىػ الحكع الذخعي السؤيج بجليٍل 
قصعي مغ الكتاب والدشَّة الرحيحة، ىحا حكع 
الذخع، وال يدتصيع إنداف في األرض كائشًا مغ كاف 
أف يأتي في الجيغ بذيٍء مغ عشجه، فسغ أنت ؟ ومغ 
قاؿ  أنا ؟ ومغ فبلف وفبلف، وفبلف و فبلف ؟ مغ

 بخأيو في ىحا الجيغ فقج أخصأ ولػ أصاب، ال رأؼ في الجيغ، في الجيغ حكع شخعي:

ُ َوَرُسػُلُو َأْمخًا َأْف َيُكػَف َلُيُع اْلِخَيَخُة ِمْغ َأْمخِ   ِىْع﴾﴿ َوَما َكاَف ِلُسْؤِمٍغ َواَل ُمْؤِمَشٍة ِإَذا َقَزى َّللَّ

 " ( 36) سػرة األحداب: آية " 

أحيانًا يعكذ اإلنداف السقػلة، فيقتخح شيئا ليذ مغ الجيغ، ويحاوؿ أف يأتي بالشرػص التي إخػانشا الكخاـ، 
تجعسو، قػية كانت أو ضعيفة، واىية، مقػلة أو غيخ مقػلة، األصل أف ىحا ىػ رأيو في ىحا السػضػع، فيػ بيحا 

ا ديشا ججيجا، بعج أف يقخر ىحا الخأؼ يحجث ديشًا ججيجًا، ىؤالء سسػا في عمع العقيجة: أىل الخأؼ، أىل الخأؼ أحجثػ 
 ىػ اآلف يبحث عغ األدلة القػية أو الزعيفة والشرػص.

فشحغ بالعكذ، ال تشطخ إلى واقعظ، وال إلى ما أنت عميو، وال إلى ما ىي عميو زوجتظ، بل انطخ إلى الحكع 
خبلؿ واقعظ، فكل  الذخعي، واحكع عمى وضعظ مغ خبلؿ الحكع الذخعي، وال تحكع عمى الحكع الذخعي مغ

إنداف لو قشاعاتو، ولو ضخوفو، لكغ ىحا ىػ الحكع الذخعي، فأنت حاوؿ بحدب حكستظ، إما تجريجًا، أو شفخًة، 
إما إقشاعًا، أو إجبارًا، بحدب الحكسة التي تخاىا مشاسبة، لكغ قبل أف أبجأ يشبغي أف تعمع أف األصل ىػ الحكع 

 الذخعي، وأنظ تابٌع لو. 
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سشيج خصيخ ججًا، فمػ كاف عشجنا ميداف، فسغ السسكغ أف تدف كيمػيغ، وتقػؿ: ثبلثة بالخصأ، والخصأ في ال
ترػرت أنيا ثبلثة كيمػ، قمت: ثبلثة، ويسكغ أف تدف اثشي كيمػ، وتقػؿ: كيمػ، ىحا شيء يحجث، لكغ ىحا الخصأ 

سيداف، فتربح كل السػازيغ في السفخدات بديط ججًا، أما أكبخ خصأ أف يكػف في السيداف، أوقية تحت كفة ال
غمصا، فالخصأ في السيداف أخصخ مميار مخة مغ الخصأ في الػزف، فالخصأ في الػزف ال قيسة لو، غمصة واحجة أو 
غمصتاف أو ثبلث، وال يػجج إنداف معرـػ عغ الخصأ، لكغ ما ىػ الخصأ الخصيخ ؟ ىػ الخصأ في السشيج ؟ ىػ 

في الػزف سيل ججًا، إذا حرل خصًأ صػاب كثيخ، أما إذا كاف السيداف  الخصأ في السيداف ال في الػزف، الخصأ
 كمو خصأ، أو ممعػبا فيو، لػ تدف فيو مميػف حالة فكميا غمط. 

يجب عميظ دومًا أف تختعج فخائرظ، ليذ مغ الخصأ في السفخدات، ولكغ مغ الخصأ في السشيج، الخصأ في 
ة، الخصأ في األحكاـ، ىحا ىػ الخصأ القاتل، أما الخصأ في الترػر، الخصأ في السػازيغ، الخصأ في العقيج

السفخدات فميذ قاتبل، وأوضح مثل الخصأ في السيداف شيء، والخصأ في الػزف شيء آخخ، بالػزف أخصأت، يسكغ 
أف تكػف الػزنة اثشي كيمػ، وقمت، كيمػ، ويسكغ أف تكػف متدخعًا، أو في عجمة مغ أمخؾ، فالخصأ في الػزف ال 

 ر، لكغ الخصأ في السيداف يذقى صاحبو، فيػ مدتسخ.يتكخ 

أردت مغ ىحه السقجمة، أنو إذا سسعشا اآلف أحكاـ الذخع في حجاب السخأة، وفي خخوجيا، وفي اختبلشيا، وفي 
عسميا، ال يسكشظ أف تحكع عمى السػضػع مغ خبلؿ واقعظ، فتطغ أنظ عمى حق، وأنت عمى صػاب، وىحه 

تفكيخ ساذج، تفكيخ غيخ عمسي، تفكيخ جيمي، ىحا ىػ الحكع الرحيح، ولكغ حاوؿ األحكاـ غيخ صحيحة، ىحا 
 أف تقخب إما تجريجًا أو شفخًة مغ الحكع الذخعي الرحيح.

 عشجما قاؿ ربشا عدَّ وجل: 

ْجَغ َتَبخَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأْلُوَلى ﴾  ﴿ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغَّ َواَل َتَبخَّ

 " ( 33) سػرة األحداب: آية " 

نيى هللا سبحانو وتعالى عغ خخوج السخأة متبخجًة، شبعًا حيشسا أمخىا أف تقخَّ في البيت ما مشعيا أف تخخج، لكغ 
سسح ليا أف تخخج لحاجة، أما إذا خخجت لحاجة فالخخوج ال لمخخوج، كأف تقػؿ: أصابشي السمل، أريج الخخوج، 

 ليذ لو معشى.ىحه عشج السخأة ليدت واردًة إشبلقًا، فيحا كبلـ 
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 ﴿ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغَّ ﴾

 " ( 33) سػرة األحداب: آية " 

 ما ىػ التبخُّج ؟

أما إذا أردتغ الخخوج مغ البيت فبل تبخجغ، ما ىػ 
التبخج ؟ يقػؿ أحج العمساء: " التبخج أف تمقي السخأة 
الخسار عمى رأسيا، وال تذجه، فيػارؼ قبلئجىا وقخشيا 

 مشيا ".وعشقيا، ويبجو ذلظ 

ىشاؾ غصاٌء عمى رأسيا، لكغ غيخ مذجود سائب، 
ىحا الغصاء الدائب بجا مشو قبلئجىا وقخشيا وعشقيا، 
ىحا ىػ التبخج، صحيح أّف عمى رأسيا غصاء، لكشو 
غيخ محكع، وغيخ مذجود، يطيخ مغ السخأة الديشة 

 التي يشبغي أف تختفي، قاؿ تعالى:

ْجَغ َتَبخَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأْلُوَلى ﴾﴿ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغَّ َواَل تَ   َبخَّ

 " ( 33) سػرة األحداب: آية " 

يقػؿ أحج العمساء: " حـخ هللا تعالى عمى السخأة السدمسة أف تخخج وخسارىا غيخ مذجوٍد عمى رأسيا، وُسسي ىحا 
 الخخوج في مثل ىحه الرػرة تبخج الجاىمية األولى ".

 سخأة بعس مفاتشيا.ىحا ىػ التبخج، أف يبجو مغ ال

وأمخ هللا سبحانو وتعالى أف تخخج الشداء متحجبات، عشجنا نيي عغ التبخج، ىحا الحكع الدمبي، الحكع اإليجابي 
 أمخ هللا سبحانو وتعالى الشداء أف يخخجغ متحجباٍت، لقػلو تعالى:
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ِمِشيَغ ُيْجِنيَغ َعَمْيِيغَّ ِمْغ َجاَلِبيِبِيغَّ َذِلَظ َأْدَنى َأْف ُيْعَخْفَغ َفاَل ﴿ َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَظ َوَبَشاِتَظ َوِنَداِء اْلُسؤْ 
ُ َغُفػرًا َرِحيسًا ﴾  ُيْؤَذْيَغ َوَكاَف َّللَّ

 ) سػرة األحداب (

 وجػب تغصية وجو السخأة وأدلة ذلظ – 2

يشقل اإلماـ الصبخؼ عغ ابغ عباٍس رضي هللا عشيسا 
في تفديخ ىحه اآلية قػلو: " أمخ هللا نداء السؤمشيغ 
إذا خخجغ مغ بيػتيغ في حاجٍة أف يغصيغ وجػىيغ 
 مغ فػؽ رؤوسيغ بالجبلبيب، ويبجيغ عيشًا واحجة ". 
ويقػؿ دمحم بغ سيخيغ: سألت عبيجة الدمساني عغ قػؿ 

ِنيَغ َعَمْيِيغَّ ِمْغ َجبَلِبيِبِيغَّ ( فغصى هللا عّد وجل: ) ُيجْ 
 وجيو ورأسو، وأبخز عيشو اليدخػ. 

 يقػؿ عالٌع آخخ، وىػ القاضي أبػ الدعػد في قػلو تعالى: 

 ﴿ َواَل َيْزِخْبَغ ِبَأْرُجِمِيغَّ ِلُيْعَمَع َما ُيْخِفيَغ ِمْغ ِزيَشِتِيغَّ ﴾

 " ( 32) سػرة الشػر: آية " 

" في الشيي عغ إبجاء صػت الحمي بعج الشيي عغ إبجاء عيشيا مغ السبالغة في الدجخ عغ إبجاء مػضعيا ما ال 
 يخفى ". 

ىحا كبلـ دقيق ججًا، كأف يكػف في األرجل خمخاؿ، الدػار في السعرع، والخمخاؿ في الخجل، فإذا ضخبت السخأة 
عغ صػت الخمخاؿ فسا قػلظ في الشيي عغ  بخجميا في السذي سسع صػت خمخاليا، إذا كاف ىشاؾ نييٌ 

الخمخاؿ ذاتو ؟ وإذا كاف ىشاؾ نيٌي عغ الخمخاؿ ذاتو فسا قػلظ بسػضع الخمخاؿ بسػضع الديشة ؟ ىحا ما يقػلو 
القاضي أبػ الدعػد: " في الشيي عغ إبجاء صػت الحمي بعج الشيي عغ إبجاء عيشيا مغ السبالغ في الدجخ عغ 

 خفى ".إبجاء مػضعيا ما ال ي
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الرػت مشيي عشو، فعيغ الحمي الخمخاؿ مغ باب أولى، فسػضع الخمخاؿ مغ باب أولى، فأنت مشيي عغ 
 الثالثة، أؼ عغ الرػت.

 ال أحج يقػؿ: األستاذ شجد كثيًخا، ليذ ىحا تذجيجا، والسؤمغ ال يذج حتى، وال يحل، ىحا ىػ الحكع الذخعي.
 ج هللا بغ عباس يخػ: " أف تغصي السخأة وجييا ورأسيا ".اآلف حكٌع آخخ، وىػ أف حبخ األمة سيجنا عب

وىكحا قاؿ عامة السفدخيغ، يقػؿ أبػ بكخ الجراص:" في ىحه اآلية داللٌة عمى أف السخأة مأمػرة بدتخ وجييا عغ 
 األجشبييغ، وإضيار الدتخ والعفاؼ عشج الخخوج، لئبل يصسع أىل الخيب فييغ ".

 اَل ُيْبِجَف ِزيَشَتُيغَّ (.ىحا معشى قػؿ هللا تعالى: ) وَ 

ويقػؿ العبلمة الشيدابػرؼ. " كانت الشداء في أوؿ اإلسبلـ عمى عادتيغ في الجاىمية، فأمخف بمبذ األردية 
 والسبلحف، وستخ الخأس والػجػه ".

سبلحفيغ إذا بخزف ويقػؿ القاضي البيزاوؼ: ) ُيْجِنيَغ َعَمْيِيغَّ ِمْغ َجبَلِبيِبِيغَّ (، أؼ يغصيغ وجػىيغ وأبجانيغ ب
 لحاجة ".

 روػ اإلماـ أحسج عغ عائذة رضي هللا عشيا قالت: 

وَف ِبَشا، َوَنْحُغ َمَع َرُسػِؿ َّللَِّ  ْكَباُف َيُسخُّ )) َكاَف الخُّ
َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع ُمْحِخَماٌت، َفِإَذا َحاَذْوا ِبَشا َسَجَلْت 

َيا َعَمى َوْجِيَيا، َفِإَذا َجاَوُزوَنا ِإْحَجاَنا ِجْمَباَبَيا ِمْغ َرْأِس 
 َكَذْفَشاُه (( 

 ]أحسج[

وأخخج اإلماـ الحاكع عغ أسساء بشت أبي بكخ رضي هللا عشيسا قالت: >>كشا نغصي وجػىشا مغ الخجاؿ، وكشا 
 نستذط قبل ذلظ في اإلحخاـ <<.
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عميو عمساء السدمسيغ، وإذا كاف ُيْخمز مغ ىحا أف ستخ الػجو مغ صمب الجيغ، وىػ الحكع الذخعي الحؼ ىػ 
ىشاؾ خبلٌؼ في ىحا، فيشاؾ اتفاٌؽ عمى أف السخأة الذابة فتشتيا في وجييا، ويشبغي أف تدتخ وجييا باتفاؽ العمساء 

 قاشبًة.
ىشاؾ مغ يقػؿ: السخأة ترمي ووجييا مكذػؼ، ويجاىا مكذػفتاف، إذًا ىحه عػرة السخأة، الػجو ليذ بعػرٍة، وكحلظ 

نيسا تكذفيسا في الربلة، يقػؿ ابغ القيع في رد ىحه الذبو: " ىحا إنسا ىػ في الربلة ال في الشطخ، اليجاف، أل
فإف العػرة عػرتاف، عػرٌة في الشطخ، وعػرٌة في الربلة، فالحخة ليا أف ترمي مكذػفة الػجو والكفيغ، وليذ ليا 

 أف تخخج في األسػاؽ ومجامع الشاس كحلظ، وهللا أعمع".

 أعبلـ السػقعيغ عغ رب العالسيغ [] كتاب 

 شبية والجػاب عشيا

اآلف ىشاؾ شبيًة مفادىا أف ىحا األمخ مػجو إلى نداء الشبي عميو الربلة والدبلـ، والقاعجة األصػلية في فيع 
السؤمشيغ بسا الشرػص أف أؼ أمٍخ خػشب بو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يشدحب بذكٍل حكسٍي عمى كل السؤمشيغ، ألف هللا أمخ 

أمخ بو السخسميغ، والشبي ملسو هيلع هللا ىلص قجوة، فاألمخ السػجو إليو يشدحب عمى أتباعو السؤمشيغ بذكل قصعي، وال بج ِمغ 
دليل فخعي واضح عمى أف ىحا الذيء خاٌص بالشبي عميو الربلة والدبلـ، فأؼ أمخ عاـ مػجو لمشبي عميو 

 ىحا األمخ خاٌص بو فاألمخ عاـ، وعمى كل السؤمشيغ أف يأتسخوا بو. الربلة والدبلـ ليذ فيو دليل عمى أف
 يقػؿ أبػ بكخ الجراص في تفديخ ىحه اآلية: 

 ﴿ َوِإَذا َسَأْلُتُسػُىغَّ َمَتاعًا َفاْسَأُلػُىغَّ ِمْغ َوَراِء ِحَجاٍب ﴾

فيو، وفي غيخه، إذا كشا  " ىحا الحكع وإف ندؿ خاصًا في الشبي صمى هللا عميو وسمَّع وأزواجو، فالسعشى عاـٌ 
 مأمػريغ بإتباعو واالقتجاء بو، إال ما خز هللا بو نبيو دوف أمتو ".

فالذيء الخاص بالشبي معو دليل واضح، دليل خرػصيتو، لكغ إذا لع يػجج دليل خرػصية فاألمخ مػجو لمشبي 
 عميو الربلة والدبلـ ومػجٌو حكسًا لكل السؤمشيغ، لحلظ اآلية: 
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 َيا الشَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَظ َوَبَشاِتَظ َوِنَداِء اْلُسْؤِمِشيَغ ُيْجِنيَغ َعَمْيِيغَّ ِمْغ َجاَلِبيِبِيغَّ ﴾﴿ َيا َأيُّ 

 " ( 59) سػرة األحداب: آية " 

 لقج روػ ابغ أبي حاتع عغ أـ سمسة رضي هللا عشيا قالت: لسا ندلت ىحه اآلية: 

 أِلَْزَواِجَظ َوَبَشاِتَظ َوِنَداِء اْلُسْؤِمِشيَغ ُيْجِنيَغ َعَمْيِيغَّ ِمْغ َجاَلِبيِبِيغَّ ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ ُقْل 

>>خخج نداء األنرار كأف عمى رؤوسيغ الغخباف مغ الدكيشة، وعمييغ أكديٌة سػٌد يمبدشيا <<، ىحا نقل عغ 
 تفديخ ابغ كثيخ.

 اآلف.

َفاْسَأُلػُىغَّ ِمْغ َوَراِء ِحَجاٍب ﴿ َوِإَذا َسَأْلُتُسػُىغَّ َمَتاعًا 
 َذِلُكْع َأْشَيُخ ِلُقُمػِبُكْع ﴾

 " ( 53) سػرة األحداب: آية " 

قاؿ: يقػؿ القاضي أبػ الدعػد في تفديخ ىحه اآلية: 
" أؼ ما ذكخ مغ عجـ الجخػؿ بغيخ إذٍف، وعجـ 
االستئشاس لمحجيث عشج الجخػؿ، وسؤاؿ الستاع مغ 

مغ الخػاشخ الذيصانية، فإذا  وراء حجاب أكثخ تصييخاً 
 كاف سؤاؿ الستاع مغ وراء الحجاب أكثخ تصييخًا مغ الخػاشخ الذيصانية فسا الدبب في استثشاء بقية الشداء ". 
إذا الرحابية الجميمة أـ السؤمشيغ إذا سألتيا حاجًة فاسأليا مغ وراء حجاب، ألف ذلظ أشيخ لقمبظ وقمبيا، فسا 

حابيًة، وليدت أـ السؤمشيغ، ولع تمتِق بخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، السخأة التي ىي زوجة رسػؿ هللا، القػؿ في امخأًة ليدت ص
 وىي حكسًا أـ السؤمشيغ، وىي الصاىخة العفيفة الحراف قاؿ هللا عدوجل ليا: 

 ﴿ َذِلُكْع َأْشَيُخ ِلُقُمػِبُكْع َوُقُمػِبِيغَّ ﴾

 " ( 53) سػرة األحداب: آية " 
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لقػؿ في امخأٍة ليدت صحابيًة، وليدت أـ السؤمشيغ، وليدت في شيارة وعفة وإيساف الرحابيات الجميبلت ؟ فسا ا
 ىحا كبلـ كالذسذ واضح.

 عجـ خخوج السخأة متعصخة  – 3

األدب التالي ألدب الحجاب: أال تخخج السخأة متعصخًة، 
فقج أرشج الشبي عميو الربلة والدبلـ إلى أف شيب 

أف يطيخ لػنو، وأف يختفي ريحو، وأف  الشداء يشبغي
 شيب الخجاؿ يشبغي أف يطيخ ريحو، ويختفي لػنو.
أكسل شيب لمخجل ليذ لو لػف، لكغ لو رائحة، أما 
شيب الشداء ليذ لو رائحة، لكغ لو لػف، يقػؿ عميو 
الربلة والدبلـ فيسا رواه اإلماـ التخمحؼ َعْغ َأِبي 

 ُىَخْيَخَة: 

 ا َضَيَخ ِريُحُو َوَخِفَي َلْػُنُو، َوِشيُب الشَِّداِء َما َضَيَخ َلْػُنُو َوَخِفَي ِريُحُو (( )) ِشيُب الخَِّجاِؿ مَ 

ونيى الشبي عميو الربلة والدبلـ أف تخخج السخأة وىي مدتعصخة، فقج روػ اإلماـ أبػ داود في سششو عغ أبي 
ال تطشػا أف مػضػع العصخ في الصخيق شيء مػسى رضي هللا عشو عغ الشبي صمى هللا عميو وسمَّع قاؿ ػ دققػا، 

وىػ بمػػ عامة، فيحا مغ الكبائخ، أؼ أف السخأة إذا خخجت مدتعصخة خخجت زانية، انتبيػا، بشاتكع ندائكع، يقػؿ 
 عميو الربلة والدبلـ:

ـِ ِلَيِجُجوا ِريَحَيا َفِيَي َكَحا وَ  ْت َعَمى اْلَقْػ  َكَحا، َقاَؿ َقْػاًل َشِجيًجا (( ))ِإَذا اْسَتْعَصَخِت اْلَسْخَأُة َفَسخَّ

 وفي روايٍة عشج الشدائي: 

 )) فيي زانية (( 
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ويقػؿ شارح ىحا الحجيث: " سساىا الشبي زانية مجازًا، ألنيا رغَّبت الخجاؿ في نفديا، فأقل ما يكػف ىحا سببًا 
 لخؤيتيا ". 

الخيح العصخ ؟ فأقل شيء بالسخأة فإذا شعخ الخجل أف ىشاؾ رائحة عصخة يمتفت، ويتداءؿ: مغ صاحب ىحا 
الستعصخة أنيا تمفت الشطخ إلييا، الخائحة تدػؽ الػجو إلى الشطخ إلى صاحبة ىحا العصخ، سساىا الشبي زانية، 
شبعًا زانيًة مجازًا، ألنيا رغَّبت الخجاؿ في نفديا، فأقّل ما يكػف ىحا سببًا لخؤيتيا، وىي زنا العيغ، العيغ تدني 

 وزناىا الشطخ.

 يبجو أف امخأة وقعت في خصأ في عيج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف ليا ريح شيِّب، فدأليا أبػ ىخيخة َفَقاَؿ:

اِسِع َسِسْعُت ِحبِّي َأَبا اْلقَ  َيا َأَمَة اْلَجبَّاِر، ِجْئِت ِمَغ اْلَسْدِجِج ؟ َقاَلْت: َنَعْع، َقاَؿ: َوَلُو َتَصيَّْبِت ؟ َقاَلْت: َنَعْع، َقاَؿ: ِإنِّي
 َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ: 

 )) ال ُتْقَبُل َصالٌة الْمَخَأٍة َتَصيََّبْت ِلَيَحا اْلَسْدِجِج َحتَّى َتْخِجَع َفَتْغَتِدَل ُغْدَمَيا ِمَغ اْلَجَشاَبِة (( 

ع العصخ خارج فتتصيب، وأف تأتي لمسدجج ىحا سػء فيع مشيا، ولػ أنيا أتت بيت هللا عدَّ وجل غدمت مػض
البيت، مسشػع في نطاـ اإلسبلـ، ألف العصخ يمفت الشطخ، والشطخ يػقع في زنا العيغ، وىي الدبب، ألنيا ىي 

 التي رغَّبت في نفديا. 

والشقصة الجقيقة أف الشبي عميو الربلة والدبلـ حيشسا نيى الخجاؿ عغ مشع الشداء مغ الحزػر في السداجج، 
قيا أف تأتي إلى السدجج، وبعج قميل تخوف أنو ُيصَمب أف يكػف مكاف الشداء بعيجا عغ معشى ذلظ أّف السخأة مغ ح

الخجاؿ، وأف يكػف الشداء ليع مجخل خاص، ومكاف خاص فيو كل وسائل الخاحة، فإذا نيى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص الخجاؿ عغ 
الحجيث الرحيح عغ ابغ عسخ الحؼ  مشع الشداء مغ الحزػر في السداجج، حيث يقػؿ عميو الربلة والدبلـ في

 رواه اإلماـ مدمع:

 ))ال َتْسَشُعػا ِإَماَء َّللَِّ َمَداِجَج َّللَِّ (( 
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فقج نيى كحلظ السخأة إذا استعصخت عغ الحىاب إلى السدجج، بالسقابل ىحه التي تأتي بيت هللا بأكسل ثياب، أو 
َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو  بأكسل حخكات، دوف أف يكػف ىشاؾ أؼ شيء يمفت الشطخ، َعغْ 

 َوَسمََّع: 

 )) َأيَُّسا اْمَخَأٍة َأَصاَبْت َبُخػًرا َفاَل َتْذَيْج َمَعَشا اْلِعَذاَء اآْلِخَخَة (( 

 ]مدمع[

بالسخأة التي تحىب إلى األسػاؽ، ىشا تعميق لصيف: إذا مشعت السخأة مغ الحىابِ إلى السدجج ألنيا متعصخة فكيف 
 وتذتخؼ حاجاتيا مغ الخجاؿ األجانب، وىي في أبيى زيشة، وىي مدتعصخة ؟!

 عجـ إضيار الديشة بالرػت  – 4

ومغ اآلداب التي يشبغي عمى السخأة أف تتأدب بيا حفاضًا عمى زواجيا، وعمى سعادتيا الدوجية، أال تطيخ زيشتيا 
 بالرػت، قاؿ تعالى:

 َيْزِخْبَغ ِبَأْرُجِمِيغَّ ِلُيْعَمَع َما ُيْخِفيَغ ِمْغ ِزيَشِتِيغَّ ﴾ ﴿ َواَل 

 " ( 32) سػرة الشػر آية " 

أحج السفدخيغ األفاضل يعمِّق عمى ىحه اآلية يقػؿ: " إنيا لسعخفٌة عسيقٌة بتخكيب الشفذ البذخية، وانفعاالتيا، 
الذيػات مغ العياف، وكثيخوف تثيخ شيػاتيع رؤية ححاء السخأة واستجاباتيا، فإف الخياؿ ليكػف أحيانًا أقػػ في إثارة 

 أو ثػبيا أو حمييا ".

، إذا دخل إنداف أجشبي فبل يشبغي أف يخػ في ىحه الغخفة ثياب امخأة، وىحا  أحيانًا يكػف اإلنداف في غخفة الشـػ
 ىػ األكسل، حاجات السخأة تثيخ الخياؿ إلى مػاضعيا.
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أحيانًا أقػػ في إثارة الذيػات مغ العياف، وكثيخوف تثيخ شيػاتيع حاجات السخأة، أكثخ مسا " فإف الخياؿ ليكػف 
تثيخىا السخأة نفديا، وسساع وسػسة الحمي، أو شع شحا العصخ مغ بعيج، قج يثيخ حػاس الخجاؿ أكثخ مسا يثيخىع 

 مشطخ السخأة نفديا ".

 مى الػاقع أحيانًا مبالغات ىػ بعيٌج عشيا كثيخًا.أحيانًا يكػف الػاقع أقل مغ الخياؿ، فالخياؿ يزفي ع

" وىحه اآلية فييا داللٌة عمى أفَّ السخأة مشييٌة عغ رفع صػتيا بالكبلـ، بحيث يدسع ذلظ األجانب، إذا كاف صػتيا 
 أقخب إلى الفتشة مغ صػت خمخاليا". 

تًا فاتشًا ؟!! لحلظ صػت السخأة إذا كاف صػت الخمخاؿ مسشػعا أف يدسع، فسا قػلظ برػتيا ىي، وقج يكػف صػ 
 عػرة ولػ أذَّنت. 

واآلف انتبيػا إلى األحكاـ الفقيية، السخأة إذا اقتجت بدوجيا أو بخجل، قج يكػف ىحا الخجل أباىا أو أخاىا، ىحا 
ما شيء مذخوع، وسيا اإلماـ عغ القعػد، أو سيا بتخؾ واجب، يقػؿ الخجل السقتجؼ: سبحاف هللا ! يحكِّخ اإلماـ، أ
أف تقػؿ السخأة في الربلة: سبحاف هللا ! فرػتيا عػرة، قاؿ: ليا الترفيق، إذا فعمت ىحا، أؼ نبيت الخجل إلى 

 أف ىشاؾ خمل في الربلة.

 روػ اإلماـ ابغ ماجة عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

 مشَِّداِء (( ))التَّْدِبيُح ِلمخَِّجاِؿ، َوالتَّْرِفيُق لِ 

وىحا مبالغًة في عجـ إضيار صػت السخأة، وقج سسعت في ببلد السغخب أف قجيسًا كاف إذا شخؽ الباب الخجل ال 
تقػؿ السخأة: َمغ الصارؽ ؟ بل تزخب عمى الباب ضخبات تذيخ إلى أف نحغ وراء الباب، مغ تخيج ؟ لئبل يدسع 

 صػتيا.
 ليذ عمى الشداء أف تخفع صػتيا بالتمبية ".ويقػؿ ابغ قجامة: قاؿ ابغ عبج البخ: " 

في أثشاء الحج أو العسخة كاف الشداء الجاىبلت يخددف الجعاء الحؼ يجعػ بو مغ يقػدىغ برػٍت أعمى مغ صػت 
الجاعي، وأعمى مغ كل الخجاؿ، وىحا جيٌل فاضٌح بأحكاـ الحج، ليذ عمى السخأة أف تخفع صػتيا بالتمبية، عمييا 
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دسعيا ىي فقط، أما رفع الرػت فإف صػتيا عػرة، أيزًا ىحا مسا نيى عشو الشبي عميو أف تمبي برػٍت ت
 الربلة والدبلـ.

" أجسع العمساء عمى أف الدشة في السخأة أال تخفع صػتيا، وإنسا عمييا أف تدسع نفديا، وبيحا قاؿ عصاء ومالظ 
 ة الفتشة، لحلظ ال يدغُّ ليا آذاٌف وال إقامة ".واألوزاعي والذافعي وأصحاب الخأؼ، وإنسا كخه ليا رفع الرػت مخاف

إّف السخأة في البيت ال تؤذف وال تقيع، ألف صػتيا عػرة، " وإذا سيا اإلماـ عغ واجٍب مغ واجبات الربلة، ليا 
 الترفيق ولو التدبيح "، ىحا كّمو يشدجع مع أف صػت السخأة عػرة.

ـُ اختالط السخأة بالخجاؿ – 5  عج

التي يشبغي أف تخعاىا السخأة حفاضًا عمى ومغ اآلداب 
سعادتيا الدوجية، عجـ االختبلط بالخجاؿ، فتسكيغ 
الشداء مغ االختبلط بالخجاؿ أصل كلُّ بميٍة وشخ، لػ 
تتبعت أكثخ السذكبلت الكبيخة التي سببيا السخأة 
لػججَت أف ىحه السذكمة بجأت مغ خمػٍة أو مغ 

 اختبلط.
 

الداحل ليقزػا أسبػًعا أو أسبػعيغ، األسختاف رجعتا إلى الذاـ، وحرل شبلؽ بيغ ىشاؾ أسختاف ذىبتا إلى 
األسختيغ، فييسا سبعة أوالد فييا، فقج أصبح بيشيع اختبلط، الدوج األوؿ أعجبتو زوجة الثاني، والثاني بالعكذ، 

في كلِّ جخيسٍة أو مذكمٍة  فحيشسا يختمط الخجاؿ بالشداء تقع السفاسج والذخور، وكسا يقػؿ ضباط األمغ الجشائي:
فتر عغ السخأة، وراء كل مذكّمة شبعًا، كسا أف وراء كل إنداف مػفق في حياتو امخأٌة تعيشو عمى ىحا التػفيق، 

 أيزًا وراء كّل إنداف وقع في مأساة في حياتو امخأة أغختو باالنحخاؼ.

لصخيق مخرػص، أؼ إذا كاف الصخيق وقج وجو الشبي عميو الربلة والدبلـ الشداء أف يسذيغ في جدٍء مغ ا
 .أف تسذي في مكاف بعيج عغ الخجاؿمددحسًا بالخجاؿ فعمى السخأة 
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 ﴿ َقاَؿ َما َخْصُبُكَسا ﴾

 بشتا سيجنا شعيب 

 ﴿ َقاَلَتا اَل َنْدِقي َحتَّى ُيْرِجَر الخَِّعاُء َوَأُبػَنا َشْيٌخ َكِبيٌخ ﴾

 ]سػرة القرز[

 بالخجاؿ، بقيتا في جانٍب، والخجاؿ في جانب، قاؿ عميو الربلة والدبلـ لمشداء:بشتا سيجنا شعيب ما اختمصتا 

 )) اْسَتْأِخْخَف، َفِإنَُّو َلْيَذ َلُكغَّ َأْف َتْحُقْقَغ الصَِّخيَق، َعَمْيُكغَّ ِبَحافَّاِت الصَِّخيِق... (( 

 ) مغ سشغ أبي داود( 

 ة السؤمشة الصاىخة العفيفة تجتشب ىحا االزدحاـ قاؿ:فإذا ىشاؾ مجتسع مغ الخجاؿ، وكاف فيو ازدحاـ فالسخأ 

 )) َفَكاَنِت اْلَسْخَأُة َتْمَتِرُق ِباْلِجَجاِر، َحتَّى ِإفَّ َثْػَبَيا َلَيَتَعمَُّق ِباْلِجَجاِر ِمْغ ُلُرػِقَيا ِبِو (( 

بابًا لجخػؿ السدجج، واآلف يػجج باب مغ شجة اتباعيا لدشة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ، والشبي عميو الربلة والدبلـ خرز 
 الشداء في الحـخ السجني.

 وفي سشغ ابغ داود َعِغ اْبِغ ُعَسَخ رضي هللا عشيسا قاؿ: قاؿ عميو الربلة والدبلـ:

 )) َلْػ َتَخْكَشا َىَحا اْلَباَب ِلمشَِّداِء (( 

الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ىحا الباب لمشداء، فمع يجخل سيجنا عبج هللا بغ عسخ مغ ىحا الباب حتى مات، فرارت سشة، ألف 
وفي أكثخ السداجج والحسج هلل ىشاؾ جشاح لمشداء بباب مدتقل، ومخافق مدتقمة، بغيخ اختبلط أبجًا، أيزًا مغ أجل 
 عجـ االختبلط بالخجاؿ، يشبغي أف تكػف صفػؼ الشداء مشفرّمة عغ صفػؼ الخجاؿ، حتى لػ أنيا امخأٌة واحجة.

ـٍ َص وروػ ا َتُو ُمَمْيَكَة َدَعِت الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع ِلَصَعا  َشَعْتُو َلُو َقاَؿ:إلماـ أحسج َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َأفَّ َججَّ
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)) َفَأَكَل ُثعَّ َقاَؿ: ُقػُمػا َفؤُلَصمَِّي َلُكْع، َقاَؿ: َفُقْسُت ِإَلى 
ِمْغ ُشػِؿ َما َلِبَث َفَشَزْحُتُو ِبَساٍء، َحِريٍخ َلَشا َقِج اْسَػدَّ 

ـَ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع، َوَصَفْفُت َأَنا  َفَقا
َواْلَيِتيُع َوَراَءُه، َواْلَعُجػُز َوَراَءَنا، َفَرمَّى َلَشا َرْكَعَتْيِغ، ُثعَّ 

 اْنَرَخَؼ ((

 ]أحسج[

 

إذا حاذت الخجاؿ في الرف فدجت الربلة، فانطخ إلى دقة عجـ وقفت زوجتو في صف مدتقل، فالسخأة 
االختبلط حتى في الربلة، ولػ أنيا قخيبة، السخأة ليا صف خاص، وكسا ذكخ رسػؿ هللا صمَّى هللا عميو وسمَّع في 

 سشغ ابغ ماجة َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع:

ُلَيا، َوَشخَُّىا آِخُخَىا ((  ُلَيا، َوَخْيُخ ُصُفػِؼ الخَِّجاِؿ َأوَّ  )) َخْيُخ ُصُفػِؼ الشَِّداِء آِخُخَىا، َوَشخَُّىا َأوَّ

في الخجاؿ بالعكذ، خيخىا أوليا، وشخىا أخخىا، في الشداء خيخىا أوليا، وشخىا أخخىا، أؼ خيخىا ما كاف بعيجًا 
 عغ الخجاؿ.

لسؤمشات يحخصغ عمى أال يختمصغ وكانت الشداء ا
بالخجاؿ وقت الصػاؼ، ىحا الصػاؼ صجر بطيخ، 
وكتف بكتف، رجاؿ ونداء، ىحا بعيجًا عغ روح 
الذخيعة اإلسبلمية، فيشاؾ دراسات لكشيا لع تشجح 
حتى اآلف، ولكشيا نجحت في السدجج الشبػؼ، اآلف 
في السدجج الشبػؼ ليذ ىشاؾ اختبلط أبجًا، باٌب 

ء، وحيٌِّد خاص لمشداء، وججر مانعة خاص لمشدا
لمشداء، ومػقٌف أماـ رسػؿ هللا لمشداء خاص، 
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فالقزية ُحّمت حبًل جحريًا في الحـخ الشبػؼ الذخيف، لكغ نخجػ هللا سبحانو وتعالى أف تحلَّ حبًل جحريًا في الحـخ 
 السكي حيث ال يداؿ ىشاؾ اختبلط.

  عشيا كانت:وقج روت كتب الحجيث أف الديجة عائذة رضي هللا

 )) َتُصػُؼ َحْجَخًة ِمَغ الخَِّجاِؿ ال ُتَخاِلُصُيْع (( 

 ) مغ صحيح البخارؼ( 

 أؼ في زاوية بعيجة عغ الخجاؿ ال تخالصيع. 

اآلف ىشاؾ نقصة دقيقة ججًا، إذا صّمت الشداء وراء الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ، متى كغَّ يقسغ مغ السدجج ؟ بعج أف يدّمع، ويحىبغ 
إلى البيت، ففي سّشة العذاء والػتخ فالشداء بذكٍل خاص أعصاىغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص تػجييًا أف يقسغ مغ الربلة بعج 

 التدميع فقط، حتى يحىبغ إلى بيػتيغ، دوف أف يختمط الخجاؿ بالشداء.

َـّ َسَمَسَة َزْوَج الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو   َوَسمََّع َأْخَبَخْتَيا روػ اإلماـ البخارؼ عغ ُأ

َغ، َوَثَبَت َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى )) َأفَّ الشَِّداَء ِفي َعْيِج َرُسػِؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع ُكغَّ ِإَذا َسمَّْسَغ ِمَغ اْلَسْكُتػَبِة ُقسْ 
ـَ الخَِّجاُؿ (( َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع، َوَمْغ َصمَّى ِمَغ الخَِّجاِؿ َما َشاَء َّللَُّ  ـَ َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقا  ، َفِإَذا َقا

الخجاؿ متى يقػمػف ؟ إذا قاـ رسػؿ هللا، أما الشداء فكغ يقسغ مغ الربلة فػر التدميع، ويحىبغ إلى بيػتيغ لئبل 
 يختمصغَّ بالخجاؿ.
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 عجـ سفخ السخأة إال مع ذي َمْحَخـ – 6

السػضػع األخيخ في آداب السخأة، أاّل تدافخ إال 
، روػ اإلماـ البخارؼ عغ أبي سعيج  ومعيا ذو محـخ

 الخجرؼ رضي هللا عشو قاؿ:

َأْرَبٌع َسِسْعُتُيغَّ ِمْغ َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع، َأْو 
ُثُيغَّ َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ َعمَ  ْيِو َوَسمََّع، َقاَؿ: ُيَحجِّ

 َفَأْعَجْبَشِشي َوآَنْقَشِشي: 

 

ْصِخ َواأَلْضَحى، َوال )) َأْف ال ُتَداِفَخ اْمَخَأٌة َمِديَخَة َيْػَمْيِغ َلْيَذ َمَعَيا َزْوُجَيا، َأْو ُذو َمْحَخـٍ، َوال َصْػـَ َيْػَمْيِغ اْلفِ 
ْسُذ، َوال ُتَذجُّ الخَِّحاُؿ ِإال ِإَلى َصالَة َبْعَج َصالَتْيِغ َبْعَج اْلَعْرِخ َحتَّى َتْغُخَب ا ْبِح َحتَّى َتْصُمَع الذَّ ْسُذ َوَبْعَج الرُّ لذَّ

ـِ َوَمْدِجِجي َوَمْدِجِج اأَلْقَرى ((   َثالَثِة َمَداِجَج َمْدِجِج اْلَحَخا

 َع َقاَؿ: ويخوؼ اإلماـ مالظ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمَّ 

ـٍ َوَلْيَمٍة ِإال َمَع ِذي َمْحَخـٍ  ـِ اآلِخِخ ُتَداِفُخ َمِديَخَة َيْػ  ِمْشَيا (( )) ال َيِحلُّ الْمَخَأٍة ُتْؤِمُغ ِباَّللَِّ َواْلَيْػ

 َوَسمََّع: وروػ اإلماـ البخارؼ َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضي َّللاَّ َعْشيَسا َقاَؿ: َقاؿ الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيوِ 

 )) ال ُتَداِفِخ اْلَسْخَأُة ِإال َمَع ِذي َمْحَخـٍ، َوال َيْجُخُل َعَمْيَيا َرُجٌل ِإال َوَمَعَيا َمْحَخـٌ (( 

يقػؿ اإلماـ الشػوؼ في شخح ىحه األحاديث، قاؿ البييقي: "كأنو ملسو هيلع هللا ىلص سئل عغ السخأة أف تدافخ ثبلثًا بغيخ محـخ ؟ 
وسئل عغ سفخىسا يػميغ بغيخ محـخ ؟ قاؿ: ال، وسؤؿ عغ سفخىا يػمًا ؟ قاؿ: ال "، أؼ ال تدافخ فقاؿ: ال، 

.  مصمقًا إال مع زوجيا، أو مع ذؼ محـخ
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 والحجيث اآلخخ: 

 )) ال تحجّغ امخأٌة إال ومعيا ذو محـخ (( 

 َسِسَع الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ:وروؼ اإلماـ البخارؼ َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضي َّللاَّ َعْشيَسا َأنَُّو 

ـَ َرُجٌل َفَقاَؿ: َيا َرُسػؿَ  َّللَِّ، اْكُتِتْبُت ِفي َغْدَوِة َكَحا  ))ال َيْخُمَػفَّ َرُجٌل ِباْمَخَأٍة، َوال ُتَداِفَخفَّ اْمَخَأٌة ِإال َوَمَعَيا َمْحَخـٌ، َفَقا
ًة َقاَؿ: اْذَىْب َفُحجَّ َمَع اْمَخَأِتَظ ((  َوَكَحا، َوَخَخَجِت اْمَخَأِتي  َحاجَّ

 أمخه بتخؾ الجياد، وأف يحج مع امخأتو.

 والعمساء يقػلػف: السخأة التي ال تجج محخمًا تحج معو ليدت مدتصيعة لمحج، والحج عمى مغ استصاع إليو سبيبًل.
، وعجـ الخخوج بغيخ الدؼ اإلسبلمي الحؼ أييا اإلخػة، عجـ االختبلط بالخجاؿ، وعجـ رفع الرػت، وعجـ التعصخ

أمخ بو اإلسبلـ، ىحه كمُّيا تجابيخ احتخازية، لػ فعّمتيا السخأة لزسشت زواجًا سعيجًا، وضسشت استقخارًا نفديًا، وىي 
 شاعًة هلل عدَّ وجل. 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 اآلداب العامة لمدوج لمحفاظ عمى الحياة الدوجية( :  9 - 8الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

الحسج هلل رب العمسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

عمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واج
 الرالحيغ. 

 تحكيخ وتسييج

أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس العاشخ مغ دروس الدواج، وىػ الجرس األخيخ مغ ىحه الدمدمة التي تعشي معطع 
 السدمسيغ شبابًا وشاباٍت ومتدوجيغ.

اإلسبلمي فيو عػامل استسخاره، وأف الدواج غيخ اإلسبلمي فيو عػامل ذكخت لكع في دروٍس سابقة أف الدواج 
انيجامو، وذكخت لكع الذخوط التي يسكغ أف تكػف سببًا في ديسػمة الدواج، وكسا قمت في درٍس سابق: العالع 
اإلسبلمي عمى تقريخه، وعمى تفّمتو مغ معطع مشيج هللا عدَّ وجل، إال أنو يحافع عمى ندٍب مشخفزة مغ 

 36بالسئة، و 61لصبلؽ، وقج ذكخت لكع الخقع الحؼ ُبيِّغ في درٍس سابق، فشدب الصبلؽ في مجتسعات أمخيكا ا
مغ األلف في السجتسعات اإلسبلمية، ىحا دليل أف السدمع حيشسا يتدوج إذا  3بالسئة في السجتسعات األوروبية، و

ذا ُشبقت تعميسات الخالق كّميا فيحا شيٌء يزسغ شبق بعزًا مغ مشيج هللا يقصف ثساره ديسػمًة في زواجو، أما إ
 لمدواج أف يقصف اإلنداف ثساره، وأف يدتسخ ىحا الدواج.

الجرس الساضي كاف حػؿ الذخوط التي عمى السخأة أف تقـػ بيا لتكػف سببًا في ديسػمة الدواج، واليـػ ماذا عمى 
 الخجل أف يفعل مغ أجل أف يدعج في زواجو ؟.
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 ب عمى الخجل أف يخاعييا حفاضًا عمى العالقة الدوجيةاآلداب التي تج

 أييا اإلخػة الكخاـ، الشبي عميو الربلة والدبلـ ورد عشو: 

ْيَصاَف َقْج َيِئَذ َأْف ُيْعَبَج ِفي َجِديَخِة اْلَعَخِب ((   )) َأفَّ الذَّ

 ]أحسج[

اِد ْبِغ َأْوٍس َقاَؿ: أؼ مدتحيل بعج أف جاءت الجعػة اإلسبلمية أف يشذأ في العالع اإلسبلمي  عبادة أصشاـ، فَعْغ َشجَّ
 َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع:

ْشَخاُؾ ِباَّللَِّ، َأَما ِإنِّي َلْدُت َأُقػُؿ: َيْعُبُجوَف َشْسًدا َواَل  ُؼ َعَمى ُأمَِّتي اإلِْ َلِكْغ  َقَسًخا َواَل َوَثًشا، وَ )) ِإفَّ َأْخَػَؼ َما َأَتَخػَّ
 َأْعَسااًل ِلَغْيِخ َّللَِّ، َوَشْيَػًة َخِفيًَّة (( 

 ]ابغ ماجو[

إف مػضػع األصشاـ انتيى مع مجيء الجعػة اإلسبلمية، فالذيصاف يئذ أف يعبج في أرضكع، ولكغ رضي فيسا 
 دوف ذلظ مسا تحقخوف مغ أعسالكع.

مثبل: ىشاؾ بيت فيو عذخات األجيدة الكيخبائية، 
الخط الخئيدي مقصػع بقجر ميميستخ أو سشتيستخ، أو 

سشتيستخ، أو متخ، أو خسدة أمتار، فالشتيجة 23
 واحجة، 

ْيَصاَف َقْج َيِئَذ َأْف ُيْعَبَج ِفي َجِديَخِة اْلَعَخِب ((   )) ِإفَّ الذَّ

عسالكع، ولكغ رضي فيسا دوف ذلظ مسا تحقخوف مغ أ 
في األعع األغمب السدمع ال يدخؽ، وال يدني، وال 

 يذخب الخسخ، فسا الحؼ يبعجه عغ هللا عدَّ وجل ؟
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ما يتػىع أنو صغائخ، وىحه الرغائخ لػ أصخَّ عمييا انقمبت إلى كبائخ، انقمبت إلى كبائخ حكسًا، ألنيا تمتقي مع 
 الكبائخ في قصع اإلنداف عغ هللا عدَّ وجل.

ا، نحغ عقَّجنا ىحا الجيغ، ىػ أعطع وأجلُّ مغ أحيانًا ال  يحتاج ىحا الجيغ العطيع إلى تػضيٍح شجيج، ىػ واضح ججِّ
أف يكػف معقَّجا، القزية في الجيغ أنو إذا صحت عقيجتظ، واترل قمبظ باهلل قصفت ثسار الجيغ، صحة العقيجة 

واألرض، وصحة الػجية تحتاج إلى استقامة، تحتاج إلى شيئيغ ؛ إلى شمب عمٍع، وإلى تفكٍخ في خمق الدساوات 
لكغ ىشاؾ نذاشات إسبلمية كثيخة، كقػليع: فبلف فكخه إسبلمي، وفبلف مذاعخه إسبلمية، وفبلف ميتع بقزايا 
السدمسيغ في العالع، فبلف ميتع بالتأليف اإلسبلمي، فبلف ميتع بالسذاريع اإلسبلمية، ىحه الشذاشات اإلسبلمية 

سجسػعيا مغ دوف استقامٍة تامة ال تشيس لتكػف سببًا لقصف ثسار الجيغ، ألّف قصف ثسار عمى جبللة قجرىا ب
 الجيغ تحتاج إلى صحة عقيجة، وإلى استقامة، لحلظ: ركعتاف مغ ورع خيٌخ مغ ألف ركعٍة مغ ُمخمِّط. 

 غسُّ البرخ –1

أف يجـو ىحا الدواج، وأف تتشامى  فالدوج الحؼ يتسشى أف يدعج بدوجتو، وأف تدعج بو زوجتو، والدوج الحؼ يتسشى
العبلقة بيغ الدوجيغ عمى مخِّ األياـ والذيػر، ىحا الدوج عميو أف يغسَّ برخه عغ محاـر هللا، ألف اإلنداف إذا 
أشمق برخه دفع الثسغ باىطًا، دائسًا يجب أف تعتقج أف بيغ الصاعة ونتائجيا عبلقٌة عمسية، وأف بيغ السعرية 

ؼ إلى فداد ذات البيغ، وغسُّ البرخ يؤدؼ إلى السػافقة ونتائجيا عبلقًة عم سية، ىحه العبلقة إشبلؽ البرخ يؤدِّ
فيسا بيغ الدوجيغ، يا تخػ ىل غس البرخ وحجه يؤدؼ إلى ىحه الدعادة ؟ أـ أف العشاية اإلليية تتجخل ليحا الحؼ 

 خاؼ مقاـ ربو ونيى الشفذ عغ اليػػ:

ـَ   َربِِّو َوَنَيى الشَّْفَذ َعِغ اْلَيَػى ﴾﴿ َوَأمَّا َمْغ َخاَؼ َمَقا

 ) سػرة الشازعات (
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 األدلة عمى تحخيع نطخ الخجل إلى السخأة والسخأة إلى الخجل

فيمقي في قمب الدوجة حبَّ زوجيا، ويمقي في قمب 
الدوج حبَّ زوجتو، إما أف غس البرخ وحجه يعجُّ 
لسو سببًا كافيًا، عمى اعتبار أف اإلنداف ليذ في عا
إال زوجتو، أو أف العشاية اإلليية تتجخل تجخبًل مباشخًا 
لتمقي في قمب كٍل مغ الصخفيغ حبَّ الصخؼ اآلخخ، 
وليذ غخيبًا أف تشفخد آيٌة كخيسٌة في كتاب هللا واضحة 

 الجاللة، تذيخ إلى غس البرخ: 

 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع ﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 " ( 33آية " ) سػرة الشػر: 

أؼ أف الدوج الحؼ يتسشى أف تدتسخ سعادتو الدوجية، وأف تتشامى، عميو أف يغس برخه عغ محاـر هللا، وقمت 
لكع مغ قبل أشياء كثيخة في ىحا السعشى، أف هللا سبحانو وتعالى جمَّت حكستو، شخعو أو بعس بشػد شخعو يتػافق 

عغ الدخقة، ربسا كفَّ نفدو عغ الدخقة خػفًا مغ هللا تعالى، وربسا مع القػانيغ الػضعية، فإذا كفَّ اإلنداف نفدو 
كفَّيا خػفًا مغ عقاب القانػف الحؼ ال يخحع أحيانًا، لكغ شاءت حكسة هللا أيزًا، أف يشفخد الجيغ بأوامخ ليذ في 

جيثة، ال الستقجمة وال األرض كّميا تذخيٌع يحطخىا أو يسشعيا، كالشطخ إلى الشداء، ال في القػانيغ القجيسة، وال الح
الستخمفة، ال قبل مجيء الديج السديح، وال بعجه مجيئو، مػضػع إشبلؽ البرخ وغس البرخ ما تجخمت بو 
القػانيغ إشبلقًا، فيحا الحؼ يغسُّ برخه عغ محاـر هللا، ىل تدتصيع أف تفدخ عسّمو ىحا خػفًا مغ القانػف ؟ ىحا 

 هلل عدَّ وجل وإال خػفًا مشو.مدتحيل، ال يفدخ غس البرخ إال إخبلصًا 
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فأنا قمت لكع سابقًا: إف اإلنداف يرمي في اليـػ 
خسذ مخات، لكغ إذا سار في شخيٍق، وغس برخه 
غزًا حازمًا، مع كلِّ نطخٍة صخفيا عغ محاسغ امخأٍة 
أجشبيٍة يخقى بيا عشج هللا، فكسا أف هللا عدَّ وجل جعل 

باهلل عدَّ لظ الرمػات الخسذ مشاسباٍت تترل بيا 
وجل، جعل لظ غس البرخ مشدباٍت عجيجًة ججًا 

 تترل باهلل عدَّ وجل فيسا بيغ الرمػات.

 
لحلظ ما مغ دعػٍة إلى هللا تيسل غس البرخ إال وقعت في مصٍب كبيخ، ما ىػ ىحا السصب ؟ أف اإلنداف إذا 

ػف جػفاء، شعخ أف الربلة أشمق برخه حجب عغ ربو، فإذا ُحجب عغ ربو، شعخ أف عبادتو اقتخبت مغ أف تك
ال شعع ليا، وأف تبلوة القخآف ال شعع ليا، وأف ذكخه ليذ لو مخدوٌد في قمبو، فمحلظ إذا أراد الدوج أف يدعج بدوجتو 

 فعميو أف يغس برخه عغ محاـر هللا، تشفيحًا ألمٍخ قخآنٍي قصعي الجاللة: 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع ﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 " ( 33) سػرة الشػر: آية " 

شبعًا الذخيعة متكاممة، أمخت الشداء بالتحجُّب، لكغ لػ أف الشداء لع يأتسخف بيحا األمخ، ماذا يفعل الخجل ؟ ُأِمخ 
بغس البرخ، ألّف غس البرخ يرمح في مجتسع مشزبط ومجتسع متخمف، فإذا تفمَّت السجتسع فغس البرخ 

 بالشداء الكاسيات العاريات، قاؿ تعالى: ىػ الخد الحقيقي عمى شخيٍق مستمئ

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع ِإفَّ َّللََّ َخِبيٌخ ِبسَ   ا َيْرَشُعػَف﴾﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 ) سػرة الشػر (
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 معاني قػلو تعالى: أبرارىع

 لكغ كبلـ هللا عدَّ وجل يأخح باأللباب في كمسة ) ِمْغ ( في قػلو: 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع ﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 السعشى األوؿ:

لػ هللا عدَّ وجل قاؿ: قل لمسؤمشيغ يغزػا أبرارىع، معشى ذلظ ال يرح لخجٍل أف يشطخ إلى أنثى كائشًة مغ 
أف ىشاؾ نداء لظ أف تشطخ إلييغ، كالدوجة، واألـ واألخت والبشت، والعسة  كانت، قل لمسؤمشيغ يغزػا أؼ

، فأنت تغس برخؾ، أؼ تغس مغ برخؾ، تغسُّ بعس  والخالة، وبشت األخ وبشت األخت، ىؤالء ىغ السحاـر
، ىحا أوؿ معشى مغ معاني ) مغ (.  برخؾ عغ الشداء األجشبيات، ولظ أف تشطخ ببرخؾ إلى الشداء السحاـر

 عشى الثاني: الس

أنظ إذا نطخت إلى مغ أحلَّ هللا لظ أف تشطخ إليو فيجب أف تغس مغ برخؾ، أؼ أاّل تحجؽ في التفاصيل، أاّل 
تجقق في الخصػط، أاّل تترػر ما وراء ىحا الحجاب، أو ما وراء ىحه الثياب، ىحا مغ أدب السدمع في نطخه إلى 

تو مثبًل ليا حخمة، لظ أف تجمذ معيا، ولظ أف تأكل معيا، محارمو، وىشاؾ أناس ال يعخفػف حجود الذخع، فأخ
ولظ أف تدكغ معيا في بيت، لكغ بثياب محتذسة سسػىا ثياب الخجمة، أؼ ال يقرخ الكعُّ عغ السخفق، وال تشدؿ 
فتحة الثػب عغ الرجر، وال يختفع الثػب عغ الخكبة، ىحه ثياب الخجمة، وإذا نطخت إلى السحاـر فانطخ بعس 

 نطخة إجسالية مغ دوف تجقيق، وبجوف تفحُّز، ومغ دوف تخكيد عمى الجدئيات ىحا معشى ) مغ (. الشطخ،

 السعشى الثالث: 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع ﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

ُت َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ أؼ أنيع إذا نطخوا إلى امخأٍة أجشبيٍة فجأًة ىشاؾ مشعصف، َعْغ َجِخيِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ َقاَؿ: َسَألْ 
 َعَمْيِو َوَسمََّع َعْغ َنْطَخِة اْلَفْجَأِة َفَأَمَخِني َفَقاَؿ: 
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 )) اْصِخْؼ َبَرَخَؾ (( 

 ]احسج[

 ىػ نطخ بعس الشطخ، وغس برخه فػرًا، ىحا ىػ السعشى الثالث.

، وعميظ أف  عشجنا تبعيس نػعي، وتبعيس كيفي، وتبعيس ُفجائي، التبعيس الشػعي لظ أف تشطخ إلى السحاـر
تغس البرخ عسا سػاىغ، التبعيس الكيفي إذا نطخت إلى السحاـر فيشبغي أف يكػف الشطخ معتجاًل، السعشى 

 ؾ فػرًا، أما أف تأتي اآلية األولى: الثالث: أّنظ إذا نطخت فجأًة إلى امخأٍة أجشبية فعميظ أف ترخؼ عشيا برخ 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع ﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

أتى غس البرخ قبل حفع الفخج، ىحا التختيب تختيب سببي، أؼ سبب حفع الفخج ىػ غس البرخ، وحفع الفخج 
 نتيجة، أما التعميل: 

 ﴿ َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع ﴾

 " ( 33سػرة الشػر: آية "  )

 أشيخ، أرقى، أصفى، أنجى، أتقى: 

 ﴿ َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع ِإفَّ َّللََّ َخِبيٌخ ِبَسا َيْرَشُعػَف﴾

 يسكغ لئلنداف أف يػىع اآلخخيغ أنو يغس برخه، لكغ هللا وحجه يعمع خائشة األعيغ: 

 ﴿ ِإفَّ َّللََّ َخِبيٌخ ِبَسا َيْرَشُعػَف ﴾

مغ حػلظ مغ السمتدميغ أنظ تغس البرخ، فإذا التفتػا إلى جيٍة، أنت نطخت إلى جيٍة التي لع يسكغ أف تػىع 
تكغ تشطخ إلييا مغ قبل، فيحا االختبلس مسكغ، كسا أنو يسكغ لمصبيب وقج سسح لو أف يشطخ إلى جدج السخأة 

 عيغ: بحكع الزخورة يسكغ أف يشطخ إلى مكاٍف ال تذكػ مشو السخأة، ىحه اسسيا خائشة األ
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ُجوُر ﴾  ﴿ َيْعَمُع َخاِئَشَة اأْلَْعُيِغ َوَما ُتْخِفي الرُّ

 ) سػرة غافخ (

فسػضػع غس البرخ مؤشخ دقيق لسخاقبتظ هلل عدَّ وجل، والحقيقة وهللِا أييا اإلخػة يجػز ألحجكع أف يقػؿ: نحغ 
 يبالغ في ىحا السػضػع، اآلف سأسسعكع أقػاؿ العمساء الكبار حػؿ ىحا السػضػع.

إّف غس البرخ شخيٌق قريٌخ إلى هللا عدَّ وجل، 
شخيٌق قريٌخ إلى أف يعسخ القمب إلى ذكخ هللا، ماذا 
يقػؿ اإلماـ القخشبي في تفديخه الذييخ الجامع 
ألحكاـ القخآف حػؿ ىحه اآلية ؟ يقػؿ: " ىػ الباب 
األكبخ إلى القمب "، أؼ إذا أردت بابًا واسعًا يجخل 

فيػ غس البرخ، " وأعسخ شخؽ مشو الشػر إلى قمبظ 
الحػاس إليو "، عشجؾ خسذ حػاس، العيغ حيشسا 
خ القمب بالقخب مغ هللا، غس  تغس برخىا تعسِّ

خ القمب، ىحا رأؼ اإلماـ القخشبي في غس البرخ، والتجخبة أكبخ بخىاف، فشحغ عمى أبػاب رمزاف،  البرخ يعسِّ
ط لدانو، وأنا ىحه أذكخىا كثيخًا: ضبط الجخل، ضبط فإذا بالغ اإلنداف في غس برخه، وأداء صمػاتو، وضب

اإلنفاؽ، ضبط الجػارح، ضبط المداف، أداء الرمػات، قخاءة القخآف، ال تذعخ إال وأنظ تحمق في أجػاء القخب 
 اإلليي.

ويقػؿ اإلماـ القخشبي أيزًا: " والبرخ يكثخ الدقػط مغ جيتو، ويجب التححيخ مشو "، كسا أف ىحه الحاسة حاسة 
البرخ تعسخ القمب بالقخب مغ هللا، وىي آكج الصخؽ إلى القمب، ىي السدلة والدقػط التي تػدؼ بالقمب إلى البعج 

 عغ هللا عدَّ وجل.

 ويقػؿ عالٌع آخخ في شأف غس البرخ: " الشطخ داعيٌة إلى فداد القمب ".

 وقاؿ بعس الدمف: " الشطخ سيع ُسٍع إلى القمب ". 
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  يقػؿ: والشبي الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص

 )) الشطخة سيٌع مدسـػ مغ سياـ إبميذ (( 

 ]التخغيب والتخىيب لمسشحرؼ بدشج فيو ضعف[

، ألف اإلنداف إذا شعغ بديٍع غيخ مدسـػ تأثخ مكاف الصعغ فقط، أما إذا  وروعة الحجيث أف ىحا الديع مدسـػ
شعغ بديٍع مدسـػ سخػ الدع في كل أعزاء الجدع، لحلظ إذا أشمق اإلنداف برخه تزصخب دراستو، وتزصخب 

 أسختو، ويزصخب عسمو، ويزصخب مداجو، وتزصخب أعزاؤه، ألنو تتدسع ألف 

 ) الشطخة سيٌع مدسـػ مغ سياـ إبميذ (( )

فأنا أرػ أف كلَّ إنداف لو مأخح أو نقصة ضعف يؤخح مشيا، وأف الذباب وغيخ الذباب في زمغ الفتشة أكبخ مأخٍح 
ـٍ يدّلػف فييا مػضػع البرخ، ومغ لػاـز السؤمغ غس برخه عغ محاـر هللا، لحلظ  يؤخحوف مشو، وأكبخ مدلة قج

 حفع الفخوج، كسا أمخ بغس األبرار، وجعل غس األبرار ثسشًا لحفع الفخوج.أمخ الذخع الحشيف ب

وقاؿ الذيخ القاسسي في تفديخه ليحه اآلية: " الشطخ بخيج الدنا، وغس البرخ مغ أجل األدوية لعبلج القمب، وفيو 
 حدٌع لسادتو ".

حه العبادة، عبادة غس البرخ، إذا نذأت مع اإلنداف مذاحشة أحيانًا، أو نفػر أو تباغس فمعمو تداىل في ى
فكاف العقاب العاجل ىحه السذاحشة، وتمظ البغزاء بيغ الدوجيغ، ألف اإلماـ الذعخاني يقػؿ: " أنا أعخؼ مقامي 

 عشج ربي مغ أخبلؽ زوجتي ". 

 ويقػؿ ابغ كثيخ في تفديخه لآلية: 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا فُ   ُخوَجُيْع َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع ِإفَّ َّللََّ َخِبيٌخ ِبَسا َيْرَشُعػَف﴾﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 " أؼ ذلظ أشيخ لقمػبيع، وأتقى لجيشيع، كسا قيل: مغ حفع برخه أورثو هللا نػرًا في بريختو ".

 ىشاؾ برخ وىشاؾ بريخة " مغ حفع برخه أورثو هللا نػرًا في بريختو "
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سعادة متشامية، المحات  دائسًا ىشاؾ لحات قخيبة، وىشاؾ
القخيبة إذا ضحَّيت بيا كدبت الدعادة الستشامية، 
والدعادة الستشامية تزيع مشظ إذا آثخت عمييا المحات 
القخيبة، وأنا أرجح أف أسسِّي المحة الشاتجة عغ عزٍػ 
حدي، والمحة العابخة التي تشتيي بكآبٍة وضيق، أف 

دة الشاشئة عغ أسسييا لحًة، وال أسسييا سعادًة، والدعا
اتراؿ اإلنداف باهلل عدَّ وجل، وعغ استقخاره 
وسكيشتو، ىحه الدعادة الستشامية أنا أفزل أف أسسييا 
سعادة ال لحة، الدعادة تعشي أنو يغمب عمييا الصابع الشفدي، وشابع الجيسػمة، وشابع التشامي " الشساء "، والمحة 

 شابع االنكساش.يغّمب عمييا الصابع الحدي، وشابع االنقصاع، و 

 َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: روػ اإلماـ أحسج َعْغ َأِبي ُأَماَمَة َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ 

َؿ َمخٍَّة ُثعَّ  )) َما ِمْغ ُمْدِمٍع َيْشُطُخ ِإَلى َمَحاِسِغ اْمَخَأٍة َأوَّ
ُ َلُو ِعَباَدًة َيِجُج   َحاَلَوَتَيا ((َيُغسُّ َبَرَخُه ِإالَّ َأْحَجَث َّللَّ

 ]أحسج[

عشجنا مقياس، ىل تذعخ بحبلوٍة تحوؽ شعسيا عشج 
غس البرخ ؟ قج يذعخ اإلنداف بقيستو اإلندانية، 
وبقػة إرادتو، أحيانًا تتػىع السخأة وىي جاىمة أف معيا 
سبلحًا قػيًا ضج الخجل، شبعًا أقرج األجشبية، أما إذا 

 والحدف. رأت إندانًا ال يشطخ إلييا اعتخاىا الفذل

ثشا عغ سبب إسبلمو ؛ أف ىحا الذاب ىػ ليذ  كشت في الحج قبل عجة أعػاـ، فُأشيَخ إلى شاٍب ألساني مدمٍع، ُحجِّ
شابًا بل ىػ كيل، أف ىحا اإلنداف األلساني لو بيت في مجيشة في ألسانيا، وجاءه شالب مغ سػرية سكغ في إحجػ 

تو، وبحدب قيع ىؤالء وعاداتيع وتقاليجىع، ليذ عشجه ما يسشع مغ غخؼ البيت، وفي ىحا البيت فتاٌة جسيمة ىي ابش
أف تكػف ىشاؾ عبلقة بيغ ىحا الذاب الزيف وفتاتو، لكغ الحؼ لفت نطخ ىحا اإلنداف أف ىحا الذاب تسشى أف 
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يزبصو مخًة واحجة يشطخ إلى ابشتو، مخة أو مختيغ، أو أسبػًعا أو أسبػعيغ، أو في أوقات مشتطسة أو غيخ 
طسة، لكغ ىحا الذاب يغس برخه غزًا حازمًا، وىحا نسػذج نادر وغيخ مألػؼ ىشاؾ، فبل مانع لجيو في أف مشت

يكػف ىشاؾ مػدة أو لقاء بيشو وبيغ ابشتو، فمسا جمذ إليو ليشاقذو قاؿ: ىكحا ديششا أمخنا بغس البرخ، وبعج 
شاه في الحج، فاالندياؽ مع الذيػة ال مشاقذاٍت شػيمة، كاف إسبلـ صاحب البيت عمى يج ىحا الذاب، وقج رأي

تحتاج إلى بصػلة أبجًا، فأؼ إنداف ميسا كاف مدتػاه مشخفًزا فانصبلقو مع شيػاتو قزيٌة ال تكّمفو شيئًا، بل 
 تستعو، لكغ البصػلة أف تكفَّ نفدظ عغ شيػٍة حخميا هللا عميظ.

 يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

ُ َلُو ِعَباَدًة َيِجُج َحالَوَتَيا (( )) َما ِمْغ ُمْدِمٍع َيْشُطُخ إِ  َؿ َمخٍَّة ُثعَّ َيُغسُّ َبَرَخُه ِإال َأْحَجَث َّللَّ  َلى َمَحاِسِغ اْمَخَأٍة َأوَّ

 وقج روػ اإلماـ مدمع َعْغ َجِخيِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ َقاَؿ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َعْغ َنَطخِ   اْلُفَجاَءِة َفَأَمَخِني َأْف َأْصِخَؼ َبَرِخي ((  )) َسَأْلُت َرُسػَؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ

 ىحه أيزًا مغ معاني ) مغ (.

، فيشعصف اإلنداف، فإذا بامخأٌة أمامو، يفتح الباب فيجج امخأة أمامو، وفي  أحيانًا يكػف في الصخيق مشعصف حادّّ
 ْغ ُبَخْيَجَة َرَفَعُو َقاَؿ: أحياف كثيخة يذاىج امخأًة أمامو، فاألمخ اإلليي أف يغس برخه، أما ما روؼ عَ 

، اَل ُتْتِبْع الشَّطَخَة الشَّْطَخَة، َفِإفَّ َلَظ اأْلُوَلى َوَلْيَدْت َلَظ اآْلِخَخُة ((   )) َيا َعِميُّ

 ]التخمحؼ[

 األولى أقّل مغ ثانية، أما عذخ ثػاف فبل !! ىحه عذخ نطخات.

 وفي الحجيث الرحيح الحؼ رواه اإلماـ مدمع أيزًا َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 
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َنا ُمْجِرٌؾ َذِلَظ اَل َمَحاَلَة، َفاْلَعْيَشاِف ِزَناُىَسا الشََّطُخ، َواأْلُ  ـَ َنِريُبُو ِمْغ الدِّ َناِف ِزَناُىَسا ااِلْسِتَساُع، ذُ )) ُكِتَب َعَمى اْبِغ آَد
ـُ، َواْلَيُج ِزَناَىا اْلَبْصُر، َوالخِّْجُل ِزَناَىا اْلُخَصا، َواْلَقْمُب َيْيَػى، َوَيَتَسشَّ  ُؽ َذِلَظ اْلَفْخُج َوالمَِّداُف ِزَناُه اْلَكاَل ى، َوُيَرجِّ

ُبُو ((   َوُيَكحِّ

 ]مدمع[

ٍل مغ ىحه األعساؿ ؛ زنا العيغ، زنا األذف، زنا اليج، الخجل، القمب، يعشي بالشريب ىشا تبعة ىحا العسل، فأؼُّ عس
زنا الفخج، أؼ نػٍع مغ أنػاع الدنا، كتب عمى اإلنداف تحسُّل تبعتو، أؼ عقابو، فالسعشى ليذ جبخيًا، بل السعشى 

 ردعي، انتبو ليحا، فكل ىحه األنػاع كتب عميظ تحسل عقابيا، ىحا ىػ السعشى الرحيح.

ؼ يمفت الشطخ في ىحا الحجيث أف أنػاع الدنا كثيخة ؛ العيغ، واألذف، والمداف واليج، والخجل، والقمب، لكغ الح
 والفخج، بساذا بجأ الشبي عميو الربلة والدبلـ ؟ بجأ بالعيغ، ألنيا ىي األصل، مشيا تشصمق بقية الخصػات.

َعْغ َأِبي ُأَماَمَة َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع والحجيث الرحيح الحؼ رواه اإلماـ أحسج بغ حشبل رحسو هللا تعالى 
 َقاَؿ: 

َؿ َمخٍَّة ُثعَّ  )) َما ِمْغ ُمْدِمٍع َيْشُطُخ ِإَلى َمَحاِسِغ اْمَخَأٍة َأوَّ
ُ َلُو ِعَباَدًة َيِجُج َحاَلَوَتَيا ((  َيُغسُّ َبَرَخُه ِإالَّ َأْحَجَث َّللَّ

 ]احسج[

قبل قميل: الشطخة سيٌع مدسـػ مغ سياـ ىحا كسا قمت 
إبميذ، وإبميذ كسا تعمسػف شبلٌع رّصاد، وما ىػ مغ 
فخػخو بأوثق لريجه في األتقياء مغ الشداء، لحلظ 

 اتقػا الشداء فإنيغ حبائل الذيصاف.

لى ما ىع وقج َأِلَف بعس السدمسيغ أف يشراعػا إلى هللا في ىحه العبادة بالحات في رمزاف، ولكغ إذا عادوا إ
 عميو بعج رمزاف، فكانت حياتيع كيحه الحخكة، صعػد وىبػط إلى أف يأتي األجل والسحرمة صفخ.
أما السؤمغ فإنو يرعج في رمزاف، ويحافع عمى ىحا الرعػد شػاؿ العاـ، وفي رمزاف الثاني لو صعػد آخخ، 

، ويتابع التخقي، أما ضعيف اإليساف ثع صعػد ثاٍف، وثالث، ورابع، وخامذ، فالسؤمغ تتراعج مختبتو في اإليساف
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فُيجافع التجني، ىشاؾ فخٌؽ كبيخ بيغ متابعة التخقي ومجافعة التجني، دائسًا يخصئ ويتػب، ويخصئ ويتػب، ويتػب 
ويخصئ، والسحرمة صفخ، فيػ يخاوح مكانو، فبل يػجج تقجـ، فالحؼ أرجػه مغ هللا جلَّ جبللو أف كل شيء في 

 ، أف تحافع عميو بعج رمزاف، كسا حافطت عميو في أثشاء رمزاف.رمزاف قجرت عمى نفدظ بو

 عجـ لسِذ الخجِل السخأَة األجشبيةَ  –2

الباب الثاني في الجرس: األمخ باجتشاب لسذ السخأة األجشبية، فالشطخ انتييشا مشو، وأنا ال أبالغ أف ىشاؾ مجرسة 
آية بكامميا واضحة الجاللة ججًا، تأمخ السؤمغ في اإلسبلـ اسسيا مجرسة غس البرخ، مجرسة فييا آية صخيحة، 

 بغس البرخ، معشى ذلظ أف أكثخ أغبلشو، وأكثخ مذكبلتو إذا لع يصبِّق ىحه اآلية مبعثيا مغ ىحا القبيل.
 لقج حخَّمت الذخيعة اإلسبلمية اختبلط الشداء بالخجاؿ، ليحا ُأمخت الشداء باالبتعاد عغ مػاضع االختبلط.

 ُكَسا ﴾﴿ َقاَؿ َما َخْصبُ 

 ﴿ َقاَلَتا اَل َنْدِقي َحتَّى ُيْرِجَر الخَِّعاُء َوَأُبػَنا َشْيٌخ َكِبيٌخ ﴾

 ]سػرة القرز[

 بشات سيجنا شعيب ال يداحسغ الخجاؿ في سقي الغشع.

 روػ اإلماـ البييقي عغ معقل بغ يدار رضي هللا عشو قاؿ: 

 )) ألف يصَعغ أحجكع رأس أحجكع بسخيٍط مغ حجيٍج خيٌخ لو مغ أف يسذَّ امخأًة ال تحّل لو (( 

إف كبلـ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ال يشصق عغ اليػػ، فأنا أالحع بعس الريادلة يزعػف صحًشا، فإذا أرادوا أف يعصػا امخأةً 
تمسذ يجؾ يج امخأٍة أجشبية، ىحا األكسل، وىحا الذخع، بقية ثسغ الجواء يزعػف السبمغ عمى الرحغ، فبل يشبغي أف 

 وسأسخد عميكع األحاديث السؤيجة ليحا.

أذكخ قرة أضغ أني رويتيا لكع، جاءت وزيخة، واسُتقِبمت في السصار، وكاف مغ بيغ السدتقبميغ أحج كبار مػضفي 
، فمسا مجت يجىا كي ترافحو، وكاف في استقباليا بحكع وضيفتو، لع يرافحيا، بل  الػزارة، وىحا السػضف ممتـد

مغ ىحا السػضف الحؼ لع يرافحشي ؟ وكأنيا  سحب يجه، فاندعجت أشج االندعاج، لكشيا في قاعة الذخؼ سألت:
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عجَّت ذلظ إىانًة ليا، فقاؿ ليا الػزيخ السدتقبل: ىػ لو عقميٌة خاصة، معتحرًا عشو، واندعج مشو أشج االندعاج، 
لكشيا أصخت عمى أف تمقاه عمى شعاـ الغجاء، وقج صخفو الػزيخ بأاّل يحزخ معيع شعاـ الغجاء ما دمت وقفت 

ي الطييخة سألتو: لَع لْع ترافحشي ؟ قاؿ: إف ديشي يسشعشي مغ مرافحة امخأٍة أجشبية، فقالت: لػ ىحا السػقف، فف
 أف السدمسيغ أمثالظ لُكشَّا تحت حكسكع، ىكحا قالت.

 شيء رائع ججًا أف إنداًنا يكػف ممتدًما مصبًقا، ىحا الذيء يخفع مغ قيستو عشج هللا، وعشج الشاس.

 طخ، إنو مػضػع مذ يج امخأة ال تحل لظ، ىحا مشيٌي عشو أشج الشيي. إذًا السػضػع اآلف غيخ الش

 أدلة تحخيع لسذ السخأة األجشبية

 يقػؿ عميو الربلة والدبلـ:

)) مغ مذ كف امخأٍة ليذ مشيا بدبيٍل وضع عمى 
 كفيو جسخًة يـػ القيامة (( 

 ]ورد في األثخ[

 لحلظ قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص :

 )) ِإنِّي اَل ُأَصاِفُح الشَِّداَء (( 

 ]الشدائي عغ أميسة بشت رقية[

 واإلنداف ال يدتحي بجيشو، أؼ ال يرافح، وانتيى األمخ، ليفدخوا ىحا كيفسا شاءوا.

وكاف عميو الربلة والدبلـ يحخص عمى أف ال تسذ يجه يج امخأٍة، فقج روػ اإلماـ مدمٌع أف عائذة زوج الشبي 
 قالت:
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 َوَجلَّ: ) َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ اَنِت اْلُسْؤِمَشاُت ِإَذا َىاَجْخَف ِإَلى َرُسػِؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع ُيْسَتَحغَّ ِبَقْػِؿ َّللَِّ َعدَّ )) كَ 
ِخْقَغ َوال َيْدِنيَغ (، ِإَلى آِخِخ اآلَيِة َقاَلْت َعاِئَذُة: ِإَذا َجاَءَؾ اْلُسْؤِمَشاُت ُيَباِيْعَشَظ َعَمى َأْف ال ُيْذِخْكَغ ِباَّللَِّ َشْيًئا َوال َيدْ 

 َعَمْيِو َوَسمََّع ِإَذا َأْقَخْرَف َفَسْغ َأَقخَّ ِبَيَحا ِمَغ اْلُسْؤِمَشاِت َفَقْج َأَقخَّ ِباْلِسْحَشِة ػ أي باالمتحاف ػ َوَكاَف َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ 
ْت يَ ِبَحِلَظ ِمْغ َقْػِلِيغَّ قَ  ، َوال َوَّللَِّ َما َمدَّ ُج َرُسػِؿ َّللَِّ اَؿ َلُيغَّ َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: اْنَصِمْقَغ َفَقْج َباَيْعُتُكغَّ

ـِ، َقاَلْت َعائِ  َذُة: َوَّللَِّ َما َأَخَح َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َصمَّى َّللَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيَج اْمَخَأٍة َقطُّ، َغْيَخ َأنَُّو ُيَباِيُعُيغَّ ِباْلَكال
ْت َكفُّ َرُسػِؿ َّللَِّ َصمَّى ال ُ َتَعاَلى، َوَما َمدَّ مَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َكفَّ اْمَخَأٍة َعَمْيِو َوَسمََّع َعَمى الشَِّداِء َقطُّ ِإال ِبَسا َأَمَخُه َّللَّ

: َقْج َباَيْعُتُكغَّ َكالًما (( َقطُّ، َوَكاَف َيُقػُؿ َلُيغَّ إِ   َذا َأَخَح َعَمْيِيغَّ

 ]مدمع[

سسعت أف شخًرا أراد أف يبايع مخيجة عشجه، يزع وعاء بو ماء، فتغسذ يجىا فيو، ويغسذ يجه فيو، ألف الساء 
 ناقل لمكيخباء.

ح ىحا الحجيث: " إف بيعة الشداء بالكبلـ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لع يرافح إشبلقًا، وىػ األكسل، ويقػؿ اإلماـ الشػوؼ في شخ 
 مغ غيخ أخح كٍف، وأنو ال يمسذ بذخة األجشبية مغ غيخ ضخورة ".

أما الزخورة كالصبيب فيجػز، مثبًل قج يكػف شبيب األسشاف لقمع ضخس، إذا لع يكغ ىشاؾ شبيبة، أو شبيب 
 معالج.

 هللا عشو عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:وقج روػ اإلماـ الصبخؼ رحسو هللا تعالى عغ أبي أمامة رضي 

 )) ألف يدحع رجل خشديخًا متمصخًا بصيٍغ أو حسأٍة خيٌخ لو مغ أف يدحع مشكبو مشكب امخأٍة ال تحلُّ لو (( 

 ]التخغيب والتخىيب لمسشحرؼ بدشج فيو ضعف[

باالزدحاـ، فمحلظ الشبي  أؼ إذا كاف الصخيق مفعسا بالشداء تجخل بيشيغ وتداحع، فأحيانًا يسذ كتفظ كتف امخأة 
 الكخيع يقػؿ:

 )) ألف يدحع رجل خشديخًا متمصخًا بصيٍغ أو حسأٍة خيٌخ لو مغ أف يدحع مشكبو مشكب امخأٍة ال تحلُّ لو (( 
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 إّف ىحه إذا شبقيا الدوج، فمع يشطخ، ولع يرافح فقج أدػ ما عميو مغ أسباب ديسػمة الدواج، وسعادة الدواج.
ػة كيف أف الدواج الحؼ ىػ أقجس عقٍج عمى اإلشبلؽ بيغ رجٍل وامخأة، ىحا العقج يحتاج إلى وتخوف معي أييا اإلخ

محافطة، ويحتاج إلى تجعيع، تجعيسو تصبيق الذخيعة، وأذكِّخ أنو في زمغ الفداد، وزمغ الفتغ اليقطة، وزمغ 
عاريات، وزمغ أف كلَّ شيٍء أريج لو الذيػات السدتعخة، وزمغ التفمُّت، وزمغ الذػارع السفعسة بالشداء الكاسيات ال

أف يخوج، ال بجَّ أف يكػف عميو صػرة امخأٍة متبحلة، أؼ بزاعٍة، أو أؼ شيٍء تذتخيو مغ أجل أف يخّوج، ال بجَّ مغ 
 صػرة امخأة متبحلة تػضع عميو، في مثل ىحا الدمغ الرعب يقػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ:

اِبُخ ِفيِيْع َعَمى ِديِشِو َكاْلَقاِبِس َعَمى اْلَجْسِخ (( )) َيْأِتي َعَمى الشَّاِس َزَما  ٌف الرَّ

 فاإلنداف كسا ورد في القخآف الكخيع بتػسع: 

 ﴿ َفْأُووا ِإَلى اْلَكْيِف َيْشُذْخ َلُكْع َربُُّكْع ِمْغ َرْحَسِتِو ﴾

 " ( 26) سػرة الكيف: آية " 

فاإلنداف كيفو ىػ بيتو، وكيفو مدججه، وإذا كاف 
يقجر أف ال يجخل إلى األسػاؽ في أوقات االزدحاـ 
فميبتعج، ويختار وقًتا ال يجج فيو ازدحاًما، وإذا كانت 
الصخؽ مػبػءة فميخَتْخ الصخؽ الفارغة، وإذا كانت 
األماكغ الجسيمة في الريف مفعسة بالشداء، فيحا 

 السكاف ليذ لظ في ىحا الػقت، اذىْب في أوقات أخخػ.

نداف إلى مكاف ما، أو إلى مريف، أو إلى ساحل، ىحا السكاف ليذ لمسدمع، مدتحيل، تجج أحيانًا يخخج اإل
العػرات كّميا مكذػفة، والسعرية محققة، فالسؤمغ يفخُّ بجيشو حفاضًا عمى سبلمة اترالو باهلل عدَّ وجل وسبلمة 

ٍء مألػٍؼ عشج الشاس، ومباٍح قمبو، لكغ ربشا سبحانو وتعالى مغ عطيع كخمو أف كلَّ مؤمٍغ آثخ رضػانو عمى شي
 عشج معطع الشاس يعػّضو هللا عدَّ وجل عصاء وسكيشة ورحسة يجج حبلوتيا إلى يػـٍ يمقاه.
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فجرسشا اليـػ كاف لمذباب ولمستدوجيغ، لكغ الذباب وال سيسا في زمغ الفداد، وزمغ التفمُّت، وزمغ الفتشة السدتعخة، 
اإلليي، ىحا األمخ يحرشو، يقػؿ لظ: كْبت، الكبت ال يأتي إلى رجل مدتقيع، ىع في أشج الحاجة إلى ىحا األمخ 

الكبت إثارة ومشع، أما إذا غس اإلنداف برخه قصع عشو اإلثارة، الكبت أساسو إثارة ومشع، وىحا شيء صعب 
حاـ األقجاـ غيخ ججًا، أما إذا ابتعج اإلنداف عغ أماكغ الذبيات، ومػاشغ الفداد، وعغ األماكغ السػبػءة، وعغ ازد

السمتدمة، وعغ األماكغ الدياحية السػبػءة بالشداء، إذا ابتعج وخصط لشفدو وقًتا مشاسًبا ما فيو ازدحاـ، وبعيًجا عغ 
االختبلط فيػ األفزل، وهللا عدَّ وجل مع السؤمغ، فيػ يتجمىَّ عمى السؤمغ تجميِّا يشديو كل ىحه الفتغ التي ابتعج 

  عشيا باختياره. 

لجرس عاـ لؤلزواج ولمذباب، والسأخح الػحيج اآلف لمذباب مػضػع الشداء، فيػ مأخح كبيخ، وسبحاف هللا !!! ىحا ا
حيشسا يشرخؼ الذاب إلى هللا عدَّ وجل، ويغس برخه تشتطع أمػره، ويبشي نفدو بشاء صحيحا، ويتفػؽ في 

ء مبحوؿ، ولو شعػر بالحنب كبيخ، دراستو، ويشجح بعسمو، ألنو أصبح في صفاء، وألف ىحا الذيء يذػش، الذي
يعقبو شعػر بالكآبة، أما إذا وشغ اإلنداف نفدو عمى شاعة هللا فقج انتيى األمخ، فبيحا يشتيي مػضػع الدواج 

 الحؼ بقي في دروٍس عذخ. 

أرجػ هللا سبحانو وتعالى أف تكػف ىحه اآليات وتمظ األحاديث التي وردت في ىحه الجروس، مشارات لمسؤمشيغ، 
 مبادغ أساسية يدتميسػف مشيا سمػكيع، فمعل هللا سبحانو وتعالى يخحسشا جسيعًا بصاعتو.و 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 أسباب الدعادة الدوجية( : 9-9الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيج األناـ، وعمى آلو وصحبو أجسعيغ وبعج.

الكخاـ؛ الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو، أىبًل بكع إلى ىحا المقاء اإليساني في حمقة ججيجة مغ بخنامج: أييا األخػة 
 " رسالة التججيج "، ضسغ سمدمة التشػيخ عمى شخيق البشاء األميغ لجيل الخسالة، وتكػيغ األمع، وبشاء الحزارات.

ى عمّي بيا، وزادني تذخيفًا بأف أنػب عغ فزيمة الذيخ مخة أخخػ مغ الشعع العطيسة التي مّغ هللا سبحانو وتعال
الجكتػر دمحم حبر بتقجيع ىحه الحمقة مغ بخنامج:"رسالة التججيج"، الحؼ يعجه ويقجمو فزيمتو، وأرجػ مغ هللا 
ػر سبحانو وتعالى أف يػفقشا إلى ما فيو الخيخ، ونخجػ هللا سبحانو وتعالى أيزًا أف يعػد إليشا فزيمة الذيخ الجكت

 دمحم حبر، وإلى أىمو ودياره سالسًا غانسًا متقببًل مشو شاعتو .

أييا األخػة الكخاـ؛ اإلسبلـ ديغ التكامل، وقج وازف بيغ حاجات الجدج وحاجات الخوح، ووزاف بيغ القيع 
وبعجًا والستصمبات، بيغ ما ىػ عميو اإلنداف وما يجب أف يكػف عميو، وقج أعصى اإلسبلـ لؤلسخة زخسًا حزاريًا، 

إندانيًا، حجد بسػجبو الحقػؽ والػاجبات، وأدبيات التعامل، وزاد عمى ذلظ أف القخآف الكخيع دستػر األمة اإلسبلمية 
الخالج، بّيغ األحكاـ الذخعية في كل ناحية مغ نػاحي السجتسع، كسا بّيغ أحكاـ األسخة، وإف كشا في ىحا السقاـ ال 

ؤلسخة وأحكاميا تفريبًل، أو بياف ىحا التذخيع إجسااًل، إال أنشا ندتصيع أف ندتصيع أف نحيط بالتذخيع اإلسبلمي ل
نزع تحت دائخة الزػء أسباب الذقاؽ الدوجي، وأسباب الدعادة الدوجية، ويذخفشي أف أكػف إلى جانب ضيفشا 

 الكبيخ فزيمة الذيخ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، السحاضخ في كمية التخبية بجمذق .
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 سالـ عمى العالقة الصيبة بيغ الدوجيغ :حخص اإل

 الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.

الحقيقة أف هللا سبحانو وتعالى في قخآنو الكخيع، وفي كتابو العديد، وفي وحي الدساء، وفي دستػر اإلنداف، وفي 
 مشيج الخالق يقػؿ: 

َساَواِت َواأْلَْرِض ﴾﴿ َوِمْغ َآَياِتِو   َخْمُق الدَّ

 [11]سػرة الخـو : 

وكمسة الدسػات واألرض مرصمح قخآني يعشي الكػف، والكػف ما سػػ هللا، إذًا كل الكػف آية دالة عمى عطسة 
هللا، ومغ آياتو أيزًا خمق الدسػات واألرض، ومغ آياتو الميل والشيار، ومغ آياتو الذسذ والقسخ، ومغ آياتو 

 أيزًا: 

ًة َوَرْحَسًة ﴾﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِد   ُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

 [12]سػرة الخـو : 

أؼ كسا أف خمق الدسػات واألرض آية دالة عمى 
عطستو، وكسا أف الذسذ والقسخ آيتاف دالتاف عمى 
عطستو، وكسا أف الميل والشيار آيتاف دالتاف عمى 

ونطاـ الحكخ واألنثى، عطستو، نطاـ الدوجية، 
والعبلقة بيشيسا ىي مغ خمق هللا، ومغ ترسيع هللا، 

 وتبجو ىحه العبلقة في خرائز قاؿ: 

 ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع ﴾

 [12]سػرة الخـو : 
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اتيا، تدعج وتذقى، تخضى أؼ الدوجة إنداف ليا مذاعخىا، وليا شسػحاتيا، وليا مبادئيا، وليا قيسيا، وليا رغب
 وتغزب، تدسػ وتدفل، تخقى عشج هللا، وقج ترل إلى أعمى درجة 

 ﴿ ِمْغ َأْنُفِدُكْع ﴾

 ليا رغبات، ليا ميػؿ، ليا مذاعخ، ليا كخامتيا 

 ﴿ ِمْغ َأْنُفِدُكْع ﴾

 أؼ مغ جبمتكع، مغ خرائركع: 

 َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا ﴾﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع 

 [12]سػرة الخـو : 

ما ىػ الدكغ؟ الخاحة، الصسأنيشة، الدعادة، اإلنداف متى يدكغ إلى زوجتو؟ حيشسا يكسل نقرو بيا، والدوجاف في 
 الحقيقة العمسية متكامبلف وليدا متذابييغ .

 نػد االستقخار في األسخة :

في الحياة، فالعشرخ القيادؼ ميع عشجه ججًا، والخؤية عشجه بعيجة ججًا،  ىػ جبل جبمة خاصة تتشاسب مع ميستو
وعشجه القجرة عمى التعامل مع السحيط الخارجي تعامبًل جيجًا، ىحه خرائرو كدوج، ألف ىحه الخرائز كساؿ 

رفتيغ، ووججىسا ألداء ميستو، لكشو يفتقخ لمتأجج العاشفي، يفتقخ إلى الجساؿ، فإذا رأػ نفدو مفتقخًا إلى ىاتيغ ال
 في زوجتو إذًا يدكغ إلييا، ألنو يكسل نقرو العاشفي والجسالي بيا فيختاح بيا .

ىي تخيج قائجًا، واسع األفق، حاد البرخ، بعيج الشطخ، تخيج حاميًا ليا، تخيج مشفقًا عمييا، تخيج مغ تخكغ إليو، فإذا 
نقريا القيادؼ في زوجيا، ويكسل الدوج نقرو وججت في زوجيا ىحه الرفات سكشت إليو وارتاحت، ىي تكسل 

 العاشفي في زوجتو .
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 السػدة والخحسة بيغ الدوجيغ ىي مغ خمق هللا عد وجل :

كل مشيسا يدكغ لآلخخ، كل مشيسا يكسل نقرو في الصخؼ اآلخخ، كل مشيسا مفتقخ إلى اآلخخ، ىحا مغ خمق 
 هللا عد وجل: 

 اِر ِإَذا َتَجمَّى *َوَما َخَمَق الحََّكَخ َواأْلُْنَثى ﴾﴿َوالمَّْيِل ِإَذا َيْغَذى *َوالشَّيَ 

 [3-2]سػرة الميل

ىشاؾ تكامل بيشيسا، الحقيقة أف صفات الدوج العقمية والجدسية واالجتساعية والشفدية متعمقة بالسيسة التي أنيصت 
 ألقيت عمى كاىميا.بو، وأف صفات السخأة العقمية والجدسية واالجتساعية والشفدية مشػشة بالسيسة التي 

جاءت امخأة إلى الشبي عميو الربلة والدبلـ قالت: يا 
رسػؿ هللا إف زوجي تدوجشي وأنا شابة ذات أىل 
وماؿ، فمسا كبخت سشي، ونثخ بصشي، وتفخؽ أىمي، 
وتبجد مالي، قاؿ: أنت عمّي كطيخ أمي، ولي مشو 

وإف  -أنا أربييع  -أوالد، إف تخكتيع إليو ضاعػا 
 . -ىػ يشفق عمييع  -ّي جاعػا ضسستيع إل

 

ىحه السخأة التي اشتكت إلى الشبي، والتي سسع هللا شكػاىا مغ فػؽ سبع سسػات حجدت لكل مغ الصخفيغ ميستو 
 األساسية، ىي تخبي، وىػ يكدب الساؿ، فاآلية تقػؿ: 

ًة َوَرْحَسًة ﴾ ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا  ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

 [12]سػرة الخـو : 
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فيحه السػدة والخحسة بيغ الدوجيغ ىي مغ خمق هللا عد وجل، ىي األصل في العبلقة الدوجية، ىي األصل في 
 تحقيق اليجؼ الكبيخ لمدواج: 

ًة َوَرْحَسًة ﴾  ﴿ َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

 [12]سػرة الخـو : 

ولكغ لػ وقفشا وقفة متأنية عشج السػدة والخحسة ألخحنا العجب، ىحه السؤسدة وججت لتبقى، قج يشذأ شارغ فتفقج 
الدوجة الرفات التي يشبغي أف تكػف عمييا، لسخض أصابيا، وقج يشذأ شارغ فيفقج الدوج الرفة التي بشي عمييا 

أو أصيبت الدوجة بسخض كيف تدتسخ ىحه العبلقة  الدواج وىي كدب الساؿ، فإذا ضعف كدب الساؿ أو انعجـ،
مع أف السرمحة الدوجية تعصمت؟ تأتي الخحسة مكاف السػدة، أؼ حيشسا تحقق السرمحة، السػدة ىي التي تديج 
ىحه العبلقة متانة، أما حيشسا تتعصل السيسة األساسية لمدواج فتأتي الخحسة لتحل محميا، فمحلظ الدواج في عالع 

 ئع ججًا.السدمسيغ را

مخة سألت أحج القزاة وكاف يحزخ درس التفديخ: كع ندب الصبلؽ في ببلد الغخب؟ فقاؿ: في أمخيكا تديج 
الشدبة عغ خسدة و ستيغ بالسئة، أؼ خسدة و ستػف بالسئة مغ الدواج يشتيي إلى الصبلؽ خبلؿ عاميغ فقط، 

السئة، سألتو عغ ندب الصبلؽ في ببلد وسألتو عغ ندب الصبلؽ في أوربا فقاؿ: تديج عغ خسدة و ثبلثيغ ب
السدمسيغ فقاؿ: واحج ونرف باأللف، ألف ىحا الدواج لع يبغ عمى شيػة، أو عمى متعة، أو عمى رغبة حدية، 

 بشي عمى رحسة، بشي عمى مػدة، إذًا: 

ًة َوَرْحَسًة ﴾﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا   َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

 [12]سػرة الخـو : 
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 السعرية أحج أسباب الفخاؽ بيغ الدوجيغ :

وهللا لكغ ال أكتسظ أف ىحه الشدبة ارتفعت كثيخًا، أؼ مع تفمت السدمسيغ مغ مشيج هللا ارتفعت مع األسف الذجيج 
ؼ كل زوج عغ زوجتو إلى جية أخخػ تزعف ىحه إلى خسدة عذخ بالسئة في ببلد السدمسيغ، حيشسا يشرخ 

السػدة والخحسة، ألنو ما مغ مؤمشيغ تػادا في هللا ففخؽ بيشيسا إال بحنب أصابو أحجىسا، فحيشسا يقع أحج الدوجيغ 
 أو كبلىسا في معرية، ىحه السعرية أحج أسباب الفخاؽ.

 خيخية اإلنداف تكػف في بيتو :

ةً   َوَرْحَسًة ﴾ ﴿ َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

 [12]سػرة الخـو : 

 فيحه السػدة والخحسة مغ خمق هللا .

 شيء آخخ: هللا عد وجل جعل خيخية اإلنداف في بيتو، الدبب؟ شبعًا بػحي مغ هللا، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 ))خيُخُكع خيُخُكع ألْىِمِو، وأنا خيُخُكع ألْىِمي((

 ]التخمحؼ عغ عائذة أـ السؤمشيغ[

غ أف نػضح القزية بسثل، أنا حيشسا أتقجـ المتحاف قيادة الديارة، كيف أفحز؟ أكمف أف أرجع إلى البج م
، وإشارات ببلستيكية، لػ sالػراء، يػجج شخيق ضيق ال يديج عغ عخض الديارة، وىشاؾ شخيق ممتػ عمى شكل 

أنشي مددت إحجاىا لػقعت، إذًا أصعب شيء في القيادة أف تخجع إلى الػراء في شخيق ضيق، وفي مدار 
متعخج، وىشاؾ إشارات تشبئ بأنظ مددت إحجاىا، فإف نجحت في ىحا فكل شيء سػػ ذلظ سيل ججًا، اإلنداف 

ديغ، يدتخجـ ألصف العبارات، يعتحر، يبتدع، يقجـ خارج البيت يحخص عمى سسعتو، وعمى مكانتو، يتجسل، يت
ىجية، يبر بػجيو، حفاضًا عمى سسعتو، وعمى مكانتو، أما في البيت فبل يػجج رقابة في البيت، و ال يبتغي 
مشربًا، وال رفعًة، وال مكانة، وال حفاضًا عمى سسعة، وال شيئًا مغ ىحا القبيل، لحلظ تكذف الحقيقة السخة في 

ىحه الخيخية في  -عجا الشبي  -حؼ تججه في بيتو أخبلقيًا، صادقًا، أميشًا، متػاضعًا، يحب خجمة أىموالبيت، فال
البيت مقياس لخيخية اإلنداف خارج البيت، فقاؿ: " خيخكع خيخكع ألىمو وأف خيخكع ألىمي " أنا أستسع إلى شكاوػ 
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ارج البيت، في البيت إنداف آخخ، قاس، أناني، كثيخة ججًا، أف إندانًا لو مكانتو، ولو سسعتو، ولو مرجاقيتو خ
 يحب ذاتو، أقػؿ سبحاف هللا صجؽ عميو الربلة والدبلـ حيشسا قاؿ: 

 ))خيُخُكع خيُخُكع ألْىِمِو، وأنا خيُخُكع ألْىِمي((

 ]التخمحؼ عغ عائذة أـ السؤمشيغ[

 ضخورة السحافطة عمى األسخة ألنيا المبشة األولى في السجتسع :

ىحه األسخة ىي المبشة األولى في السجتسع، فإف تساسكت تساسظ السجتسع، وإف ارتقت ارتقى السجتسع،  السذكمة أف
وإف كانت إيجابية كاف السجتسع إيجابيًا، وحيشسا تتفكظ األسخة، وحيشسا تشيار القيع في األسخة، وحيشسا تحل العجاوة 

يية تجعع األسخة، والشطع الػضعية تفكظ األسخة، ومخة والبغزاء بيغ الدوجيغ، فقج تفكظ السجتسع، لحلظ الشطع اإلل
 صخح أحج رؤساء جسيػريات أمخيكا كميشتػف أف أكبخ خصخ ييجد أمخيكا لػ أنشي سكت ماذا يخصخ في بالظ؟

الريغ فخضًا، التجسع األوربي، أكبخ خصخ ييجد أمخيكا بخأؼ كميشتػف تفكظ األسخة، وشيػع الجخيسة، وانتذار 
 القخآف الكخيع كسا تفزمتع في مقجمة ىحا المقاء اعتشى عشاية بالغة بالعبلقة بيغ الدوجيغ. السخجرات، لحلظ

أنا أقػؿ لظ: لعل تدعة أعذار األحكاـ الذخعية متعمقة بسػضػعيغ كبيخيغ، مػضػع كدب الساؿ وإنفاقو، 
، فحيشسا ال تشزبصاف بسشيج ومػضع العبلقة الدوجية، أو عبلقة اإلنداف بالسخأة مصمقًا، ألنيسا شيػتاف شاغيتاف

هللا يحل الفداد في األرض، ولػ سألتشي أف ألخز لظ كل أنػاع الفداد في األرض أقػؿ لظ: الفداد ال يديج عغ 
أف يكػف ىشاؾ حخية عذػائية في العبلقة بالسخأة، وحخية عذػائية في كدب الساؿ، وأف عطسة ىحا الجيغ أنو 

بلقة بيغ الدوجيغ، بل إنو ما مغ فزيحة في تاريخ البذخية إال متعمقة يزبط كدب الساؿ وإنفاقو، ويزبط الع
 بالفزيحة الجشدية أوالسالية .
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  الحب مغ جبمة اإلنداف ال يدتصيع أحج أف يشكخه :

ال أستصيع أف أتيخب مغ ىحه الكمسة وقج ذكخىا الشبي عميو الربلة والدبلـ، إف الديجة عائذة سألت سيج الخمق 
كيف حبظ لي؟ فأجابيا إجابة شافية قاشعة جامعة مانعة، قاؿ ليا: كعقجة الحبل، فأصبح ىحا رمدًا وحبيب الحق 

بيشيسا، كانت تدألو مغ حيغ آلخخ كيف العقجة؟ فيقػؿ: عمى حاليا، ال تداؿ عقجًة محكسة، الحقيقة أف اإلنداف 
 الحؼ ال يحب ليذ مغ بشي البذخ، مغ جبمة اإلنداف أنو يحب.

ي كمية التخبية، وودعشا أحج أكبخ األساتحة مخًة كشا ف
حيشسا أحيل إلى التقاعج، ألقيت كمسات كثيخة ججًا في 
اإلشادة بفزمو، فمسا جاء دوره في الحجيث، قاؿ ىحه 
العبارة أحفطيا غيبًا قاؿ: اإلنداف الحؼ ال يذعخ 
 بحاجة إلى أف يِحب أو يَحب ليذ مغ بشي البذخ .

سى أنػاع الحب، ويسكغ يسكغ أف تحب هللا، وىحا أس
أف تحب الحقيقة، أنت مػضػعي، يسكغ أف تحب 
أوالدؾ، يسكغ أف تحب زوجتظ، الحب مدتػيات، 

وقج يرل الحب إلى السدتػػ الحدي، العبلقة الجشدية نػع مغ الحب، لكغ الحب كمسة سامية ججًا، بل إف عمة 
لػ شاء ليجػ الشاس جسيعًا، لكغ أرادىع أف يأتػا خمق الدسػات واألرض ىي محبة هللا لخمقو، بل إف هللا عد وجل 

إليو محبيغ شائعيغ، ال أف يأتػا إليو شائعيغ قدخًا، السحبػبية أساس نطاـ التكميف، أساس نطاـ حخية اإلنداف، 
 أرادؾ أف تأتيو محبًا ال أف تأتيو مكخىًا، ال إكخاه في الجيغ، لحلظ الشبي عميو الربلة والدبلـ حسج هللا عمى أنو
رزؽ حب عائذة، والديجة عائذة سألت عميو الربلة والدبلـ عغ حبو ليا فقاؿ: كعقجة الحبل، ولكغ السػدة أبمغ 

 مغ الحب .
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 الفخؽ بيغ السػدة و الحب :

السػدة سمػؾ يعبخ بو عغ الحب، سمػؾ أؼ ابتدامة، ىجية ثسيشة، خجمة، خػؼ عمى السحبػب، إشفاؽ عميو، 
 مػدة فييا حب، لكغ ما كل حب فيو مػدة، إذًا السػدة أبمغ، وىي كمسة قخآنية. سمػؾ يشصمق مغ الحب، فكل

 قزية السيػر :

إف لع يكغ فيو ميخ فيػ فاسج، ىحا عشج كل الفقياء، والعقج الفاسج شيء، والعقج  -عقج الدواج  -الحقيقة إف العقج
بعج أف عقج الدواج عمييا تبيغ أف ىحه الباشل شيء آخخ، لػ أف إندانًا عقج زواجو عمى أختو مغ الخضاعة خصأ 

الفتاة رضعت مغ أمو حيشسا كانت صغيخة، ولع يعمع إال بعج العقج، فالعقج باشل، يفدخ، بيشسا العقج مغ دوف ميخ 
عقج فاسج يرحح، فإذا كاف كل الفقياء أجسعػا عمى أف العقج مغ دوف ميخ عقج فاسج، إذًا السيخ جدء مغ لػاـز 

 العقج، لحلظ. 

ي ُأِريُج َأْف ُأْنِكَحَظ ِإْحَجى اْبَشَتيَّ َىاَتْيِغ َعَمى َأْف َتْأُجَخِني َثَساِنَي ِحَجٍج ﴾﴿   َقاَؿ ِإنِّ

 [17]سػرة القرز : 

 لكغ يقػؿ عميو الربلة والدبلـ : 

 )) َأْعَطُع الشَِّداِء َبَخَكًة َأْيَدُخُىغَّ َمُئػَنًة ((

 ] أحسج عغ عائذة[

 ميخًا، أعطع الشداء بخكة أقميغ مؤونة. أعطع الشداء بخكة أقميغ
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السخأة السؤمشة ال تزغط عمى زوجيا مغ أجل أف 
يكدب الساؿ الحخاـ فيخوؼ رغباتيا، السخأة السؤمشة 
مثميا األعمى الرحابية الجميمة التي كانت تػدع 
زوجيا وتقػؿ: اتِق هللا بشا نربخ عمى الجػع، وال 

صالب زوجيا بشفقات نربخ عمى الحخاـ، والسخأة التي ت
فػؽ شاقتو إنيا تجفعو دوف أف يذعخ إلى كدب الساؿ 

 الحخاـ، مغ ىشا قاؿ هللا عد وجل: 

 ﴿ِإفَّ ِمْغ َأْزَواِجُكْع َوَأْواَلِدُكْع َعُجّوًا َلُكْع َفاْحَحُروُىْع﴾

 [24]سػرة التغابغ :

أما حيشسا دفعتو إلى كدب الساؿ الحخاـ، قاؿ عمساء التفديخ ىحه عجاوة مآؿ ال عجاوة حاؿ، أؼ ىػ يحبيا وتحبو، 
واستحق الشيخاف يـػ القيامة، فشذأت تمظ العجاوة، ألنيا كانت ىي الدبب، إذًا السيخ ال بج مشو، ولكغ أعطع الشداء 

 بخكة أقميغ ميخًا، أما ىحا الحؼ يمغي السيخ كميًا فيػ ال يفقو حقيقة ىحا التذخيع .

، اآلف ما الحؼ يحرل بأمخيكا وبأوربا؟ شيء مخيف، مداكشة فقط، ال يػجج شيء آخخ السخأة ليدت شيئًا مبتحالً 
عقج، وال ميخ، وال عقج مجني، وال أؼ شيء، في أية لحطة يخكميا بقجمو، أما في اإلسبلـ فالدوجة ليا شأف، أؼ 

ف يجفعيا أحج أسباب أف نسشحيا قيسة ىحا السيخ، أؼ الدوج حيشسا يفكخ بصبلؽ زوجتو يػجج مئة ألف يجب أ
بالتساـ والكساؿ وإال يدجغ، أؼ ىحا الذيء لخفع معشػيات السخأة، أما أف تصالب امخأة بخسدة مبلييغ فخضًا فيحا 

 أيزًا خبلؼ الذخع، ارتفاع السيػر ليدت مغ روح شخيعة اإلسبلـ.

 عجـ تصبيق مشيج هللا في الدواج مغ أسباب الذقاؽ الدوجي :

اإلنداف ىػ أعقج آلة بالكػف، تعقيج إعجاز ال تعقيج عجد، وليحه اآللة صانع حكيع، وليحا الرانع تعميسات 
التذغيل والريانة، فاإلنداف انصبلقًا مغ حبو لحاتو، وحبو لدبلمة ذاتو، وحبو لكساؿ ذاتو، وحبو الستسخار ذاتو، 

جدء مغ ذلظ، أسػؽ لظ آية دقيقة ججًا يقػؿ هللا عد  إذا شبق تعميسات الرانع سعج في الجنيا واآلخخة، والدواج
 وجل: 
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اِلَحاِت ﴾ َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع َكالَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ يِّ ـْ َحِدَب الَِّحيَغ اْجَتَخُحػا الدَّ  ﴿َأ

 [12]سػرة الجاثية:

وال بقيع السشصق، وال بقيع الخمق، وشاب أؼ شاب متفمت يخوؼ رغباتو الجشدية مع أؼ فتاة، ال يعبأ ال بقيع الجيغ، 
 آخخ صبخ حتى رزقو هللا زوجة صالحة، أيعقل أف يعامل ىحاف الذاباف معاممة واحج؟ 

اِلَحاِت َسَػاًء َمحْ  َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع َكالَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ يِّ ـْ َحِدَب الَِّحيَغ اْجَتَخُحػا الدَّ ُيْع َساَء َما َياُىْع َوَمَساتُ ﴿َأ
 َيْحُكُسػَف﴾

 [12]سػرة الجاثية:

 دعظ مغ اآلخخة مبجئيًا . 

 ﴿ َسَػاًء َمْحَياُىْع َوَمَساُتُيْع َساَء َما َيْحُكُسػَف﴾

 [12]سػرة الجاثية:

إذًا أسباب الذقاء الدوجي في األصل يسكغ أف تعػد إلى شيء واحج ىػ عجـ تصبيق مشيج هللا في الدواج، لحلظ 
 الشاجحاف يحتكساف إلى الذخع في كل قزية، والذخع يعصي كل شخؼ حقو .الدوجاف 

 الدوجي : ؽاألسباب التي تفزي إلى الذقا

 ػ الجيل : 1

 الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 ))تشكح السخأة ألربع: لساليا، ولحدبيا، ولجساليا، ولجيشيا؛ فاضفخ بحات الجيغ تخبت يجاؾ((

 ىخيخة[] متفق عميو عغ أبي 
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 وىشاؾ حجيث آخخ أقل صحة مغ ىحا الحجيث: 

 )) مغ تدوج السخأة لجساليا أذلو هللا((

 أؼ لجساليا فقط، أؼ شيػتو العارمة ىي التي كانت حاسسة في ىحا السػضػع .

 ومغ تدوجيا لحدبيا زاده هللا دناءة، ومغ تدوجيا لساليا أفقخه هللا، فعميظ بحات الجيغ تخبت يجاؾ.

استخاتيجي، فحيشسا ال تحدغ اختيار الدوجة  –بالتعبيخ الذائع  -اختيار الدوجة ىحا قخار مريخؼ، وقخار شبعًا 
 ىشاؾ متاعب ال تعج وال تحرى، تشتج عغ سػء اختيار الدوجة، لحلظ السؤمغ يتدوج زواجًا متأنيًا.

الحقيقة أنا أقػؿ: يقع في رأس أسباب الذقاؽ الدوجي 
الجيل، الجيل أعجػ أعجاء اإلنداف، والجاىل يفعل 
في نفدو ما ال يدتصيع عجوه أف يفعمو بو، أؼ أعجػ 
عجو لمسدمع ىػ جيمو بسكػنات الذخع، يفعل عسبًل 
غيخ مشزبط، يجفع ثسشو باىطًا، ذلظ األمخ اإلليي 

سية، ال عبلقة وضعية، أنا عبلقتو بشتائجو عبلقة عم
باب  -قج أقػؿ البشي: ال تخخج مغ ىحا الباب 

اخخج مغ ىحا الباب،  -عادؼ، صالػف لو باباف
فخخج مغ الباب الحؼ مشعتو أف يخخج مشو، فزخبتو، ال يػجج عبلقة بيغ الزخب وبيغ خخوجو مغ الباب، أما أنا 

، فالعبلقة بيغ الدمػؾ والعقاب عبلقة وضعية، أنا فػضعت عبلقة، أنا قمت: ىحا الباب مسشػع أف تخخج مشو
وضعتيا، لكشيا ليدت عمسية، أما حيشسا يأتي ابشي ويزع يجه عمى السجفأة السذتعمة فتحتخؽ فالعبلقة بيغ وضع 
اإلصبع واحتخاقيا عبلقة عمسية، أنا أعتقج وأؤمغ أف العبلقة بيغ األمخ ونتائجو، وبيغ الشيي ونتائجو عبلقة 

ؼ عبلقة سبب بشتيجة، فأنت إذا أردت الدعادة الدوجية فعميظ بصاعة هللا، ألف اإلنداف حيشسا يصيع هللا عمسية، أ
في أمػر زواجو، أؼ يصبق تعميسات الرانع، وليدت مغ جية في األرض أليق مغ الجية الرانعة التي تتبع 

ىػ أعجػ أعجاء اإلنداف، أنا ما مغ عقج تعميساتيا ألنيا خبيخة، إذًا الجيل يقع في أولى أسباب الذقاء الدوجي، 
حزختو إال وسسعت الحؼ أنذأ العقج يقػؿ: عمى كتاب هللا وسشة رسػؿ هللا، لػ سألت الدوجيغ: ىل تعخفاف ما 
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في كتاب هللا وما في سشة رسػلو مغ أحكاـ متعمقة بالدواج؟ ال يعمساف شيئًا، فكيف بشي ىحا العقج عمى كتاب هللا 
 وجاف يجيبلف ما في كتاب هللا وما في سشة رسػلو مغ تػجييات لمدوجيغ؟ الشبي الكخيع قاؿ: وسشة رسػلو، والد 

 ))اعمِسي أيتيا السخأة وأعمِسي مغ دونظ مغ الشداء، أف حدغ تبعل السخأة زوجيا يعجؿ الجياد في سبيل هللا ((

 وتػجو إلى الخجاؿ فقاؿ: 

 -في بعس الديادات -ال أىانيغ إال لئيع، يغمبغ كل كخيع )) أكخمػا الشداء فػ هللا ما أكخميغ إال كخيع، و 
 ويغمبيغ لئيع، وأنا أحب أف أكػف كخيسًا مغمػبًا مغ أف أكػف لئيسًا غالبًا ((

 الجيل يقع في أعمى مدتػيات األسباب التي تفزي إلى الذقاء الدوجي.

 ػ ضعف اإليساف : 2

ي أف تكػف حميسًا، يشبغي أف تكػف كخيسًا، يشبغي أف ىشاؾ سبب آخخ؛ ضعف اإليساف، اآلف قج تعمع أنو يشبغ
تكػف مدامحًا، قج تعمع الدوجة أنو يشبغي أف تكػف زوجة دؤوبة عمى خجمة زوجيا وأوالدىا، قج تعمع أنيا يشبغي 
أف تعتشي بأوالدىا، لكغ ضعف إيسانيا يدبب ليا تياونًا في تصبيق تعميسات الرانع، فإذا كاف ىشاؾ جيل 

الدبب، وإذا كاف ىشاؾ عمع لكشو غيخ مصبق فزعف اإليساف ىػ الدبب، أال تخػ إندانًا يجخغ وىػ فالجيل ىػ 
 شبيب؟ ىػ أشّج الشاس عمسًا بأضخار التجخيغ، إذًا ىحا يعمع لكشو ال يعسل. 

  َأْف َتُقػُلػا َما اَل َتْفَعُمػَف﴾﴿َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ِلَع َتُقػُلػَف َما اَل َتْفَعُمػَف * َكُبَخ َمْقًتا ِعْشَج َّللَِّ 

 [ 3-1] سػرة الرف: 

 ػ سػء الترخؼ : 3

 اآلف أحيانًا ىشاؾ سػء ترخؼ، أنا أقػؿ لظ أييا األخ الكخيع: 

 ﴿ َوَمْغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأوِتَي َخْيًخا َكِثيًخا ﴾

 [169]سػرة البقخة: 
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بالحكسة يدعج بدوجة مغ الجرجة الخامدة، ومغ دوف حكسة يذقى الحكسة أثسغ عصاء يشالو اإلنداف، اإلنداف 
بدوجة مغ الجرجة األولى، بالحكسة يكدب الساؿ الكثيخ، يعير بالساؿ القميل، ومغ دوف حكسة يبجد الساؿ الكثيخ، 
 بالحكسة يحػؿ األعجاء إلى أصجقاء، وبالحسق يجعل أعجاءه أصجقاء، يسكغ وال أبالغ أثسغ عصاء عمى اإلشبلؽ

 أف يؤتيظ هللا الحكسة، إذًا سػء الترخؼ، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوالَِّحيَغ َكَفُخوا َفَتْعًدا َلُيْع َوَأَضلَّ َأْعَساَلُيْع ﴾

 [8] سػرة دمحم :

اإلنداف إذا كاف مقصػعًا عغ هللا يميع الحسق، تججه يزحي بعبلقتو الدوجية لذيء تافو، بداعة غزب يشيي 
شبلقًا مكخرًا مثبًل بداعة غزب يشيي سعادتو الدوجية، إذًا سػء الترخؼ أيزًا عبلقتو مع زوجتو، يحمف 
 انعكاس لزعف اإليساف .

 ػ التعالي : 4

اآلف التعالي، التعالي صفة بغيزة ججًا في الدوجيغ، قج تتعالى عمى زوجيا، وقج يتعالى عمى زوجتو، أما الذيء 
أمامة بشت الحارث أوصت ابشتيا ليمة زفافيا، قالت يا بشية: إف الحؼ يمفت الشطخ أف امخأة قبل اإلسبلـ اسسيا 

الػصية لػ تخكت لفزل أدب تخكت لحلظ مشظ، ولكشيا تحكخة لمغافل ومعػنة لمعاقل، ولػ أف السخأة استغشت عغ 
اء لمخجاؿ خمقغ، وليغ خمق الدوج لغشى أبػييا أو لذجة حاجتيسا إلييا لكشت أغشى الشاس عشيع، ولكغ الشد

 .جاؿالخ 

أؼ بشية: إنظ فارقت الجػ الحؼ مشو خخجت، وخمفت العر الحؼ فيو درجت إلى وكخ لع تعخفيو، وقخيغ لع تألفيو، 
 فأصبح بسمكو عميظ رقيبًا ومميكًا.

 يكغ لظ عبجًا . -أؼ ؛ تػاضعي لو  -أؼ بشية: كػني لو أمةً 

 أؼ بشية: خحني عشي عذخ خراؿ تكغ لظ ذخخًا وأجخًا. 
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عة، والسعاشخة بحدغ الدسع والصاعة، والتفقج لسػقع عيشو وأنفو، فبل تقع عيشو مشظ عمى قبيح، وال الرحبة بالقشا
ثبت اآلف أف لجمج اإلنداف رائحة  -يذع مشظ إال أشيب ريح، والكحل أحدغ الحدغ، والساء أشيب الصيب السفقػ 
ة ال تسمظ ثسغ عصػر غالية يكفي أف عصخة لسجخد أف تتشطف، وأف تغتدل تبجو ىحه الخائحة، لػ أف السخأة فقيخ 

والتفقج لػقت مشامو وشعامو، فإف حخارة الجػع مميبة، وتشغيز الشـػ  -تكػف نطيفة فيي معصخة مغ قبل خالقيا
مغزبة، واالحتخاس لسالو، واإلرعاء عمى حذسو وعيالو، ومبلؾ األمخ في الساؿ حدغ التجبيخ، وفي العياؿ حدغ 

، وال تفذي لو سخًا، إنظ إف عريت أمخه أوغخت صجره، وإف أفذيت سخه لع تأمشي التقجيخ، وال تعري لو أمخاً 
غجره، ثع إياؾ والفخح بيغ يجيو إف كاف تخحًا، والكآبة بيغ يجيو إف كاف فخحًا، فإف األولى مغ التقريخ، والثانية 

عمى ىػاِؾ فيسا أحببِت مغ التكجيخ، واعمسي أني لغ ترمي إلى ما تحبيغ حتى تؤثخؼ رضاه عمى رضاِؾ، وىػاه 
 أو كخىِت وهللا يختار لظ .

ىحه امخأة عاقمة ججًا جاءت تػجيياتيا قخيبة ججًا مغ تػجييات الذخع، ألف الفصخة واحجة، ىحا مغ فصختيا، لػ 
 شبقت الشداء ىحه الػصية، أنا أتػقع أف تغمق السحاكع الذخعية أبػابيا.

لفتاة بشت غشي، جاءىا مػضف ذو خمق، وذو عمع، وذو مكانة، التعالي: أحج أسباب الذقاء الدوجي، تكػف ا
تتعالى عميو بساؿ أبييا، أو بالعكذ، تتعالى عميو بسدتػػ أبييا االجتساعي، تتعالى بسػقع بيت أبييا، أو بأصل 

جي أف يتعالى كل مشيسا عمى عائمتيا، أو بحدبيا، أو بشدبيا، أو يتعالى عمييا، فأحج أسباب الذقاء الدو 
 . بوصاح

 ػ الغياب الصػيل عغ البيت : 5

 .أستاذ زىيخ أنا في حكع عسمي بالجعػة إلى هللا، ترل إلّي قرز كثيخة 
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ىحه القرز يسكغ أف تمخز ببشػد، فالغياب 
الصػيل عغ البيت أحج أسباب الذقاء الدوجي، بل 
أقػؿ أخصخ مغ ذلظ: الغياب السجيج عغ البيت أؼ 

الداعة الثانية عذخة يحىب الداعة الدادسة، ويأتي 
ليبًل، يأتي مشيسكًا في العسل، ىحه الدوجة تخكتيا 
وحجىا في البيت ثساني عذخة ساعة ماذا تفعل بيحا 
الػقت؟ ما الحؼ يشبغي أف يؤنديا؟ مغ الحؼ يشبغي 
أف يػاسييا؟ مغ ىحا الحؼ يشبغي أف تتحجث معو؟ مغ ىحا الحؼ يشبغي أف يؤنذ وحذتيا؟ إنو زوجيا، زوجيا 

ائب، لػ أنيا ضعيفة اإليساف، لػ أنيا بعيجة عغ أف تحذ بسخاقبة هللا ليا، ربسا زلت قجميا، وأحج أكبخ أسباب غ
انحخاؼ السخأة أحيانًا غياب زوجيا الصػيل، فأنا أنرح األخػة األكاـر أف الغياب الصػيل عغ البيت لو مزاعفات 

مجه، سشػات أربع متتالية، ىحه الدوجة تخكت سشػات خصيخة، الغياب الصػيل، أو أف يختار عسبًل بعيجًا عغ ب
شػيمة، مغ ليا غيخ زوجيا؟ عمى كّل أنا أتسشى أف يبخمج الدوج نفدو عمى أنو يكػف وجػده في البيت معقػاًل كي 

 يؤنذ زوجتو، ويتفقج أوالده.

 العسل السدتسخ مغ دوف تػقف ليذ وساـ شخؼ بحق اإلنداف :

يأكل شعاـ الغجاء مع زوجتو فخضًا، ويشتقل لمعسل الثاني، يشبغي أف يأتي الداعة إف كاف يعسل عسميغ يشبغي أف 
 العاشخة ليبًل، أما مغ الدادسة صباحًا وحتى الداعة الػاحجة ليبًل، وهللا ىحه مذكمة.

صجؽ أنو ما مغ إجخاء تقـػ بو الجولة أفزل مغ أف تعمغ عغ نياية الجواـ في السحبلت التجارية، ىل ترجؽ في 
عس الببلد يشتيي الجواـ الداعة الخامدة، اآلف كل أوروبا وأمخيكا وتخكيا، والجوؿ التي تأخح ىحا السشيج، الجواـ ب

مغ الثامشة وحتى الدادسة، ال يػجج عسل بعج الدادسة، أؼ يػجج مذكمة عشجنا في الببلد الشامية تقخيبًا، أنت 
ل يكفيظ أنت وأوالدؾ وزوجتظ، ىحا األصل، أنت إنداف، يشبغي أف تعسل عسبًل واحجًا، وأف يكػف دخل ىحا العس

اإلنداف الحؼ ليذ عشجه وقت فخاغ شػه إندانيتو، العسل السدتسخ مغ دوف تػقف ليذ وساـ شخؼ بحق اإلنداف، 
 ألنو مقابل ىحا الذيء ضيع أشياء كثيخة .
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ىػ عرامي، يعسل ويشفق عمى نفدو، اسسح لي بسثل أستخجمو كثيخًا: إنداف ذىب إلى ببلد الغخب ليشاؿ دكتػراه، 
وجج عسبًل مجتو ساعة في اليـػ يكفيو ثسغ حاجاتو كميا، بعج حيغ شسع بداعتيغ، بعج حيغ بثبلث ساعات، ثع 
وجج عسل حارس بأربع و عذخيغ ساعة، ودخل كبيخ، لكغ ألغى دراستو، ألغى الجكتػراه، ألغى ىجفو األساسي 

ي ىحا البمج، فحيشسا يستز العسل كل الػقت قج تمغى عمة وجػدؼ في لػجػده في فخندا، ألغى عمة وجػده ف
األرض، أنا شبعًا أعخؼ أف ىشاؾ متاعب كثيخة، وىشاؾ ضغػط شجيجة، وىشاؾ متصمبات عجيجة، وىشاؾ دخػؿ 
 محجودة، وىشاؾ حاجات كثيخة، أنا وهللا أقجر الدوج الحؼ يعسل شػيبًل، أنا أعجه بصبًل، بالسقابل البج مغ بعس
التػازف، إذا لع يكغ عشجؾ وقت فخاغ إشبلقًا لترغي إلييا، أنت دائسًا مذغػؿ، ىي تحتاج إلى مؤنذ، شبعًا 
الفزل هلل عد وجل معطع الدوجات السؤمشات الصاىخات صابخة وشاىخة وتقية وعفيفة، ىحا ىػ األعع األغمب، أنا 

 . أضع احتساالت إلندانة ضعيفة اإليساف زوجيا يبتعج عشيا كثيخاً 

الذخع ليذ لمشخبة، الذخع لعامة الشاس، أنا أتحجث عغ قزية قج تشصبق عمى بعس الشاس، ال شظ أف ىشاؾ 
أناسًا متسيديغ، تقجر زوجاتيع انيساكيع في عسميع، وتعيشيع عمى ىحا العسل، ىحا شيء مػجػد، أما إذا تحجثت 

 لسخة دائسًا أفزل ألف مخة مغ الػىع السخيح. كقزايا عامة فشتشاوؿ الػضع الثاني الدمبي، أنا أقػؿ الحقيقة ا

 ػ الصسع السالي : 6

اآلف الصسع السالي أحيانًا يدبب الذقاء الدوجي، أؼ زوج لو دخل كاؼ، لو زوجة تػفي والجىا وتخؾ ليا إرثًا 
كبيخًا، ىػ يتجخل في شؤوف اإلرث لجرجة أنو ييجدىا بالصبلؽ إف لع يشاؿ مغ ىحا اإلرث شيئًا، مغ حـخ ابشتو 

  ميخاثو سيحاسب حدابًا عديخًا كسا قاؿ عميو الربلة والدبلـ:

 )) إف الخجل يعبج هللا ستيغ عامًا ثع يزار في الػصية فتجب لو الشار((

لكغ ليذ معشى ىحا أف أجعل ىحا اإلرث مغ الدوجة ىػ سبب استسخار الدواج أو عجـ استسخاره، ىحه مذكمة كبيخة 
 .عشجىع انحخاؼ، ليذ عشجىع عجؿ كاؼججًا، قج يكػف ليا أخػة أشجاء 
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ب وفاة أحج األبػيغ والسيسا فمحلظ أنا أرػ أحيانًا عق
والج الدوجة تشذأ مذكبلت بيشيا وبيغ زوجيا مغ أجل 
السيخاث، لػ شمب حرتيا بتمصف، بمصف، باعتجاؿ، 
لػ ذكخىا، ال يػجج مانع، أما حيشسا يجعل ىحا 
الشريب مغ اإلرث سبب استسخار الدواج أو عجـ 

 استسخاره فيشا مذكمة كبيخة.

صفة مخيحة لمدوجة في أستاذ زىيخ أنا ال أرػ مغ 
، فقج قاؿ عميو الربلة والدبلـ:   زوجيا مغ الكـخ

 )) ليذ مشا مغ وسع هللا عميو ثع قتخ عمى عيالو ((

أؼ صفة الكـخ ىي أوؿ صفة في الدوج، بيشسا صفة البخل والحخص مغ صفات الدوجة السصيعة لدوجيا، ىحا 
ولجيخانيا، ولسغ يمػذ بيا دوف عمع زوجيا، فكمسا الساؿ ليذ ماليا، فيشاؾ زوجة تعصي بغيخ حداب ألىميا 

حخصت السخأة عمى حفع ماؿ زوجيا تكػف أقخب إلى هللا عد وجل، وكمسا كاف الدوج أكثخ خيخة وإنفاقًا وتدامحًا 
كاف أقخب إلى هللا عد وجل، أضخب لظ مثبًل: ال سسح هللا وال قجر األب البخيل يتسشى أقخب الشاس إليو مػتو، 

 اس إليو ألنو يذجد عمييع إلى درجة أنيع يفقجوف صػابيع، لحلظ يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: أقخب الش

 )) ليذ مشا مغ وسع هللا عميو ثع قتخ عمى عيالو ((

 سيجنا أبػ ذر الغفارؼ يقػؿ: " حبحا الساؿ أصػف بو عخضي وأتقخب بو إلى ربي ". 

اف في بحبػحة، لكغ الذخع ما كمفو ما ال يصيق، أما إذا كاف أحيانًا الدوج يأتي بحاجات إلى البيت يػفخىا إذا ك
في بحبػحة ووسع هللا عميو فيشبغي أف يػسع عمى عيالو، أو يصعسيع مسا يذتيػف، أف يمبديع ثيابًا لصيفة 

 فيحبػنو، أما أف يقدػ عمييع في اإلنفاؽ فيحا يتشاقس مع قخبو مغ هللا عد وجل.

 يقػؿ هللا عد وجل: ما دمشا تحجثشا عغ البخل والذح 
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 ﴿ َوَمْغ ُيػَؽ ُشحَّ َنْفِدِو ﴾

 [9] سػرة الحذخ:

 الذح مخض خصيخ، أنا وهللا أشبيو بالدخشاف.

 ػ سػء الطغ : 7

أف  -وىحه كثيخة في السجتسع -أخي الكخيع سػء الطغ مغ كبل الصخفيغ أحج أسباب الذقاء الدوجي، نحغ نعمع 
سػء الطغ عرسة كسا ورد، وأف الحـد سػء الطغ، وإف بعس الطغ إثع، كيف نػفق بيشيسا؟ العمساء قالػا: إذا 

ثع، فالحؼ يجعل سػء الطغ إثسًا أو حدمًا كاف ىشاؾ دليل فدػء الطغ واجب، إذا لع يكغ ىشاؾ دليل فدػء الطغ إ
 ىػ الجليل، فإذا لع يكغ ىشاؾ أؼ دليل وأسأت الطغ فأنت آثع عشج هللا، لقػلو تعالى: 

 ﴿ ِإفَّ َبْعَس الطَّغِّ ِإْثٌع ﴾

 [ 21] سػرة الحجخات: 

دليل ويتعامى عشو أما إذا كاف ىشاؾ دليل وتعاميت عشو، وتجاىمتو فأنا غبي، ىكحا، مغ الغباء أف يكػف ىشاؾ 
اإلنداف، مغ ىشا ورد أف الحـد سػء الطغ، احتخس مغ الشاس بدػء الطغ، ىحا احتخاس، أما مغ دوف دليل فإثع، 

.  مع الجليل حـد

يخوػ أف سسكات ثبلث كغ في غجيخ، مّخ بيا صياداف، تػاعجا أف يخجعا ومعيسا شباكيسا ليريجا ما فيو مغ 
أكيديغ فإنيا ارتابت وتخػفت ولع تعخج عمى شيء حتى خخجت مغ السكاف  سسظ، فدسعت الدسكات قػليسا، أما

الحؼ يجخل مشو الساء مغ الشيخ إلى الغجيخ فشجت، وقالت: العاقل يحتاط لؤلمػر قبل وقػعيا، الثانية األقل ذكاء 
، قالت: مشيا بقيت في مكانيا حتى عاد الرياداف، فحىبت لتخخج مغ حيث خخجت رفيقتيا فإذا بالسكاف قج سج

فخشت وىحه عاقبة التفخيط غيخ أف العاقل ال يقشط مغ مشافع الخأؼ، ثع إنيا تساوتت، فصفت عمى وجو الساء 
مشقمبة تارًة عمى ضيخىا، وتارًة عمى بصشيا، وأخحىا الرياد ووضعيا عمى األرض بيغ الشيخ وبيغ الغجيخ فػثبت 

 حتى صيجت. في الشيخ فشجت، أما العاجدة فمع تدؿ في إقباؿ وإدبار
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 قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوِإْف ِخْفُتْع ِشَقاَؽ َبْيِشِيَسا ﴾

 [35]سػرة الشداء: 

األمػر ال يشبغي أف ترل إلى الذقاؽ، إذا كاف ىشاؾ بػادر شفيفة ججًا ستؤدؼ إلى الذقاؽ يشبغي أف تعالج، فأنا 
ؾ بػادر أو دليل ولػ ذكخت ىحه القرة في معخض الحجيث عغ سػء الطغ، وعغ حدغ الطغ، حيشسا يكػف ىشا

كاف ضعيفًا يشبغي أف تحتاط، وأف تتحخؾ، وأف تخاقب، وأف تجقق، ال أف يكػف الدوج آخخ مغ يعمع، فدػء الطغ 
، وسػء الطغ مغ دوف دليل إثع.  مع الجليل حـد

 ػ خخوج السخأة مغ البيت : 8

خخوج السخأة مغ البيت أحج أسباب الذقاؽ الدوجي، 
 .كيف؟ نذأت مذكمة 

السخأة خخجت إلى بيت أىميا، أستاذ زىيخ أصغخ 
مذكمة إذا تبعيا خخوج إلى بيت األىل تربح أكبخ 
مذكمة قج تشتيي إلى الصبلؽ، وأكبخ مذكمة إذا نذبت 
بيغ الدوجيغ إذا بقيت الدوجة في بيت زوجيا ربسا 
تصامشت، وتقمرت، وحمت، لحلظ اليجخ في 

 السزاجع، قاؿ: 

 ْلَسَزاِجِع ﴾﴿ َواْىُجُخوُىغَّ ِفي ا

 [34] سػرة الشداء : 

لساذا قاؿ في السزاجع؟ إنظ إف ىجخت زوجتظ في غخفة أخخػ عمع األوالد السذكمة فأصبحػا عشاصخ متجخمة، 
 إف ىجختيا في بيت أختظ عمع األىل، أرادؾ أف تعامميا فيسا بيشظ وبيشيا حرخًا: 
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 ﴿ َواْىُجُخوُىغَّ ِفي اْلَسَزاِجِع ﴾

بيت أىميا وتذتكي عمى زوجيا، أصبح األـ واألب واألخػة والعسة والخالة، وكل واحج لو رأؼ، حيشسا تخخج إلى 
وكميع يجعػنيا إلى متابعة الشذػز، إذا بقيت في البيت، أوؿ يـػ السذكمة كبيخة، ثاني يـػ ترغخ ىحه السذكمة، 

إذا بقيت الدوجة في بيت زوجيا تغجو  بعج أياـ قاؿ: وهللا أنا لعمي بالغت، فأنا أقػؿ: أكبخ مذكمة بيغ الدوجيغ
بعج حيغ أصغخ مذكمة، وأصغخ مذكمة بيغ الدوجيغ إذا تبعيا خخوج مغ البيت تغجو أكبخ مذكمة، وقج تشتيي 

 إلى الصبلؽ، وأنا أقػؿ: حاالت ال تعج وال تحرى مغ الصبلؽ كانت بدبب بديط ججًا، تفاقع ىحا الدبب.

 

 ػ خمػ الدوجة ببعس األقارب : 9

وهللا في اإلنتخنيت  -االختبلط بذكل عاـ  -عًا خمػ الدوجة ببعس األقارب أحج أسباب الذقاؽ الدوجي شب
وججت عشػانًا: اعتخافات زوجة خائشة، فتحت ىحا السػقع وججت شيئًا ال يرجؽ، زوجة في مرخ مغ أعمى 

سميار، جاء بخجل يحبو كثيخًا مدتػػ اجتساعي، تحسل الساجدتيخ، وليا زوج غشي، أؼ احتساؿ أف تخػنو واحج بال
، صحفي كبيخ شمب مقابمة  ميكانيكي يعيشو في أعسالو، يجخمو إلى بيتو، إلى أف جمذ معو عمى الصعاـ كل يـػ
ىحه السخأة السحكػمة باإلعجاـ، ألنيا تآمخت عمى قتمو بعج حيغ، فقالت: لػال أنو سسح ليحا اإلنداف الغخيب أف 

وجي، فاالختبلط محـخ بالذخع ، محـخ بشرػص كثيخة ججًا، أما حيشسا نمغي ىحا يجخل إلى ىحا البيت لسا خشت ز 
الحكع الذخعي، واألمػر متجاخمة فيسا بيغ الشاس فيشاؾ مزاعفات، قاؿ لو: " يا رسػؿ هللا عطشي وال تصل؟ قاؿ 

 لو: قل آمشت باهلل ثع استقع، قاؿ: أريج أخف مغ ذلظ، قاؿ إذًا فاستعج لمببلء".

ا ال نقف عشج حجود الذخع يشبغي أف ندتعج لمببلء، وقج يكػف الببلء بانييار األسخة، وانييار األسخة ونحغ حيشس
األسخة جدء مغ السجتسع، إذا انيارت األسخة انيار السجتسع، وانييار السجتسع يعشي  -بدبب مخالفة مشيج هللا 

 ، ىحه بعس الشقاط.-انييار الجولة 
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 ف اآلخػ السيل ألحج األوالد دو 11

 أحيانًا السيل ألحج األوالد دوف اآلخخ، فالعجؿ أصل في العبلقة مع األوالد .

 قاؿ: 

)) يا رسػؿ هللا اشيج أنشي نحمت ابشي ىحا بدتانًا، قاؿ عميو الرالة والدالـ: ألظ ابغ غيخه ؟ قاؿ: نعع، قاؿ: 
 جػر ((ىل نحمتيع مثل ما نحمتو؟ قاؿ: ال، قاؿ: أشيج غيخي فإني ال أشيج عمى 

 ]أبػ داود والشدائي َعِغ الشُّْعَساِف ْبِغ َبِذيٍخ[

فيشبغي أف تعجؿ حتى في القبل كسا قاؿ الشبي الكخيع، وحتى في الشطخات، حتى في بذاشة الػجو، أحيانًا اإلنداف 
األوالد مغ يبر وجيو أماـ ابغ ويقصب أماـ ابغ آخخ، ىحا يجخحو لؤلعساؽ، فإذا كاف ىشاؾ عجؿ بالسعاممة بيغ 

قبل الدوج والدوجة تزعف فخص الذقاؽ الدوجي، ألنو أحيانًا ما الحؼ يحرل؟ ىي تشحاز إلى ابغ وىػ يشحاز 
 إلى ابغ، فيبجأ الذقاؽ .

فالغياب الصػيل عغ البيت، االختبلط، السيل ألحج األوالد، سػء الطغ مغ دوف دليل، بخل الدوج، الصسع السادؼ 
 بساؿ الدوجة.

 ج األعسى :ػ التقمي 11

التقميج األعسى شيء ميع ججًا، أخت تدكغ في بيت جيج صحي، وليا زوج يحبيا وتحبو، واألمػر شبيعية ججًا، و 
ىشاؾ سعادة كبيخة بيشيسا، ليا أخت زوجيا تاجخ كبيخ، فحيشسا تػازف مدتػػ بيتيا مع بيت أختيا، مدتػػ فخش 

تيا، تشذأ مذكمة مغ التقميج األعسى، يعصي هللا عد وجل البيت مع فخش أختيا، مداحة البيت مع مداحة بيت أخ
اإلنداف عصاء بسجسػع واحج فقج يعصي إندانًا مااًل كثيخًا، ويعصيو الرحة الكافية لمتستع بيحا الساؿ، فالسجسػع 
يق عذخة، وقج يعصيو مااًل قميبًل برحة وافخة السجسػع عذخة، فالسجسػع ثابت أحيانًا، اإلنداف لزعف أفقو، ولز
أفقو، ولدػء ضشو باهلل عد وجل يتسشى ما عشج اآلخخيغ، فأيزًا التقميج األعسى أحج أكبخ أسباب الذقاؽ الدوجي، 

 ىحه بعس األسباب شبعًا ذكختيا اشفاء. 
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 أسباب الدعادة الدوجّية :

لقاض  بذكل عاـ يسكغ أف يكػف عكذ ىحه األسباب أسباب الدعادة الدوجية، لكغ أنا أذكخ قرة لصيفة ججاً 
اسسو شخيح، لقيو صجيقو الفزيل، قاؿ لو: يا شخيح كيف حالظ في بيتظ؟ قاؿ: وهللا مشح عذخيغ عامًا لع أجج ما 
 -يعكخ صفائي، قاؿ: وكيف ذلظ؟ قاؿ: تدوجت مغ أسخة صالحة، فمسا كاف يـػ الدفاؼ وججت صبلحًا وكساالً 

هلل عمى نعسة الدوجة الرالحة، فمسا سمست مغ  فرميت ركعتيغ شكخاً  -أؼ صبلحًا في ديشيا، وكسااًل في خمقيا
صبلتي وججت زوجتي ترمي بربلتي، وتدمع بدبلمي، وتذكخ بذكخؼ، فمسا خبل البيت مغ األىل واألحباب 
دنػت مشيا، فقالت لي: عمى رسمظ يا أبا أمية، ثع قامت فخصبت، قالت: أما بعج فيا أبا أمية إنشي امخأة غخيبة ال 

 ما تكخه، فقل لي ما تحب حتى آتيو، وما تكخه حتى أجتشبو، ويا أبا أمية لقج كاف لظ مغ أدرؼ ماذا تحب، وال
نداء قػمظ مغ ىي كفء لظ، وكاف لي مغ رجاؿ قػمي مغ ىػ كفء، ولكغ كشت لظ زوجة عمى كتاب هللا 

 وسشة رسػلو ليقزي هللا أمخًا كاف مفعػاًل، فاتِق هللا فّي، وامتثل قػلو تعالى: 

 اٌؾ ِبَسْعُخوٍؼ َأْو َتْدِخيٌح ِبِإْحَداٍف ﴾﴿ َفِإْمدَ 

 [119] سػرة البقخة: 

 -أؼ ما كاف يتسشى أف يخصب في ىحا السػقف -ثع جمدت، فقاـ أبػ أمية زوجيا، قاؿ: فألجأتشي إلى أف أخصب
يكغ حجة  قاؿ: وقفت وقمت: أما بعج فقج قمت كبلمًا إف ترجقي فيو وتثبتي عميو يكغ لظ ذخخًا وأجخًا، وإف تجعيو

عميظ، أحب كحا وكحا، وأكخه كحا وكحا، وما وججت مغ حدشة فانذخييا، وما وججت مغ سيئة فاستخييا، يقػؿ عميو 
 الربلة والدبلـ: 

)) إني أكخه السخأة تخخج مغ بيتيا تذتكي عمى زوجيا، وال يشطخ هللا إلى امخأة ال تذكخ زوجيا وىي ال تدتغشي 
 الصالؽ مغ غيخ بأس لغ تخح رائحة الجشة((عشو، وأيسا امخأة سألت زوجيا 

قاؿ: وما وججت مغ حدشة فانذخييا، وما وججت مغ سيئة فاستخييا، قالت: كيف أزور أىمي وأىمظ؟ قاؿ: ندورىع 
 غبًا مع انقصاع بيغ الحيغ والحيغ لئبل يسمػنا، وفي الحجيث الذخيف: 

 )) زر غبًا تددد حبًا ((
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سح ليغ بجخػؿ بيتي ومغ تكخه؟ قاؿ: بشػ فبلف قـػ صالحػف، وبشػ فبلف قـػ قالت: فسغ مغ الجيخاف تحب أف أس
غيخ ذلظ، قاؿ: وعجت إلى البيت في أحج األياـ بعج عاـ مغ زواجي فإذا أـ زوجتي عشجنا، رحبت بيا أجسل 
ىي  تخحيب، وكانت قج عمست مغ ابشتيا أنيا في أىشأ حاؿ، قالت: يا أبا أمية كيف وججت زوجتظ؟ قمت: وهللا

خيخ زوجة، قالت: يا أبا أمية ما أوتي الخجاؿ شيئًا أسػأ مغ السخأة السجلمة فػؽ الحجود، فيحب ما شئت أف تيحب، 
وأدب ما شئت أف تؤدب، ثع التفتت إلى ابشتيا تأمخىا بحدغ الدسع والصاعة، ومزى عمّي عذخوف عامًا لع أجج 

 نا الطالع.مغ زوجتي ما يعكخ صفائي إال ليمًة واحجة كشت فييا أ

ىحه أخبلؽ الدمف الرالح، حيشسا يتِق هللا في زواجو يدعجه هللا في زوجتو، وحيشسا ال يتِق أحج الدوجيغ ربو يشذأ 
 الخبلؼ والذقاؽ بيشيسا .

 بعس التػجييات الخاصة السدتشبصة مغ واقع الحياة الدوجية :

أواًل: التعبيخ عغ الحب أحج أسباب الدعادة الدوجية، أنا لسدت ىحا مغ قػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ ألحج 
أصحابو، عشجما قاؿ أحج األصحاب وقج مّخ رجل: وهللا إني أحبو، قاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: ىل أعمستو 

خمرة، تعتشي بيشجاميا، تعتشي ببيتيا، بأوالدىا، لَع بيحا؟ قاؿ: ال، قاؿ: اذىب فأعمسو، أؼ إذا كاف ىشاؾ زوجة م
ال يعبخ زوجيا عغ إعجابو بيا؟ ال يبق صامتًا، لَع تصػؿ السكالسة في أياـ الخصبة إلى ست ساعات ثع بعج 
الدواج ال تشصق بكمسة واحجة؟ فمحلظ التعبيخ عغ الحب ىػ مغ أسباب الدعادة الدوجية، الثشاء عمى عسميا، إف 

ا، وإف في بيتيا، وإف في نطافة البيت، وإف في العشاية باألوالد، أيزًا يذجعيا عمى متابعة خجمة الدوج في ىشجامي
الجمػس معيا واإلنرات إلييا، ىشاؾ مغ يجمذ مع زوجتو لكغ ال يرغي إلييا، بيجه مجمة، أو يتابع شيئًا، أو 

ساعة كل يـػ تجمذ أماميا وىي أمامظ يقخأ، أو يدتخجـ الكسبيػتخ، فيحا ليذ جمػسًا، الجمػس ولػ لشرف 
وتتحادثاف، ىحا أيزًا مسا يستغ العبلقة، لػ أنظ رأيتيا متعبة مشيكة مخيزة جئت ليا بصعاـ مغ الدػؽ، راعيت 
شعػرىا، وراعيت متاعبيا، وراعيت وضعيا الرحي، ىحا يسّكغ العبلقة بيشيسا، حيشسا تأخحىا مغ حيغ آلخخ إلى 

، إف لع تكغ الشدىة مشزبصة وفق مشيج هللا قج تكػف سببًا لمذقاء الدوجي، اختبلط، ندىة مشزبصة وفق مشيج هللا
ونداء كاسيات عاريات، وعيشو عمييغ، وىي تغار عميو، وىي عيشيا عمى الخجاؿ، والغشاء يرجع، الشدىة 

 .السشزبصة وفق مشيج هللا تستغ العبلقة بيغ الدوجيغ، وتخفف متاعب الحياة، وتججد الشذاط 
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ىشاؾ أشياء أخخػ يسكغ أف تكػف معيشة عمى 
الدعادة الدوجية، أنت سافخت يشبغي أف تترل بيا، 
إذا سافخت إلى خارج البمجة يشبغي أف تترل بيا، 
وأف تعصييا رقع الياتف، فيحا يذعخىا أنيا تحتل 
مكانة في قمبظ، إذا كشت متأخخًا يشبغي أف تترل بيا 

حتى الداعة  لتعمسيا أنظ متأخخ، أما أف تشتطخ
الػاحجة، وأنت مشغسذ مع أصجقائظ في حجيث 
مستع، فيحا شيء يدبب الستاعب، إذا سافخت إلى 

مكاف بعيج يشبغي أف تعمسيا كع تفتقجىا، وكع ليا مغ مكانة عشجؾ، وأف العير مغ دونيا ال يصاؽ مثبًل، حيشسا 
ا الشبي عميو الربلة والدبلـ أنو إذا كاف في تأتي مغ سفخ يشبغي أف تخبخىا متى تأتي، ال أف تفاجئيا، وقج عمسش

غدو يقيع في ضاىخ السجيشة يػمًا كي يعمع كل مغ في السجيشة أنو قج اقتخب المقاء، أما أف تفاجأ، اآلف بالياتف 
تحل القزية، التعاشف مع مذاعخىا يدبب الػد بيغ الدوجيغ، قج تكػف مزصخبة، قج يكػف قج تػفي أحج 

وتزحظ في البيت، تكػف في وضع بعيج عغ مذاعخىا، ىحا يدبب الذقاء الدوجي، أف تقجـ أقخبائيا، أنت تسخح 
ليا ىجية مغ حيغ إلى آخخ بذكل مفاجئ لػ أنيا رمدية، ىحه تستغ العبلقة بيغ الدوجيغ لقػؿ الشبي عميو الربلة 

 والدبلـ : 

 )) تيادوا تحابػا ((

 ] مالظ في السػشأ عغ مالظ بغ عصاء الخخاساني [

أؼ إف كانت مخيزة اشسئغ عغ أحػاليا، عغ وضع مخضيا، عغ األدوية ىل تشاولتيا؟ عغ أوقات األدوية ىل 
 زرت ىحا الصبيب؟ ىحا االىتساـ يدبب ىحه الدعادة، باإلضافة إلى تػجييات القخآف. 

 ﴿ َوَعاِشُخوُىغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ ﴾

 [29] سػرة الشداء: 
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 ة بالسعخوؼ أف تستشع عغ إيقاع األذػ بيا بل أف تحتسل األذػ مشيا. قاؿ عمساء التفديخ: ليدت السعاشخ 

 ﴿ الخَِّجاُؿ َقػَّاُمػَف َعَمى الشَِّداِء ﴾

 [34]سػرة الشداء: 

قائسػف عمى إدارة البيت، وخجمة أىل البيت، واإلنفاؽ عمى البيت، ورعاية البيت، وضبط البيت، ومخاقبة األوالد، 
تغصخسًا، وال قسعًا، وال شجًة، وال كبخًا، القػامة خجمة، كسا قاؿ سيجنا عسخ: لدت خيخًا  ليدت القػامة استعبلًء، وال
 مغ أحجكع لكشي أثقمكع حسبًل.

 ىحه بعس التػجييات العامة في القخآف والدشة، بعس التػجييات الخاصة السدتشبصة مغ واقع الحياة الدوجية.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفرل الثالث : آداب السعاشخة
 مشيج هللا في العبلقات الدوجية مع أدعية الدفاؼ والمقاء الدوجي( : 2-2الجرس )
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 : آداب السعاشخةالفرل الثالث

 مشيج هللا في العالقات الدوجية مع أدعية الدفاؼ والمقاء الدوجي( : 1-1الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 األميغ.الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج 

 اإلنداف مخيخ فكل شيء حػلو يػضف بالخيخ أو بالذخ :

أييا األخػة الكخاـ: اإلنداف في األصل مخيخ، ولػال ىحا االختيار لسا كاف مغ معشى لمثػاب والعقاب، والجشة 
التي ال والشار، والتكميف وحسل األمانة، وفي المحطة التي تشفي عغ اإلنداف اختياره تتفجخ أمامظ مبلييغ األسئمة 

 أجػبة ليا، فاإلنداف مخيخ: 

ِبيَل ِإمَّا َشاِكخًا َوِإمَّا َكُفػرًا ﴾  ﴿ ِإنَّا َىَجْيَشاُه الدَّ

 ]سػرة اإلنداف[

 ﴿ َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّيَيا َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت ﴾

 ]سػرة البقخة[

ُ َما  ْمَشا ِمْغ َشْيٍء َكَحِلَظ َكحََّب الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َحتَّى ﴿ َسَيُقػُؿ الَِّحيَغ َأْشَخُكػا َلْػ َشاَء َّللَّ َأْشَخْكَشا َواَل آَباُؤَنا َواَل َحخَّ
 ( ﴾148 َتْخُخُصػَف)َذاُقػا َبْأَسَشا ُقْل َىْل ِعْشَجُكْع ِمْغ ِعْمٍع َفُتْخِخُجػُه َلَشا ِإْف َتتَِّبُعػَف ِإالَّ الطَّغَّ َوِإْف َأْنُتْع ِإالَّ 

 ػرة األنعاـ[]س

الحجيث شػيل حػؿ أف اإلنداف مخيخ لكغ ألنو مخيخ كل شيء حػلو، وكل حطػضو التي يتستع بيا، وكل 
 الذيػات التي أودعت فيو حيادية، يسكغ أف تػضف في الخيخ، ويسكغ أف تػضف في الذخ.
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 الذيػة حيادية يسكغ أف تكػف سمسًا نخقى بيا أو دركات نيػي بيا :

ق الحكخ واألنثى، ويػجج بيشيسا عبلقات مذخوعة ىي عبلقات الدواج، عبلقات تأسيذ بيت هللا عد وجل خم
السدمع، عبلقات امخأة تختبط بسدمع تكػف زوجتو، يشجب مشيا األوالد، تعير ىحه األسخة في وئاـ إلى نياية العسخ، 

ق مشيج هللا، أو مغ دوف مشيج ىحا ىػ الترسيع اإلليي، لكغ الذيػة كسا قمت حيادية، ويسكغ أف تشصمق مشيا وف
تأتسخ بو، كل فداد األرض فيسا يتعمق بالسخأة ىػ انصبلؽ مغ ىحه الذيػة مغ دوف مشيج، لحلظ في اإلسبلـ 

 زوجة، أـ، أخت، بشت، عسة، خالة، وامخأة أجشبية، والعبلقات مزبػشة وواضحة ججًا.

لي صجيق سافخ قبل أسبػعيغ إلى ببلد بعيجة شخقًا، التقى بسجيخ مبيعات شخكة، سألو ىل أنت متدوج؟ قاؿ: ال 
أنا عشجؼ صجيقة تدكغ معي وىي مػضفة عشجنا، ىحه الرجيقة ال حقػؽ ليا، وال عقج بيشيسا، والشيء يخبط 

ي الصخيق، بيشسا في اإلسبلـ أقجس عقج عمى بيشيسا إال السداج، ففي أية لحطة أراد أف يصخدىا مغ البيت جعميا ف
 اإلشبلؽ ىػ عقج الدواج. 

 ﴿ َوَكْيَف َتْأُخُحوَنُو َوَقْج َأْفَزى َبْعُزُكْع ِإَلى َبْعٍس َوَأَخْحَف ِمْشُكْع ِميَثاًقا َغِميًطا ﴾

 ]سػرة الشداء[

 عاممية :مذكمة السدمسيغ اليـػ أنيع اعتشػا بالعبادات الذعائخية و تخكػا العبادات الت

لحلظ اإلسبلـ مشيج كامل، يبجأ مغ أدؽ عبلقاتظ وأقخبيا وىي الدوجة، ويشتيي بالعبلقات الجولية، والحؼ يطغ أف 
اإلسبلـ صبلة وصياـ وحج وزكاة ليذ غيخ لع يفيع مغ اإلسبلـ شيئًا، اإلسبلـ مشيج كامل، لكغ مذكمة 

ا حياتيع عمى الشسط الغخبي، وقعػا في تشاقس شجيج، ليذ السدمسيغ اليـػ أنيع اعتشػا بالعبادات الذعائخية وعاشػ 
 بيغ الحكخ واألنثى مغ عبلقة حسيسة إال الدواج، فاهلل سبحانو وتعالى في القخآف الكخيع يرف السؤمشيغ ماذا يقػؿ؟ 

يَّاِتَشا ُقخََّة َأْعُيٍغ   َواْجَعْمَشا ِلْمُستَِّقيَغ ِإَماًما﴾﴿ َوالَِّحيَغ َيُقػُلػَف َربََّشا َىْب َلَشا ِمْغ َأْزَواِجَشا َوُذرِّ

 ]سػرة الفخقاف[
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ما مغ سعادة تغسخ قمب األـ واألب كدعادة أف يخوا 
أبشاءىع صالحيغ، ىحه العبلقة بيغ الحكخ واألنثى 
أنجبت شفبًل وابشًا وبشتًا، وىحه البشت جاءت بريخ، 
وىحا االبغ جاء بدوجة، تجج اإلنداف حيشسا يتدوج 

لو بزع عذخات مغ الحرية وىػ في بعج حيغ يجج حػ 
حياتو كميع لو في أشج أنػاع الػالء، أما لػ أف ىحه 
العبلقة تست خارج مشيج اإلسبلـ فإنيا الدنا، ندوة أو 
شيػة عابخة، ماداـ في ىحه الفتاة مدحة جساؿ فيي 

والدوجة واألخت  مخغػب بيا، فإذا زوؼ جساليا ألقيت في الصخيق! فمحلظ تجج في العالع اإلسبلمي أف األـ
مقجسة، يػجج تخابط وتعاشف، السخأة مقجسة ججًا، بيشسا في العالع الغخبي السخأة سمعة كأؼ سمعة، وقج تدتيمظ 

 أبذع وأقحر استيبلؾ، فاألدعية دخمت إلى بيػتشا: 

يَّاِتَشا ُقخََّة   َأْعُيٍغ َواْجَعْمَشا ِلْمُستَِّقيَغ ِإَماًما﴾﴿ َوالَِّحيَغ َيُقػُلػَف َربََّشا َىْب َلَشا ِمْغ َأْزَواِجَشا َوُذرِّ

 اإلسالـ نطاـ كامل :

 سيجنا إبخاىيع بساذا دعا هللا عد وجل؟ 

يَِّتي َربََّشا َوَتَقبَّْل  اَلِة َوِمْغ ُذرِّ ﴿ َربِّ اْجَعْمِشي ُمِقيَع الرَّ
 ُدَعاِء﴾

 ]سػرة إبخاىيع[

أخػتشا الكخاـ: أنا ال أصجؽ أف مؤمشًا يصسئغ إليسانو 
وبيتو ليذ كسا يخيج، بيتظ جدء مغ ديشظ، أوالدؾ جدء 
 مغ ديشظ، اإلسبلـ نطاـ كامل، فديجنا إبخاىيع قاؿ: 
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ْل ُدَعاِء﴾ يَِّتي َربََّشا َوَتَقبَّ اَلِة َوِمْغ ُذرِّ  ﴿ َربِّ اْجَعْمِشي ُمِقيَع الرَّ

 ]سػرة إبخاىيع[

 اَأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ُقػا َأنُفَدُكْع َوَأْىِميُكْع َناًرا َوُقػُدَىا الشَّاُس َواْلِحَجاَرُة ﴾﴿ يَ 

 ]سػرة التحخيع[

يرػر ربشا عد وجل لشا في آية أخخػ حخص اآلباء السؤمشيغ األولياء ال عمى صحة أوالدىع كسا ىػ الحاؿ اليـػ 
قريخ الجراسي والرحة، بيشسا األصل أف األب يشبغي أف يقمق عمى القمق فقط عمى الرحة، وعمى الجراسة، الت

 عقيجة ابشو، قاؿ تعالى: 

ـْ ُكْشُتْع ُشَيَجاَء ِإْذ َحَزَخ َيْعُقػَب اْلَسْػُت ِإْذ َقاَؿ ِلَبِشيِو َما َتْعُبُجوَف ِمْغ َبْعِجي َقاُلػا َنْعُبُج  ِإَلَيَظ َوِإَلَو َآَباِئَظ ِإْبَخاِىيَع ﴿ َأ
 اِعيَل َوِإْسَحاَؽ ِإَلًيا َواِحًجا َوَنْحُغ َلُو ُمْدِمُسػَف﴾َوِإْسسَ 

 ]سػرة البقخة[

الشطاـ اإلسبلمي والسبادغ اإلسبلمية تجخل إلى البيػت، وتػجو اآلباء أف يقمقػا عمى عقيجة أبشائيع، ويصمبػا مغ 
 أبشائيع أف يكػنػا صالحيغ حتى يكػنػا قخة عيغ ليع.

 يمتقي اإلنداف بدوجتو أوؿ لقاء :الجعاء التالي يدغ حيشسا 

اإلنداف حيشسا يتدوج وتكػف ليمة الدفاؼ عمسشا الشبي 
 عميو الربلة والدبلـ ىحا الجعاء يقػؿ: 

)) ِإَذا َتَدوََّج َأَحُجُكُع اْمَخَأًة َأِو اْشَتَخى َخاِدًما َفْمَيُقِل: 
ي َأْسَأُلَظ َخْيَخَىا َوَخْيَخ َما  َجَبْمَتَيا َعَمْيِو َوَأُعػُذ المَُّيعَّ ِإنِّ

 ِبَظ ِمْغ َشخَِّىا َوِمْغ َشخِّ َما َجَبْمَتَيا َعَمْيِو....)(

ِه[  ]سشغ أبي داود َعْغ َعْسِخو ْبِغ ُشَعْيٍب َعْغ َأِبيِو َعْغ َججِّ
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ع، الذـؤ في ثبلث؛ مغ ىحه الثبلث الدوجة قج تكػف سبب ببلء عمى زوجيا، أو مجمخة لدوجيا، أو تدػقو لجيش
 وىحا السعشى الحؼ ورد في قػلو تعالى: 

 ﴿ َياَأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ِإفَّ ِمْغ َأْزَواِجُكْع َوَأْواَلِدُكْع َعُجواا َلُكْع ﴾

 ]سػرة التغابغ[

قاؿ عمساء التفديخ: ىي عجاوة السآؿ ال عجاوة الحاؿ، حيشسا تزغط عميظ زوجتظ كي تأتييا بأشياء تحقق رغائبيا 
 الجنيا مغ ماؿ حخاـ، وحيشسا يرل األمخ باإلنداف إلى الشار بدبب زوجتو عشجئح يعادييا أشج العجاوة.في 

امخأة مغ نداء الرحابة الكخاـ سألت زوجيا شيئًا مغ متاع الجنيا وىػ ال يسمظ ثسغ ىحا الذيء قاؿ ليا: "اعمسي 
ب نػر وجييا ضػء الذسذ والقسخ، فؤلف أنو في الجشة مغ الحػر العيغ ما لػ أشمت إحجاىغ عمى األرض لغم
 أضحي بظ مغ أجميغ، أىػف مغ أف أضحي بيغ مغ أجمظ": 

 ))المَُّيعَّ ِإنِّي َأْسَأُلَظ َخْيَخَىا َوَخْيَخ َما َجَبْمَتَيا َعَمْيِو )(

ِه[  ]سشغ أبي داود َعْغ َعْسِخو ْبِغ ُشَعْيٍب َعْغ َأِبيِو َعْغ َججِّ

 َكًة َأْيَدُخُىغَّ َمُئػَنًة(()) َأْعَطُع الشَِّداِء َبخَ 

 ]مدشج اإلماـ أحسج عغ عائذة[

 ))َوَأُعػُذ ِبَظ ِمْغ َشخَِّىا َوِمْغ َشخِّ َما َجَبْمَتَيا َعَمْيِو....((

 ىحا الجعاء يدغ حيشسا يمتقي اإلنداف بدوجتو أوؿ لقاء.
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 الجعاء التالي قبل المقاء الدوجي حتى يأتي السػلػد شاىخًا :

 صار المقاء الدوجي الحسيع ىل ىشاؾ مغ دعاء؟ عمسشا الشبي عميو الربلة والدبلـ فقاؿ: 

ْيَصافَ  ْيَصاَف َوَجشِِّب الذَّ   َما َرَزْقَتَشا َفُخِزَقا َوَلًجا َلْع َيُزخَّهُ ))َأَما ِإفَّ َأَحَجُكْع ِإَذا َأَتى َأْىَمُو َوَقاَؿ ِبْدِع َّللَِّ المَُّيعَّ َجشِّْبَشا الذَّ
ْيَصاُف ((  الذَّ

 ] صحيح البخارؼ َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس[

البج مغ دعاء قبل المقاء الدوجي حتى يأتي ىحا السػلػد شاىخًا بعيجًا عغ الذيصاف، أرأيت إلى ىحا الجيغ؟ يرل 
 مع اإلنداف إلى أدؽ عبلقاتو، إلى عبلقاتو الحسيسة، أؼ وأنظ في أعمى درجات الذيػة يشبغي أف تكػف مع هللا،
وأف اإلنداف حيشسا يقزي شيػتو في القشاة الشطيفة السذخوعة يذعخ أنو قخيب مغ هللا عد وجل، وازف بيغ عبلقة 
شخعية بيغ زوجيغ وبيغ عبلقة شائشة غيخ شخعية بيغ عاشقيغ، الدوجاف يشعساف بالخاحة واألمغ ويفتخخوف بيحه 

 ح الدواج.العبلقة، وكمسا تّع حب بيغ الدوجيغ كاف ىحا الحب دليل نجا

 مغ نعع هللا العطسى أف يحب السخء زوجتو و تحب السخأة زوجيا :

 ىل ترجقػف أف الشبي عميو الربلة والدبلـ حسج هللا عمى حب زوجتو قاؿ: 

 ))الحسج  الحي رزقشي حب عائذة ((

 ]ورد في األثخ[

ومغ نعع هللا العطسى أف يحب السخء زوجتو، ومغ 
 الدوجة زوجيا.نعع هللا العطسى أف تحب 

وقج سألت الديجة عائذة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ذات مخة كذأف كل 
أنثى كيف حبظ لي؟ قاؿ: كعقجة الحبل، أتاىا بتذبيو 
يعبخ عغ عسق العبلقة بيشيسا، فأصبحت تدألو مغ 
حيغ إلى آخخ؟ كيف العقجة يا رسػؿ هللا؟ يقػؿ: عمى 
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 حاليا.

فالجعاء في أعمى درجات الستعة في درجة المقاء الدوجي، أنت مع هللا ووفق مشيج هللا وفي القشاة الشطيفة، يسكغ 
أف يكػف لقاء زوجي ويسكغ أف يعقبو قياـ ليل، أرأيت إلى ىحه الحياة الستػازنة الشطيفة السخيحة؟ بيشسا لػ مؤلت 

قعت في الحخاـ دوف أف تفعل وتمسذ شيئًا، ودوف أف تشصق عيشظ مغ حخاـ نطخًا فقط وقعت في اإلثع والحجاب، و 
بكمسة، تحجب عغ هللا عد وجل، ألف ىحا ال يحق لظ ألنو مخالف لسشيج هللا، بيشسا لػ وصمت ألعمى درجات 

 الستعة مع مغ تحل لظ أنت مع هللا في الجعاء قبل المقاء الدوجي: 

ْيَصاَف َوَجشِِّب  ْيَصاُف (( )) المَُّيعَّ َجشِّْبَشا الذَّ ْيَصاَف َما َرَزْقَتَشا َفُخِزَقا َوَلًجا َلْع َيُزخَُّه الذَّ  الذَّ

 ] صحيح البخارؼ َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس[

 ما مغ نعسة تفػؽ أف يأتي لإلنداف غالـ سميع معافى :

الحقيقة قزية الحسل والػالدة قزية ثابتة ما مغ نعسة تفػؽ 
 أف يأتيظ غبلـ سميع معافى.

لبيت أضغ قيستو تديج عغ ثسانيغ مميػنًا، رأيت مخة دخمت 
بشتًا صغيخة شػليا كعخضيا وىي بمياء والعياذ باهلل! مخض 
أصاب غجتيا الجرقية فبمغت وزنًا ال يعقل، وببلىة ال 

 تعقل، أنا قمت: 

يػمو،  صاحب ىحا البيت لػ خيختو أف يكػف ذا دخل محجود، ويدكغ بيتًا في أقاصي السجيشة، وال يسمظ إال قػت
 لسا تخدد ثانية في قبػؿ الثانية !

حجثشي مخة أخ قاؿ: إذا أنجب اإلنداف مػلػدًا سميسًا كأف مع ىحا السػلػد مميػف ليخة، قمت كيف؟ قاؿ: رزقت 
ابشتي بسػلػدة زرقاء، فحريا الصبيب قاؿ: ىشاؾ خصأ خمقي في قمبيا، الذخياف مكاف الػريج والػريج مكاف 

 مية خبلؿ عذخ ساعات و إال تسػت! العسمية ليدت في بمجنا، فأخحىا لقصخ مجاور قاؿ: الذخياف، والبج مغ عس
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أربعسئة ألف أجخة الصبيب، وثبلثسئة ألف تكاليف السذفى، وخسدة وعذخيغ ألفًا نقمت مغ دمذق لبيخوت، قاؿ: 
ميسًا معافى ىحه خبلؿ عذخ ساعات دفعت سبعسئة وخسدة وعذخيغ ألفًا، حيشسا تحسل األـ أف يأتي السػلػد س

 نعسة ال تعجليا نعسة، فقج ُأثخ عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في حاالت ما قبل الػالدة يقػؿ: 

 ِغيُث (()) َكاَف الشَِّبيُّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع ِإَذا َكَخَبُو َأْمٌخ َقاَؿ: َيا َحيُّ َيا َقيُّػـُ ِبَخْحَسِتَظ َأْستَ 

 َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[]سشغ التخمحؼ 

 فاألب العاقل السؤمغ أوؿ دعاء إذا كانت زوجتو عمى وشظ الػالدة أف يدأؿ هللا الخحسة و الدبلمة مغ كل عيب. 

 َّللَِّ....(())اتَُّقػا َّللََّ ِفي الشَِّداِء َفِإنَُّكْع َأَخْحُتُسػُىغَّ ِبَأَماِف َّللَِّ َواْسَتْحَمْمُتْع ُفُخوَجُيغَّ ِبَكِمَسِة 

 ]صحيح مدمع َعْغ َجْعَفِخ ْبِغ ُمَحسٍَّج[

َمِع َأْعاَلُه َفِإْف ذَ  َىْبَت ُتِقيُسُو َكَدْخَتُو َوِإْف ))اْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء َفِإفَّ اْلَسْخَأَة ُخِمَقْت ِمْغ ِضَمٍع َوِإفَّ َأْعَػَج َشْيٍء ِفي الزِّ
 َفاْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء ((َتَخْكَتُو َلْع َيَدْؿ َأْعَػَج 

 ] صحيح البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 الشبي عميو الرالة والدالـ جعل الخيخية السصمقة ىي أخالؽ الدوج في بيتو :

 وىشاؾ لفتة رائعة مغ لفتات الشبي عميو الربلة والدبلـ أنو جعل الخيخية السصمقة أخبلؽ الدوج في بيتو قاؿ: 

 

 ع ألىمو وأنا خيخكع ألىمي (()) خيخكع َخيخك

 ] التخمحؼ َعْغ َعاِئَذَة[
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والحقيقة أف اإلنداف خارج البيت يتجسل، يشتقي ألصف األلفاظ، ويختجؼ أجسل الثياب، يرافح، يبتدع، يعتحر، 
مظ يحتسل، يربخ، أما إذا دخل البيت فبل رقيب عميو وال سمصاف عميو إشبلقًا، أخبلقو الحقيقية تبجو في البيت، ت
أخبلؽ تسثيمية ىجفيا السرمحة والحفاظ عمى السكانة والدسعة وقػة الذخرية أما في البيت األخبلؽ الحقيقية 

 فقاؿ: 

 )) خيخكع َخيخكع ألىمو وأنا خيخكع ألىمي ((

 ] التخمحؼ َعْغ َعاِئَذَة[

 السخأة السؤمشة التي تحدغ رعاية زوجيا وأوالدىا ىي في مختبة السجاىجيغ :

أييا األخػة الكخاـ: الشظ أف مغ بجيييات الجيغ أف 
السخأة السؤمشة التي تحدغ رعاية زوجيا وأوالدىا ىي 
في مختبة السجاىجيغ، والجياد ذروة سشاـ اإلسبلـ، أؼ 
ما مغ عبادة في اإلسبلـ تفػؽ الجياد في سبيل هللا، 
والسخأة التي تحدغ رعاية زوجيا وأوالدىا ىي 

هللا، لحلظ قاؿ عميو الربلة كالسجاىجة في سبيل 
 والدبلـ: 

 ))اعمسي أيتيا السخأة وأعمسي مغ دونظ مغ الشداء أف حدغ تبعل السخأة زوجيا يعادؿ الجياد في سبيل هللا((

 ]ورد في األثخ[
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 وقاؿ: 

وأنا أحب أف )) أكخمػا الشداء فوهللا ما أكخميغ إال كخيع، وال أىانيغ إال لئيع، يغمبغ كل كخيع، ويغمبيغ لئيع، 
 أكػف كخيسًا مغمػبًا، مغ أف أكػف لئيسًا غالبًا((

 ] ابغ عداكخ عغ عمي[

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفرل الخابع : الذقاؽ الدوجي و نتائجو

 أسباب الذقاؽ الدوجي والقزايا الستعمقة بو( :  8-2الجرس ) 

   ( التقميج األعسى أحج أسباب الذقاؽ الدوجي8-1الجرس )

 ميل أحج األبػيغ إلى أحج األوالد أحج أسباب الذقاؽ الدوجي -( 8-3الجرس )

 حخماف السخأة مغ السيخاث والغياب الصػيل عغ البيت أحج أسباب الذقاؽ  : (8-4الجرس )

   ( : سػء الطغ أحج أسباب الذقاؽ الدوجي8-5الجرس )
 ( : عجـ احتخاـ الدوج لعائمة الدوجة أو عجـ احتخاـ الدوجة لعائمة الدوج8-6الجرس )

 ( : الكحب أحج أسباب الذقاؽ الدوجي8-7الجرس )

 العبلقة الستبادلة بيغ الشجاح الخارجي والفذل الجاخمي أحج أسباب الذقاؽ الدوجي( : 8-8الجرس )
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 : الذقاؽ الدوجي و نتائجو الفرل الخابع

 الدوجي والقزايا الستعمقة بوأسباب الذقاؽ ( :  8-1الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل نحسجه، وندتعيغ بو وندتخشجه، ونعػذ بو مغ شخور أنفدشا وسيِّئات أعسالشا، مغ ييجه هللا فبل ُمِزلَّ لو، 
وإرغامًا لسغ جحج ومغ يزمل فمغ تجج لو وليًا مخشجا، وأشيج أف ال إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لو، إقخارًا بخبػبيَّتو، 

بو وكفخ، وأشيج أف سيجنا دمحم صمَّى هللا عميو وسمَّع، رسػؿ هللا سيج الخمق والبذخ، ما اترمت عيٌغ بشطٍخ أو 
يتو ومغ وااله ومغ تبعو  سسعت أذٍف بخبخ، الميع صلِّ وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم، وعمى آلو وأصحابو، وعمى ذرِّ

 إلى يـػ الجيغ.

إال ما عمستشا، إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسا، وأرنا  الميع ال عمع لشا
الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، 

 وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الرالحيغ. 

 جتسع اإلسالمي: التساسظ اأُلسخي:مغ أخصخ قزايا الس

أييا اإلخػة الكخاـ، أرجػ هللا سبحانو وتعالى أف يػفقشي إلى أف أضع يجؼ عمى الجخاح التي يعاني مشيا 
 السدمسػف، وعمى الشقاط التي يشبغي أف ُتعالج.

ذات الَبْيغ، انييار في أسبػٍع سبق ُعِخَضت عمي عجة قزايا يعاني مشيا السدمسػف، قزايا الذقاؽ الدوجي، فداد 
األسخة الُسدمسة، ىل السجتسع اإلسبلمي إال مجسػعة أسخ ؟ فإف صمحت األسخة صمح السجتسع، وإف فدجت فدج 

 السجتسع.
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قزية تساسظ األسخة، وقزية صحتيا، وقزية قػتيا، 
وقزية اندجاميا، ىحه قزيٌة ميسٌة ججًا السدمسػف 
ا كاف في أشج الحاجة إلييا، ذلظ أف اإلنداف إذ

ُمختاحًا في بيتو، مصسئشًا إلى أىمو، انصمق إلى عسمو، 
وأتقغ عسمو، ونفع السدمسيغ، وعاد الخيخ عمى كل 
السدمسيغ، أما إذا كاف البيت جحيسًا ال يصاؽ، إذا 
كاف البيت ُمْفَعَسًا بالسذكبلت، مفعسًا بالتشافذ، مفعسًا 
بالعجاوة والبغزاء، إف ىحا البيت عمى خبلؼ ما أراد 

 هللا عدَّ وجل، ألف هللا عدَّ وجل حيشسا قاؿ:

َساَواِت َواأْلَْرِض﴾  ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َخْمُق الدَّ

: مغ آية "   " ( 11) سػرة الخـو

ْسُذ َواْلَقَسُخ﴾  ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو المَّْيُل َوالشََّياُر َوالذَّ

 " ( 37) سػرة فرمت: مغ آية " 

 قاؿ:

ًة َوَرْحَسًة﴾﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف   َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

: مغ آية "   " ( 12) سػرة الخـو

 األصل في العالقات اأُلسخية: السػدة والخحسة:

سظ، الػد، الحب، االندجاـ، ىحا ىػ األصل في العبلقة الدوجية السػدة والخحسة، ىحا األصل في األسخ ؛ التسا
 االنزباط.

خ في ىحا السػضػع، قزية أف تعخؼ  ـ وال يؤخِّ أييا اإلخػة الكخاـ، يجب أف نعمع جسيعًا عمع اليقيغ أف الساؿ ال يقجِّ
 مالظ وما عميظ. 
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 أسباب الذقاؽ الدوجي:

 الدبب األوؿ: الجيل بأحكاـ الذخيعة:

ا أقػؿ لكع دائسًا: الجيل أعجػ أعجاء اإلنداف، حيشسا يجيل الدوج أوؿ سبٍب في الذقاؽ الدوجي الَجْيُل، وكس
واجباتو تجاه زوجتو، وحيشسا تجيل الدوجة واجباتيا تجاه زوجيا، وحيشسا يجيل الخجل حقػقو عمى زوجتو، وحيشسا 
 ذقاؽ.تجيل الدوجة حقػقيا عمى زوجيا، حيشسا يبشى زواٌج عمى جيل، فيحا الدواج مريخه إلى التفكظ وإلى ال

أييا اإلخػة الكخاـ، ال يدتصيع عجوؾ ميسا كاف حاقجا 
عميظ أف يشاؿ مشظ كسا يشاؿ مشظ الجيل، يجب أف 
نشصمق مغ بيػٍت سعيجة، يجب أف نشصمق مغ بيػٍت 
متساسكة، يجب أف نشصمق مغ ُأَسٍخ نطيفة، مغ 
عبلقاٍت واضحة، الجيل أعجػ أعجاء اإلنداف، البجَّ 

قاؿ خصيب الحفل:  مغ أف تعخؼ، حيشسا عقج القخاف
إف ىحا العقج كاف عمى كتاب هللا وسشة رسػلو، فيل 
عخؼ الدوجاِف ما في كتاب هللا وما في ُسشَِّة رسػلو 

ـٍ تتعمق بالدواج ؟ ىل عخؼ الدوج حقيقة الدواج ؟ ىل عخؼ حقػقو وعخؼ واجباتو ؟ ىل عخفت السخأة  مغ أحكا
زوجيا كانت كالسجاىجة في سبيل هللا، لقػؿ الشبي عميو الربلة حق زوجيا عمييا ؟ وأف السخأة إذا أحدشت تبعُّل 

 والدبلـ: 

))انرخفي أيتيا السخأة، وأعمسي مغ وراءؾ مغ الشداء أف حدغ تبعل إحجاكغ لدوجيا، وشمبيا مخضاتو 
 واتباعيا مػافقتو يعجؿ ذلظ كمو (( 

 ) كشد العساؿ (
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الدواج، البجَّ مغ شمب العمع، البجَّ مغ معخفة أحكاـ الذخيعة في البجَّ مغ شمب العمع، وال سيسا المحاف يقجماف عمى 
شأف الدواج، إذا أردت الجنيا فعميظ بالعمع، وإذا أردت زواجًا ناجحًا فعميظ بالعمع، إذا أردت زواجًا مدتقخًا فعميظ 

 بالعمع، إذا أردت زواجًا سعيجًا فعميظ بالعمع، إذا أردت زواجًا متساسكًا فعميظ بالعمع.

أييا اإلخػة الكخاـ، يكاد الجيل يكػف أوؿ سبٍب مغ أسباب الذقاؽ الدوجي، والجيل كسا أقػؿ دائسًا أعجػ أعجاء 
اإلنداف، ىػ العجو األوؿ الحؼ يقػض الحياة الدوجية، يقػض ىحه األسخة، يجعميا في الذقاؽ، يجعميا في العجاوة 

ة والخحسة بيغ الدوجيغ، ىحه ىي الحالة والبغزاء عمى خبلؼ ما أراده هللا عدَّ وجل، الحؼ أرا ده هللا السػدَّ
 الرحيحة السدتقيسة، فإف لع تكغ كحلظ البجَّ مغ عبلٍج سخيع، البًج مغ عػدٍة إلى الرػاب.

ؽ الدوجيغ وشيػع العجاوة:  الدبب الثاني: تفخُّ

العجاوة والبغزاء بيشيسا ىػ: التقريخ أييا اإلخػة الكخاـ، الدبب الثاني النييار األسخ، وتفخُّؽ الدوجيغ، وشيػع 
في تصبيق ما تعمع، قج يكػف الدبب الجيل، ما باؿ الحؼ يعمسػف حقػؽ الدوجة وحقػؽ الدوج، وواجبات الدوجة 

 وواجبات الدوج وال يفعمػف..

 (﴾3َّللَِّ َأْف َتُقػُلػا َما اَل َتْفَعُمػَف ) ( َكُبَخ َمْقتًا ِعْشجَ 2﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ِلَع َتُقػُلػَف َما اَل َتْفَعُمػَف )

 ) سػرة الرف (

ما قيسة العمع إف لع ُيَصبَّق ؟ ما قيسة معخفة دقائق العبلقة الدوجية إف لع تكغ واقعًا بيغ الدوجيغ ؟ ما قيسة التفقُّو 
 بأحكاـ الفقو إف لع يكغ ىحا الفقو مصبقًا في البيت ؟ 

ُ ِليُ  َبُيْع َوَأْنَت ِفيِيْع﴾﴿ َوَما َكاَف َّللَّ  َعحِّ

 " ( 33) سػرة األنفاؿ: مغ آية " 

قاؿ عمساء التفديخ: ما دامت ُسشَُّتَظ في بيػتيع، وفي أعساليع، وفي أفخاحيع، وأتخاحيع، وفي إقامتيع وسفخىع، 
 وبيعيع وشخائيع، فيع في بحبػحٍة مغ عحاب هللا.
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 وجػب تصبيق ما تعّمسو السدمع:

الكخاـ... البجَّ مغ أف تعمع، والبجَّ مغ أف تصبِّق ما تعمع، والبجَّ مغ أف تعمع، والبجَّ مغ أف يكػف واقعظ أييا اإلخػة 
َوْفَق ما تعمع، وإال كاف الشفاؽ، وإال كاف االنحخاؼ، وكاف التدويخ، مغ الديل ججًا أف تتديغ بكبلـٍ تشتدع بو 

ـ مصبقًا في حياتظ اليػمية، شتاَف بيغ أف تقػؿ مئة ألف، إعجاب الحاضخيغ ؛ ولكغ البصػلة أف يكػف ىحا الكبل
بيغ أف تمفطيا وأف تسمكيا، شتاَف بيغ القػليغ، بيغ أف تسمظ مئة ألف أو مئة مميػف وأف تتمفع بيا، فالتمفُّع 

 بالذيء ال وزف لو إف لع يكغ واقعًا تعيذو.

لحلظ أييا اإلخػة... كثيٌخ أولئظ الحيغ يحزخوف 
ويتعمسػف شيئًا كثيخًا عغ حقػؽ الدوجة  مجالذ العمع،

وعغ واجباتيا، وعغ حقػؽ الدوج وعغ واجباتو، وعغ 
حقيقة الدواج الُسْدِمع، وعغ حقيقة الدواج اإليساني، 
خوا ما قيسة ىحا العمع ؟  ولكشيع يقرخوف، فإذا قرَّ
العمع ما ُعِسَل بو، فإف لع يعسل بو كاف الجيل أولى، 

 يعسل بو أصبح حجًة عميظ.ألف ىحا العمع الحؼ لع 
أييا اإلخػة الكخاـ، بيغ أف تدتسع إلى حقيقة وأف 
 تعيذيا مدافٌة كبيخة ججًا، بيغ أف تتخنََّع بحقػؽ الدوجيغ وأف تؤدؼ ىحه الحقػؽ مدافٌة كبيخٌة ججًا.

 فالدبب الثاني أييا اإلخػة ىػ: أف الحؼ يعمسػف ال يصبِّقػف.. 

 أوؿ سبب: ىشاؾ مغ ال يعمع.

 دبب الثاني: ىشاؾ مغ يعمع وال يَصبِّق، وىحا العمع الحؼ بيغ جػانحو حجًة عميو ال حجًة لو. وال
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 إف هللا مع الدوجيغ:

يا أييا اإلخػة الكخاـ، ربسا يبجو أف أحج أكبخ أسباب الدعادة الدوجية بيغ السؤمشيغ حقيقٌة خصيخٌة ججًا ىي: أف هللا 
أؼ أف كل شخٍؼ يخذى هللا أف يطمع الصخؼ اآلخخ، وأف كل شخٍؼ يخجػ بيغ الدوجيغ، معشى أف هللا بيشيسا، 

رحسة هللا بإكخاـ الصخؼ اآلخخ، فإذا كاف كٌل مغ الدوجيغ يخذى هللا أف يطمع الصخؼ اآلخخ، وإذا كاف كٌل مغ 
ًا، بل إف هللا الدوجيغ يخجػ رحسة هللا بإكخاـ الصخؼ اآلخخ، ألف هللا بيغ الدوجيغ، كاف ىحا الدواج سعيجًا ومدتسخ 

 عدَّ وجل حيشسا قاؿ:

ًة َوَرحْ   َسًة﴾﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

: مغ آية "   " ( 12) سػرة الخـو

ًة َوَرْحَسةً   َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

متأنيًة بيغ السػدة والخحسة، السػدة  وقف العمساء وقفةً 
سمػٌؾ ُيَعبَُّخ بسقتزاه عغ الحب، فالحب شعػر 
والبدسة مػدة، الحب شعػر واليجية مػدة، السػدة 
سمػٌؾ ضاىخؼ يعبِّخ عغ شعػٍر داخمي، وجعل بيشكع 
مػدة، ىحه السػدة بيغ الدوجيغ مغ َخْمِق هللا عدَّ وجل، 

والبغزاء إال بدبب  وال يسكغ أف يشذأ بيشيسا العجاوة
بعجىسا عغ هللا، أو تفمتيسا مغ مشيج هللا، التفمُّت 

 والبعج يدبب العجاوة والبغزاء..

ـِ اْلِقَياَمِة﴾﴿   َفَشُدػا َحّطًا ِمسَّا ُذكُِّخوا ِبِو َفَأْغَخْيَشا َبْيَشُيُع اْلَعَجاَوَة َواْلَبْغَزاَء ِإَلى َيْػ

 " ( 24) سػرة السائجة: مغ آية " 

 يا أييا اإلخػة... قاؿ تعالى: ولكغ
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ًة َوَرْحَسًة﴾  ﴿ َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

الخحسة أحيانًا يدتعاف بيا حيشسا تفقج السػدة، حيشسا تشقصع السرمحة بيغ الدوجيغ، حيشسا يفتقخ الدوج وال يدتصيع 
عيغ زوجيا، ما الحؼ يحل  أف يشفق عمى األسخة شيئًا، حيشسا ُتراب السخأة بسخٍض شجيج، وال تغجو زوجًة ملء

محل السػدة ؟ الخحسة، إذًا ىحه السؤسدة اإلسبلمية أنذأت لتبقى، لتبقى بالسػدة أو بالخحسة أو بكمييسا، فإف لع 
 تكغ مػدٌة وال رحسٌة بيغ الدوجيغ، فيحه حالٌة مخضيٌة تقتزي السعالجة الدخيعة.

 الدبب الثالث لمذقاؽ الدوجي: إشالؽ البرخ في الحخاـ:

أييا اإلخػة الكخاـ، لعل مغ أبخز أسباب الذقاؽ 
الدوجي أف يسؤل اإلنداف عيشيو مغ محاسغ غيخ 

 امخأتو، إشبلؽ البرخ، قاؿ تعالى:

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ
 ُفُخوَجُيْع﴾

 " ( 33) سػرة الشػر: مغ آية " 

 

الذقاؽ الدوجي، ألف إشبلؽ البرخ يجعل اإلنداف في دوامٍة ال نياية ليا، في دوامة فإشبلؽ البرخ أحج أسباب 
السػازنة بيغ ما عشجه وبيغ ما يخػ، وقج يأخح مغ صفات المػاتي يخػ صفات ال تتستََّع بيا إحجاىغ، إذا وازف بيغ 

 ما يخػ وما عشجه ربسا وقع شقاٌؽ بيشو وبيغ أىمو.

 ما يدسَّى بسجرسة غس البرخ..أييا اإلخػة الكخاـ... ىشاؾ 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 " ( 33) سػرة الشػر: مغ آية " 
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 الدبب الخابع: سػء الترخُّؼ:

 لى:أييا اإلخػة الكخاـ، ولعل مغ أسباب الذقاؽ الدوجي سػء الترخُّؼ، قاؿ تعا

 ﴿ َوَمْغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأوِتَي َخْيخًا َكِثيخًا﴾

 " ( 169) سػرة البقخة: مغ آية " 

أعخابيٌة نرحت ابشتيا فقالت: " واتِقي الفخح معو إف كاف َتِخَحًا، والتخح إف كاف فخحًا، فإف األولى مغ التقريخ، 
أمخًا، اتِقي وقت شعامو ووقت مشامو، فإف حخارة الجػع مميبة والثاني مغ التكجيخ، ال تفِذي لو سخًا، ال تعري لو 

 وتشغيز الشـػ مبغزة ".

 نرائح كثيخة، حيشسا تقع السخأة أو الخجل في سػء الترخؼ فيحا سبٌب كبيخ.

 وؿ سبب ىػ الجيل.

 والثاني ىػ سػء التصبيق.

 والثالث ىػ إشبلؽ البرخ.

 والخابع ىػ سػء الترخُّؼ.

يدتقيع عمى أمخ هللا يكخمو هللا عدَّ حيشسا السؤمغ 
وجل بالحكسة، أف يقػؿ الكمسة السشاسبة في الػقت 
السشاسب، بالقجر السشاسب، مع الذخز السشاسب، 
 في الطخؼ السشاسب، فالدكػت أحيانًا مغ الحكسة.
ـٍ مغ  الديجة عائذة رضي هللا عشيا جاءىا شبق شعا
، ضختيا صفية رضي هللا عشيا، أصابتيا الغيخة
فكدخت الصبق، فالشبي عميو الربلة والدبلـ اْمَتزَّ 

 ىحا الغزب وقاؿ: 
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 )) َغاَرْت ُأمُُّكْع (( 

 ] البخارؼ عغ أنذ [

أؼ إذا غزبت الدوجة عمى الدوج أف يستز ىحا الغزب، وإذا غزب الدوج عمى الدوجة أف تستز ىحا 
 الغزب.

 حكسة التي مغ أوتييا فقج أوتي خيخًا كثيخًا.أييا اإلخػة الكخاـ... ىحا مغ حدغ الترخؼ، وىحا مغ ال

 الدبب الخامذ: التعالي:

يا أييا اإلخػة الكخاـ، ومغ أسباب الذقاؽ الدوجي الحؼ يعاني مشو معطع مجتسع السدمسيغ، مغ أسباب الذقاؽ 
الذقاؽ  الدوجي التعالي، قج يكػف الدوج في وضٍع أغشى وأقػػ مغ أىل زوجتو، فالتعالي عمى أىل الدوجة يدبب

الدوجي، وقج يكػف والج الدوجة أقػػ وأغشى مغ أىل الدوج، تتعالى عميو ؛ تفتخخ بأىميا وماليا وما عشج أىميا، 
 فيحا التعالي أحج أكبخ الذقاؽ الدوجي.

ـ بو سعادتظ الدوجية، والتػاضع أحج أسباب الِػفاؽ، والػاقعية أحج أسباب الػفاؽ،  التعالي أييا اإلخػة معػٌؿ تيجِّ
 والتعالي أسباب الذقاؽ.

 )) ال َيْجُخُل اْلَجشََّة َمْغ َكاَف ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُؿ َذرٍَّة ِمْغ ِكْبٍخ (( 

ِ ْبِغ َمْدُعػٍد (  ) صحيح مدمع: عغ َعْبِج َّللاَّ

الكبخ يتشاقس مع العبػدية هلل عدَّ وجل، وىحا الحؼ يفتخخ بذيٍء ليذ مغ كدبو، يفتخخ بذكٍل، أو بساٍؿ، أو 
 قػٍة، أو بحدٍب، أو بشدب، ويشَذ أف هللا عدَّ وجل يقػؿ:ب

 ﴿ ِإفَّ َأْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللَِّ َأْتَقاُكْع﴾

 " ( 23) سػرة الحجخات: مغ آية " 
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 يشَذ أف الُدمََّع الحؼ نخقى بو عشج هللا ُسمَُّع الصاعة والعسل، سمع العمع والعسل، قاؿ تعالى:

 ِمسَّا َعِسُمػا﴾﴿ َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت 

 " (231) سػرة األنعاـ: مغ آية " 

 وقاؿ تعالى:

ُ الَِّحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َوالَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِعْمَع َدَرَجاٍت﴾  ﴿ َيْخَفِع َّللَّ

 " ( 22) سػرة السجادلة: مغ آية " 

 هللا بظ.فأنت عشج هللا حجسظ بحجع معخفتظ بو، وحجسظ عشج هللا بحجع العسل الحؼ أناشو 

 فالتعالي أييا اإلخػة سبٌب آخخ مغ أسباب الذقاؽ الدوجي.

 الدبب الدادس: عجـ القيادة:

 أييا اإلخػة الكخاـ، وسبٌب آخخ ىػ أف األسخة البجَّ ليا مغ قيادة، لحلظ قاؿ تعالى:

َجاِؿ َعَمْيِيغَّ َدَرَجٌة﴾  ﴿ َوِلمخِّ

 " ( 118) سػرة البقخة: مغ آية " 

 رجة القيادة.ىحه الجرجة ىي د

ُ َبْعَزُيْع  َل َّللَّ َجاُؿ َقػَّاُمػَف َعَمى الشَِّداِء ِبَسا َفزَّ ﴿ الخِّ
 َعَمى َبْعٍس َوِبَسا َأْنَفُقػا ِمْغ َأْمَػاِلِيْع﴾

 " ( 34) سػرة الشداء: مغ آية " 

 وفي آيٍة أخخػ:
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َجاِؿ َعَمْيِيغَّ َدَرَجٌة﴾  ﴿ َوِلمخِّ

 " ( 118) سػرة البقخة: مغ آية " 

ىحه الجرجة درجة واحجة، ىي درجة القيادة، البجَّ لكل مؤسدٍة مغ آمخ، مغ قائج، مغ إنداف يسمظ القخار، وإال 
ضاعت األمػر، وإال فدجت األسخة، البجَّ ليا مغ قائج، ىحا القائج ىػ الَدْوج، لحلظ ىحه الجرجة التي يتستع بيا 

 ألف درجة، درجة واحجة، ألف هللا عدَّ وجل يقػؿ:الدوج ىي درجة القيادة، بيغ الدوجيغ درجة واحجة ال 

َجاِؿ َعَمْيِيغَّ َدَرَجٌة﴾  ﴿ َوَلُيغَّ ِمْثُل الَِّحي َعَمْيِيغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ َوِلمخِّ

 " ( 118) سػرة البقخة: مغ آية " 

 ىحه الجرجة ىي درجة القيادة.

 الدبب الدابع: التقميج األعسى:

أسباب الذقاؽ الدوجي التقميج األعسى، فكل بيٍت لو ضخوفو، وكل أسخٍة ليا أييا اإلخػة الكخاـ، ومغ أبخز 
ُمعصياتيا، فإذا أرادت الدوجة أف تقمِّج أختَا ليا، ليا زوٌج غشي، وقعت في شقاٍؽ ال يشتيي مع زوجيا، الدعادة 

ق اإلسبلـ في البيت، قج يكػف الدوجية أييا اإلخػة ال عبلقة ليا بالساؿ، ليا عبلقٌة بالرمة باهلل، ليا عبلقٌة بتصبي
بيتًا، قج يكػف البيت بيتًا متػاضعًا ججًا، وأصحابو في جشة، وقج يكػف قرخًا ُمشيفًا وأصحابو في جحيع، إف هللا 
 يعصي الرحة والحكاء والساؿ والجساؿ لمكثيخيغ مغ خمقو ؛ ولكشو يعصي الدكيشة بقجٍر ألصفيائو السؤمشيغ.

شة، وىسا أسعج خمق هللا، قج يعير الدوجاف عيذًة خذ
وقج يعير الدوجاف عيذًة متخفة، وىسا أشقى خمق 
هللا، العبخة بصاعة هللا، العبخة بالتفاىع، العبخة بالػد، قج 
تأكل شعامًا خذشًا مع مغ تحب، ىػ خيٌخ لظ مغ أف 
تأكل أنفذ مع مغ ال تحب، قج تدكغ كػخًا مع مغ 
تحب، خيٌخ لظ مغ أف تدكغ قرخًا مع مغ ال 

 تحب..
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 .رحب الفبلة مع األعجاء ضيقٌة سع الخياط مع اإلخػاف ميجاف

أييا اإلخػة الكخاـ... أحج أسباب الذقاؽ الدوجي التقميج األعسى، نخيج أف نقمِّج، لحلظ قاؿ: يا عائذة، يقػؿ عميو 
 الربلة والدبلـ: 

 تَّى ُتَخقِِّعيِو (( )) ِإيَّاِؾ َوُمَجاَلَدَة اأَلْغِشَياِء، َوال َتْدَتْخِمِقي َثْػًبا حَ 

 ) مغ سشغ التخمحؼ: عغ عائذة (

>> مغ دخل عمى األغشياء ػ والسقرػد باألغشياء غيخ السؤمشيغ، وقج ورد عغ سيجنا عسخ رضي هللا عشو أنو 
غيخ السشزبصيغ، أما الغشي السؤمغ فتذتيي الغشى مشو ؛ مغ تػاضعو، وسخائو، وِرقَِّتِو، وفزمو، األغشياء 

 السؤمشيغ ػ مغ دخل عمى األغشياء خخج مغ عشجىع وىػ عمى هللا ساخط <<.غيخ 

 فالتقميج األعسى مغ قبل الدوجة يدبب الذقاء الدوجي.

 الدبب الثامغ: الغياب عغ البيت شػيال: 

أييا اإلخػة الكخاـ، وسبٌب آخخ مغ أسباب الذقاؽ 
الدوجي ىػ الغياب عغ البيت الغياب الصػيل، ىشاؾ 

ثيخٌة ججًا اشَّمعت عمييا، الدبب أف الدوج مذكبلٌت ك
يخخج قبل الذسذ، ويعػد بعج مشترف الميل، لدوجتو 
عميو حق أف يجمذ معيا، أف يؤانديا، أف يدتسع 
إلى حجيثيا، أف تشطخ إليو أف يشطخ إلييا، أف يأكبل 
معًا، أما ىحا الغياب الصػيل، وىحا الحؼ يبحث عغ 

ات، مغ يخبي عسٍل ويبتعج عغ أىمو سشػات وسشػ 
أوالده ؟ مغ يخعى زوجتو ؟ الغياب الصػيل عغ الدوج وراء أكثخ الجخائع التي تقع بيغ الدوجيغ وفي مقجمتيا 

 الخيانة الدوجية، الغياب الصػيل عغ البيت يفقجؾ رعاية أوالدؾ، يفقجؾ تخبيتيع التخبية الُسثمى.
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 ء الدوجي.فيا أييا اإلخػة الكخاـ... ىحا سبٌب آخخ مغ أسباب الذقا

 الدبب التاسع: الصسع السالي: 

وقج يأتي الصسع السالي، قج تخث السخأة مغ أىميا إرثًا، يصسع زوجيا بيحا الساؿ فيزيق عمييا، ويذجد عمييا حتى 
تعصيو الساؿ، شسعو في ماؿ زوجتو َسبََّب شقاءه البيتي، الدوج السؤمغ يتخفَّع عغ ماؿ زوجتو، وال يعمُِّق أىسيًة 

 يأخح ما عشجىا، ىػ ممكيا تفعل بو ما تذاء. عمى أف

 الدبب العاشخ: البخل:

يا أييا اإلخػة الكخاـ... بل إف مغ أشج الذقاؽ الدوجي الُبْخُل، البخيل ال يحبو أحج، ال تحبو زوجتو، تتسشَّى مػتو، 
 يتسشى أوالده أف يفتقجوه ألنو بخيل، لحلظ أوؿ صفٍة مغ صفات الدوج السؤمغ أنو كخيع.. 

 )) ليذ مشا مغ وسع هللا عميو ثع قتَّخ عمى عيالو (( 

 ) الجامع الرغيخ عغ جبيخ بغ مصعع بدشج فيو ضعف(

ع هللا عميو ثع قتخ عمى عيالو.  ليذ مشا يشفي عشو الشبي أف يشتسي إلى السؤمشيغ، مغ وسَّ

 لكغ بالسقابل أييا اإلخػة.. 

 َيُقػُت ((  )) َكَفى ِباْلَسْخِء ِإْثًسا َأْف ُيَزيَِّع َمغْ 

 ) مغ سشغ أبي داود: عغ " عبج هللا بغ عسخو " (

ىؤالء الحيغ تصعسيع، وتكدػىع، وتغحيِّيع، وتدكشيع في بيٍت مخيح، وتعصييع ما يذاؤوف، إف لع تيتعَّ بجيشيع، 
كخىػؾ، إذا وأخبلقيع، واستقامتيع، ومعخفتيع أنت قج ضيَّْعَتُيع، ىشاؾ تزييعاف، التزييع األوؿ أال تشفق عمييع في

 أنفقت عمييع أعصيتيع ما يذاؤوف، فإف لع تعخفيع باهلل فقج ضيعتيع.. 

 )) َكَفى ِباْلَسْخِء ِإْثًسا َأْف ُيَزيَِّع َمْغ َيُقػُت (( 
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 الدبب الحادي عذخ: سػء الطغ:

 أييا اإلخػة الكخاـ... ىشاؾ مغ أسباب الذقاؽ الدوجي سػء الطغ مغ دوف دليل، قاؿ تعالى:

 َبْعَس الطَّغِّ ِإْثٌع﴾﴿ ِإفَّ 

 " ( 21) سػرة الحجخات: مغ آية " 

وقج ورد في األثخ: أف الحـد سػء الطغ، وأف سػء الطغ عرسة، واحتخس مغ الشاس بدػء الطغ إذا كاف ىشاؾ 
دليل، فإف لع يكغ ىشاؾ دليل فدػء الطغ إثع، قج يشذأ عشج الدوجة غيخٌة غيخ معقػلة، ببل أؼ سبب، زوجيا مؤمغ 
تأخح في السجيء لمبيت تتيسو باتياماٍت ال تميق بو، ىحا مخض، وقج تكػف الدوجة مؤمشًة شاىخًة عفيفًة، والدوج 
واقٌع في سػء الطغ، فيتيسيا اتياماٍت ال تميق بيا، إف لع يكغ ىشاؾ دليل فدػء الطغ معرية، إثع، أما إذا في 

ػء الطغ الحؼ يقع بو األزواج أو تقع بو الدوجات دليل فدػء الطغ عرسة، لحلظ أحج أسباب الذقاؽ الدوجي س
 مغ حيغ إلى آخخ.

 الدبب الثاني عذخ: ميل أحج الدوجيغ إلى أحج األوالد:

أييا اإلخػة الكخاـ... وقج يسيل الدوج ألحج األوالد، أو 
قج تسيل الدوجة ألحج األوالد، ىحا السيل يقتزي 
ب، ويقتزي االنجفاع غيخ الحكي، ويقتزي  التعرُّ
اليجـػ عمى الصخؼ اآلخخ، فقج يشذأ خبلٌؼ شجيٌج 
بيغ الدوجيغ، ألف األب مشحاٌز إلى ولج واألـ مشحازة 
 إلى ولج، وىحا أيزًا مغ أسباب الذقاؽ الدوجي.

 

أييا اإلخػة الكخاـ.... وال تشدػا قػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ حيشسا جاءه أبػ الُشعساف بغ البذيخ، ففي الحجيث 
 َعِغ الشُّْعَساِف ْبِغ َبِذيٍخ َأفَّ َأَباُه َأَتى ِبِو ِإَلى َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاَؿ: 
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 َىَحا ُغالًما، َفَقاَؿ: َأُكلَّ َوَلِجَؾ َنَحْمَت ِمْثَمُو ؟ َقاَؿ: ال، َقاَؿ َفاْرِجْعُو (( )) ِإنِّي َنَحْمُت اْبِشي 

 ) مغ صحيح البخارؼ عغ ُحَسْيِج ْبِغ َعْبِج الخَّْحَسِغ َوُمَحسَِّج ْبِغ الشُّْعَساِف ْبِغ َبِذيٍخ (

إنشي أعصي البار، وأحـخ العاؽ، إف حخمت العاؽ فسغ لػاـز الػفاؽ الدوجي العجؿ بيغ األوالد، وال يقػَلغَّ أحجكع: 
يت بيغ األوالد دوف أف تشطخ إلى بخىع أو عقػقيع قخَّبت العاؽ، وانتدعت إعجاب البار، البار  تديجه عقػقًا، وإف سػَّ
يعجب بظ والعاؽ يخف عقػقو، أما فخقت في العصاء بيغ األوالد يديج العاؽ عقػقًا وتدقط مغ عيغ الحؼ حابيتو 

 أجل أخيو.مغ 

 الدبب الثالث عذخ: تجخُّل اآلباء واألميات في خرػصيات العالقة الدوجية:

ل اآلباء واألميات في  أييا اإلخػة الكخاـ... أحج أسباب الذقاؽ الدوجي، وىحه مذكمة الُسذكبلت، تجخُّ
مداجيا، بعيجًا عغ قػاعج خرػصيات العبلقة الدوجية، األـ الُسَدْيِصَخة التي تخيج أف يعير ابشيا كسا تتسشى عمى 

الذخع، واألب السديصخ الحؼ يعمِّق عصاءه البشو عمى أف يكػف االبغ عمى شاكمة أبيو، واألـ واألب المحاف ال 
يحتخماف ابشيسا، فيفخضاف عميو ما ال يخيج، وما ال يتسشى، وال يحتخماف اتجاىو الجيشي، تجخُّل اآلباء واألميات في 

ىحا يفدج أيزًا العبلقة الدوجية بيغ الدوجيغ، ويشبغي لمذاب السؤمغ أف يعخؼ  خرػصيات العبلقة الدوجية
 الفخؽ بيغ شاعة اآلباء وِبخِِّىع، قاؿ تعالى:

 ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا﴾

 " ( 13) سػرة اإلسخاء: مغ آية " 

 والعبادة هلل وحجه، فبل شاعة لسخمػٍؽ في معرية الخالق..اإلحداف لمػالجيغ، 

ْنَيا َمْعخُ   وفًا﴾﴿ َوِإْف َجاَىَجاَؾ َعمى َأْف ُتْذِخَؾ ِبي َما َلْيَذ َلَظ ِبِو ِعْمٌع َفاَل ُتِصْعُيَسا َوَصاِحْبُيَسا ِفي الجُّ

 " ( 25) سػرة لقساف: مغ آية " 

الصعاـ حتى أمػت "، قاؿ: " يا أمي لػ أف لِظ مئة نفٍذ فخخجت >> يا سعج إما أف تكفخ بسحسج، وإما أف أدع 
 واحجًة واحجة ما كفخت بسحسج، فكمي إف شئِت أو ال تأكمي <<.
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يجب أف تعخؼ الفخؽ بيغ اإلحداف لمػالجيغ والعبادة، العبادة هلل عدَّ وجل، وال شاعة لسخمػٍؽ في معرية الخالق، 
 واإلحداف لمػالجيغ.

 خخوج السخأة مغ بيت زوجيا دوف إذف الدوج: الدبب الخابع عذخ:

أييا اإلخػة الكخاـ... خخوج السخأة مغ بيت زوجيا مغ دوف إذف زوجيا، مع أف السبلئكة تمعشيا، لكغ ىحا الخخوج 
 ببل إذف يدبب الذقاؽ الدوجي. 

 )) ِإَذا َباَتِت اْلَسْخَأُة ُمَياِجَخًة ِفَخاَش َزْوِجَيا َلَعَشْتَيا اْلَسالِئَكُة َحتَّى َتْخِجَع (( 

 ) صحيح البخارؼ عغ أبي ىخيخة (

 وخخوج السخأة مغ بيت زوجيا مغ دوف إذف زوجيا أحج أسباب الِذقاؽ الدوجي.

 الدبب الخامذ عذخ: خمػ الدوجة بأحج األقارب:

 خيخ أييا اإلخػة... ىػ خمػ الدوجة بأحج األقارب، الشبي عميو الربلة والدبلـ قاؿ: والدبب األ

 )) ال َيْخُمَػفَّ َرُجٌل ِباْمَخَأٍة (( 

 ) صحيح البخارؼ عغ ابغ عباس (

فالتقاليج والعادات أنو جاء مغ مكاف بعيج، ىػ أخػ زوجي، يشبغي أف أستقبمو لئبل يشتقجنا، ال يجػز أف تقع خمػٌة 
 بيغ السخأة ومغ ال تحل لو، إال السحاـر فقط.
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 السمخَّز: بشاء الدوجيغ بيتيسا عمى شاعة هللا:

أييا اإلخػة الكخاـ... ىحه بعس أسباب الذقاؽ 
ُرُو جسيعًا ىػ: أف الدوجاف  الدوجي، ولكغ الحؼ يمخِّ
إذا َبَشَيا زواجيسا عمى شاعة هللا عدَّ وجل تػلى هللا 

بيغ الدوجيغ، وإف بشياُه عمى  في عميائو التػفيق
 معريًة هلل تػلى الذيصاف التفخيق بيشيسا.
أنت تحب زوجتظ، وتحبظ زوجتظ، وتعيذاف حياًة 
ِمْمؤىا الدعادة والتفاىع بقجر شاعتكسا هلل عدَّ وجل، 
ويشذأ الشفػر، والبغزاء، والعجاوة، والذحشاء، 

إف أردت زواجًا سعيجًا فاتِق هللا، اتِق هللا أف تعريو فيسا والخرػمات بقجر تفمُّتيسا مغ مشيج هللا عدَّ وجل، ف
أمخؾ، ليذ الػلي الحؼ يسذي فػؽ الساء وال الحؼ يصيخ في اليػاء ؛ ولكغ الػلي كل الػلي الحؼ تججه عشج 

 الحبلؿ والحخاـ، أف يججؾ حيث أمخؾ وأف يفتقجؾ حيث نياؾ.

، وزنػا أعسالكع قبل أف تػّزف عميكع، واعمسػا أف ممظ السػت قج أييا اإلخػة الكخاـ، حاسبػا أنفدكع قبل أف تحاسبػا
تخصَّانا إلى غيخنا، وسيتخصَّى غيخنا إليشا، فمشتَّخح ححرنا، الكيُِّذ مغ داف نفدو، وعسل لسا بعج السػت، والعاجد 

 مغ أتبع نفدو ىػاىا، وتسشَّى عمى هللا األماني.

 والحسج  رب العالسيغ
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 التقميج األعسى أحج أسباب الذقاؽ الدوجي( 8-2الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 تحكيٌخ وربٌط :

السذاىجيغ سيجؼ ، كشا قج ارتحمشا وإياكع مع الدادة 
في قزية ىامة ، ومدألة في مشتيى الخصػرة تجب 
في ُأَسخنا ، وفي مجتسعاتشا الرغيخة ، التي تذكل 
السجتسع الكبيخ ، تشدل ىحه القزايا إلى ذلظ 
السجتسع الرغيخ اندبلاًل دوف أف نتشبو إلى مػاشغ 
الخمل ، وإلى الذكػؾ التي تأتي مشيا ىحه الخياح 

ولفتخة وجيدة تعرف باألسخة ، الدسـػ ، ىحه القزايا 
وتجمخ أركانيا ، وىي التي أرادىا هللا ، وأرادتيا 
الذخائع أف تكػف أسخة متػازنة متيادية متحابة ، تتعاوف عمى الخيخ ، وتتعاوف عمى البخ ، وتتعاوف عمى البشاء ، 

ة وال يدخػ ، فإذا بالذقاؽ ىحه القزايا تأتي لتذكل َجببًل أماـ ناضخؼ الدوجيغ ، ال يدتصيعاف زحدحة ال يسش
الدوجي يأتي عمى ىحه األسخة ، ويجمخ ىحه األسخة ، كسا تعرف رياح في خياـ غيخ ثابتة ، والشتيجة أف األوالد 

 ىع الحيغ يتحسمػف كل ىحا الزشظ ، وكل ىحا العشاء .

سيجؼ وصمت إلى مجسػعة األسباب التي تؤدؼ إلى الذقاؽ الدوجي ، عشج مدألة ىامة ، قبل كل شيء نمخز 
 بعس األشياء التي مخت معشا ، ثع نأتي إلى التقميج األعسى . 
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 ضعُف الجيغ أىع أسباب الذقاؽ الدوجي :

أستاذ عبلء جداؾ هللا خيخًا ، بادغ ذؼ بجء قمشا : في 
وفييا تفاصيل ، أنا أرػ أف مػجد األخبار مػجد 

األسباب الستعمقة بالذقاؽ الدوجي ضعف الجيغ ، 
ضعف االلتداـ ، ضعف معخفة ميسة اإلنداف في 
الحياة ، ضعف معخفة السيسة التي كمف بيا ، 

 ضعف اإليساف باليـػ اآلخخ .

حيشسا يؤمغ اإلنداف باليـػ اآلخخ ُأقدع لظ باهلل وال 
و مئة وثسانيغ درجة ، إف أبالغ تشعكذ كل مقاييد

آمغ باليـػ اآلخخ يدخه العصاء ، يدخه أف يبث األمغ فيسغ حػلو ، يدخه أف يعصي ال أف يأخح ، يدخه أف يؤلِّف ال 
أف يفخِّؽ ، يدخه أف يقّجـ خجماتو لكل مغ حػلو ، ال أف يعير عمى أنقاضيع ، ىحه القزية في األساس ترػر 

 صحيح أو خاشئ .

 قاعجة ميسة لمشجاح :الترػر الرحيح 

إف ترػر اإلنداف أنو في دار تكميف سػؼ يجفع فييا ثسغ جشة عخضيا الدساوات واألرض يبشي حياتو عمى 
العصاء ، يبشي حياتو عمى الربخ ، يبشي حياتو عمى اإلحداف ، يبشي حياتو عمى الخحسة ، وفي األساس اإلنداف 

، أحيانًا يعبج لحَّتو ، ويعبج ىػاه ، فإف لع تأِت األمػر كسا  حيشسا يجيل سخ وجػده ، وغاية وجػده يربح شخساً 
يتسشى ضاؽ بيا ذرعًا ، فمحلظ حيشسا يرح اإليساف ، ويدتقيع الدمػؾ تحل كل فرػؿ اإلنداف ، وزواجو أحج 

 فرػلو ، ألف هللا عد وجل يقػؿ : 

 ﴿ مَّا َيْفَعُل َّلّلُ ِبَعَحاِبُكْع ِإف َشَكْخُتْع َوآَمشُتْع ﴾

 ( 274سػرة الشداء اآلية : ) 
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ُؿ َعَمْيِيُع اْلَساَلِئَكُة َأالَّ َتَخاُفػا َواَل تَ  ُ ُثعَّ اْسَتَقاُمػا َتَتَشدَّ ْحَدُنػا َوَأْبِذُخوا ِباْلَجشَِّة الَِّتي ُكشُتْع ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َقاُلػا َربَُّشا َّللَّ
 ُتػَعُجوَف ﴾

 ) سػرة فرمت (

 السدمَسْيغ ، وبيغ غيخىسا السرالح الجنيػية :هللا بْيغ الدوجيغ 

فأنا أقػؿ : في أصل الدواج اإلسبلمي هللُا بْيغ 
الدوجيغ ، في أّؼ زواج آخخ ليذ بيشيسا هللا ، بل 
بيشيسا مرالح متبادلة ، فإف ضعفت ىحه السرالح 
كاف الذقاؽ ، في الدواج اإلسبلمي هللا بيغ الدوجيغ 

ع الصخؼ اآلخخ ، وكل ، كل شخؼ يخذى هللا أف يطم
شخؼ يتقخب إلى هللا بخجمة الصخؼ اآلخخ ، لحلظ 

 مغ أروع ما قخأت حػؿ قػلو تعالى :

 (﴾19﴿ َوَعاِشُخوُىغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ )

 ) سػرة الشداء(

قاؿ عمساء التفديخ : ليدت السعاشخة بالسعخوؼ أف تستشع عغ إيقاع األذػ بيا ، بل أف تحتسل األذػ مشيا ، 
 تعير معيا لخسالة .وأنت 

 ضعُف اإليساف واالستقامة يشعكذ سمًبا عمى بيت الدوجية : – 1

ىحه أـ أوالدؾ ، ىحه شخيكة حياتظ ، ىحه قِبَمت وضعظ السادؼ الزعيف ، فمسا اغتشيت أصبحَت ال تخضاىا ، 
اإلنداف إذا ضعف القزية قزيُة وفاء ، قزية أخبلؽ ، قزية محبة ، قزية إيساف ، لحلظ الحقيقة الجقيقة أف 

 إيسانو ، وضعف التدامو ، وضعفت استقامتو يشعكذ ىحا عمى بيتو .
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 َخيُخُكْع َخْيُخُكْع أِلَْىِمِو : – 2

قج بيشت في لقاء سابق بسعيتكع مقياَس الُخمق الحؼ 
أراده الشبي في البيت ، اإلنداف خارج البيت يتجسَّل 
تقتزي ليكػف أنيقًا ، يبتدع ، يعتحر ، ألف مرمحتو 

ذلظ ، أما في البيت فبل رقيب عميو ، فقج يكػف 
شخسًا ، وقج يكػف قاسيًا ، وقج يكػف عشيفًا ، وقج ال 
ييتع بسذاعخ اآلخخيغ ، لحلظ قاؿ الشبي صمى هللا 

 عميو وسمع : 

 )) َخيُخُكْع َخْيُخُكْع أِلَْىِمِو ، َوَأَنا َخْيُخُكْع أِلَْىِمي ((

 ] التخمحؼ [

 الدوجيغ مغ أسباب الذقاؽ : عجـ الكفاءة بيغ

لػ شمبت مشي بعس التفاصيل في الحمقات الدابقة ، 
والجيل أعجػ أعجاء اإلنداف ، والجاىل يفعل في 
نفدو ما ال يدتصيع عجوه أف يفعمو بو ، ثع ضعف 
اإليساف ، ثع التعالي ، والتعالي يتأتى أحيانًا مغ عجـ 
الثقافية الكفاءة بيغ الدوجيغ ، وتحجثت عغ الكفاءة 

واالجتساعية واالقترادية والجيشية ، فيحه بعس 
أسباب الذقاؽ الدوجي ، وىي كثيخة ججًا ، وأنا أرػ 
أف ىحا السػضػع يسذ معطع األسخ التي شخدت عغ 

 هللا عد وجل ، وصار البيت جحيسًا ال يصاؽ .
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 ُه :ِإَذا َخَصَب ِإَلْيُكْع َمْغ َتْخَضْػَف ِديَشُو َوُخُمَقُو َفَدوُِّجػ 

يغ والُخمق ،  سبحانظ يا رب عمى ىحه التفخقة بيغ الجِّ
كاة مالو ، ويحج بيت هللا ىػ يرمي ، ويؤدؼ ز 

، ويرـػ رمزاف ، لكشو قاٍس ، لكشو يحب الحخاـ
لشفدو كل شيء ، لكشو ال يخحع ، فمحلظ كأف الجيغ 
والخمق شخشاف ، كلّّ مشيسا شخط الـز غيخ كاؼ ، 

مة كبيخة ججًا ، ألف اإلنداف فالُخمق مغ دوف ِديغ مذك
الحكي ججًا يجج مرمحتو في أف يكػف صادقًا أميشًا ، 
فيبتغي الجنيا فقط ، أما إذا مدت مرمحتو فيربح 

ثػرًا ىائجًا ، كسا نخػ في العالع الغخبي اليـػ ، قيع وحزارة ومبادغ ، ولسا مّدت مرالحيع انقمبػا إلى وحػش ، 
بجافع الحكاء أو بجافع السرمحة ، بل أكػف أخبلقيِّا بجافع العبادة هلل عد وجل ، فالبصػلة ال أف أكػف أخبلقيًا 

 أخبلقيا تعبجًا لمجنيا واآلخخة معًا ، أما الحكي فيشاؿ الجنيا وحجىا فقط ، لكغ ما لو :

 ﴿ ِفي اآلِخَخِة ِمْغ َخاَلٍؽ ﴾

 ( 133) سػرة البقخة اآلية : 

 َتْخَضْػَف ِديَشُو َوُخُمَقُو َفَدوُِّجػُه (()) ِإَذا َخَصَب ِإَلْيُكْع َمْغ 

 ] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

 لكغ السمسح في الحجيث خصيخ ججًا ، السمسح في تتستو : 

 )) ِإالَّ َتْفَعُمػا َتُكْغ ِفْتَشٌة ِفي اأْلَْرِض َوَفَداٌد َعِخيٌس ((
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يا ُتخػ إذا وضعشا عخاقيل أماـ الدواج فيل تشعجـ 
الحكخ واألنثى ؟ ال تشعجـ ، بل تشتقل مغ  العبلقة بيغ

القشاة الشطيفة السذخوعة الخائعة التي جاء بيا ىحا 
الجيغ القػيع إلى قشاة نجدة سيئة ىي الدفاح ، ألف 
السخأة إما زوجة , إّما عذيقة ، وفي اإلسبلـ الدواج 

 ىػ القشاة الشطيفة .

 
داف إال وجعل ليا قشاًة نطيفة تدخؼ خبلليا ، فيجب أف يعتقج كشت أقػؿ دائسًا : ما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلن

 اإلخػة الكخاـ أْف ليذ في اإلسبلـ حخماف ، ألف ىحا الجيغ ديغ الفصخة : 

َدوَُّج الشَِّداَء ، َفَسْغ َرِغَب َوَأتَ )) َأَما َوَّللَِّ ِإنِّي أَلَْخَذاُكْع َّللَِّ ، َوَأْتَقاُكْع َلُو ، َلِكشِّي َأُصػـُ َوُأْفِصُخ ، َوُأَصمِّي َوَأْرُقُج ، 
 َعْغ ُسشَِّتي َفَمْيَذ ِمشِّي ((

ُ َعْشُو[  ] البخارؼ عغ َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َرِضَي َّللاَّ

لحلظ ىشاؾ قرز لبعس العمساء أنو : صمى الفجخ بػضػء العذاء أربعيغ عاما ، أنا ال أصجقيا ، وفييا مبالغة 
 غ ، ىل تدتصيع أاّل تشاـ ؟ غيخ واقعية ، الجدع لو قػاني

َوَأَتَدوَُّج الشَِّداَء ، َفَسْغ َرِغَب )) َأَما َوَّللَِّ ِإنِّي أَلَْخَذاُكْع َّللَِّ ، َوَأْتَقاُكْع َلُو ، َلِكشِّي َأُصػـُ َوُأْفِصُخ ، َوُأَصمِّي َوَأْرُقُج ،  
 َعْغ ُسشَِّتي َفَمْيَذ ِمشِّي ((

ُ َعْشُو[ ] البخارؼ عغ َعْغ َأَنِذ ْبغِ   َماِلٍظ َرِضَي َّللاَّ

 اإلسبلـ ديغ الفصخة ، ديغ الػاقع ، ديغ الحياة .

والعقل الرخيح ، والفصخة كشت أقػؿ دائسًا : الحق دائخة يتقاشع فييا أربعة خصػط ، خط الشقل الرحيح ، 
الرخيح ، وارتاحت لو الفصخة ، والػاقع السػضػعي ، أؼ أف الحق ما جاء بو الشقل الرحيح ، وقِبمو العقل الدميسة

 الدميسة ، وأيَّجه الػاقع السػضػعي .
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 األستاذ عبلء : 

سيجؼ الكخيع ، كسا تفزمت ، أف الذيػة ، وخاصة رغبة الخجل بالسخأة ، والسخأة بالخجل ، إف لع تشفح بالصخؽ 
الساء في قشػات ،  الشطيفة والذخعية اتجيت نحػ شخؽ غيخ شخعية ، كالساء عشجما ال ترخؼ ىحه الكسية مغ

 ومغ خبلؿ سجود تشقمب دمارًا وتجخيفًا لمتخبة والبيػت واإلنداف والحجخ والبذخ . 

 الجكتػر راتب :

 البج لمذيػة أف تشفجخ ، لكغ في أّي مكاف ؟

وكشت أقػؿ دائسًا كبلما قخيًبا مغ ىحا الكبلـ : الػقػد 
الدائل في السخكبة إف وضع في السدتػدعات 

وساؿ في األنابيب السحَكسة ، وانفجخ في السحَكسة ، 
الػقت السشاسب ، وفي السكاف السشاسب ولََّج حخكة 
نافعة ، أقمَّتظ أنت وأىمظ إلى مكاف جسيل ، الدائل 
نفدو إذا ُصب عمى السخكبة أعصى شخارة فأحخقت 
السخكبة وَمغ فييا ، ىحه الذيػة إما أنيا قػة نافعة 

مات كمػحة كتب ة ، والسحخَّ رائعة ، أو قػة مجمخ 
: " حقل ألغاـ ، مسشػع التجاوز " ، ىل يذعخ السػاشغ إف قخأ ىحه المػحة أف ىحه المػحة قيَّجت حخيتو ، أـ عمييا

 ضسشت سبلمتو ؟ 

 وإف فِيسيا ضساف لدبلمتو يكػف عالسا .

أو إيجيػلػجيًا يتشاقس مثل آخخ : ىحه الديارة لساذا صشعت ؟ مغ أجل أف تديخ ، ولساذا السكبح ؟ السكبح نطخيًا 
ا عمى مغ يدعع أف  مع عمَّة صشع الديارة ، السكبح مغ أجل سبلمتيا ، يػقفيا ضساًنا لدبلمتيا ، وكشت أقػؿ ردِّ

 الحجاب رمد إسبلمي : الحجاب كالسكبح في الديارة ، وىػ جدء أساسي في الديارة ، وليذ رمدًا .
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 ي ؟كيف يكػف التقميج األعسى سبًبا لمذقاؽ الدوج

أحيانًا تكػف الدوجة مع زوجيا أسعج الشاس بو ، 
يحبيا وتحبو ، يقجرىا وتقجره ، وليسا بيت يؤوييسا ، 
وليسا مخكبة صغيخىا يدتعسبلنيا ، وليسا دخل 
معقػؿ يغصي نفقاتيسا ، لكغ ليا جارة ، أو أخت ، 
أو قخيبة ، أو بشت خالة ، أو بشت عسة ، زوجيا 

أربعسئة متخ ، األثاث ،  تاجخ كبيخ ، بيتيا مداحتو
التدييشات ، الحفبلت ، الػالئع ، ىي تزغط عمى 
زوجيا بذكل أو بآخخ كي تقمِّج ىحه الجارة ، أو تمظ 
األخت ، أو تمظ بشت الخالة ، ىػ سعيج بيا ، وىي سعيجة بو ، ولكغ ىحا الزغط السدتسخ مغ أجل أف تتباىى ، 

 لدوجية ، ىحه أخصخ مذكمة ، لحلظ السؤمغ ال يقارف نفَدو مع آخخ .وأف تتطاىخ بالخخاء والغشى تحصع سعادتيا ا

ُ ِبِو َبْعَزُكْع َعَمى َبْعٍس ) َل َّللَّ  (﴾32﴿ َواَل َتَتَسشَّْػا َما َفزَّ

 )سػرة الشداء(

 البج لألزواج مغ الخضى بسا قدع هللا ليع :

ال تتسشػا ، ألف الحياة مؤقتة ، وأّؼ مدتًػػ مادؼ 
في الجنيا يشتيي عشج السػت ، فالسػت يشيي كل 
شيء ، يشيي قػة القػؼ ، وضعف الزعيف ، وغشى 
الغشي ، وفقخ الفقيخ ، ووسامة الػسيع ، ودمامة 
الجميع ، وذكاء الحكي ، ومحجودية السحجود ، يشيي 

حلظ قج تجج بيتا كل شيء ، فشحغ خمقشا لآلخخة ، فم
متػاضعا ججًا أثاثو متػاضع ججًا ، فيو سعادة زوجية 
لػ ُوزِّعت ىحه الدعادة عمى أىل مجيشة لكفتيع ، 
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وبيت آخخ يزّج بالتحف ، بقيسة السبلييغ في الرالػنات والذخفات والحجائق واألبياء ، وفيو مخكبتاف أو ثبلث 
لشقصة الجقيقة ججًا أف هللا يعصي الرحة والحكاء والساؿ والجساؿ فارىة ، لكغ ىحا البيت قصعة مغ الجحيع ، ألف ا

لمكثيخيغ مغ َخمقو ، ولكشو يعصي الدكيشة بقجٍر ألصفيائو السؤمشيغ ، فالخضا أحج أسباب الدعادة ؛ أف تكػف 
هللا ، راضًيا عغ هللا فيسا أقامظ ، أقامظ بذكل معيغ ، أقامظ بقجرات معيشة ، أعصاؾ ىحه الدوجة ىي ىجية مغ 

 أعصاِؾ ىحا الدوج ىػ ىجية مغ هللا عد وجل .

حيشسا أرضى عغ هللا أكػف قج حققت أحج أسباب 
الدعادة ، والخضا مقاـ ، والخضا أحج مجارج الدالكيغ 
؛ أف تخضى عغ هللا عد وجل ، والدوجة حيشسا 

 تخضى بدوجيا تدعج بو .

السذكمة مثبًل : أف الدوجة يأتييا أخػىا ، بيتيا 
، يقػؿ ليا : كيف تعيذيغ في ىحا البيت ؟  صغيخ

 يشكِّج عمييا حياتيا ، لحلظ : 

ؽ فميذ مشا ((  )) َمغ فخَّ

 الجامع الرغيخ عغ معقل بغ يدار بدشج مػضػع ، ولو شػاىج أخخػ في التخمحؼ وأبي داود [

 ىحا حجيث دقيق ججًا .

 حيشسا تمقي كمسة قج ال تمقي ليا بااًل : 

ُجَل   َلَيَتَكمَُّع ِباْلَكِمَسِة اَل َيَخى ِبَيا َبْأًسا َيْيِػي ِبَيا َسْبِعيَغ َخِخيًفا ِفي الشَّاِر (()) ِإفَّ الخَّ

 ] التخمحؼ [
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َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت : َحَكْيُت ِلمشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع 
 َرُجبًل َفَقاَؿ : 

ِني َأنِّي َحَكْيُت َرُجاًل  َوَأفَّ ِلي َكَحا َوَكَحا ، )) َما َيُدخُّ
َقاَلْت :َفُقْمُت : َيا َرُسػَؿ َّللَِّ ،ِإفَّ َصِفيََّة اْمَخَأٌة ، َوَقاَلْت 
ِبَيِجَىا َىَكَحا ، َكَأنََّيا َتْعِشي َقِريَخًة ، َفَقاَؿ : َلَقْج َمَدْجِت 
 ِبَكِمَسٍة َلْػ َمَدْجِت ِبَيا َماَء اْلَبْحِخ َلُسِدَج ((

 بػ داود ، أحسج [] التخمحؼ ، أ

وهللا مخة زرُت أحج إخػانشا ، غخفة الزيػؼ عشجه تتدع لذخريغ أو ثبلثة فقط ، كيحه الصاولة ، ىػ استحيا ، 
قمت : ال تدتح ، سيج الخمق ، وحبيب الحق غخفتو التي كاف يشاـ فييا ال تتدع لربلتو ونـػ زوجتو ، أنا شسأنتو 

 العبخة أف تكػف مصيعًا هلل :أف ىحه القزية ال قيسة ليا إشبلقًا ، 

 (﴾71﴿ َوَمْغ ُيِصِع َّللََّ َوَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػًزا َعِطيًسا )

 ) سػرة األحداب(

 التقميج األعسى يجمخ الدعادة الدوجية . 
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 بيغ الدعادة والمحة :

 أنا مزصخ اآلف أف أفخؽ بيغ شيئيغ بيغ الدعادة والمحة :

المحة إحداس مادؼ ، تحتاج إلى أشياء خارجة عغ 
اإلنداف ؛ إلى ماؿ ، إلى صحة ، إلى وقت ، 
أساسيا بيت واسع ججًا ، مكيف ، مجّفأ ، فيو كل 
األجيدة ، لو إشبللة رائعة ، أساسيا مخكبة فارىة ججًا 

، كبيخ فمكي ، سفخ ، رحبلت ، فشادؽ، أساسيا دخل 
 إلى آخخه .

 
مغ الجاخل ، وال تحتاج إلى شيء خارجي إشبلقًا ، لحلظ قج تكػف في أضيق بيت ، وأنت في  أما الدعادة فتشبع

 قسة الدعادة ، بعزيع قاؿ : ىحه الدكيشة وججىا إبخاىيع وىػ في الشار :

 ﴿ ُقْمَشا َيا َناُر ُكػِني َبْخًدا َوَساَلًما َعَمى ِإْبَخاِىيَع ﴾

 ) سػرة األنبياء (

 الكيف ، ووججىا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في غار حخاء .وججىا أىل الكيف في 

ىحه الدكيشة أستاذ عبلء تدعج بيا ولػ فقجَت كل شيء ، وتذقى بفقجىا ولػ ممكت كل شيء ، إنيا الرمة باهلل 
ا عد وجل ، والدوجاف حيشسا يؤمشاف اإليساف الرحيح ويتربلف باهلل يعيذاف حياة وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ يتسشاى

 أغشى أغشياء العالع ، كيف نفدخ أف أعمى ندب انتحار في العالع في الجوؿ الغشية ججًا ؟ 
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في الدػيج والجانسارؾ والشخويج ، ألف اإلنداف نيائي 
مرسع لآلخخة ، فإذا اختار بحسقو ىجفًا محجودًا بعج 
حيغ استػعبو وملَّ مشو ، وأنا أفدخ كل انحخافات 

ال ألف الحؼ انحخفػا إليو الجشذ في العالع الغخبي 
أمتع مغ الحؼ انحخفػا عشو ، إال أف السمل والدأـ 
أىمكيع ، واإلنداف شاقاتو كبيخة ججًا ، اختار ىجفا 
ماديا محجودا ، فمسا استػعبو ، وختسو ، وأحاط بو 

 شعخ بالسمل .

أنا أقػؿ لسغ شخد عغ هللا : يدعج أوؿ فتخة في حياتو 
مع في زوجة معيشة ، في ما داـ يعير األحبلـ ، يح

بيت معيغ ، بجخل معيغ ، بسخكبة معيشة ، لسا تتحجد 
زوجتو ، وبيتو ، ومعاشو يذعخ بالفخاغ ، أما السؤمغ 

، بل يرل إلى سغ التدعيغ وىػ فبل يذيخ أبجًا 
، ألف ىجفو كبيخ ، وكاف الذيخ بجر الجيغ شاب

ي أماـ مقيى يقػؿ : " الحدشي ػ رحسو هللا ػ لسا يسذ
! لػ أف الػقت يذتخػ مغ ىؤالء الشتخيشاه اف هللاسبح

 مشيع " . 

فمحلظ التقميج األعسى أساسو المحة ، والمحة تحتاج إلى وقت ، وإلى صحة ، وإلى ماؿ ، لحكسة بالغة ىحه األشياء 
 الثبلثة ال يسكغ أف تجتسع في وقت واحج ففي بجايات العسخ ال يتػفخ الساؿ ، وتتػفخ الرحة والػقت ، وفي
 مشترف الحياة الػقت قميل ، لكغ ىشاؾ صحة وماؿ ، وفي الشياية ال صحة ، مع وجػد الساؿ والػقت .
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حيشسا تتعخؼ إلى هللا ، وتدعج بو ، وترصمح معو 
تشصمق بدعادة ال تػصف ، ألف ىجفظ معظ دائسًا ، 

 وىجفظ واضح ، والػسائل واضحة .

بيع إنداف في محل تجارؼ ، أّسدو حتى يخبح ، وال
ه ، ىػ تعباف ، لكغ يحقق ىجفو الكبيخ ، لػ  عمى أشجِّ
أف البيع قميل ، وجمذ ، وارتاح ، وأحزخوا لو القيػة 

 والذاؼ والرحف والسجبلت ال يختاح .

 االقتشاع بالسػجػد ال يعشي الكدل وعجـ الصسػح :

أنا أشكخؾ عمى ىحا الدؤاؿ ، وىحه السجاخمة ، الحقيقة يجب أف تخفع مدتػاؾ ، وأنا أقػؿ ىحا الكبلـ : حيشسا تبحؿ 
كل ما تدتصيع مغ جيج لتخفع السدتػػ ، وال يتاح لظ شيء لحكسة إلية أرادىا هللا ، عشجئح ارَض عغ هللا ، لكغ 

لى رفع دخمي ، وحيشسا أعصي أوالدؼ حاجاتيع ، وحيشسا إذا كاف الجخل قميبل ، وعشجؼ أوالد ، حيشسا أسعى إ
أربصيع بي ، وحيشسا أحقق ليع شسػحيع فيحا ال يشافي القشاعة ، فحبحا الساؿ أصػف بو عخضي ، وأتقخب بو إلى 

 ربي . 

أنا أقػؿ : حيشسا أبحؿ كل ما أستصيع ، وأصل إلى 
ىشا لحكسة أرادىا هللا لع أستصع أف أتابع ، عشجئح 

، أما أف أرضى بسدتػػ بإمكاني أف أرفعو  أرضى
فيحا ال يشبغي ، لحلظ قالػا : أصمح دنياؾ ، واعسل 
آلخختظ ، فيسكغ أف تػسع البيت ، عشجؾ بشات ، 
عو  وعشجؾ شباب ، يسكغ أف تجعل البيت صحيا وتػسِّ
، وأف تقتشي مخكبة تخيح أوالدؾ ، وتأخحىع في ندىة 

 أرضى أف كل أسبػع ، ىحا شيء مصمػب ، أنا ال
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أكػف بسدتػػ أقل مغ غيخؼ إال في األشياء التي ال تخضي هللا عد وجل ، أما أنا أسعى لخفع مدتػػ دخمي فيحا 
شيء شبيعي ججًا ، لكغ أنا أقػؿ : في العالع الغخبي إذا شسح اإلنداف في شيء ، وما وصل إليو يشتحخ ، لكغ 

 ء .السؤمغ ال يشتحخ ، بل السؤمغ يحسج هللا عمى كل شي

 الشفقة بالسػجػد مع عجـ تكمُّف السفقػد :

سيجؼ ، ىشاؾ مبلحطة عمسية : سجادة وششية مغ 
الرػؼ ، وليا نقر جسيل ججًا ، ثسشيا باآللف ، 
وىشاؾ سجادة ثسشيا ثسانسئة ألف ، وىي أجسل ، 
الفخؽ في الجساؿ بالسئة عذخة ، أما االستعساؿ فيسا 

دافئ في  سػاء ، واالستعساؿ واحج ، صػؼ عازؿ
الذتاء ، وفييا جساؿ ، لكغ ليذ كالدجادة التبخيدية 
أو الحخيخ ، دائسًا عشجنا مدتػػ استعساؿ ومدتػػ 
جساؿ ، والفخؽ في الدعخ كبيخ ججًا ، فقج يكػف مئة 

ضعف ، أما الفخؽ في االستعساؿ فقج يكػف عذخة بالسئة ، وحيشسا أقشع َمغ حػلي أف ىحه األشياء بأسعار معقػلة 
 ير حياة سعيجة كمشا .نع

، ع كل دخمي لمسطاىخ يكػف عشجؼ حسقعشجنا نفقات معالجة شبية ، ونفقات ندىات ، ونفقات ألبدة ، وحيغ أض
 وىحه كمسة قاسية ، لكشيا كمسة حق ، فبلبج مغ اإلنفاؽ بسدتػػ دخمي : 

 (﴾29اْلَبْدِط َفَتْقُعَج َمُمػًما َمْحُدػًرا ) ﴿ َواَل َتْجَعْل َيَجَؾ َمْغُمػَلًة ِإَلى ُعُشِقَظ َواَل َتْبُدْصَيا ُكلَّ 

 )سػرة اإلسخاء(

 ىحه تحتاج إلى إقشاع مغ ِقبل األب واألـ ، ونحغ ال نػازف نفدشا مع اآلخخيغ .
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 عمى األغشياء مخاعاة مذاعخ الفقخاء و ضخوفيع :

أنا أتسشى ألصحاب الجخل السفتػح غيخ السحجود أاّل 
الجخل السحجود في السجارس ، يفدجوا أبشاء أصحاب 

فإذا اشتخيت فاكية فأىِج مشيا لجارؾ ، فإف لع تفعل 
فأدخميا سخًا ، وال يخخج بيا ولجؾ ليغيع ولجه ، وال 

 تؤذه بقتار ِقجرؾ إال أف تغخؼ لو مشيا .

أنا أعصي ابشي خسدسئة ليخة في الخوضة ، والفقيخ 
أخح مغ أبيو خسديغ ليخة ، ىحا عسل أنا ال أراه 
مشصقيًا إشبلقًا ، أو أعصي ابشي أكبلت مدتػردة القصعة ثسشيا مئة ليخة ، بل أعصي ابشي عذخيغ ليخة ليذتخؼ 
قصعتي حمػػ ، فالحؼ أسخؼ بإعصاء ابشو السجلل الحؼ ال يحتسل أعصاه ىحا السبمغ الكبيخ قج أفدج بو عذخات 

 الصبلب الحيغ حػلو .

، أشعع ابشظ ما تذاء في البيت ، اشتخ لو أؼ لعبة تذاء في حجودكامل مغ أصحاب الجخل غيخ السعشجنا مػقف 
 .البيت ، أما أف تجعمو ىػ شفل صغيخ يغيع أصجقاءه 

أف تجعمو يسؤل قمب أصجقائو حقجًا وحدجًا ، فيحا 
شيء غيخ معقػؿ ، وبرخاحة يجب أف تعصيو فاكية 
مسا يأكل مشيا كل الشاس ، تفاحة ، أما فاكية غالية 

قصع حمػيات غالية ججًا ، ومعو خسدسئة ججًا ، أو 
ليخة فيحا شفل جاىل يخيج أف يفتخخ ، ويقػؿ : معي 
 خسدسئة ليخة ، يذتخؼ أشياء غيخ معقػلة .
كسا أف الفقيخ عميو أف يعتجؿ بإنفاقو عميو أف يذتخؼ 
الذيء السشاسب بالػقت السشاسب ، وعمى أصحاب 
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، وال تؤذه بقتار قجرؾ ، إال أف تغخؼ لو مشيا ، وإذا اشتخيت فاكية الجخل غيخ السحجود أف يشتبيػا ليحه الشاحية 
فأدخميا سخًا ، ىكحا كاف الدمف الرالح ، يزع بعزيع غصاء مغ قساٍش فػؽ الدمة ، والسفخوض مغ السؤمغ 

 أف يكػف عشجه إحداس عاٍؿ ججًا ولػ كاف غشيِّا .

، والدخاء حدغ ، لكغ في دغ، لكغ في األمخاء أح السؤمغ الغشي تذتيي الغشى مشو ، وقج قيل : " العجؿ حدغ
والربخ  األغشياء أحدغ ، والػرع حدغ ، لكغ في العمساء أحدغ ، والتػبة حدغ ، لكغ في الذباب أحدغ ،

 ، لكغ في الفقخاء أحدغ ، والحياء حدغ ، لكغ في الشداء أحدغ " .حدغ

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( ميل أحج األبػيغ إلى أحج األوالد أحج أسباب الذقاؽ الدوجي8-3الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

أىسية األسخة وعغ الخباط األسخؼ ، وتحجثشا في حمقات أخخػ عغ السػدة والخحسة وجعل تحجثشا عغ األسخة وعغ 
بيشكع مػدة ورحسة ، ثع تحجثشا عغ السطاىخ التي نخاىا في السحاكع الذخعية نتيجة الذقاؽ الدوجي ، وتحجثشا عغ 

ليـػ اآلخخ ، التعالي ، أسباب الذقاؽ الدوجي بجأنا بزعف اإليساف باهلل ، ضعف القشاعة ، ضعف اإليساف با
الجيل ، سػء الترخؼ ، وتحجثشا عغ التقميج األعسى وىحا ما يػرث الذقاؽ الدوجي ، ماذا عغ إجساؿ ىحه 

 السػضػعات لشبتجغ بسػضػع ىاـ ىػ ميل أحج األبػيغ إلى أحج األوالد .

 بصػلة كل إنداف ال أف يعالج أعخاض الجاء بل أصل ىحا الجاء :

نا التياب عسيق بالجياز اليزسي ليحا االلتياب العسيق أعخاض ، ارتفاع حخارة ، أحيانًا صجاع ، أحيانًا يكػف عشج
أحيانًا ارتفاع حخارة مع بخودة )بخدية(، فالبصػلة ال أف تعالج ىحه األعخاض أف تعالج أصل الجاء ، فشحغ قمت في 
حمقة سابقة األصل أف ىحا اإلنداف غفل عغ هللا ، 

ه ، غفل عغ غاية وجػده ، غفل غفل عغ سّخ وجػد
عغ حقيقة الدواج قاؿ سيجنا عسخ : أقـػ إلى زوجتي 
، وما بي مغ شيػة إال ابتغاء ولج صالح يشفع الشاس 

 مغ بعجؼ .

ىشاؾ أىجاؼ نبيمة ججًا ، أنا سبحاف هللا في عقػد 
القخاف أحيانًا أذكخ آية ما ليا عبلقة بالدواج إشبلقًا 

 كخىا في مػضػع الدواج ، ما اآلية ؟متعمقة بالجياد لساذا أذ
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 (﴾114﴿ ِإْف َتُكػُنػا َتْأَلُسػَف َفِإنَُّيْع َيْأَلُسػَف َكَسا َتْأَلُسػَف َوَتْخُجػَف ِمْغ َّللَِّ َما اَل َيْخُجػَف )

 )سػرة الشداء(

تأميغ الحمي يعشي أؼ شاب أقجـ عمى الدواج أمامو متاعب كبيخة ججًا ، تأميغ البيت ، تأسيذ البيت ، 
لمسخصػبة، الحفبلت ، تكاليف فػؽ شاقتو ، أؼ إنداف أقجـ عمى الدواج أمامو متاعب ال تعج وال تحرى ، لكغ 

 السؤمغ يخجػ مغ الدواج ما ال يخجػه غيخ السؤمغ :

 (﴾114اَل َيْخُجػَف ) ﴿ ِإْف َتُكػُنػا َتْأَلُسػَف َفِإنَُّيْع َيْأَلُسػَف َكَسا َتْأَلُسػَف َوَتْخُجػَف ِمْغ َّللَِّ َما

 )سػرة الشداء(

 أسعج الشاس في الجنيا أرغبيع عشيا وأشقاىع فييا أرغبيع فييا :

لحلظ مػضػع أسباب الذقاؽ الدوجي أصميا جيل اإلنداف بدخ وجػده ، وغاية وجػده ، جيل اإلنداف بخسالتو 
تعة وحجىا والفبلسفة ذكخوا حقيقة خصيخة في الحياة لساذا الدواج ؟ ليذ لمستعة ، الستعة مػجػدة ، لكغ ليذ لمس

ججًا ، اإلنداف حيشسا يتػىع أف المحة تدعجه سػؼ تذقيو ، إف أسعج الشاس في الجنيا أرغبيع عشيا وأشقاىع فييا 
أرغبيع فييا ، أنت حيشسا تعتقج أف المحة تدعجؾ ىحا أكبخ خصأ ، لحلظ قالػا : مبجأ المحة إذا أصبح ىجفًا انقمب إلى 

 لع.مبجأ أ

ـٍ ججًا ،  فمحلظ الدواج بخسالتو راٍؽ ججًا ، بخسالتو سا
بخسالتو مدعج ججًا لكغ مغ دوف رسالة متعة ، 
الدوجة تسل ، والدوج يسل ، وكل شيء يسل في 
الحياة ، ماداـ ال يػجج رسالة ، ال يػجج ىجؼ كبيخ 
كل شيء مستع بجوف رسالة يسل ، لحلظ ورد في 

 بعس األحاديث: 
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َباَد َّللَِّ َلْيُدػا َرُسػَؿ َّللَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َلسَّا َبَعَث ِبِو ِإَلى اْلَيَسِغ َقاَؿ ِإيَّاَؾ َوالتََّشعَُّع َفِإفَّ عِ )) َأفَّ 
ِسيَغ((  ِباْلُسَتَشعِّ

 ]مدشج اإلماـ أحسج َعْغ ُمَعاِذ ْبِغ َجَبٍل[

وغاية ، أال يكػف التشعع محط رحالكع ومشتيى آمالكع ، أنا معي  ليذ القرج أال تتشعع ، ال ، أال تجعمو ىجفاً 
رسالة ، ىحه األمة ترشع تاريخيا بأبصاليا وأبصاؿ السدمسيغ صشعػا تاريخًا متألقًا ججًا ببصػالتيع ، ىع تدوجػا وأنا 

و ، في بيتو مختاح ، يغمب عمى ضشي أنيع سعجوا بدوجاتيع لكغ معيع رسالة ، إذًا اإلنداف يحقق نجاحًا كبيخًا بعسم
في أكل ، في شخب ، في زوجة ، لكغ ىحه األشياء تعيشو عمى رسالتو ، ليذ اليجؼ أف يكػف لو مقعج مخيح في 
البيت ، ليذ لو عسل خارج البيت مغ أيغ يأتي بالساؿ ؟ ىػ لو أعساؿ ميسة وناجح نجاحًا كبيخًا لكغ في بيتو 

 مختاحًا .

 ساف أساس كل عالقة زوجية :السبادئ والقيع والخسالة واإلي

لحلظ حيشسا نشحي السبادغ والقيع والخسالة واإليساف 
جانبًا نقع في إشكاؿ كبيخ يغجو الدواج مسبًل ، أنا مخة 
كشت في أمخيكا لي قخيب ىشاؾ لو صجيق أميخكي ، 
عمى شخفتو ألبدة والدية مشذػرة ، زاره مخة فدألو كع 

شجؼ أوالد ، ولج عشجؾ ؟ قاؿ أنا عشجؼ كبلب ما ع
ىحه ثياب الكبلب ، الػلج مسل متعب ، السذكمة 
الكبيخة السجتسع الغخبي يتشاقز ، سكاف أوربا ندبتيع 
إلى سكاف العالع كاف خسدة و عذخوف بالسئة اآلف 

ـ سيكػنػف خسدة بالسئة في تشاقز ، ال داعي لؤلوالد ، ال داعي أف يكػف 1313خسدة عذخ بالسئة وسشة 
ىشاؾ مداكشة فقط ، شاب اختار شابة في الجامعة سكغ معيا ، عاشخىا كدوجة إلى أف يسل  ىشاؾ زواج أصبلً 

 مشيا يخكميا بقجمو ، ىحه حياة ؟ نحغ عشجنا زواج ، عشجنا مقجسات ، عشجنا عقج :
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 (﴾21َغِميًطا )﴿ َوَكْيَف َتْأُخُحوَنُو َوَقْج َأْفَزى َبْعُزُكْع ِإَلى َبْعٍس َوَأَخْحَف ِمْشُكْع ِميَثاًقا 

 )سػرة الشداء(

نحغ الدواج مقجس ، األوالد مقجسة ، مخة كشت في أستخاليا فقاؿ لي رئيذ الجالية ىشاؾ بمغ أخػانشا في الذاـ أف 
مدابل الذاـ خيخ مغ جشات أستخاليا ، يعيذػف في جشة ىشاؾ السادية شبعًا ، لسا سألتو لساذا ؟ قاؿ ألف ابشظ ليذ 

ي ببلد الذخؽ أنت مصسئغ أنو ابشظ سيكػف عمى شاكمتظ ، ىشاؾ ممحج أو في حمقة في أذنو ممكظ ىشاؾ ، ابشظ ف
 ليا معشى سيئ ججًا ، مذكمة كبيخة ججًا ، نحغ الدواج شيء مقجس .

 أكبخ سبب في الذقاؽ الدوجي أف نجيل حقيقة وجػدنا :

كسا تفزمت في بجاية الحمقة الدابقة قمت نقصة دقيقة 
ف يذعخ اإلنداف يحقق ىجفًا كبيخًا ججًا أف مغ دوف أ

في الدواج ، فمحلظ أنا أقػؿ إما أف نعالج أصل 
السخض أو أف نعالج أعخاضو ، أعخاضو في مئة 
 عخض الحل ال يكػف إال بسعالجة أصل السخض .
لحلظ : أف نجيل حقيقة وجػدنا ، أف نجيل ما 
يشتطخنا بعج السػت ، يعّج أكبخ سبب في الذقاؽ 

حيشسا أؤمغ أف ىحا الدواج مخحمي ولو  الدوجي ، أما
رسالة كبيخة إنجاب أوالد صالحيغ يعصػف السجتسع بشاء صحيحًا ، قيسًا صحيحة ، أقػؿ قج حققت اليجؼ مغ 

 الدواج . 

 مغ بالغ بالعجؿ بيغ أوالده ألغى الفخوؽ الفخدية بيشيع :

مسية ، ىشاؾ ولج وسيع وسامتو عالية ججًا ، أستاذ عبلء ال شظ أف ىشاؾ فخوقًا فخدية ، اآلف أنصمق مغ حقيقة ع
وىشاؾ ولج غيخ وسيع ، ىشاؾ ولج ذكي ، وىشاؾ ولج غيخ ذكي ، فأنت أحج شخريغ إما أف أنداؽ مع رغباتي 
الفصخية الغخائدية فأىتع بيحا الػسيع وىحا الحكي وأىسل غيخ الػسيع وغيخ الحكي أنا أكػف بحق الثاني مجخمًا وإما 

 .مؤمشًا وأعامل االثشيغ بأعمى درجة فأخفف الفخوؽ بيشيسا أف أكػف صاحياً 
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أنا حيشسا أعامل جسيع األوالد باىتساـ واحج ، بعجؿ 
تاـ ، بعصاء واحج ، بسػدة واحجة ، اعجلػا بيغ أوالدكع 
في القبل ، أعِط قصعة حمػػ لؤلوؿ ولمثاني مثميا ، 
أنا حيشسا أبالغ في العجؿ بيغ األوالد ألغي الفخوؽ 
الفخدية بيشيع ، وألغي األمخاض الشفدية التي تشذأ 

 عشجىع .

 

وهللا ىشاؾ أشفاؿ يعانػف مغ آالـ اتجاه والجييع حتى السػت ، وهللا أنا أتمقى اتراالت مغ بعس أخػاني تجج 
تقف أماـ البشت متألسة مغ أبييا ألسًا ال يحتسل ألنو فزل أخاىا عمييا ، لحلظ في اآلثار ورد : البشت يـػ القيامة 

رب العدة ، تقػؿ : يا رب ، ال أدخل الشار حتى أدخل أبي قبمي ، ألنو سبب شقائي في الجنيا ، وهللا أنا أىيب 
 باألخػة السذاىجيغ أف يبالغػا في العجؿ بيغ األوالد ، لحلظ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص : 

ي َنَحْمُت اْبِشي الشُّْعَساَف ُنْحاًل ، َوِإفَّ  َعْسَخَة َسَأَلْتِشي َأْف ُأْشِيَجَؾ َعَمى َذِلَظ ، َقاَؿ : َفَقاَؿ : َأَلَظ َوَلٌج ِسَػاُه ؟ َقاَؿ )) ِإنِّ
 ى َىَحا َغْيِخي ((: ُقْمُت : َنَعْع ، َقاَؿ : َفُكمَُّيْع َأْعَصْيَت ِمْثَل َما َأْعَصْيَت الشُّْعَساَف ؟ َقاَؿ : اَل ، َقاَؿ : َفَأْشِيْج َعمَ 

 والشدائي َعِغ الشُّْعَساِف ْبِغ َبِذيٍخ[]أبػ داود ، 

 )) َقاَؿ : اَل َأْشَيُج َعَمى َجْػٍر ((

 ]أبػ داود ، والشدائي َعِغ الشُّْعَساِف ْبِغ َبِذيٍخ[

 

 

 

 

 



 Page 571  أحج األبػيغ إلى أحج األوالد أحج أسباب الذقاؽ الدوجي ميل( : 8-3الباب الثاًي : الفصل الرابع : الذرس )

 مغ حـخ ولجه زاده عقػقًا :

الحكػر كل شيء . وهللا تكاد تكػف السذكمة األولى اآلف وال أبالغ عجـ العجؿ بيغ األوالد ، أو تحـخ البشات ويأخح 
الػىع الذيصاني أف ىحا الساؿ سيحىب إلى الريخ ، الريخ زوج ابشتظ أقخب إنداف ليا ، بالسشاسبة الشبي صمى 

 هللا عميو وسمع سئل : 

)) َمغ أعطع الخجاؿ حقًا عمى السخأة ؟ قاؿ : 
زوجيا، فمسا سئل : َمغ أعطع الشداء حقًا عمى 

 الخجل ؟ قاؿ : أمو ((

 رغيخ عغ عائذة بدشج فيو ضعف [] الجامع ال

 

إّف أعطع رجل في حياة السخأة زوجيا ، وأعطع امخأة في حياة الخجل أمو ، ىحا زوجيا إذا ورثت مغ أبييا مبمغًا 
 واشتخت سيارة تجعػ لو شػؿ حياتيا ، أنا أقػؿ دائسًا قزية العجؿ بيغ األوالد فييا وعيج مغ هللا خصيخ .

ليعبجاف هللا ستيغ عامًا ، ثع يزخاف في الػصية فتجب ليسا الشار ، في رواية إف الدوجيغ فإّف الخجل وإف السخأة 
يعبجاف هللا ستيغ عامًا ، ثع يزخاف في الػصية فتجب ليسا الشار ، ليذ شيئًا سيبًل حخمت ولجًا و أعصيت ولجًا ، 

، مشح مجة انتحخ إنداف ألف والجه يقػؿ لظ ىحا عاؽ أنت حيشسا حخمتو زدتو عقػقًا ، صار مجخمًا بحق أوالده 
أعصاه كل شيء ، واغترب أمػاؿ والجه كميا فأخػتو كادوا لو بالسحاكع وبالقزاء وبالسالية إلى أف حسمػه عمى أف 
يشتحخ ، خصأ األب ، فمحلظ أنا أىيب باآلباء العجؿ التاـ بيغ األوالد بكل شيء ، إف كانػا صغارًا حتى بالسػدة 

 حتى بالقبل .
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 السػدة أساس العجؿ :

أنا أقػؿ كبلمًا آخخ لمسعمع ، تجج معمع صف ، عشجه 
خسدة وعذخوف شالبًا ، خسدػف شالبًا كع شالب 
أذكياء ججًا عيشو عمييع فقط ، الدؤاؿ ليع وضيفتظ يا 
بشي ، واآلخخ ييسمو ، وجج نفدو ميسبًل ىل ترجؽ 
أف مغ صفات السعمع الشاجح أف يسخ بعيشيو عمى كل 

ب بالتدمدل ، حتى الجاعية يقف ليمقي كمسة في الصبل
قدع يحبيع ثبلث أرباع الداعة ىكحا واآلخخوف 
أىسميع ، تشقل عيشظ مغ واحج لػاحج حتى يذعخ أف 

 لو قيسة عشجؾ .

األب واألـ حيشسا يعجالف بيغ أوالدىسا يشذأ مػدة ، 
أما حيشسا يؤثخ األب ابغ أذكى مغ ابغ أو أحيانًا 

لتعبيخ العامي بيمػؿ ، يسجح والجه يكػف االبغ با
كثيخًا، يدتأثخ بسػدتو ، والثاني مدتقيع لكغ ما عشجه 
ىحه اإلمكانية يقمج أخػه ، يشحخؼ ، ىحا خصأ كبيخ 
وهللا أنا ال أنصمق مغ فخاغ ، وهللا إنداف تخؾ ألف 
مميػف أحج أوالده يعسل عمى الدػزوكي ، والثاني 

؟ قخيب مميار ،  عشجه ثسانيغ محزخًا باسسو ، يجػز
واآلخخ يعسل عمى الدػزوكي ، أما ىحا الحؼ باسسو ثسانيغ محزخًا صالح ججًا بعجما مات والجه وزع التخكة 
بالتداوؼ كاف بصبًل ، أنا ال أتكمع مغ فخاغ ، أنا أكبخ مذكمة أعاني مشيا عجـ العجؿ بيغ األوالد ، تجعميع أعجاء ، 

 يربحػف وحػشًا بعج السػت .
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 ذاكل األسخ بعج وفاة األـ واألب ىي سػء العجؿ بيغ األوالد :أكثخ م

هللا عد وجل ما سسح لمشبي أف يػزع تػالىا بحاتو ، السيخاث وزعو القخآف الكخيع ، كل إنداف يذتغل يحـخ أخػاتو 
 البشات .

ال أبالغ  أستاذ عبلء خبلؼ الذخع ، السذكمة نحغ تػىسشا أف الجيغ صبلة وصـػ وحج وزكاة ، الجيغ وهللا
خسدسئة ألف بشج ، الجيغ مشيج كامل الجيغ يجخل بأدؽ العبلقة خرػصية ، بالعبلقات الدوجية ويشتيي 
بالعبلقات الجولية ، الجيغ متعمق بالسيخاث ، إذا أنت عادؿ مع األوالد كميع ، الكل مختاحػف ، الكل يتسشػف 

قخيب مغ تدعيغ بالسئة مغ الشاس ال يعجلػف ، وأكثخ  بقاءؾ، أما إذا في ضمع أنا أقػؿ لظ إف شاء هللا ال أبالغ
 مذاكل األسخ بعج وفاة األـ واألب ىي سػء العجؿ بيغ األوالد .

 عمى كل إنداف أف يييئ  جػابًا عغ كل شيء قبل أف يمقاه :

مثبًل إنداف عشجه أربع بشات ، ثبلث متدوجات مغ 
 تجار أغشياء ، و الخابعة ما أصابيا الدواج بقيت
عاندًا ليذ ليا أحج ، فكتب ليا بيتًا في حياتو غيخ 
اإلرث ، لو عشج هللا جػاب مقشع ، لظ أف تياب ما 
تذاء لكغ معظ جػاب هلل ، أحيانًا يكػف عشج اإلنداف 
زوجتاف ترخ عميو الثانية التي يحبيا وىي صغيخة 
في الدغ أف يكتب بيتًا ألحج أوالدىا مغ زوج آخخ 

ى أـ أوالدؾ الػفية يحـخ أوالدىا فيدتجيب ليا ، واألول
مغ كتابة بيت آخخ ليؤالء ، ىحا اسسو ىبة كيجية يحاسب عمييا اإلنداف أشج الحداب ، إذا شخز عشجه ولج 
 معاؽ فكتب لو بيتًا ودكاف في حياتو يدكغ في بيت ويؤجخ الجكاف يعير مشيا وخبلؼ أخػتو معو هلل جػاب .
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 العجؿ أساس السمظ :

ؿ عشجنا فخؽ بيغ العجؿ والسداواة ، أنت عشجؾ ابغ جامعي وابغ في الحزانة ، تعصي ابشظ في لحلظ نحغ نقػ 
الحزانة خسديغ ليخة ، تعصي الجامعي مئتي ليخة ، عشجه مػاصبلت ، وسشجوير ، وعشجه كتب ، يا تخػ أنت 

شتيى العجؿ تعصيو لدت عاداًل ؟ ال أنت عادؿ ، إف أعصيت الرغيخ خسديغ ليخة والكبيخ ثبلثسئة أنت في م
 حاجتو .

ىشاؾ نقصة ثانية أكبخ ولج يذتخؼ لو بيت يدوجو ، 
يدمسو عسبًل ، عشجه ولج صغيخ يجب أف تييئ 
لمرغيخ ما أعصيت الكبيخ ىحا خصأ كبيخ ، يقػؿ لظ 
اإلرث بالتداوؼ لكغ أنت آخح البيزة والتقذيخة ، 
لحلظ ىػ يفزل أف يكػف ما يعصى لمكبيخ ديشًا عميو 

مغ نريبو مغ اإلرث ، ىحا عجؿ ، أنا أمشت يحدع 
البغ كبيخ بيت وسيارة فخضًا وعسل ، ديغ عميو لسا 

 يسػت األب يػزع اإلرث .

أنا مخة أحج األخػة الكخاـ تػفي والجه آخح بيػتًا لثسانية أوالد ، بيت باثشي عذخ مميػنًا وبيت بخسدة ألف قجيسًا ، 
احي أف يأتػا بخبخاء ُيقيسػا البيػت كميا بالدعخ الحالي وكتبػا بيتظ اآلف واختمفػا وتخؾ مبمغًا ضخسًا ، كاف اقتخ 

ثسشو عذخوف مميػنًا ، والثاني ثسانية مبلييغ ، واعتبخوا البيػت كميا مغ اإلرث وتػزع السبمغ كمو ، كاف نريب 
 ذخ مميػنًا .الػاحج عذخيغ مميػنًا فالحؼ بيتو اثشي عذخ أخح ثسانية ، والحؼ بيتو ثسانية أخح اثشي ع

 ال يرمح لمشاس إال العجؿ أبجًا ، بالعجؿ أنت ممظ تكػف والعجؿ أساس السمظ .
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 السداواة بيغ األبشاء مدتحيمة في ضخوؼ متفاوتة :

معو جػاب إلى هللا ، الرغيخ حتى يكبخ ، والسخيس حتى يذفى ، والغائب حتى يعػد . سبحاف هللا اآلخخوف 
يقػؿ لظ أنا أخحت البشتي العانذ بيتًا لكغ أخػتيا مػافقػف ، نقصة ميسة ، األب إذا يخضػف عغ ىحا ، أحيانًا 

كاف ترخفو حكيع وإنداني ومعو جػاب هلل مقبػؿ عشج أوالده أيزًا ، أربع بشات ثبلث متدوجات مغ تجار أغشياء 
 والخابعة ما أصابيا الدواج أخح ليا بيتًا أخػتيا يخضػف عغ ىحا .

داواة شيء ، السداواة مدتحيمة في العجؿ شيء والس
ضخوؼ متفاوتة ، شخز مثبًل أرسمتو إلى حمب 
يجرس يحتاج إلى بيت يدكغ ويأكل ، أما في الذاـ 
نائع في البيت نفدو ويأكل في البيت نفدو فتعصيو 
مرخوؼ بيتو فقط ، أما في حمب يحتاج إلى بيت 
وقدط جامعة ، أنت ما ضمست الحؼ صّح لو في 

 .في كمية حمب يأخح أكثخ مشو بكثيخ، جامعة دمذق 
 

 اإلنداف بغخائده يسيل إلى الحكي والػسيع لكغ بإيسانو يعجؿ بيشيسا :

أنا سػؼ أقػؿ لظ كمسة دقيقة : اإلنداف بغخائده يسيل إلى الحكي ، إلى الػسيع دوف أف يذعخ بغخائده ، لكغ 
جما يكػف أب حكيع ججًا أوالده بالتداوؼ تسامًا ، بإيسانو يعجؿ بيشيسا حتى في القبل ، حتى في االبتدامة ، عش

وهللا مخة جاءني اتراؿ ىاتفي أف بشتًا زارت أباىا في السريف في العيج أعصاىا خسدسئة ليخة ، وقاؿ ليا ال 
تصيمي السكػث ألف عشجه زوجة ثانية ، الدوجة الثانية سيأتي بشاتيا ييتع بالدوجة الثانية قاؿ ليا ال تصيمي السكػث 

حه خسدسئة واذىبي ، أما الثانية أعصى كل بشت خسدة آالؼ وتغجوا عشجه ، تقػؿ أكثخ مغ ستة أشيخ كمسا ى
أتحكخ تبكي ألع مغ أبييا ، أنا ابشتظ أعصاىا خسدسئة وال تصيمي السكػث ، وبشاتو مغ زوجتو الججيجة يأكمػف عشجه 

اذا ىحه التفخقة ؟ لحلظ البشت كأنظ ذبحتيا ، في بمػداف ويأكمػف لحع مذػؼ وكل واحجة عيجية خسدة آالؼ ، لس
 كأنظ حصستيا ، وهللا يا أستاذ عبلء إذا إنداف كاف عاداًل يذعخ بدعادة ال تػصف .
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أنا أؤكج مخة ثانية قزية الػسامة والحكاء متفاوتة ، 
بصػلتظ أف تكػف عاداًل مع الكل حتى في القبل ، 
ي حتى في االبتدامة ، حتى في السػدة ، حتى ف
اليجايا ، حتى مع أزواجيغ ، أحيانًا تخػ ىشاؾ زوج 
ال ييتسػف بو كثيخًا ، و ىشاؾ زوج غشي محتـخ ججًا ، 
ليذ معقػؿ الدوج الثاني آدمي وصاحب ديغ وورع 
وابشتكع مختاحة عشجه ، لكغ دخمو محجود ، االىتساـ 

 بيحا .

في تفخقة ، صار في حدازات ، صار في ىحه أمخاض تشخخ في مجتسعشا يا أستاذ ، ليذ مشا مغ فخؽ ، صار 
 آالـ ، صار في أحقاد .

   مغ التـد جانب العجؿ أصبح بيتو متساسكًا :

ال يػجج أب إال سػؼ يسػت ، وال يػجج أب إال عشجه شيء يػرثو ألوالده ولػ بيتو الػحيج ، عشجما ال يكػف عاداًل 
مذاكل يأتيشي اتراالت يػمية أستاذ عبلء مغ سػء العجؿ  يجعميع أعجاء بعج وفاتو ، أنا أعمع عمع اليقيغ وهللا في

بيغ األوالد ، فأنا أعاني مذكمة أنا أضع يجؼ عمى جخح كبيخ في السجتسع ، التفخقة بيغ األوالد ، إف شاء هللا ، 
عبلء هللا عد وجل يميع األخػة السذاىجيغ أف يمتدمػا جانب العجؿ مع أوالدىع يربح البيت متساسكًا ، أنا أستاذ 

أحتـخ األسخة الستساسكة احتخاـ ما لو حجود متساسة ، في مػدة بالغة بيغ األوالد بعج مػت أبييع ، األب كاف 
 ، في لقاءات ، في محبة ، أنذ ، في تبادؿ ىجايا .داَل تخؾ سسعة شيبة ، في زياراتعاداًل ، لسا كاف عا
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لحلظ اآلف في أسخ بعج مػت األب ال يتكمسػف ، 
سشة ما دخمت بيتو وال أسمع عميو ، مغ  لثبلثيغ

السخض الشفدي الحؼ أورثو األب ، العجؿ قيسة عميا ، 
 هللا ىػ العجؿ .

ما وججت مػضػعًا ألرق بيحا العشػاف اإليساف ىػ 
 الخمق ، مغ ىحه السػضػعات. 

 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 حخماف السخأة مغ السيخاث والغياب الصػيل عغ البيت أحج أسباب الذقاؽ : (8-4الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ ، وعمى بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، 
آؿ بيتو الصيبيغ الصاىخيغ ، وعمى صحابتو الغخ السياميغ ، أمشاء دعػتو ، وقادة ألػيتو ، وارض عشا وعشيع يا 

 رب العالسيغ .

 البج مغ الشجاح الذامل لجسيع نػاحي الحياة :

مغ تاج تشزػؼ أستاذ عبلء ، جداؾ هللا خيخًا ، ال بج 
فقخات ىحا المقاء الصيب تحتو ، وىػ أنو ليذ في 
العمع االجتساعي وال عمع الشفذ ما يدسى بالشجاح 
الجدئي ، ىػ ليذ نجاحًا ، فسا لع تشجح في عبلقتظ 
باهلل أواًل ، وفي عبلقتظ بدوجتظ وأوالدؾ ثانيًا ، وفي 
عبلقتظ بعسمظ ثالثًا ، وفي عبلقتظ برحتظ رابعًا 

خمل في ىحه البشػد األربعة يشدحب عمى  فإف أؼ
البشػد الثبلثة ، فبل يسكغ أف يكػف ىشاؾ خمل في 

أحج ىحه البشػد إال ويشدحب عمى بقية البشػد ، فحلظ أنا أريج أف أؤكج لئلخػة السذاىجيغ أنو ال يسكغ أف تكػف 
لبيت وفي عسمظ ضعيف ، أو ناجحًا إذا كشت متألقا في عسمظ ، ولدت ناجحًا في بيتظ ، أو أنظ ناجح في ا

 ناجح في البيت والعسل ، وعبلقتظ مع هللا ليدت كسا يشبغي ، أو ناجح في الثبلثة وتيسل صحتظ .

ال بج مغ نجاح شسػلي ، بل إف الشجاح الجدئي ال يدسى نجاحًا ، فقج يحىب إنداف إلى بمج بعيج ليجسع أمػاؿ 
الصخيق ، والدوجة مغ بيت إلى بيت ، يعػد وقج رأػ أسخة شائمة ، وييسل زوجتو وأوالده ، فاالبغ يخبى في 

 ميجمة، إذًا : لع يشجح ، ولػ جاء معو باألمػاؿ الصائمة .
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أريج أف أبيغ أف الشجاح ال يتجدأ ، الشجاح شسػلي ، 
 لحلظ قزية األسخة أحج أركاف الشجاح العاـ 
وألف البيت مكاف فيو سكيشة ، فيو راحة ، كل ضغػط 

متاعب الحياة ، كل إشكاالت الحياة ،  الحياة ، كل
كل السذكبلت التي يئّغ مشيا اإلنداف خارج البيت إذا 
دخل إلي بيتو ، وكاف مختاحًا مع زوجتو فيحه الخاحة 
تستز كل ىحه اليسـػ ، أما إذا جاء إلى البيت ، 
وبجأت السذكبلت ، وخخج مغ البيت ، وبجأ 

 ال يصاؽ ، لحلظ سسى هللا عد وجل الدوجة سكشًا ، قاؿ تعالى : السذكبلت فيحه الحياة ال تصاؽ ، ىي جحيع

 ﴿ َوِمْغ َءاَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواًجا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا ﴾

)  )سػرة الخـو

صشع  الحقيقة األولى : ليذ ىشاؾ نجاح جدئي ، اإلنداف ال يتبجح بشجاحو في عسمو ، وبيشو وبيغ زوجتو ما
الحجاد ، ال يتبجح أنو نجح في عسمو ، وأوالده ليدػا كسا يشبغي ، ال يتبجح بشجاحو في عسمو ، وعبلقتو مع هللا 

 ليدت كسا يشبغي ، ال يتبجح بشجاحو في عسمو ، وصحتو تعاني ما تعاني .

 تاج تحتو بشػد .أنا أتسشى أف نقتشع أنو ال بج مغ نجاح شسػلي ، واألسخة أحج أركاف ىحا الشجاح ، ىحا 

 البج مغ مقجمة ، اإللو العطيع خالق الدساوات واألرض والخبيخ ، العميع ، الخحيع ، الحكيع :

 ﴿ َواَل ُيَشبُِّئَظ ِمْثُل َخِبيٍخ ﴾

 ) سػرة فاشخ (
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 الحخماف مغ السيخاث سبب مغ أسباب الذقاؽ الدوجي :

واإلنداف أعقج آلة في الكػف ، وليحه اآللة السعقجة 
تعقيج إعجاز ال تعقيج عجد صانع حكيع ، لو 
تعميسات التذغيل والريانة ، فالجية الػحيجة التي 
يشبغي أو يجب أف نأخح بتعميساتيا ىي الجية 
الرانعة ، ألنيا الخبيخة ، فالخبيخ تػلى بحاتو العمية 
تػزيع السيخاث ، ولع يدسح لشبيو السعرـػ السخمػؽ 

شاؾ أسخ ال تعج وال السكخَّـ أف يػزع السيخاث ، في
تحرى تخيج أف تحـخ البشات ، بدمػؾ جاىمي ، 

بدمػؾ يشّع عغ أفق ضيق ، أف الثخوة تحىب إلى األصيار ، ىحا الريخ زوج ابشتظ ، ىػ أقخب الشاس إلييا ، بل 
 : زوجيا ، فمسا سئل : مغ أشج إف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص حيشسا سئل : َمغ أعطع الخجاؿ حقًا عمى السخأة ؟ قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 الشداء حقًا عمى الخجل قاؿ : أمو .

إف األسخ التي تخيج أف تحـخ البشات السيخاث بصخيقة أو بأخخػ ، بػكالة ، بتفػيس ... والدوج الحؼ يخػ أف 
ىي تبجأ أواًل مغ امخأتو التي ىػ وىبيا كل شيء ال تيبو شيئًا ، وأىميا حخمػه مغ كل شيء ، ىشا تبجأ السذكمة ، 

 أىل الدوجة ، وىشاؾ أزواج آفاقيع ضيقة ، وقج يكػنػف في ضعف مادؼ شجيج .

 حخماف البشات مغ السيخاث عشرخية مقيتٌة :

أنا لي رأؼ دقيق : أف البذخ جسيعًا عمى أعمى مدتػػ ، 
أفخاد ، إما أف عمى مدتػػ دوؿ عطسى ، وعمى مدتػػ 
لخجل الحؼ يخػ أف يكػنػا إندانييغ أو عشرخييغ ، فا

أصياره دونو يشبغي أال يأخحوا شيئًا عشرخؼ ، والدوج الحؼ 
يخػ لو ما ليذ لدوجتو عشرخؼ ، وكل إنداف يزع نفدو 
فػؽ اآلخخيغ فيػ عشرخؼ ، بل إف دواًل عطسى حيشسا 
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ما تخز نفديا بسيدات وال تدسح ألحج أف يشاليا فيي جية عشرخية ، بل إف كل جية تعامل اآلخخ بخبلؼ 
تعامل األقخب ىي عشرخية ، فمحلظ حيشسا األب يحـخ بشاتو مغ حقيغ في السيخاث فيػ أب عشرخؼ ، ال يشتسي 
إلى مشيج ، وال إلى قيسة ، وال إلى تذخيع سساوؼ ، وال إلى وحي سساوؼ ، يشتسي إلى مداجو الذخري ، فمحلظ 

لى الصبلؽ ، وأنا عشجؼ مئات القرز التي رفعت القزية تبجأ مغ أولياء الدوجات ، وتشتيي شقاقًا ، وقج يػدؼ إ
إلي لحل ىحه السذكمة ، سببيا أف أىل الدوجة يخيجوف أال يعصػا صيخىع شيئًا ، فبأسمػب أو بآخخ يحتالػف ، أما 

 الحجيث الحؼ يقرع الطيخ : 

ُجَل َلَيْعَسُل َواْلَسْخَأُة ِبَصاَعِة َّللَِّ ِستِّيَغ َسَشًة ، ُثعَّ  َيْحُزُخُىَسا اْلَسْػُت ، َفُيَزارَّاِف ِفي اْلَػِصيَِّة ، َفَتِجُب َلُيَسا  )) ِإفَّ الخَّ
 الشَّاُر ((

 ] التخمحؼ [

 ىحا العسل يحبط أعساؿ اإلنداف كميا .

ىشا ممسح دقيق ججًا قالتو الديجة عائذة لخجٍل مسغ عاصخىا مغ أصحاب رسػؿ هللا بعج وفاة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ، قالت : 
 > قػلػا لفبلف أنو أبصل جياده مع رسػؿ هللا << . >

وأنا أقػؿ اآلف ، وأنا أعشي ما أقػؿ وال أبالغ فيسا أقػؿ : ىشاؾ أعساؿ يقتخفيا اإلنداف فييا ضمع ، وهللا تمغي 
 صبلتو وصيامو وحجو وزكاتو وإيسانو باهلل .

 كمسة ) هللا أكبخ (وكمسة التػحيج بيغ لداف الحاؿ ولداف السقاؿ :

السذكمة أستاذ عبلء أف اإلنداف لو لداف قاؿ ، ولو لداف حاؿ ، نحغ قخيبػ عيج مغ عيج الفصخ الدعيج ، ومغ 
 الدشة وفي القخآف الكخيع :

 (﴾185﴿ َوِلُتَكبُِّخوا َّللََّ َعَمى َما َىَجاُكْع َوَلَعمَُّكْع َتْذُكُخوَف )

 ) سػرة البقخة (
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وخسدسئة مميػف صبيحة أحج العيجيغ ، المداف يقػؿ : هللا أكبخ ، اآلف الحؼ فكمسة ) هللا أكبخ (يمفطيا مميار 
يغر الشاس ، ويحقق ربحًا كبيخًا ، غذيع قج تكػف مادة غحائية مدخششة ، قج تكػف مادة غحائية انتيت 
جرجة، صبلحيتيا، قج تكػف مادة ال ترمح لبلستخجاـ البذخؼ ، قج تكػف مادة ليا مذكبلت كبيخة ، سسػف غيخ مي

 غيخ مذبعة ، أو مذبعة .

أنا أقػؿ وال أبالغ ، وأعج ىحا جدًءا مغ الجيغ : الحؼ 
ى أنقاض الشاس ، عمى أنقاض يبشي ثخوة عم
، وهللا ما قاؿ : هللا أكبخ ، وال مخة ، ولػ صحتيع

رددىا بمدانو ألف مخة ، لداف حالو يخػ أف ىحا 
حا الساؿ الحؼ كدبو مغ ىحا الغر أكبخ مغ هللا ، ى
لداف الحاؿ ، رأػ أف ىحا السبمغ إذا حققو ، وأساء 
إلى صحة الشاس أكبخ مغ هللا ، ولسا يبيع إنداف 
دواء انتيى مفعػلو ، ويحظ مكاف التاريخ ، والجواء 

يؤذؼ تفكظ فيحا يبشي ربحًا عمى مزخة اآلخخيغ ، وهللا ألغى صبلتو وصيامو وحجو وزكاتو ، وهللا ألغى كل 
ألغى كمسة : هللا أكبخ ، ىحا الحؼ يصيع زوجتو في معرية كبيخة ، لداف قاِلو يـػ العيج يقػؿ :  كمسات اإلسبلـ ،

هللا أكبخ ، مع السرميغ ، أما لداف حالو يخػ أف إرضاء زوجتو أكبخ مغ إرضاء هللا عد وجل ، ما قاؿ : هللا 
 أكبخ ، وال مخة ، ولػ رددىا بمدانو ألف مخة .

الكبخػ في اإلسبلـ ، ال إلو إال هللا ، وتعشي ال معصي وال مانع ، وال معد وال محؿ ، وال  مذكمتشا مع ىحه الكمسات
ناصخ وال حافع ، وال مؤيج إال هللا ، فإذا تػجو اإلنداف إلى غيخ هللا ، وندي هللا ، وأرضى غيخ هللا بسعرية هللا 

، ىحه الكمسات الكبخػ فخغت مغ مزسػنيا ،  فسا قاؿ : ال إلو إال هللا ، وال مخة ، ولػ رددىا بمدانو ألف مخة
د ال معشى لو ، فمحلظ ىحا الكّع الكبيخ مغ السدمسيغ ، مميا ر وخسدسئة مميػف ليدػا كسا وأصبحت كبلما يخدَّ

 . سبيل وسبيل ، ىحا شيء مؤلع ججًا ، ليذ أمخىع بيجىع ، ولمصخؼ اآلخخ عمييع ألف يشبغي
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قيا :  وعػُد هللا وشخط تحقُّ

الحقيقة الُسّخة التي ىي أفزل ألف َمّخة مغ الػىع السخيح : وهللا إنو مغ سابع السدتحيبلت ، و وهللا لدواؿ  إليكع
 الكػف أىػف عمى هللا مغ أال يحقق وعػده لمسؤمشيغ ، فإذا قاؿ هللا عد وجل :

اِلَحاِت َلَيْدَتْخمِ  ُ الَِّحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َوَعِسُمػا الرَّ َشغَّ ﴿ َوَعَج َّللَّ َفشَُّيْع ِفي اأْلَْرِض َكَسا اْسَتْخَمَف الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َوَلُيَسكِّ
َلشَُّيْع ِمْغ َبْعِج َخْػِفِيْع َأْمًشا َيْعُبُجوَنِشي )  (﴾55َلُيْع ِديَشُيُع الَِّحي اْرَتَزى َلُيْع َوَلُيَبجِّ

 ) سػرة الشػر(

فيسا عميو مغ واجبات فاهلل عد وجل في حل مغ وعػده الثبلثة ، الذخط : يعبجونشي ، فإذا أخل الصخؼ اآلخخ 
فمحلظ يجب أف نرصمح مع هللا ، والكخة في ممعبشا ، وأسباب سبلمتشا وسعادتشا وانترارنا عمى أقػػ أقػياء 

 األرض بيجنا ، وكل ىحا التفػؽ ألغاه هللا عد وجل بآية واحجة :

ُكْع َكْيُجُىْع َشْيًئا ﴾﴿ َوِإف َتْرِبُخوْا َوَتتَُّقػْا اَل َيزُ   خُّ

 ( 213) سػرة آؿ عسخاف اآلية : 

أساشيل ، بػارج ، صػاريخ عابخة لمقارات ، درع 
صاروخي ، حامبلت شائخات ، أقسار الرشاعية ، 
اإلعبلـ بيجىع ، األمػاؿ بيجىع ، التحالفات بيجىع ، 
وهللا لػ اصصمح السدمسػف مع هللا أللغيت كل ىحه 

 رمػز القػة :

ُكْع َكْيُجُىْع َشْيًئا ﴾  ﴿ َوِإف َتْرِبُخوْا َوَتتَُّقػْا اَل َيُزخُّ

 ( 213) سػرة آؿ عسخاف اآلية : 

 فاإلسبلـ كلّّ متكامل ، اإلسبلـ نيج ، ولغ نقصف ثساره إال إذا شبقشاه كمَّو .
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، مغ أجل أف تسذي يخباء ، ليا شخوطمتى تسذي الديارة ؟ تحتاج إلى محخؾ ، وبشديغ ، وعجبلت ، ومقػد ، وك
الحؼ عشجه رفخاؼ فقط فيحه ليذ سيارة ، ىحه اسسيا سيكخاب ، نحغ عشجنا ديغ سيكخاب ، وما عشجنا ديغ كامل ، 
لػ كاف كامبل لكانت الشتائج مئة بالسئة ، وزواؿ الكػف أىػف عمى هللا ِمغ أاّل يحقق وعػده لمسؤمشيغ ، فالكخة في 

 ط ، أال نحّذ أف القزية انتيت ، األمل كبيخ عشج هللا عد وجل ، وأنا أقػؿ : ممعبشا ، أريج أال نيئذ ، أال نحب

 أخصخ شيء أف نيـد مغ الجاخل :

ُ ِإنِّي َمَعُكْع )  (﴾12﴿ َوَقاَؿ َّللَّ

 ) سػرة السائجة(

 إذا كاف هللا معظ فسغ عميظ ؟ وإذا كاف عميظ فسغ معظ ؟ 

ا مغ ميخاث أبييا ، ويغزب الدوج الفقيخ ، ويتألع ليحا انتقمت مغ قزية أسخية حيشسا تحـخ الفتاة مغ حطي
الترخؼ العشرخؼ ، ال ندسح ليحا الساؿ أف يشتقل مغ بيت فبلف إلى بيت فبلف ، نعصي االبغ كل شيء ، مع 
أنو وهللا ىشاؾ فتيات فييغ خيخ آلبائيغ ال يعمسو إال هللا ، فالتفخقة بيغ الحكػر واإلناث جاىمية ، كاف عميو 

 ة والدبلـ حيشسا تأتيو بشت يزسيا ، ويذسيا ، ويقػؿ : ريحانة أشسيا ، وعمى هللا رزقيا .الربل

ُأثخ عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو كاف يقف البشتو فاشسة ، يقف تخحيبًا بيا ، فأنا أرػ أنشا عشجنا جاىمية كبيخة ، مع أف 
 اإلشار إسبلمي .

 زوجتو مغ ميخاث أبييا :البج مغ وعِي الدوج في حاؿ حخماف 

لكغ كتحفع ، قج يكػف الدوج واعيا ججًا ، ودخمو جيج ، وليذ بحاجة ، فبل يعمق أىسية ، ىحه حاالت نادرة ، زوج 
واٍع ، وإيسانو باهلل قػؼ ، ودخمو جيج ، وما لو بحاجة لدوجتو ، فسا سأؿ ، وما عمق أؼَّ تعميق ، لكغ يتألع ليحا 

يكػف نريبيا مغ السيخاث يقابل ثسغ سيارة ، والديارة تحل مميػف مذكمة ، الديارة  السػقف العشرخؼ ، أحياناً 
مدعجة لؤلسخة ، تحل مذكبلت السػاصبلت العامة والتأخيخ ، فمػ أف ىحه البشت أخحت ىحا السبمغ ، وتدجمو باسع 

وجج قدسا مغ الساؿ لدوجتو ابشتظ ، ىحا البيت سجمو باسع ابشتظ ، فقػيَت ليا مخكدىا ، وأعانت زوجيا ، الدوج 
انزع إلى األسخة ، انزع إلى األوالد ، لحلظ حيشسا أقػؿ : لع يدسح هللا لديج الخمق وحبيب الحق أف يػزع 



 Page 585  حخماف السخأة مغ السيخاث والغياب الصػيل عغ البيت أحج أسباب الذقاؽ( : 8-4الباب الثاًي : الفصل الرابع : الذرس )

ملسو هيلع هللا ىلص تجب لو السيخاث ، بل تػاله بحاتو في القخآف الكخيع ، معشى ىحا أف الحؼ يزخ في الػصية كسا قاؿ الشبي 
 . الشار

 ػيل لألب مغ أسباب الذقاؽ الدوجي :الغياب الص

 الغياب الصػيل ضسغ السجيشة : – 1

بادغ ذؼ بجء ، أستاذ عبلء ، قج يكػف الغياب ضسغ السجيشة ، يخخج الخجل الداعة الدادسة ، ويأتي الداعة 
يؤنديا ؟ ًمغ ييتع الػاحجة في الميل ، يأتي ليأكل ويشاـ ، وىحه الدوجة التي حبدتيا مغ أجمظ َمغ يحادثيا ؟ َمغ 

، مغ يؤّلف قمبيا ، َمغ يرغي إلييابيا ؟ َمغ يبتدع في وجييا ؟ َمغ يثشي عمييا ؟ بحاجة إلى مغ يثشي عمييا ، و 
فإذا ذىب الدوج قبل ذىاب األوالد إلى السجرسة ، ويعػد بعج نػميع لع يربح أًبا ، َمغ يخبي ىحا الػلج ؟ َمغ 

سو ؟ َمغ يخبي أخبلقو ؟ ال أحج ، لع يربح األب أبا الدوج وال االبغ ابشا ، يدتسع إليو ؟ َمغ يخشجه ؟ َمغ يعمِّ 
 الذاشة تخبي فقط .

 العسل الحي يستّز كل وقت اإلنداف خدارٌة : – 2

أضخب مثبل تخكيبيِّا لقزية الغياب الصػيل : لػ أف 
إندانا عخضػا عميو لػ جئت بجكتػراه في الصب تكػف 

شيئا مغ حصاـ الجنيا ،  وزيخ الرحة ، ىػ ال يسمظ
عمى أف يعسل في بمج الجراسة ويأكل ، ذىب إلى 
باريذ ، اضصخ أف يعسل بسصعع ساعتيغ ليكفي 
مرخوفو ، لكغ ميستو كبيخة ججًا ، أف يشاؿ دكتػراه ، 
ويعػد بأعمى مشرب في بمجه ، ومع أعمى مشرب 
بيت فخع وزوجة جسيمة ومخكبة ، إلى آخخه ، ىحا 

، فزاعف ساعات عسمو في السصعع ، فزعفت دراستو ، فجاءه عخض ثالث فزاعفو ثبلثة شسع بعسل إضافي 
أضعاؼ ، بعج ىحا عسل كل وقتو في السصعع فألغى ميستو األساسية ، لحلظ العسل الحؼ يستز كل وقتظ ىػ 

 خدارة ، ألنو ألغى وجػدؾ .
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 : بعس العمساء ليع كمسة : اإلنداف الحؼ ما عشجه وقت فخاغ ليذ إنداناً 

ْت ِمْغ َقْدَػَرٍة)51﴿ َكَأنَُّيْع ُحُسٌخ ُمْدَتْشِفَخٌة)  (﴾51(َفخَّ

 )سػرة السجثخ(

العسل الحؼ يستز كل وقتظ ىػ أكبخ خدارة لظ ، ألنو ألغى وجػدؾ ، ألغاؾ كأب ، ألغاؾ كدوج ، اإلنداف 
بمقاء مع صجيق ، بديخة بحاجة إلى أف يسزي وقتًا مع مغ يحب ، مع أصجقائو ، بسدجج ، بمقاء مع عالع ، 

 لصيفو ، بدفخ ، بشدىة ، وحيشسا يمغى وقت الفخاغ يمغى وجػد اإلنداف .

ؽ واالستيالؾ : – 3  مجتسع التدػُّ

إّف ىحا األسمػب السعاصخ بعخض الدمع في كل 
، صخقات ، وفي الذاشات ، وفي الرحفمكاف في ال

السكيفات ، والسخكبات ، يخمق حاجة استيبلكية كبيخة 
ججًا ، والشاس حياؿ ىحه الحاجة الزاغصة ثبلثة 
أنػاع ، الشػع األوؿ : شخز ألغى وقت فخاغو ، 
فألغى وجػده كأب ، وكدوج ، وكإنداف ، وعسل ليبًل 
ونيارًا ليؤّمغ ىحا السكيف ، وىحه السخكبة ، فيحا 
إنداف شخيف ، ما مّج يجه لمحخاـ ، ولكغ ألغى وقت 

تو ، وتحػؿ إلى آلة .فخاغو ، وضيع زوجتو وأوالده   ، وفَقج أبػَّ

 الشػع الثاني : يعير بالحخماف السدتسخ ، ما عشجه شيء .

 الشػع الثالث : مج يجه لمحخاـ ، فدقط مغ عيغ هللا ، ومغ عيغ الشاس ، ىحا مجتسع االستيبلؾ .
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داف !!! نحغ عشجنا دخمت امخأة إلى سػبخ ماركت ، قالت : يا إليي ، ما أكثخ الحاجات التي ال يحتاجيا اإلن
حسى استيبلؾ ، التدػؽ متعة ، ىؤالء الغخبيػف 

 أف نكػف متدػقيغ فقط ال مشتجيغ .أرادوا لشا 
مثبًل : سجادة وششية صػؼ مئة بالسئة ، جسيمة تقـػ 
بالػضيفة التامة مئة بالسئة ، عدؿ ، ومشطخ ، 
وصػؼ ، ىحه ثسشيا خسدة آالؼ ، وسجادة ثسشيا 

ؽ في االستعساؿ بالسئة خسدة ، ثسانسئة ألف ، الفخ 
أما بالدعخ فثسانسئة ضعف ، فحيشسا ندعى إلى 
الخفاه ، أو إلى التخؼ فيحا يعيق تقجـ األمة ، 

 واإلنداف لو مراريف يشبغي أف تػفَّخ . 

ْنَيا :   َفَكَأنََّسا ِحيَدْت َلُو الجُّ

 فمحلظ الشبي صل هللا عميو وسمع قاؿ : 

ْنَيا (( )) َمْغ َأْصَبَح ِمْشُكعْ   آِمًشا ِفي ِسْخِبِو ، ُمَعاًفى ِفي َجَدِجِه ، ِعْشَجُه ُقػُت َيْػِمِو َفَكَأنََّسا ِحيَدْت َلُو الجُّ

 ] أخخجو البخارؼ والتخمحؼ وابغ ماجة عغ عبج هللا بغ محرغ [

ىػ أمغ اإليساف ، فإذا أشعت الػاحج الجياف ألقى هللا 
 في قمبظ األمغ :

اْلَفِخيَقْيِغ َأَحقُّ ِباأْلَْمِغ ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف ﴿ َفَأيُّ 
(الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع ِبُطْمٍع ُأوَلِئَظ َلُيُع 81)

 (﴾82اأْلَْمُغ َوُىْع ُمْيَتُجوَف )

 ) سػرة األنعاـ (
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ْنَيا (()) َمْغ َأْصَبَح ِمْشُكْع آِمًشا ِفي ِسْخِبِو ، ُمَعاًفى ِفي جَ   َدِجِه ، ِعْشَجُه ُقػُت َيْػِمِو َفَكَأنََّسا ِحيَدْت َلُو الجُّ

وهللا ما فاتو مغ الجنيا شيء ، وخح مغ الجنيا ما شئت ، وخح بقجرىا ىسًا ، وَمغ أخح مغ الجنيا فػؽ ما يكفيو أخح 
 مغ حتفو ، وىػ ال يذعخ .

 الغياب الصػيل خارج البمج : – 4

يدافخ إلى بمج بعيج ، إذا كاف ىشاؾ تػاصل في الياتف ، ومتابعة األخبار ، وإرساؿ أشياء ، لمعسل في بمجه ، وقج 
لصػيل ، أما الغياب لدشة وزوجة صارمة جيجة ، وأىل مخبَّػف كبار ، يسكغ أف يخفف مغ أخصار الغياب ا

ال عغ عبلقتيع بأصجقائيع ، ، وىػ ال يعمع عغ أوالده شيئا ، وال عغ دراستيع ، وال عغ أوقات فخاغيع ، و بكامميا
 وال عغ زوجتو شيئًا ، ىحا شيء يحتاج إلى دراسة مصػلة وتجقيق .

 الغياب الصػيل إلغاٌء لمسداكشة الدوجية :

الغياب الصػيل ألغى السداكشة ، ألغى أحج مقاصج الدواج ، وىشاؾ زواج السديار ، أنا ال أدخل في تفاصيل 
الحبلؿ والحخاـ ، كسقيع في بمج إسبلمي ، ولو زوجة في بمج ثاٍف ، يسكغ في سشة ما يدور ىحا البمج ، أنت سسيتيا 

بقيت عاندا سشة ما نطخت إلييا ، ىي مغ شجة زوجة ، وصشفتيا مع الدوجات ، وألغيت العشػسة مشيا ، وىي 
رغبتيا بإنجاب ولج قبمت بيحا الدواج ، والدواج أكبخ مقـػ مغ مقػماتو وىػ السداكشة ، كسا أف الخجل بحاجة إلى 
امخأة ىي بحاجة إلى رجل ، اإلنداف ليذ مفتقخ إلى هللا وحجه ، مفتقخ عمى زوجة ، الدواج نعسة كبيخة ، بحاجة 

 ال أرػ مغ عسل أعطع مغ تيديخ الدواج . لو ، أنا

وأف يؤنديا ، بتعبيخ أو بآخخ جشذ الخجل حدي ، 
تثيخه مشطخ امخأة ، وىي جشديا اجتساعي ، يثيخىا 
كبلـ شيب ، ىحا شيء ثابت ، شبيعة الجشذ عشج 

 السخأة شبيعة اجتساعية ، لحلظ قاؿ تعالى :
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 (﴾32﴿ َفاَل َتْخَزْعَغ ِباْلَقْػِؿ )

 األحداب()سػرة 

نقصة ضعفيا القػؿ السعدػؿ ، أما الخجل فقاؿ لو : غس برخؾ ، الجشذ الحدي غيخ الجشذ االجتساعي ، 
السخأة تحتاج إلى مغ يؤنديا ، مغ يبلشفيا ، مغ يثشي عمييا ، مغ يثشي عمى عسميا ، عمى بيتيا ، عمى أناقة 

 أوالدىا ، لحلظ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : 

 ُجػا اْلَػُلػَد اْلَػُدوَد(()) َتَدوَّ 

 ] الشدائي ، أبػ داود [

، خت ، ليذ إلييا ، إلى غخفة الشـػالدوجة الرالحة تدخؾ إذا نطخت إلييا ، لكغ في رواية عجيبة ، تدخؾ إذا نط
إلى السصبخ ، إلى ثياب أوالدؾ ، مختبة ، نطيفة ، إذا بحلت زوجة جيجا كبيخا فالسفخوض أف تدسع ثشاء مغ 

ا ، وأحيانا الدوج أربعيغ سشة ال يتحكخ وال يثشي عمييا بكمسة ، األكل ، الصبخ ، الشطافة ، األوامخ ، زوجي
 والسحاسبة .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : سػء الطغ أحج أسباب الذقاؽ الدوجي8-5الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 أسباب الذقاؽ الدوجي: 

تحجثشا في حمقات ماضية عغ أسباب الذقاؽ 
الدوجي، ىحه األسباب التي تتدخب إلى عبلقاتشا 

إلييا، وربسا ال الدوجية، إلى أسخنا، وربسا ال نتشبو 
نرغي إلى مغ يشبيشا إلى خصػرتيا، فبالتالي تجخل 
وتكبخ ككخة الثمج ثع تفعل فعميا في ىحه األسخة التي 
ىي لبشة أساسية مغ لبشات السجتسع، ومغ تكخارىا 
يتذكل ججار السجتسع، تحجثشا عغ مدائل كثيخة مشيا 
الجيل، ضعف اإليساف، سػء الترخؼ، عجـ الكفاءة، 

، في الحمقة الساضية تحجثشا عغ الصسع السالي، وتحجثشا عغ غياب الدوج الصػيل، يعشي آثخ عسمو عمى التعالي
أسختو فالتغى وجػده كدوج، وألغى شخرو ورسالتو بكل معشى الكمسة، وراح يميث وراء عسل، ىحا العسل استيمظ 

 ع ثسشيا اإلنداف في الجانب اآلخخ.كل وقتو، بالتالي ىحه السدائل، أؼ جشػح أؼ عجـ اعتجاؿ في أؼ جانب يجف
اآلف نكسل في أسباب الذقاء الدوجي، وىحه رسالة لكل مغ يذاىج لكي يحخص ولكي يتشبو ولكي يدج تمظ 

 .  الثغخات التي تأتي مشيا رياح سسـػ

  سػء الطغ سبب مغ أسباب الذقاء الدوجي: 

 والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة 
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أستاذ عبلء جداؾ هللا خيخًا مغ ىحه األسباب سػء 
الطغ، ال بج مغ مقجمة، السقجمة أف اإلنداف 
خرائرو حيادية، وحطػضو حيادية، معشى 
خرائرو اإلنداف يغار ىحه خريرة، ما معشى 
حيادية ؟ يسكغ أف تػضف في الخيخ أو في الذخ، 

تػضف لمتشافذ بيغ شبلب العمع، وبيغ  يسكغ أف
البصػالت، وبيغ إحقاؽ الحق، يسكغ أف تػضف ىحه 
الخريرة الغيخة ليا مرصمح آخخ الغبصة في الجنيا 

الحدج، ىي خريرة ثابتة لكغ حيادية ُتقّيع في ضػء استخجاميا، فالحؼ عشجه غيخة ىحه صفة حيادية صساء، إف 
و في كدب الساؿ الحخاـ، أو في اإليقاع بيغ الشاس، أو في بشاء قػتو غخت مغ إنداف متفػؽ في االنحخاؼ، أ

، أما إذا غخت مغ إنداف صالح متفػؽ لو خجمات لسجتسعو، متألق،  عمى أنقاض اآلخخيغ، فيػ الحدج السحمـػ
عالع، فيحا الغيخة السحسػدة، اآلف الغيخة ليا وضع سميع وضع صحي وضع سػؼ، فإذا زادت عغ حّجىا السعقػؿ 
انقمبت إلى سػء ضغ، في حج أدنى ال بج مشو لمغيخة عمى الدوج، هللا يغار عمى عبجه السؤمغ أف يمتفت إلى غيخه، 
إني ألشج غيخة مغ سعج وإف هللا ألشج غيخة مشي، فالغيخة صفة حيادية تػضف في الخيخ أو في الذخ، مغ نتائج 

تى يكػف القػؿ الرحيح احتخس مغ الشاس الغيخة السخضية سػء الطغ لكغ متى يكػف سػء الطغ عرسة ؟ م
 بدػء الطغ ؟ متى نقػؿ سػء الطغ لو وضائف إيجابية ؟ 

 الطغ عرسة تعرسظ مغ أف تتػرط مع الشاس:

شخز ال تعخفو إشبلقًا يجب أف تعاممو ال بدحاجة وال بجيل 
بيقطة، أدنتو مبمغًا خح مشو إيرااًل، ىشاؾ إنداف ييسل 

قيل لعسخو بغ العاص: " ما بمغ الػثائق يدكغ في السحاكع، 
مغ دىائظ ؟ قاؿ: وهللا ما دخمت مجخبًل إال أحدشت الخخوج 
مشو، قاؿ لو: يا عسخو، لدت بجاىية، أما أنا وهللا فسا دخمت 

 مجخبًل أحتاج أف أخخج مشو.
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، إف وضفت الغيخة حالة سػية، وحالة أساسية، وسسة عسيقة باإلنداف، لكشيا حيادية صساء بحدب تػضيفيا ُتقّيع
غيخة في الخيخ والعسل الرالح وشمب العمع كانت 
 الغبصة وإف وضفت لغيخ ما يشبغي كانت الحدج.

اآلف الغيخة ليا وضع صحي معتجؿ فإذا زادت عغ 
حّجه انقمبت إلى سػء الطغ، وسػء الطغ لو جانب 
إيجابي وجانب سمبي، اإليجابي سػء الطغ عرسة، 

اكة والسقخ باسسو، اعسل عقجًا، دخمت مع إنداف بذخ 
اشمب أف يكػف باسسظ، لػ نجح السذخوع نجاحًا 
محىبًل قج يجخل إلى نفدية الصخؼ اآلخخ أف يدتأثخ 
بو، يقػؿ لظ السبمغ أخحتو مشظ قخضًا ال شخاكة، 

وقعت آالؼ السخات ألنو تكاسل يعسل عقجًا، وتكاسل أف يدجمو في محكسة البجاية، التػقيع مالو قيسة، في دعاوػ 
تػقيع تبقى عذخ سشػات، ماداـ مدجبًل في السحكسة خبلص، فمحلظ احتخس مغ الشاس بدػء الطغ، اشمب ال

عقجًا، اشمب إيرااًل، اشمب وثيقة، أما أف تبقى األمػر سبيممة ببل تدجيل ىحا شيء مدعج ججًا، نحغ وسعشا 
، احتخس مغ الشاس بدػء الطغ، سػء الطغ عرسة تعرسظ مغ أف ت  تػرط.قميبًل السفيـػ

عخت سيارتظ، مخة كشت في الحج إنداف ما وجج معي حاجات إشبلقًا محفطة صغيخة، قاؿ لي: ىل لظ أف تأخح 
مغ بعس حاجاتي ما في معظ وزف، قمت لو ما في مانع لكغ افتح لي الحقيبة، لػ فييا مادة مسشػعة أو ميخبة 

 أنا مدؤوؿ، فتذت وججتيا كميا مبلبذ وافقت، سػء الطغ عرسة.

 

 

 

 



سػء الطغ أحج أسباب الذقاؽ الدوجي( : 8-5الباب الثاًي : الفصل الرابع : الذرس )    Page 593 

 سػء الطغ بال دليل يعج ذنبًا مغ الحنػب: 

احتخس مغ الشاس بدػء الطغ، الحـد سػء الطغ، 
لكغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف يححر الشاس ويحتخس مشيع مغ 
دوف أف يصػؼ بذخه عغ أحج، سػء الطغ مغ الجاخل، 
مغ الخارج في مػدة وفي لصف وفي جػاب لصيف 

ؿ وفقط، ليذ معشى وفي اعتحار لبق وفي كبلـ معقػ 
أنو ال سسح هللا إذا شخز أساء الطغ بإنداف 

 يجخحو، يييشو، أبجًا.

كاف يححر الشاس، ويحتخس مشيع، مغ دوف أف يصػؼ بذخه عغ أحج، بذخه لمجسيع، أما سػء الطغ الحؼ ىػ 
ت الياتف، في رذيمة، وىػ خمق ذميع أف تديء الطغ ببل دليل، دخمت إلى البيت تتكمع بالياتف لسا لسحتظ أقفم

 مذكمة، لحلظ:

ِتي َتَخاُفػَف ُنُذػَزُىغَّ )  ( ﴾34﴿ َوالالَّ

 )سػرة الشداء(

 بصػلة الخجل ال أف يحل السذكمة بعج أف تقع، بعج أف تطيخ بػادر خفيفة ججًا مشيا، 

ِتي َتَخاُفػَف ُنُذػَزُىغَّ ﴾  ﴿ َوالالَّ

ما وقع الشذػز لكغ في ضاىخة، في ترخؼ صعب 
تفديخه، الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف يسذي مع زوجتو قاؿ، ىحه 
زوجتي لرحابييغ لساذا ؟ لئبل يقعا بدػء الطغ، 
عمسشا مشيجًا، أنت كشت في مكاف ندلت في فشجؽ 
مؤتسخ شخز لو زوجة مقيسة عشج ابشتيا وىػ داخل 

، مخة جاءت زوجتو إلى إلى غخفتو سبعة أياـ لػحجه
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عشجه لمفشجؽ وىشاؾ شخز قاعج يخاقب قل لو ىحه زوجتي، ىػ يطغ أنو سبعة أياـ لػحجه في الغخفة ىحه السخة 
 لساذا معو واحجة ؟

سػء الطغ الحؼ نيانا هللا عشو ىػ سػء الطغ ببل دليل، ما في وال دليل، تأخخ الدوج أيغ كشت ؟ أيغ أكػف، 
استقامتو وعفتو وكاف في سيخة عسل أو مع رفقائو، ال مع مغ كشت ؟ لحلظ حيشسا يكػف معخوؼ باتجاىو الجيشي و 

 سػء الطغ ببل دليل يعج ذنبًا مغ الحنػب، هللا عد وجل قاؿ:

 ( ﴾12﴿ ِإفَّ َبْعَس الطَّغِّ ِإْثٌع )

 )سػرة الحجخات(

 دقق ما كل الطغ إثع إف بعس الطغ إثع. 

 أحج أكبخ أسباب انييار البيػت سػء الطغ بال دليل: 

سػء الطغ عرسة وذكاء وحخص واحتخاز، سػء 
الطغ عرسة، احتخس مغ الشاس بدػء الطغ، الحـد 
سػء الطغ، لكغ الشبي الكخيع كاف يححر الشاس 
ويحتخس مشيع مغ دوف أف يصػؼ بذخه عغ أحج، فمسا 

ًا واضحًا الدوج يجج ضػاىخ ال يشبغي أف تفدخ تفديخ 
مغ زوجتو يجب أف يديء الطغ، أف يخاقب، أما ما 
في أؼ أثخ، ما في أؼ غمط، ما في أؼ مطيخ يثيخ 
الذظ لساذا سػء الطغ مغ دخل البيت إلى عشجؾ ؟ 
أنت عشجؾ زوجة شخيفة راقية، صاحبة ديغ، تخبيتيا جيجة، ما ىحا مغ دخل ؟ لحلظ أحج أكبخ أسباب انييار 

 دليل. األستاذ عبلء: البيػت سػء الطغ ببل

 ىحه حالة اتياـ. 
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 البياف يصخد الذيصاف:

ال يحتسل زوج يديء الطغ ببل دليل، وال تحتسل 
زوجة تديء الطغ ببل دليل، اسسيا حالة سػء ضغ 
مخضية، تجاوزت الحج السعقػؿ، كل إنداف يغار عمى 
زوجتو وكل زوجة تغار عمى زوجيا، ولػ لع تغخ 

تحب، حخيرة عميو والعكذ الدوجة عمى زوجيا ال 
صحيح، أما حيشسا تختفع ندبة الغيخة إلى درجة أنيا 
اتياـ مدتسخ، اإلنداف ما في حػلو وال شبية ىحا 

 سػء ضغ يفدج العبلقة الدوجية.

في زوجة كل يـػ في تحقيق مع زوجيا، تفتر جيبو، 
يكػف زوجًا ابغ مدجج، ابغ اتجاه ديشي راٍؽ ججًا، 

هللا، يتيع بذيء بعجه عشو يغس برخه عغ محاـر 
بعج األرض عغ الدساء، مثل بديط لػ فخضشا جامع 
فارغ ما في أحج إشبلقًا جالذ شخرًا وفي معصف 
معمق وباب السدجج مفتػح، ىحا اإلنداف في آلة 
ترػيخ خفية نطخ إلى الباب لع يجج أحجًا، ثع قاـ إلى 
السعصف، وسحب مشو ألف ليخة، صػرناه، يسكغ أف 

خ ا لرػرة أنو سارؽ، أّما إذا عمست أف ىحا اإلنداف ىػ الحؼ بشى ىحا السدجج، دفع خسديغ مميػف وىحا تفدَّ
 .ـ إلى السعصف، الرػرة واحجةمعصفو، ولسح فقيخًا فقا

شخز يجج ليخة ذىب في األرض انحشى وأخحىا وضعيا في جيبو صػرناه، إذا نػػ أف يبحث عغ صاحبيا 
فيي مؤاثخة وفزيمة، وإذا نػػ أف يأخحىا دوف أف يبحث عغ صاحبيا فيي ويزع أخبارًا، في بعس السحبلت 

 رذيمة.
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الرػرة وحجىا ال تكفي، تعميل، لحلظ قاؿ ىحه زوجتي، ويقاس عمييا الحداب انتيى حدابظ، أنا أعصيتظ مبمغًا 
قجـ حدابًا، قل لو ضخسًا، قجـ لي فاتػرة، أنت بخؼء ومدتقيع وورع، لكغ أنت ما بيشت لو، البياف يصخد الذيصاف، 

ىحه مجفػعاتظ وىحه السراريف شمع الخصيج صفخ، ىحا بياف، ىحه تابعة لدػء الطغ عرسة، أو البياف يصخد 
 الذيصاف تشدحب عمى مبلييغ الحاالت.

شخز فخضًا سافخ ووصى أخػ زوجتو تفقج أختو وما بمغ أحجًا مغ الجيخاف، ىع رأوه مدافخًا ورأوا رجبًل يجخل إلى 
ي غيابو، أوقعيع في مذكمة مغ غيختيع عمى جارىع يبمغ أنا أودع الجيخاف قبل أف أسافخ، وأقػؿ: أنا البيت ف

وكمت أخػ زوجتي بتفقج زوجتي، إذا شاىجوا رجًاؿ دخل إلى البيت واضح تساـ، في إنداف ال يتكمع يشذأ مغ عجـ 
 الكبلـ شخ كبيخ ججًا. 

 الكتابة تمغي سػء الطغ: 

لحـد سػء الطغ، واحتخس مغ سػء الطغ عرسة، وا
الشاس بدػء الطغ، وهللا في غباء وفي سحاجة 
بعبلقات الشاس تجمخ، دفعت مبمغًا ضخسًا ما في 
إيراؿ، ما في سشج، ما في عقج ؟ السذكمة ليدت مع 
الصخفيغ مع أوالد الصخفيغ، شخز وضع عشجه أمانة 
مبمغًا ضخسًا ما كتب أمانة تػفي بحادث، األوالد ال 

أف يكػف السبمغ أمانة وججوه في الرشجوؽ  يقبمػا
الحجيج، إذا ما كتب أمانة في مذكمة كبيخة أشعع 

 أوالده الساؿ الحخاـ، وكل ابغ إذا صجؽ أؼ دعػػ شفيية ىحه ماليا حل، أنا أريج مع والجؾ خسدة مبلييغ ؟ 

 ضخورة الػعي عشج اإلنداف: 

شخز دفع مبمغ لذخز ستسئة ألف، قرة قجيسة بالدبعيشات كاف الجوالر بثبلث ليخات، وقاؿ لو اعسل لي 
وصبًل، قاؿ ما في داعي مداًء سأعصيظ، العرخ مات بحادث، جاؤوا أىمو قالػا مالظ معشا شيء، في مذكمة ما 
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ف يجافع عشظ أف يسشعظ أف تقع، في وثيقة، أحيانًا الػعي القانػني أنا رأيي الذخري السحامي ليذ ميستو أ
 السحاماة الػقائية قبل أف تعسل العقج اسأؿ محاميًا.

  الثقة جدء أساسي في حياة كل إنداف: 

لؤلزواج إذا في بػادر نذػز ابحث وسيء الطغ، أما ما في وال بادرة أحدغ الطغ، ال بج مغ التدميع، ألف يػجج 
قة تقف الحياة كميًا، في أرضية أما إذا في بػادر، في مذكمة، ما جدء أساسي في حياتشا ىػ الثقة، إذا ما في ث

أعصاؾ الحداب، وضعت مااًل مع شخز ما أعصاؾ الحداب، أنا ما عشجؼ حدابات، لساذا ما عشجؾ حدابات ؟ 
أريج ميدانية، كل إنداف امتشع مغ تقجيع ميدانية عشجه إشكاؿ، معشى مشحظ رغبة أف تبحث، ىحا سػء الطغ، سػء 

غ عرسة، ال يػجج وال بادرة قجـ لظ حدابًا واضحًا ججًا قانػنيًا وفشجه لظ، ال تعخؼ هللا يعمع، ىحا كبلـ، أحيانًا الط
يحكخ اسع امخأة يعسل ىكحا فقط، ورد في بعس اآلثار قحؼ محرشة ييجـ عسل مئة سشة، أنت عسمت ىكحا 

 عخفت ماذا فعمت ؟ 

 ِمَسِة ِمْغ َسَخِط َّللَِّ اَل ُيْمِقي َلَيا َبااًل َيْيِػي ِبَيا ِفي َجَيشََّع (())َوِإفَّ اْلَعْبَج َلَيَتَكمَُّع ِباْلكَ 

 ] َرَواهُ الُبَخاِرؼُّ وأحسج َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 الديجة عائذة وصفت الديجة صفية رضػاف هللا عمييسا بأنيا قريخة، فقاؿ عميو الربلة والدبلـ:

 ًة َلْػ ُمِدَجْت ِبَساِء الَبْحِخ َلَسَدَجْتو (()) يا عاِئَذة َلَقْج ُقْمِت َكِمسَ 

 ] رواه أبػ داود والتخمحؼ، عغ عائذة رضي َّللّا عشيا [ 

 أحيانًا كمسة يخقى بيا عمى أعمى عمييغ، وبكمسة ييػؼ بيا إلى أسفل سافميغ.
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 الذّح مخض خبيث يريب الشفذ: 

أواًل ىشاؾ أمخاض خبيثة الدخشاف يريب الجدع أقدع 
باهلل إف الذّح مخض خبيث يريب الشفذ، الجليل لظ 

 لػال الجليل لقاؿ مغ شاء ما شاء:

 ( ﴾9﴿ َوَمْغ ُيػَؽ ُشحَّ َنْفِدِو َفُأوَلِئَظ ُىُع اْلُسْفِمُحػَف )

 ) سػرة الحذخ(

 

 

 لحلظ الذحيح يتسشى أوالده مػتو أوؿ شيء وىحه أكبخ مريبة، أف يتسشى الحيغ حػؿ اإلنداف أف يسػت، الذحيح
 يعير فقيخًا ليسػت غشيًا، الذحيح ربسا دخل بسالو الشار ودخل أوالده بسالو الجشة، الذحيح مخيس مخضًا عزااًل.

 لحلظ الكـخ يغصي كل سمبيات اإلنداف، الكـخ يغصي ألف عيب، ألف الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ:

 )) ليذ مشا مغ وسع هللا عميو، ثع قتخ عمى عيالو ((

 رغيخ عغ جبيخ بغ مصعع بدشج فيو ضعف [] الجامع ال

 )) ِإفَّ َّللََّ ُيِحبُّ َأْف ُتْؤَتى ُرَخُرُو َكَسا َيْكَخُه َأْف ُتْؤَتى َمْعِرَيُتُو ((

 ] أحسج َعِغ اْبِغ ُعَسخ[

بيغ أف اإلنداف يعير مع أوالده، ويتسشػف حياتو، يفجونو بأرواحيع، وبيغ أف يتسشػا مػتو، لػ أنو أصابو مخض 
ء الصبيب وقاؿ عخضية يشدعجػف كثيخًا ليدت عخضية نخيجىا قاضية، نشتطخىا بفارغ الربخ، الذح مخض وجا

 خبيث، الكخيع إنداف مؤمغ باهلل:

 )) أنفق بالؿ، وال تخَر مغ ذي العخش إقالال ((

 ] الصبخاني في السعجع الكبيخ واألوسط بدشج حدغ عغ أبي ىخيخة [
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 َعَمْيَظ (()) يا عبجي، َأْنِفْق ُأْنِفْق 

 ] التخغيب والتخىيب بدشج صحيح [

 وما نقز ماؿ مغ صجقة:

 ( ﴾9﴿ َوَمْغ ُيػَؽ ُشحَّ َنْفِدِو َفُأوَلِئَظ ُىُع اْلُسْفِمُحػَف )

 ) سػرة الحذخ( 

 أكبخ مريبة أف يتسشى الحيغ حػؿ اإلنداف أف يسػت مغ شجة بخمو: 

وهللا ىشاؾ أزواج يحرػف حبات الفػاكو في البخاد، 
ىشاؾ أزواج ال يدخػف عمى زوجاتيع بسا ال و 

يحتاجػنو مغ األمػر األساسية، البخل مخض خصيخ، 
أنا أنرح كل أولياء الفتيات أال يدوجػا بشاتيع لذحيح 

 ألف حياتو جحيع ال يصاؽ.

ورد في بعس اآلثار: أحب ثبلثًا، وحبي لثبلث أشج، 
أحب الصائعيغ وحبي لمذاب الصائع أشج، أحب 

وحبي لمغشي الستػاضع أشج، أحب  الستػاضعيغ
الكخماء وحبي لمفقيخ الكخيع أشج، وأبغس ثبلثًا، وبغزي لثبلث أشج، أبغس العراة وبغزي لمذيخ العاصي 

 أشج، أبغس الستكبخيغ وبغزي لمفقيخ الستكبخ أشج، أبغس البخبلء وبغزي لمغشي البخيل أشج.

حدغ لكغ في األمخاء أحدغ، والربخ حدغ لكغ في لحلظ قالػا الػرع حدغ لكغ في العمساء أحدغ، والعجؿ 
الفقخاء أحدغ، والدخاء حدغ لكغ في األغشياء أحدغ، والتػبة حدغ لكغ في الذباب أحدغ، والحياء حدغ لكغ 

 في الشداء أحدغ. 
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 الدكاة تصيخ الغشي مغ الذح، وتصيخ الفقيخ مغ الحقج: 

 لكغ احتياشًا في ثبلثة أحاديث ىي مقاييذ دقيقة:
بخأ مغ الذح مغ أدػ زكاة مالو، وبخأ مغ الكبخ مغ 
حسل حاجتو بيجه، وبخأ مغ الشفاؽ مغ أكثخ مغ ذكخ 

 هللا.
الحؼ يؤدؼ زكاة مالو قج يكػف دخمو محجودًا، ويشبغي 
أف يتجبخ ىحا السبمغ في ىحا الذيخ، فأنت ليذ لظ 
حق أف تتكمع كمسة، ىحا مقترج ليذ بخيبًل، أما 

وىػ يزغ بسالو كسا قمت قبل  البخيل مغ كاف غشياً 
 قميل.

 )) ليذ مشا ((

 ] الجامع الرغيخ عغ جبيخ بغ مصعع بدشج فيو ضعف [

 ىحا شيء خصيخ، أخخجو الشبي عميو الربلة والدبلـ مغ اإلسبلـ:

 )) ليذ مشا مغ وسع هللا عميو، ثع قتخ عمى عيالو ((

 ] الجامع الرغيخ عغ جبيخ بغ مصعع بدشج فيو ضعف [

يػجج باب في الجشة لسغ ُيجخل الفخح عمى قمػب لحلظ 
الرغار، فمحلظ اإلنداف إذا أنفق يدعج، ما معشى 

 قػلو تعالى:
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ُخُىْع َوُتَدكِّيِيْع ِبَيا َوَصلِّ َعَمْيِيْع ِإفَّ َصاَلَتَظ َسَكٌغ َلُيْع )  ( ﴾113﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ

 ) سػرة التػبة(

قاؿ عمساء التفديخ: إف ىحه الدكاة تصيخ الغشي مغ الذح، وتصيخ الفقيخ مغ الحقج، وتصيخ السجتسع مغ ىحا 
التفاوت الصبقي الكبيخ الحؼ وراءه انحخافات وسخقات واحتياالت، حتى الجعارة، أمخاض ال يعمسيا إال هللا تتبلشى 

 بو. إذا في كـخ وفي كفاية، بل وتصيخ الساؿ مغ تعمق حق الغيخ 

 بيت السؤمغ جشة مغ جشاف األرض لكغ يحتاج إلى عمع و صمة با و ؽ رحيع: 

أربع حاالت، تصيخ الغشي مغ الذح، وتصيخ الفقيخ 
مغ الحقج، وتصيخ السجتسع مغ ىحا التفاوت الصبقي 
الحؼ وراءه كل انحخافات السجتسع. ألع يقل سيجنا 

 عمي: كاد الفقخ أف يكػف كفخًا.

أنا أقػؿ كاد الفقخ أف يكػف إرىابًا أو قتبًل أو جخيسة 
أو اختبلسًا أو سخقة، أنا لي تعميق لصيف، رجل دخل 
إلى بدتاف أنرارؼ، وأكل مغ دوف إذٍف، فذكاه 
األنرارؼ إلى الشبي عميو الربلة والدبلـ، وسيق إليو عمى أنو سارؽ، ماذا قاؿ لو الشبي عميو الربلة والدبلـ ؟ 

 قاؿ لو: 

 )) ىاّل عمستو إذا كاف جاىاًل، وىال أشعستو إذا كاف جائعًا ((

 ] ورد في األثخ [

أنت يجب أف تعالج القزية مغ بجاياتيا ال مغ نتائجيا، أحيانًا يكػف الذح مخضًا وبيبًل يفدج العبلقة بيغ الدوجيغ 
، وهللا أعخؼ أزواجًا أنا أعجىا فزيمة ف ييع لػ دعي إلى شعاـ نفيذ ال يسكغ وتكخه السخأة زوجيا، أكبخ صفة الكـخ

إال أف يأتي بسثمو لدوجتو، والسؤمغ يأكل بذيػة أىمو، ىي تؤثخه فيسا يحب مغ شعاـ، وىػ يؤثخىا فيسا تحب مغ 
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شعاـ، ىحا ىػ السؤمغ لحلظ البيت جشة، البيت جشة مغ جشات األرض لكغ يحتاج إلى عمع، وإلى فيع، وإلى 
 هلل عد وجل، وإلى قمب رحيع. حكسة، وإلى تجيغ، وإلى صمة با

 االلتفاؼ واالنفزاض:

أنا أقػؿ دائسًا في قانػف اسسو قانػف االلتفاؼ 
واالنفزاض، األب بحاجة إلى مغ يمتف حػلو أوالده 
وزوجتو، يحبػنو، يخجمػنو، يشراعػف لو، يتمقػف 
تػجيياتو باحتخاـ بالغ واألـ بحاجة كحلظ، ما قانػف 

 االلتفاؼ دقق:

َغ َّلّلِ ِلشَت َلُيْع ﴾ ﴿ َفِبَسا  َرْحَسٍة مِّ

 ( 259) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

أؼ بدبب رحسة استقخت بقمبظ يا دمحم ىحه الخحسة انعكدت ليشًا، التف الشاس حػلظ، ولػ كشت مشقصعًا عشا المتؤل 
القمب قدػة، والنعكدت القدػة غمطة وفطاضة، فانفزػا مغ حػلظ، ىحا القانػف يحتاجو األب واألـ والجاعية، 

 لتفاؼ واالنفزاض. والخصيب والسجرس وأستاذ الجامعة وأؼ مشرب قيادؼ، قانػف اال

 والحسج  رب العالسيغ 
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 عجـ احتخاـ الدوجة لعائمة الدوجعجـ احتخاـ الدوج لعائمة الدوجة أو ( : 8-6الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 األسخة ىي المبشة األولى في السجتسع:

بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ، 
والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج 

 األميغ.
أستاذ عبلء كشت أقػؿ دائسًا: إف الشجاح ال يدسى 
نجاحًا إال إذا كاف شامبًل، وأركاف الشجاح نجاحظ مع 
أىمظ وأوالدؾ، نجاحظ مع ربظ، نجاحظ مع صحتظ، 
نجاحظ مع عسمظ، فكأف الشجاح في األسخة أربعة 
أركاف ىػ أحج أركانيا، نجاحظ مع أىمظ وأوالدؾ ربع 

بيشا السجتسع ببشاء كبيخ، األسخة ىي المبشة، فإذا صمحت األسخة صمح السجتسع، إذا الشجاح الذسػلي، لحلظ إذا ش
تساسكت األسخة تساسظ السجتسع، إذا نست األسخة نسا السجتسع، إذا شيخت األسخة شيخ السجتسع، إذا تكافمت 

 األسخة تكافل السجتسع. 

 اجتساع الذخائع الدساوية عمى تجعيع األسخة و قجسيتيا: 

شطع اإلليية، الذخائع الدساوية تجتسع عمى تجعيع األسخة، وعمى قجسيتيا، وعمى الحفاظ عمييا، وعمى الػئاـ، كأف ال
 بل إف هللا عد وجل حيشسا قاؿ وجعل السػدة والخحسة بيغ الدوجيغ مغ خمق هللا عد وجل:

ْسُذ َواْلَقَسُخ )  ( ﴾37﴿ َوِمْغ َآَياِتِو المَّْيُل َوالشََّياُر َوالذَّ

 ) سػرة فرمت( 
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َساَواِت َواأْلَْرِض )  ( ﴾22﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َخْمُق الدَّ

 ) سػرة الخـو (

 ومغ آياتو الجالة عمى عطستو:

ًة َوَرْحسَ   ( ﴾21ًة )﴿ َوِمْغ آَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأنُفِدُكْع َأْزَواًجا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

 سػرة الخـو () 

 وجعل بسعشى خمق بيشكع مػدة و رحسة. 

 كل إنداف فصخ عمى حّب أمو وأبيو: 

إذًا بخصأ اإلنداف، بتقريخه في أداء واجباتو، 
بخخوجو عغ مشيج ربو في معاممة أىمو يشذأ الذقاؽ، 
 الفداد أصمو مغ اإلنداف، يػجج دليل قػؼ ججًا:

َواْلَبْحِخ ِبَسا َكَدَبْت َأْيِجي ﴿ َضَيَخ اْلَفَداُد ِفي اْلَبخِّ 
 ( ﴾41الشَّاِس )

 ) سػرة الخـو (

 

أصل الترسيع كساؿ مصمق، الفداد يتأتى مغ خصأ يختكبو اإلنداف، انطخ إلى مخكبة سحبت مغ الػكالة لتػىا 
ذكل رائعة ججًا، لػ قادىا إنداف مخسػر فشدؿ بيا في الػادؼ ىحا الحؼ حرل ىػ سبب خصأ في قيادتيا، أنا ب

صخيح أعدو أؼ مذكمة بيغ الدوجيغ إلى خصأ في الدمػؾ مغ أحجىسا أو مغ كمييسا، الحقيقة فصخ اإلنداف عمى 
حّب أمو وأبيو، أؼ ما بيغ األب واألـ وما بيغ األب وأوالده وما بيغ األـ وأوالدىا شيء مغ صشع هللا عد وجل، 

 دعيا في قمػب اآلباء. ىي رحسة هللا أودعيا في قمػب األميات، ىي محبة هللا أو 
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 مغ أراد أف يحافع عمى ود زوجتو عميو أف يتجشب الدخخية مغ أميا و أبييا: 

إذا أراد الدوج أف يدخخ مغ أـ زوجتو يحصع زوجتو، 
كسا أف أمو مقجسة عشجه أميا مقجسة عشجىا، برخؼ 
الشطخ عغ أخصائيسا، ىحا مػضػع آخخ، أنت أحيانًا 

ال تعجب بترخفاتيع والؤؾ ألمظ وأبيظ لكغ قج 
مػضػع آخخ، لكغ أنت مشيسا، ليع رعاية، ليع حق 
البخ، الدوج حيشسا يتصاوؿ عمى أـ زوجتو أو عمى 
والج زوجتو يحصع زوجتو لساذا ؟ ألنو أبػىا وألنيا 
أميا، وىػ زوجيا، فبصػلة األزواج أف يزعػا 

دتصيع أف تقصع فتاًة عغ أميا وأبييا، في خصػشًا حسخاء أماـ عائبلت زوجاتيع، تبقى الدوجة عمى مػدة ولغ ت
أزواج بحسق ما بعجه حسق يسشعػىا مغ زيارة أميا أو يسشعػا أميا مغ زيارتيا، ماذا فعل بدوجتو ؟ كيف تخيج أييا 
 الدوج أف تحبظ زوجتظ ؟ رّد نفدي عشيف ججًا، كيف تشتطخ أف تحبظ زوجتظ وقج أصبتيا بأقجس ما عشجىا ؟

حه الدوجة وقج شعشتيا بالطيخ حيشسا شعشت بأبييا ؟ أنا ال أتحجث اآلف عغ أف األب كيف تحب أف تػاليظ ى
واألـ عمى صػاب أو عمى خصأ، قج يكػناف عمى خصأ لكغ أنت يجب أف تعامل والج زوجتظ وأـ زوجتظ كسا 

 تعامل أباؾ وأمظ. 

 يشبغي عمى الدوج أال يقصع زوجتو عغ أميا وأبييا ولػ كاف ىشاؾ خصأ:

شت أقػؿ دائسًا ىشاؾ أب أنجبظ، وأب زّوجظ، أنا ك
وىشاؾ أب دّلظ عمى هللا، فيحا األب والج الدوجة 
اعتشى بابشتو عذخيغ عامًا، اعتشى بحجابيا وثقافتيا، 
 ثع قجميا لظ ىجية لو حق عميظ.األستاذ عبلء: 
سيجؼ مغ يدسع اآلف ويذاىج قج يتداءؿ وىػ يسارس 

مغ زيارة أىميا،  ىحه السدألة أنشي أنا مشعت زوجتي
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 أبييا، أميا، نتيجة ترخفات ىحه الترخفات أنا جعمت مغ مشع الديارة كحخز ماذا نقػؿ لو ؟ 

أزور أىميا وأنا معيا، ىػ يتػقع تػجييات معيشة سػؼ تبث مغ قبل األـ لدوجتو الحل أنا أزورىع كل أسبػع أنا 
، ال يشبغي أف أقصعيا عغ أميا وأبييا ولػ كاف في وىي معًا، لغ يدتصيعػا في حزختي أف يقػلػا شيئًا، ىحا حلّ 

خصأ، الخصأ يرحح، الخصأ يعالج، أما مبجأ قصيعة األـ عغ أميا وأبييا خصأ أكبخ مغ أؼ خصأ آخخ يشتج عغ 
 اتراليا.

 درء السفاسج مقجـ عمى جمب السشافع: 

ىحه حالة أخخػ، قالػا: دع خيخًا عميو الذخ يخبػ. 
قجـ عمى جمب السشافع، ىحه حالة قالػا: درء السفاسج م

خاصة إذا يسكغ أف تكػف ىحه الرمة سببًا لفداد 
بيتظ، يجب أف تقشع زوجتظ أواًل بأف ىشاؾ خصخ مغ 
زيارتظ ألىمظ، البصػلة باإلقشاع القسع ال يججؼ، أنا 
أرػ دائسًا األزواج إما أف يقسع وإما أف يقشع، البصػلة 

قتشا، تفدج بيتشا، أف تقشعيا أف ىحه األفكار تفدج عبل
تفدج تخبيتشا ألوالدنا، تفدج سعادتشا، تفدج سبلمتشا، 

نحغ لدشا مكمفيغ أف نكػف أوصياء عمى اآلخخيغ، فأنت حيشسا تقشع زوجتظ وأنا أرػ في األعع األغمب إذا كاف 
فيفة ججًا، أنا كل الدوج محدشًا لدوجتو تقشع بكبلمو، وتدتجيب لو، وىي تبادر فإذا جاءت السبادرة مشيا السذكمة خ

ما جئت إليكع أفدجتع عبلقتي مع زوجي، أنا سأبتعج عشكع قميبًل بالياتف أشسئغ عغ صحتكع بالياتف مسكغ، 
 شبعًا ىحه حالة نادرة.
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  اإلدارة تقتزي أف تقشع الحيغ حػلظ ال أف تمدميع بسا تخيج: 

أريج دائسًا، عمسػا وال تعشفػا، أنا مع اإلقشاع ولدت مع 
القسع، أحيانًا اإللو العطيع لسا أمخنا أعصى التعميسات، 

 سخ في التخبية رائع:

ـُ َكَسا ُكِتَب َعَمى الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمُكْع  َيا ﴿ ُكِتَب َعَمْيُكُع الرِّ
 (﴾183َلَعمَُّكْع َتتَُّقػَف )

 )سػرة البقخة( 

 

ُخُىْع   ( ﴾113َوُتَدكِّيِيْع ِبَيا َوَصلِّ َعَمْيِيْع ِإفَّ َصاَلَتَظ َسَكٌغ َلُيْع )﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ

 ) سػرة التػبة(

السصمق الحؼ كغ فيكػف، زؿ فيدوؿ، أعصاؾ األمخ مع التعميل، أنت ال تعصي األمخ مغ دوف تعميل، أنت لسا 
لة القيادة الحكية في السجارس، في تعصي التعميل تجعل الصخؼ اآلخخ ما ىػ مأمػر تجعمو شخيكًا بالقخار، بصػ 

الجامعات، في السؤسدات، مغ إدارة األعساؿ أف تجعل ىحا الحؼ معظ شخيكًا لظ في اتخاذ القخار ال تجعمو متمقيًا 
لمقخار، يػجج فخؽ كبيخ ججًا، أنت إذا بيشت لو السذكمة، وأبعادىا، واألخصار الشاجسة عشيا، تبشى معظ ىحا القخار، 

عة، ونفحه بكخامة، ونفحه بخوحو ال بشرو، فأنا أعج اإلدارة تقتزي أف تقشع الحيغ حػلظ ال أف تمدميع ونفحه عغ قشا
 بسا تخيج.

ىحا إذا كاف مغ الدوج، وىحه الرػر غالبة عمى أف تكػف مغ الدوجة تجاه عائمة زوجيا، ىشالظ تدسح لي أف 
و، وتكدخ رجل أىل زوجيا عغ البيت، ماذا أبحث بالتعبيخ العامي زوجة قاشػعة، يعشي تقصع زوجيا عغ أىم

 نقػؿ في ىحه الحالة ؟ 
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 الدوجة العاقمة تدعى لتكػف العالقة بيغ زوجيا وأىمو عالقة شيبة تشعكذ عمييا استقخارًا: 

تخدخ زوجيا، ألف اإلنداف حيشسا يعق أىمو 
يزصخب، ىحا يعػد عمييا، الدوجة العاقمة تدعى 

وأىمو عبلقة شيبة، إف ىحه لتكػف العبلقة بيغ زوجيا 
العبلقة الصيبة تشعكذ عمييا استقخارًا وراحة نفدية، 
فإذا جيجت في قصع زوجيا عغ أىمو اضصخب الدوج 
لع يعج شبيعيًا، أصبحت ردود فعمو قاسية ججًا، صار 
ألتفو سبب يثػر، عشجه خمل داخمي، أحيانًا نجج في 
تشا، خمل داخمي عسيق ججًا قج ال نشتبو لو وراء قدػ 

وراء التصاوؿ، وراء الكمسات القاسية، وراء االضصخاب، وراء سخعة اتخاذ القخار، ىحا كمو وراءه اضصخاب داخمي، 
اإلنداف لػ كاف عشجه صحة نفدية، متػازف ىادغ، قخاره ىادغ، ترخفو معقػؿ، ردود فعمو معقػلة، متدنة، أما لسا 

لي عشجه مغ مكانة ؛ ىػ يدتجيب لي إرضاء لي لكششي أنا أقصع زوجي عغ أىمو وأستصيع أف أفعل ذلظ لسا 
أوقعتو في اضصخاب، أوقعتو في انييار داخمي، ما يشتج عغ ىحا االنييار الجاخمي مغ آالـ انعكذ عمييا، أنا 
أقػؿ مغ ذكاء الدوجة أف تدعى لحدغ عبلقة زوجيا بأىمو، ومغ ذكاء الدوج أف يدعى لحدغ عبلقة البشت مع 

 ط.أىميا مع الزػاب

 مغ بشت عالقة متػازنة بيغ الدوج و أىمو أبعجت زوجيا و أوالدىا عغ العقػؽ: 

ىحه زوجة ال تقجر بثسغ لكشيا ذكية ججًا وعاقمة ججًا، ىحه مبادغ ثابتة بالحياة الدوجية، ىحا االبغ ليذ مغ شجخة، 
بسا ىػ مألػؼ، أنا أوضفو ليذ مغ الحائط، لو أب وأـ، لو أخػة، فحيشسا أقّخ بسا ىػ فصخؼ، بسا ىػ شبيعي، 

 لسرمحتي.
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 أكثخ مذاكل األسخ تتأتى مغ تجخل اآلباء واألميات مغ كال الصخفيغ: 

الحقيقة إذا كاف األب واألـ ناضجيغ يتخكاف أوالدىسا مع أىميع عمى ما يخيجوف، ال يتجخمػف، أحيانًا تتجخل األـ 
عسخؾ سبعيغ سشة، ىي عسخىا ثساني عذخة سشة، ليا بػضع األثاث في بيت ابشيا، ليا أذواقيا، الدوجة أنت 

أذواقيا ىحا بيتيا، تججىا تتجخل في كل شيء، ىحا التجخل يخمق مذكبلت كبيخة، أنا حيشسا أتجخل ألغي شخرية 
 الدوجة لساذا قاؿ هللا عد وجل دقق أستاذ عبلء:

 ( ﴾1﴿ اَل ُتْخِخُجػُىغَّ ِمْغ ُبُيػِتِيغَّ )

 (2)سػرة الصبلؽ: اآلية

لساذا عدؼ البيت في القخآف لمدوجة مع أنو ممظ 
الدوج ؟ عدؼ إلييا إشخافًا، الدوج يحقق ذاتو في 
عسمو، لو مجاالت عجيجة يحقق ذاتو فييا، أما الدوجة 
أيغ تحقق ذاتيا ؟ في بيتيا، في تختيبو، في تشطيسو، 
في إدارتو، في مسمكتيا، لحلظ ندب البيت في القخآف 

 ندبة تسمظ بل ندبة إشخاؼ، الكخيع إلى الدوجة ال
فأنا أرػ أف األب العاقل ال يتجخل في تفاصيل حياة 
ابشو مع زوجتو إال إذا كاف في خخوج عغ مبجأ، عغ 
قيسة، عغ سسعة عائمة، عغ اتجاه، عشجئح تجخمو تجخبًل مذخوعًا، تجخبًل يذكخ عميو، أما لو نسط خاص بتختيب 

 خاص بتختيب البيت، ىحه األشياء ال أتجخل بيا.  األثاث، نسط خاص بالصعاـ والذخاب، نسط

 الدوجة العاقمة تخضي أىميا مغ شخؼ وتخضي زوجيا مغ شخؼ آخخ:

 .أنا بحكع عسمي في الجعػة أكثخ مذاكل األسخ تتأتى مغ تجخل اآلباء واألميات مغ كبل الصخفيغ
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أحيانًا أقخباء الدوج، أحيانًا أقخباء الدوجة، األـ 
أحيانًا، أستاذ عبلء عشج اإلنداف حاجة اسسيا تأكيج 
الحات، ىي أـ، ابشتيا تدوجت أصبحت تابعة لدوجيا 

 .كأنيا خدخت 

فحيشسا تأمخ ابشتيا أف تفعل مع زوجيا كحا وكحا 
تذعخ أنيا ما زالت مديصخة وأف زوج ابشتيا بيجىا، 

قػؿ البشت غيخ الشاضجة تدتجيب لزغػط وأنا أ
األـ أو األب عمى زوجيا فتغجو غبية، ىحا البيت 

بيتظ، وىحا الدوج زوجظ، وليذ مغ رجل أقجس عشجؾ مغ زوجظ ىحا بشز كبلـ الشبي عميو الربلة والدبلـ 
 حيشسا سئل: 

 ((اء حقًا عمى الخجل ؟ قاؿ: أمولشد)) َمغ أعطع الخجاؿ حقًا عمى السخأة ؟ قاؿ: زوجيا، فمسا سئل: َمغ أعطع ا

 ] الجامع الرغيخ عغ عائذة بدغ فيو ضعف [

فيحا تػجيو نبػؼ، فأنا حيشسا أرػ زوجة عاقمة ججًا، مريخىا مع زوجيا، سعادتيا مع زوجيا، تألقيا مع زوجيا، 
خضي زوجيا تتمصف مع أىميا ال تدعجيع لكغ ال تدتجيب ليع، وقج تدمظ شخيقًا فيو ذكاء تخضييع مغ شخؼ وت

 مغ شخؼ. 

 عمى الدوج أال يدخؼ في مجح زوجتو أماـ أمو: 

اإلنداف حيشسا يتقجـ بالدغ يشذأ حاالت أنا أسسييا تقمرًا عقميًا، أو أسسييا ثبات عمى شيء غيخ صحيح، أنا 
 أعحر أب متقجـ بالدغ أو أـ متقجمة بالدغ أنا يجب أف أدارييا ال أف أجابييا.
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 أحج أكبخ أسباب الخيانة الدوجية ىػ غياب الدوج الصػيل عغ البيت: 

وهللا لئبل أكػف مبالغًا أنا عشجؼ دراسة مؤصمة 
وعسيقة ججًا أنو أحج أكبخ أسباب الخيانة الدوجية ىػ 
الغياب الصػيل، كمسة قاسية وخصيخة، أحج أكبخ 
أسباب الخيانة الدوجية ىػ الغياب الصػيل، السخأة 

أستاذ عبلء تخيج مغ يؤنديا، مغ يبلشفيا، مغ إندانة 
يثشي عمى جساليا أحيانًا، مغ يثشي عمى إدارة بيتيا، 
مغ يثشي عمى شبخيا، مغ ليا غيخ زوجيا، ىل ليا 
غيخ زوجيا يقجر وضعيا ؟ أحيانًا يحىب قبل شخوؽ 

، ىحا إنداف ؟ ال يحكي معيا كمسة، ال يدأليا عغ صحتيا،  الذسذ، يأتي الداعة الثانية عذخة عمى الصعاـ والشـػ
ال عغ أوالدىا، ال يدسع ليا، أحيانًا الشبي عميو الربلة والدبلـ سسع لمديجة عائذة فتخة شػيمة عغ أبي زرع وأـ 
زرع، وحجثتو عغ شجاعتو وكخمو، لكشيا تأسفت أشج األسف حيشسا أعمستو في الشياية أنو شمقيا، فكاف عميو 

 قاؿ ليا: أنا لظ كأبي زرع ألـ زرع، غيخ أني ال أشمقظ. الربلة والدبلـ رفيقًا بيا، ف

 السخأة إندانة تخيج مغ يؤنديا و يالشفيا: 

ىحه الدوجة تاركيا أنت ثساني ساعات وحجىا في البيت، رتبت، نطفت، شبخت، غدمت، اعتشت بأوالدىا، اآلف 
قة الجشدية، ىي بحاجة مغ يقجرىا تشتطخ زوجيا، ليا حاجة عشج الدوج أستاذ عبلء، حاجة عاشفية، اتخؾ العبل

هللا يعصيظ العافية، هللا يخمي لي إياِؾ، ماذا تكمفظ ىحه الكمسات ؟ تخػ مؤلت قمبيا سعادة ولػ ربع ساعة، أنا 
عشجؼ قاعجة إف لع ترِغ إلى زوجتظ بالحج األدنى عذخيغ دقيقة كل يـػ تشذأ مذكمة، ال يتكمع معيا و ال كمسة، 

، أىػ دابة ؟الجخائج، األخبار، ال  عذاء، الشـػ
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مذكمة كبيخة، أحيانًا أنت في السكتب اترل بيا الداعة العاشخة كيف حالظ يمدمظ شيء، اتراؿ، الحياة كميا 
ذكاء، إما أف يعير بحكائو أو بإيسانو، أحيانًا سافخ يأتي الداعة العاشخة، صارت الداعة الحادؼ عذخ، قل ليا 

ا إندانة تشتطخؾ، االتراؿ ولػ ىاتفيًا، أحيانًا تدافخ خبخىا مختيغ ثبلثة، إنظ متأخخ، يػجج سبب قاىخ، شسئشي
 أياـ وال ىاتف، أخبخىا مخة، يمدمظ شيء ؟ كيف األوالد بخيخ ؟

 األستاذ عبلء: 

 عشجما ال تجج ليحه الداحة العاشفية مغ زوجيا ما يدقييا سػؼ تبحث عسغ يدقييا. 

 الدواج فغ: 

أنو بحياتو ما تكمع معيا وهللا اليـػ اتراؿ ىاتفي 
كمسة لصيفة، ذىبت إلى الصبيب تكمع معيا كمسة 
لصيفة تعمقت بو، سبب تعمقيا بالصبيب أنو تكمع معيا 
كمسة لصيفة، ىي يجب أف تدسعيا مغ زوجيا ىحه 
الكمسة، أستاذ عبلء أنا عسمي بالجعػة أتمقى مئات 
االتراالت واضع يجؼ عمى السذكمة، يعشي زوج ال 

وال يشصق بكمسة شيبة، وال يبتدع، وكل قدػتو يتكمع، 
وتجيسو لدوجتو، وكل نعػمتو ألصجقائو أو أىمو، ىحا 

زوج لغ يشجح في عبلقتو مع زوجتو، أنا عشجؼ قرز وهللا تبكي الحجخ وهللا يشجػ ليا الجبيغ، إىساؿ، زوجة 
مسة ثشاء، كمسة محبة، عّبخ عغ صالحة مدتقيسة مؤمشة شاىخة تخجمظ ماليا مشظ نريب، تقػؿ ليا كمسة شيبة، ك

محبتظ ليا، في مذكمة كبيخة، الحقيقة الدواج فغ والحؼ يدعج بدوجتو، أنا أقػؿ الحب بيجؾ، بيجؾ أف ترشعو 
 صشاعة.
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 بصػلة اإلنداف ال أف يكػف ليشًا فيعرخ و ال قاسيًا فيكدخ: 

مديب األمػر، البصػلة أف تقع في حيخة  سيل ججًا أف تكػف قاسيًا، ال تحتاج إلى بصػلة، و سيل ججًا أف تكػف 
 تحبظ إلى درجة محىمة وتخذاؾ إلى درجة محىمة، أف تسدظ العرا مغ نرفيا، دائسًا التصخؼ صعب.

ال تكغ ليشًا فتعرخ أو قاسيًا فتكدخ، إف أردت أف 
تصاع فائسخ ما يدتصاع، فأنت حيشسا تجاوزت حجىا 
وف سكت، أعخضت عشيا إلى حيغ، أدبتيا أنت مغ د
سباب، مغ دوف رفع صػت، حيشسا تجاوزت حجىا 
سكت، سكػتظ مػقف، رسالة، انتبيت ىي، وحيشسا 
تجاوزت أنت حجؾ معيا ىسجت لع تتكمع أيزًا 
رسالة، يسكغ أف أبعث رسالة وأتمقى رسالة مغ دوف 
كبلـ، فمسا ىي تتجاوز حجىا سكت أنت لظ مكانتظ 

زًا ىشاؾ خصػط حسخاء، أنا لسا أرػ مػدة أقابل السػدة بسػدة، وىشاؾ خصػط حسخاء، ولسا ىي تتجاوز حّجىا أي
وججت في تجاوز اعسل شخيقة معيشة، أبمغ رسالة، دائسًا التداىل سيل والقدػة سيمة، بيشيسا يحتاج إلى جيج كبيخ 

 ودائسًا الفزيمة وسط بيغ شخفيغ.

 الغياب الصػيل سبب أساسي في الذقاؽ الدوجي:

انًا، إذا لع يكغ ىشاؾ روادع ديشية، ال يػجج قيع أخبلقية، إذا في تخبية غيخ عسيقة، ىػ في قج يشتيي إلى خيانة أحي
 تفمت شجيج وغائب عغ البيت ليبًل نيارًا يكػف ىػ الدبب في ىحه السدألة.
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 أسخار الدوجية ال يسكغ أف يفزى بيا دائسًا: 

كل لداف، في زوجة فزاحة، في زوجة ستيخة، شيء مؤلع إلى درجة غيخ معقػلة أف تكػف أسخار الدوجية عمى 
 .وصف السخأة السؤمشة بأنيا ستيخة والشبي عميو الربلة والدبلـ أثشى عمى الدوجة الدتيخة

يػجج لمبيت حخمة، أنا أرػ أف ىشاؾ أسخار يجب أال 
يعمسيا أحج، ال أـ الدوجة وال والج الدوجة وال أـ 

تبقى في  الدوج وال والج الدوج، ىحه أسخار يجب أف
البيت، فكمسا كاف الدوجاف عمى فيع عسيق وعمى 
نزج كبيخ جعمػا مشصقة مغ السعمػمات ال يسكغ أف 

 يفزى بيا.

 

  االحتخاـ الستبادؿ بيغ الدوج و الدوجة مصمػب دائسًا: 

أحيانًا تؤدب ابشظ بجافع محبتظ لو، ورحستظ، 
وحكستظ، وفزمظ عميو، يقبل ىحا التأديب وقج يبقى 

مػدة عالية معظ، أما إذا أىشتو أماـ صجيقو عمى 
يسكغ السذكمة ضخب مميػف صارت، ىحا مبجأ عاـ 
أنا أرػ أف تػجو لمدوجة كمسة قاسية أماـ أىميا، أو 
أماـ أقخبائيا، أو أماـ أوالدىا، أو أماـ بشاتيا، ىحا 
عسل خصيخ ججًا، ىحا عسل يدبب مزاعفات كثيخة، 

عشيفًا، يدلدؿ  كسا تفزمت قبل قميل يخضيا رضاً 
 كيانيا.

 



الدوجة أو عجـ احتخاـ الدوجة لعائمة الدوجعجـ احتخاـ الدوج لعائمة ( : 8-6الباب الثاًي : الفصل الرابع : الذرس )   Page 615 

لحلظ اإلنداف يجب أف يحتـخ اآلخخ، اإلنداف ال يعير بالخبد فقط، كمسة الديج السديح ليذ بالخبد وحجه يحيا 
اإلنداف، أنا أحزخ أكل شيب، تتسشى مشظ كمسة شيبة وأف تحتخميا وأف تأكل أخذغ الصعاـ، أستاذ عبلء 

ده الفخدؼ، بحاجة إلى زوجة حفاضًا عمى الشػع، ىػ بحاجة إلى اإلنداف بحاجة إلى أف يأكل حفاضًا عمى وجػ 
 كخامتو أف تكػف مرػنة، بحاجة إلى تأكيج الحات، بحاجة إلى أف يعير حياة فييا احتخاـ متبادؿ. 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : الكحب أحج أسباب الذقاؽ الدوجي8-7الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 عجـ اجتساع اإليساف مع الكحب: 

 سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى 

ىشاؾ أشياء متشاقزة، وىشاؾ أشياء متعاكدة، 
الستعاكدة تجتسع والستشاقزة وجػد أحجىا يشقس وجػد 
اآلخخ، أنا مسكغ أشمي الججار بأبيس وأسػد كالشسط 
الذامي القجيع، فاألبيس واألسػد يمتقياف ويجتسعاف في 

عاف وجػد ججار واحج، لكغ الزػء والطبلـ ال يجتس
الزػء يمغي وجػد الطبلـ، ووجػد الطبلـ يمغي وجػد 
الزػء، أؤكج لظ بكل صخاحة وبكل إصخار أف اإليساف 
 والكحب ال يجتسعاف الجليل ورد في بعس األحاديث:

 )) ُيْصَبُع اْلُسْؤِمُغ َعَمى اْلِخاَلِؿ ُكمَِّيا ِإالَّ اْلِخَياَنَة َواْلَكِحَب (( 

 ُأَماَمَة[] أحسج َعْغ َأِبي 

ىشاؾ مؤمغ أنيق ججًا، مؤمغ أقل أناقة، مؤمغ اجتساعي، مؤمغ يسيل إلى الجمػس في البيت، مؤمغ مخح، مؤمغ 
 يأخح وضع الييبة الدائجة، ىحه كميا شباع مقبػلة:

 )) ُيْصَبُع اْلُسْؤِمُغ َعَمى اْلِخاَلِؿ ُكمَِّيا ِإالَّ اْلِخَياَنَة َواْلَكِحَب (( 

 ي ُأَماَمَة[] أحسج َعْغ َأبِ 

 فإذا كحب وخاف ليذ مؤمشًا أصبًل.
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 الكحب ييجـ الثقة بيغ الدوجيغ:

لحلظ ما مغ شيء ييجـ الثقة بيغ الدوجيغ، اإلنداف 
يعير بالثقة، الثقة كشد، أحيانًا إنداف يكػف غشيًا بثقة 
الشاس بو، تكػف الدوجة قػية شخريتيا كثيخًا ألف 

يتصخؽ إليو الذظ زوجيا واثق بيا، كبلميا عشجه ال 
إشبلقًا، فأية زوجة تبجأ بالكحب تشتيي عشج زوجيا، 
وتشتيي عشج أوالدىا، وتعمع أوالدىا الكحب، ال بالتمقيغ 

 بل بالسسارسة وىحا أخصخ مغ التمقيغ.

لحلظ الدوجة التي تكحب تخدخ زوجيا، والدوج الحؼ يكحب يخدخ زوجتو، والكحب معػؿ ييجـ الدعادة الدوجية، 
استثشاء لػ أنيا سألتو أتحبشي ؟ وكاف حبو ليا ليذ كامبًل فاتخًا، ما كل بيت يبشى عمى الحب الجامح، لكغ في 

الحب الراعق، فإذا قاؿ ليا وأكج ليا أنو يحبيا مغ أعساؽ أعساقو ىحا كحب لكشو مصمػب، ىي تصسئغ عمى 
عائذة: كيف حبظ لي ؟ يقػؿ ليا كعقجة محبتو ليا، شبعًا الشبي عميو الربلة والدبلـ لو وضع آخخ سألتو الديجة 

 الحبل، تدألو مغ حيغ آلخخ: كيف العقجة ؟ يقػؿ: عمى حاليا.

ىحا وضع ثاف ال عبلقة لو بسػضػعشا، مػضػعشا إذا ما كاف الحب كسا يشبغي ىػ عّبخ عشو كسا يشبغي يكػف 
الدىا يقجـ ليا كل شيء، والحياة فييا ذكيًا ججًا، يكػف حكيسًا ججًا، لػ أنو سأليا أتحبيششي ؟ ىػ زوجيا وأبػ أو 

متاعب، وفييا ابتبلءات، فقالت وهللا أحبظ مغ لي غيخؾ، ما كحبت عشج هللا مع أف الػاقع ليذ كحلظ، لكغ أنا 
أتألع ألسًا شجيجًا مسغ يفيع الكحب عمى الدوجة باألسعار، تكذفظ، تصمع كحاب، ليذ ىحا السجاؿ، أحيانًا تحب أف 

ليا، شسئشيا، وأحيانًا يحب الدوج أف يصسئغ عمى محبة زوجتو لو. األستاذ عبلء: كأف جخت تصسئغ عمى محبتظ 
 حادثة لديجنا عسخ.
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 مغ أنجب أوالدًا عميو أف يزع حطو تحت قجمو مغ أجل أوالده: 

سيجنا عسخ قاؿ ما كل بيت يبشى عمى الحب، في 
بيت يبشى عمى السرمحة في أوالد، نخيج أف نخبي 

عمسيع، يربحػا أبصاؿ السدتقبل، ىحه أوالدنا، ن
رسالة، أنا أقػؿ دائسًا كمسة حيشسا يشجب الدوجاف 
األوالد يجب أف يزعا حطػضيسا مغ بعزيسا تحت 
قجمييسا، حيشسا يشجباف األزواج األوالد يشبغي أف 
يزعا حطػضيسا مغ بعزيسا تحت أقجاميسا مغ 
 أجل أوالدىسا، أنا أقػؿ كمسة أخخػ مغ خبلؿ معاناة

شػيمة في الجعػة ما رأيت شبلقًا حمت بو السذكمة، بل بجأت بو السذكمة شبعًا إذا في أوالد، أنا أقػؿ إذا ما في 
أوالد مػضػع ثاف، بل بجأت بو السذكمة، فمحلظ ما كل بيت يبشى عمى الحب الرارخ، قالػا لػ أف روميػ تدوج 

 جػليت لصمقيا بعج حيغ.

 يغ الدوجيغ تػقفت الحياة: الحب الجارؼ الرارخ إذا استسخ ب

لي رأؼ ثاف لػ أف ىحا الحب الجارؼ الرارخ يدتسخ 
تقف الحياة، لحكسة بالغة بالغة بالغة الحخارة بيغ 
الدوجيغ بالخصبة معقػؿ لكغ عمى شػؿ ليذ معقػلة، 
نخيج أف نبشي حياتشا، نخبي أوالدنا، نذتغل، نعسل 
إنجازًا لؤلمة، يربح عشجؾ أىجاؼ ثانية، الحب مػجػد 

 مدتحيل يدتسخ.  أما الحب الستأجج ىحا
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 مغ كحب مخة فقج مرجاقيتو دائسًا: 

إذًا الكحب ييجـ الدعادة الدوجية، ما عاد واثقًا مشيا، السذكمة أف اإلنداف يكحب مخة، لكشو أفقج مرجاقيتو صار لػ 
 صجؽ مميػف مخة يتيع بالكحب، ىحه مذكمة، إنداف كحب مخة أخحت عشو أنو يكحب، اآلف تكمع صػابًا في شظ، ال
يػجج تأكج، عشجما يتكمع اإلنداف كبلمًا غيخ مرجؽ ىحه مذكمة كبيخة ججًا، ىػ الدبب فزبًل، عغ تعميع الكحب 

 لؤلوالد.

أنا أقػؿ لكل إنداف في مؤسدة اقترادية أنا أتحسل مغ مػضف عشجؼ آالؼ األخصاء، لكغ ال أدعو عشجؼ دقيقة 
األخصاء، ما داـ في خصأ مبخر في سػء خبخة، سخعة  لػ كحب أو خاف، إذا كحب انتيى، مسكغ أتحسل مشو آالؼ
 اتخاذ قخار كمو مقبػؿ أما إذا كحب قرجًا أو خاف انتيى.

 الرجؽ مفتاح الشجاة:

الرجؽ مشجاة، أحيانًا يتػىع اإلنداف أف الرجؽ 
يعسل لو مذكمة كبيخة، الرجؽ يكػف مفتاح الشجاة، 

 الرجؽ لو تأثيخ الدحخ.

ْجَؽ َييْ  ، وِإف الِبخَّ ييجي ِإلى )) ِإفَّ الرِّ جي ِإلي الِبخِّ
ُجَل َلَيْرُجُؽ حتى ُيكَتب ] عشج هللا [  الجشِة، وِإف الخَّ
يقا، وِإف الكحَب ييجي ِإلى الُفُجػِر، َوِإفَّ الُفُجػَر  ِصجِّ
ُجَل ليكحُب حتى يكتَب عشَج  ييجي ِإلى الشاِر، َوِإفَّ الخَّ

 هللِا كحَّابا (( 

 ع عغ عبج هللا بغ مدعػد رضي هللا عشو صحيح[] أخخجو البخارؼ، ومدم
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 التألق عشج الدوجة مبعثو وشحشو مغ الدوج: 

أكاد أقػؿ إف الخجل يػجج بحياتو فرػؿ عجيجة مشيا  
زواجو، مشيا عسمو، مشيا دعػتو، مشيا اختراصو، 
مشيا دراستو، ومع أف السخأة ال تقل عشو إشبلقًا لكشيا 
لحكسة بالغة بالغة الدواج عشجىا كل فرػؿ حياتيا 
فإذا خصبت نجحت في الحياة، وحيشسا ييجدىا الدوج 

ػ وىػ ال يشػؼ ذلظ يقع في بالصبلؽ أو بدوجة أخخ 
حساقة كبيخة، ألنو خدخىا مغ دوف أف يكدب شيئًا، 
أصبحت قمقة، صجؽ أحيانًا الدوجة تكػف متألقة ججًا 
وجسيمة ججًا إذا كانت مصسئشة إلى محبة زوجيا إلييا، وأحيانًا تطيخ عػامل القمق عمى محياىا لػنًا باىتًا، تكػف 

يشسا تفقج ثقتيا بدوجيا، ىي إندانة تتألق وتكسج، تتألق وتتخاجع، فأنت حيشسا ال ليا لػف متألق ججًا يبيت لػنيا ح
 تفكخ بالدواج مغ غيخىا وال تفكخ بصبلقيا لساذا تسدح ىحا السداح ؟ أليذ ىحا السداح حساقة ؟ في ألف مػضػع.

 األستاذ عبلء: التألق عشج الدوجة مبعثو وشحشو مغ الدوج. 

 أف تذعخىا بأنظ لغ تتخمى عشيا أبجًا:  الدوجة ىجية هللا لظ عميظ

أنا حجثشي أخ، أقػؿ أخ تجاوزًا، كل حياتو ييجد 
زوجتو بالصبلؽ، قمت لو إما أف تفعل أو اسكت. يا 
أخي شمق أو اسكت، أما ال شمقت وال تدوجت غيخىا 
أنت أفقجتيا الثقة فيظ، حالة اضصخاب دائسة، صجؽ 

يت أصيل، شاب يتدوج زوجة رائعة، مدتقيسة، مغ ب
تخبيتيا عالية، ال يحمػ لو مغ أنػاع السداح إال الدوجة 
الثانية أو الصبلؽ، في مميػف مػضػع لمسداح، كأنو 
يعخؼ السشصقة الحداسة عشجىا يحب أف يدتفدىا، 

أمشيا أنا ال أتخمى عشظ مجػ الحياة، دعيا تذعخ أنيا ىي أحج أركاف البيت، ىي شخيكة حياة، ال تصمق السخأة إال 
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لمخيبة بدبب كالخيانة الدوجية أما لؤلسباب تافية ىحه أـ أوالدؾ، ىحه ىجية هللا لظ، ىحه قجرؾ عشج هللا وأنا أقػؿ 
كمسة بالحكسة تدعج بدوجة مغ الجرجة الخامدة، ومغ دوف حكسة تذقى بدوجة مغ الجرجة األولى، لحلظ قاؿ 

 تعالى:

 ا َكِثيخًا ﴾﴿ َوَمغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأوِتَي َخْيخً 

 ( 169) سػرة البقخة اآلية: 

 وسائل اإلعالـ تصخح أحيانًا قيسًا ال تخضي هللا عد وجل:

أنا أنقل كمسة قاليا أحج كبار الشقاد في األدب العخبي 
قاؿ: يحق لؤلديب )شبعًا العسل التسثيمي عسل فشي 
والقرة فغ والسدخحية فغ والسقالة فغ ( قاؿ: يحق 

الخذيمة )مدسػح لو، جدء مغ لؤلديب أف يرػر 
ميستو(، لكغ عمى نحػ نذسئد مشيا، نحتقخىا، أما إذا 

 صػرىا عمى نحػ نعجب بيا .

 
أحيانًا أسخة متفمتة فييا كل السعاصي واآلثاـ، بيت فخع ججًا، امخأة جسيمة ججًا، متبحلة ججًا مع أصجقاء زوجيا، ما 

، ىسيا أناقتيا، ىسيا زيشتيا،  ىسيا متعتيا، ىسيا أف تفتخخ بدوجيا، ىكحا رأت باألفبلـ، في عشجىا شيء محـخ
ىي عشجىا زوج مدتقيع مشزبط لو مبجأ، عشجىا خسدة أوالد، شبعًا اإلندانة حيشسا تتخمى عغ أىجافيا الشبيمة في 
مت ما الحياة قج تكػف متعة رخيرة لآلخخيغ، حيشسا نتابع ىحه األفبلـ اليابصة التي تديغ االنحخاؼ والخذيمة والتف

الحؼ يحرل ؟ ىحا يعج السثل األعمى، أؼ إندانة تػازف نفديا مع إندانة بيت فخع أربعسئة متخ مثبًل، صالػنات، 
غخؼ جمػس، وفي خادميغ أو ثبلثة، وحجائق، ىي عشجىا بيت خسدة وخسديغ متخ، كخىت زوجيا، كخىت 

ًا تعصي صػرة كاذبة غيخ صحيحة، كل مشا دخمو، كخىت أوالدىا، فأحيانًا السدمدبلت ليا آثار سمبية كبيخة جج
سافخ إلى ببلد الغخب، الحياة بديصة ججًا، بيػت عادية ججًا، فأحيانًا ىحه األعساؿ الفشية تدبب، وىشاؾ شيء 
أخصخ الذيء اآلخخ أنيا تصخح قيسًا ال تخضي هللا عد وجل، تصخح قيسًا أقدع لي رجل أنو تابع مدمدبًل قاؿ 
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ة في السدمدل الػاحج، ماذا تفعل مع السذاىجات والسذاىجيغ ؟ مذكمة كبيخة في قيع ىي ثبلث عذخة خيانة زوجي
ىػيتشا، ىي سبب تقجمشا، أنت حيشسا تحصع ىحه القيع في مدمدل، أنت حيشسا تددرؼ ىحه القيع، أنت حيشسا ترػر 

يع بيحا الذكل تكػف مغ يحسل ىحه القيع إنداف محجود، غبي، غيخ متألق، أنت حيشسا تصخح مغ يحسل ىحه الق
 أعمشت حخبًا عمى القيع التي نؤمغ بيا جسيعًا، مذكمة كبيخة.

 يشبغي عمى كل كاتب أف يرػر الخذيمة كسخض اجتساعي نذسئد مشو: 

إذا صػرت الخذيمة عمى نحػ نعجب بيا، ونقجر أصحابيا، ونصخب ليا، صجؽ وال أبالغ تتسة الشز، فإف مجتسعًا 
 خبلؿ ىحا الفغ.  بأكسمو يسكغ أف يشيار مغ

يشبغي أف أصػر الخذيمة كسخض اجتساعي، أنا أديب، كاتب مدخحي، كاتب سيشاريػ، عمى نحػ نحتقخىا، ونذسئد 
مشيا، وال نمتفت إلييا، يكػف عالج السػضػع معالجة حقيقة، لػ أنت صػرت إندانًا سارقًا كيف يعير ؟ نػع 

ة شخيقًا إلى السجج، ىحه مذكمة كبيخة ججًا، يجب أف تخيشي سيارتو، ما الحؼ فعمت مع السذاىجيغ ؟ رأيت الدخق
 إندانًا مدتقيسًا متألقًا.

 ما يأتيشا مغ الفزائيات أخصخ مغ الغدو الثقافي: 

الجكتػر راتب: وهللا أكاد أقػؿ أستاذ عبلء ىحا الحؼ 
يأتيشا مغ الفزائيات، مغ فزائيات ليدت مشزبصة 

في بالزبط، األمة إشبلقًا وهللا أخصخ مغ الغدو الثقا
بقيسيا، بسبادئيا، األمة تتساسظ بيجؼ نبيل تدعى 
إليو كيف تبشي األمة ذاتيا ؟ مغ خبلؿ مشطػمة قيع، 
فإذا حصستيا قيسة قيسة، ىشاؾ فزائيات تصخح الججل 
والذعػذة والدحخ ىحه خصيخة ججًا، الصخوحات كميا 

 غيخ عمسية. 
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 رائع ججًا في الجاليات الدػرية في جسيع أنحاء ألسانيا.كشت في ألسانيا قبل أياـ أثخ ىحه الشجوة 

 الجيل بالثقافة الجشدية الذخعية السشزبصة مغ القزايا التي تفخؽ بيغ الدوجيغ: 

األساسية، نعع، ذلظ أف هللا عد وجل أودع في اإلنداف حاجة إلى الصعاـ والذخاب حفاضًا عمى وجػده، وأودع فيو 
حفاضًا عمى الشػع، وىػ حاجة أساسية متغمغمة في أعساؽ اإلنداف، وحاجة أساسية حاجة أخخػ حاجة إلى الجشذ 

 متغمغمة في أعساؽ السخأة والخجل، الحجيث عشيا أو عجـ الحجيث ال يمغييا، ىي مػجػدة وصارخة، الجليل:

 )) ِإَذا َجاَءُكْع َمْغ َتْخَضْػَف ِديَشُو َوُخُمَقُو َفَأْنِكُحػُه، ِإالَّ َتْفَعُمػا((

]  ] التخمحؼ َعْغ َأِبي َحاِتٍع اْلُسَدِنيِّ

يا تخػ إال تفعمػا ألغيت ىحه العبلقة بيغ الحكخ واألنثى ؟ ال تمغى، تأخح شخيقًا مشحخفًا، تأخح شخيقًا شاذًا، تأخح 
 شخيقًا سفاحًا ال نكاحًا: 

 ﴿ ِإالَّ َتْفَعُمػه َتُكْغ ِفْتَشٌة ِفي اأْلَْرِض َوَفَداٌد ﴾

ىحا دافع متغمغل بأعساؽ اإلنداف، فاإلنداف حيشسا يكػف أنانيًا في عبلقتو الجشدية مع زوجتو، ويشرخؼ عشيا 
قبل أف تقزي حاجتيا كسا وجو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، ىحا الجيغ اإلسبلمي مشيج تفريمي يبجأ مغ فخاش الدوجية ويشتيي 

زي حاجتيا حخميا حقيا الصبيعي، وإذا لع تمِب حاجتو وىػ بالعبلقات الجولية، فإذا انرخؼ عشيا قبل أف تق
بحاجة إلييا حخمتو حقو الصبيعي، كع مغ بيت يشيار ألف الدوجة ال تمبي حاجة زوجيا الجشدية، وكع مغ بيت 

 يشيار ألنو ال يمبي حاجة زوجتو الجشدية. 

 أكبخ أسباب نجاح الدواج العالقة الجشدية الستػازنة الصبيعية: 

اف قخأ الذخع التفريمي لخأػ فيو ما يغشيو، لػ اشتخػ أؼ كتاب مشزبط في العبلقة الجشدية لقخأ فيو لػ إند
 تػجييات رائعة ججًا، هللا عد وجل في القخآف الكخيع قاؿ:
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ُمػا أِلَْنُفِدُكْع )  ( ﴾223﴿ َوَقجِّ

 ) سػرة البقخة(

 دوف مقجمات.أنا أقػؿ في جشذ البيائع وفي جشذ اإلنداف، جشذ البيائع مغ 

 جشذ اإلنداف مع مقجمات:

ُمػا أِلَْنُفِدُكْع )  ( ﴾223﴿ َوَقجِّ

 ) سػرة البقخة(

وأنا قخأت كثيخًا في كتب عمع الشفذ أف أحج أكبخ أسباب نجاح الدواج العبلقة الجشدية الستػازنة الصبيعية، التي 
 الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ما أخفى.تحقق ىجؼ كل واحج مغ الصخفيغ، ىحا شيء البج مغ ذكخه والشبي ذكخه، 

 الشبي ملسو هيلع هللا ىلص زوجًا ناجحًا ججًا عمسشا الشجاح حتى بالعالقة الجشدية:

 أبجًا بالقخآف:

ُمػا أِلَْنُفِدُكْع )  ( ﴾223﴿ َوَقجِّ

 ) سػرة البقخة(

لجشدية، ومشيجشا كسا قمت قبل قميل يبجأ مغ فخاش وكاف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص زوجًا ناجحًا ججًا، وعمسشا الشجاح حتى بالعبلقة ا
 الدوجية ويشتيي بالعبلقات الجولية.

ىحا كمو مصمػب أؼ كتيب صغيخ بالسكتبات مستمئة بو عغ العبلقة الجشدية بيغ الدوجيغ، كتاب مشزبط شبعًا، 
 سيجج فيو كل التػجييات التي يشبغي أف تكػف بيغ الدوجيغ.

 

 



 Page 625  الكحب أحج أسباب الذقاؽ الدوجي( : 8-7الباب الثاًي : الفصل الرابع : الذرس )

لدوجي إخفاؽ العبلقة الجشدية، مغ كمييسا، أو مغ أحجىسا، أو عجـ اىتساـ الصخؼ أحج أكبخ أسباب الذقاؽ ا
 األوؿ بالصخؼ اآلخخ، زوجًا كاف أو زوجة.

 عجـ اىتساـ الصخؼ األوؿ بالصخؼ اآلخخ يعج عجوانًا بحقيسا: 

وهللا تتديغ لو بأبيى مشطخ وال يشطخ إلييا، أو بأمذ 
بأوالدىا قرجًا، الحاجة إلييا تغيب عغ البيت، تشذغل 

شبعًا ىحا الترخؼ أنا أعجه عجواني عمى الدوج، 
والدوج حيشسا ييسل زوجتو عجواف عمى الدوجة، وىحه 
ناحية خصيخة ججًا أنأ أشكخؾ عمى أنظ جخؤت 

 وتكمست بيا.

 

 وهللا حيشسا تدتصيع الدوجة أف تمبي حاجة زوجيا ليذ الحاجة الجشدية فقط حاجة زوجيا إلى أف تكػف أنيقة
)الخوحية( متديشة، أف تكػف أنيقة، أف تمبذ ثيابًا عرخية يخاىا بالصخيق، وهللا ىي في أعمى عبادة، الرحابية 
كانت قبل أف ترمي قياـ الميل تقػؿ لو ألظ بي حاجة ؟ تدتأذنو، ألنيا حيشسا تعبج ربيا وتيسل حاجة زوجيا إنيا 

بيا تدألو قبل أف ترمي الميل ألظ حاجة بي ؟ ىكحا تعتجؼ عميو فحتى يقبميا هللا في الربلة يتجمى عمى قم
 الرحابيات 

َمِسيَُّة، َوَكاَنْت ِعْشجَ  ُعْثَساَف ْبِغ َمْطُعػٍف،  )) َدَخَمْت َعَميَّ ُخَػْيَمُة ِبْشُت َحِكيِع ْبِغ ُأَميََّة ْبِغ َحاِرَثَة ْبِغ اأْلَْوَقِز الدُّ
َعَمْيِو َوَسمََّع َبَحاَذَة َىْيَئِتَيا، َفَقاَؿ ِلي: َيا َعاِئَذُة، َما َأَبحَّ َىْيَئَة ُخَػْيَمَة أ َقاَلْت:  َقاَلْت: َفَخَأى َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَُّ 

َنْفَدَيا،  َلَيا، َفَتَخَكتْ َفُقْمُت: َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، اْمَخَأٌة اَل َزْوَج َلَيا، َيُرػـُ الشََّياَر، َوَيُقػـُ المَّْيَل، َفِيَي َكَسْغ اَل َزْوَج 
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِإَلى ُعْثَساَف ْبِغ َمْطُعػٍف َفَجاَءُه، َفَقاَؿ: َيا ُعْثَساُف، َأَرْغَبًة  َوَأَضاَعْتَيا، َقاَلْت: َفَبَعَث َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ

ـُ َوُأَصمِّي، َوَأُصػـُ َوُأْفِصُخ، َوَأْنِكُح َعْغ ُسشَِّتي ؟ َقاَؿ: َفَقاَؿ: اَل َوَّللَِّ َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، َوَلِكْغ ُسشَّتَ  ي َأَنا َظ َأْشُمُب، َقاَؿ: َفِإنِّ
ا، َوِإفَّ لِ  ا، َوِإفَّ ِلَزْيِفَظ َعَمْيَظ َحقا ا، َفُرْع الشَِّداَء، َفاتَِّق َّللََّ َيا ُعْثَساُف، َفِإفَّ أِلَْىِمَظ َعَمْيَظ َحقا َشْفِدَظ َعَمْيَظ َحقا

 َصلِّ َوَنْع (( َوَأْفِصْخ، وَ 
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 ] أحسج َعْغ َعاِئَذَة[

)) وجاءت في اليـػ التالي عصخة نزخة، فدألتيا الديجة عائذة، ما الحي حرل ؟ قالت: أصابشا ما أصاب 
 الشاس (( 

 ] الصبخاني عغ أبي مػسى األشعخؼ [ 

 والحسج  رب العالسيغ 
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الجاخمي أحج أسباب الذقاؽ العالقة الستبادلة بيغ الشجاح الخارجي والفذل ( : 8-8الجرس )
 الدوجي

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 يدسى نجاحًا إذا كاف جدئيًا:الشجاح ال يسكغ أف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الراد الػعج األميغ. 
أستاذ عبلء جداؾ هللا خيخًا عمى ىحا السػضػع، مغ الثابت أف الشجاح ال يسكغ أف يدسى نجاحًا أصبًل إذا كاف 

في حياة اإلنداف، عبلقتو مع ربو، معخفة، انزباشًا، تقخبًا، إحدانًا لخمقو، سيجنا  جدئيًا، ألف ىشاؾ أركاف أربعة
 عيدى بالقخآف الكخيع ورد عمى لدانو:

َكاِة ) اَلِة َوالدَّ  ( ﴾31﴿ َوَأْوَصاِني ِبالرَّ

 ) سػرة مخيع (

حخكة نحػ هللا عد وجل، تعبجًا ومحبة وإقبااًل 
وحخكة نحػ الخمق  وانزباشًا وتفانيًا وإخبلصًا وتػكبلً 

إحدانًا، وكأف ىاتيغ الكمستيغ لخرتا الجيغ كمو 
معخفة بالحق وإحداف إلى الخمق، فأوؿ محصة كبيخة 
ججًا في حياة اإلنداف أف يعخؼ ربو، فإف عخفو عخؼ 
كل شيء وإف سمست عبادتو سمع كل شيء، لحلظ 
ىحه السحصة األولى، لكغ ىػ إنداف يعير في بيت 

تو، لو أوالد جدء مشو، قجره شاء لو زوجة شخيكة حيا
أـ أبى، زوجتو وأوالده السحصة الثانية، السحصة الثالثة عسمو، مكاف رزقو، كدب رزقو، تأكيج شخريتو، تفػقو في 
الحياة، السحصة الخابعة صحتو، الشقصة الجقيقة ججًا أف أؼ خمل في أحج ىحه السحصات األربع يشدحب عمى 

لسسكغ أف يكػف خمبًل في إحجاىا دوف أف يؤثخ عمى البقية أقػؿ ىشاؾ نجاح جدئي، السحصات الثبلث ولػ أنو مغ ا
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لػ أف باإلمكاف أف خمل في عبلقة اإلنداف مع ربو، أو خمل في عبلقتو مع أىمو وأوالده، أو خمل في عبلقتو مع 
ؿ يسكغ أف عسمو أو مع صحتو، إف كاف الخمل في إحجػ ىحه السحصات ال يشدحب عمى السحصات األخخػ أقػ 

ندسي الشجاح جدئيًا إذا كاف الشجاح جدئيًا يسكغ أف ندسيو نجاحًا، ولكغ اعتقادؼ الجاـز مع التجارب والتأكيجات 
 العمسية أف أؼ خمل في أحج ىحه السحصات سيشدحب عمى السحصات األربع. 

 مغ ساءت عالقتو مع ربو ساءت عالقتو مع كل الشاس مغ حػلو: 

إف ساءت عبلقة اإلنداف بخبو لغ يكػف أخبلقيًا في 
بيتو، لغ يكػف مخبيًا يبحث عغ لحتو، ردود فعمو 
قاسية ججًا، ييسل أوالده، ال يقيع لدوجتو مكانة 
إشبلقًا، لػ أىسل عبلقتو مع ربو لغ يتقغ عسمو، لغ 
يخمز في عسمو، ما الجافع إذا أخمز العسل، البج 

 مغ دافع. 

 

عبلقتو مع ربو ساءت لساذا يشزبط في شعامو وشخابو وبعس ما أباح هللا لو مغ شيػات ؟ ال  أخبلقية، لػ أف
يشزبط بيا يتفمت، لػ أف العبلقة مع هللا اختمت الختمت عبلقتو مع زوجتو وأوالده وبيتو وعسمو وصحتو، لػ أف 

ال يقػػ عمى العسل الرالح عبلقتو مع صحتو اختمت، صحتو وعاء حياتو، وعاء عسمو، ال يقػػ عمى العبادات، 
مثبًل ال يقػػ عمى أداء واجباتو، لػ أنو في بيتو بأعمى درجة وفي عسمو ميسل فدسع كمسات قاسية مغ مجيخه 
أزعجتو ألشيخ عجيجة، ىحا الحؼ وصمت إليو مغ خبلؿ تجخبة شػيمة أف السحصات األربع يجب أف تكػف كاممة 

 الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أشار إلى ىحه الشاحية:حتى ندسي ىحا اإلنداف ناجحًا في حياتو، 

 )) َخيُخُكْع َخْيُخُكْع أِلَْىِمِو ((

 ] التخمحؼ َعْغ َعاِئَذَة[
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 أخالؽ اإلنداف الحقيقة ال تعخؼ إال في بيتو: 

اإلنداف خارج بيتو يسكغ يعتشي بثيابو مغ أجل انتداع 
إعجاب اآلخخيغ، مغ أجل تحقيق نجاح في عسمو، 
مغ أجل تحقيق نجاح اجتساعي، أما في بيتو ما في 
رقابة عميو فأخبلقيتو الحقيقية في بيتو ىحا ما قالو 

 الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ا َخْيُخُكْع أِلَْىِمي (()) َخيُخُكْع َخْيُخُكْع أِلَْىِمِو، َوَأنَ 

 ] التخمحؼ َعْغ َعاِئَذَة[

 كاف عميو الربلة والدبلـ إذا دخل بيتو بدامًا ضحاكًا، 

)) أكخمػا الشداء، فػ هللا ما أكخميغ إال كخيع، وال أىانيغ إال لئيع، يغمبغ كل كخيع، ويغمبيغ لئيع، وأنا أحب أف 
 (( أكػف كخيسًا مغمػبًا مغ أف أكػف لئيسًا غالباً 

 ] ابغ عداكخ عغ عمي بدشج فيو مقاؿ كبيخ [

فأنا حتى أسسي فبلف ناجح في حياتو ال بج مغ أف أؤكج أف الشجاح يجب أف يكػف شسػليًا، يدافخ ليكدب مااًل 
غاب عغ أىمو سشة مغ دوف تخبية ألوالده، في الصخقات مع رفاؽ الدػء، زوجتو متفمتة مع الجيخاف واألحاديث 

وجج بيتو ميجمًا، معو أمػاؿ شائمة ما قيسة ىحا الساؿ عمى بيت ميجـ ؟ لحلظ قزية الشجاح يجب الفارغة، رجع 
 أف يكػف شسػليًا.
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 مغ لع يكغ فيو خيخ لسغ أنجبو لغ يكػف فيو خيخ ألحج: 

أنا أبشي عمى ىحه السبلحطة الصيبة والعسيقة أنظ ال 
أنجبو تذارؾ عاقًا لػالجيو، إف لع يكغ فيو خيخ لسغ 

 لغ يكػف فيو خيخ ألحج.

نحغ بفزل هللا ثقافة السدمسيغ االجتساعية بعبلقتيع 
مع أمياتيع وآبائيع عالية ججًا، مخة سافخ إنداف إلى 
بمج غخبي رأػ شخرًا يقف عمى نيخ الديغ ساىع 
قاؿ ما الحؼ تتسشاه ؟ قاؿ أف أقتل أبي، قاؿ لسا ؟ 

 قاؿ أحب فتاة فأخحىا مشي.

في الذاـ يدكغ خارج دمذق حتى يدوج أوالده، األب عشجنا سعادتو الكبخػ أف يييئ ألوالده نحغ يبيع بيتو 
 مدتقببًل، عشجنا عبلقات أسخية عالية ججًا. 

 السػقف العمسي لإلنداف أف يحكخ اإليجابيات و الدمبيات حتى يكػف مػضػعيًا: 

أنا أتألع تألسًا بالغًا مسا يدسى اآلف بجمج الحات، 
كل مجمذ نحـ أنفدشا، نحغ عشجنا حزارة، أحيانًا ب

عشجنا مبادغ، عشجنا قيع، عشجنا تساسظ أسخؼ، عشجنا 
حب، عشجنا رحسة بقمػبشا، فإذا إنداف شاىج تقريخًا 
في ببلده عغ بعس الببلد الستصػرة ججًا ال يشدى 
الشػاحي اإليجابية، السػضػعية إف ذىبت إلى الغخب 

مػضػعيًا، اذكخ محاسشيع ومداوئيع حتى تكػف 
اذكخ تبادؿ الدوجات، اإلباحية، الذحوذ، اذكخ كل 

 ىحا وإف جمدت في بمجؾ اذكخ الشقائز واإليجابيات، ىحا ىػ السػقف العمسي. 
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أنا الحؼ أؤكج عميو أنشا حزاريػف بقيسشا والغخبيػف متصػروف ججًا لكشيع بعبلقتيع مع الذعػب األخخػ ليدػا 
لدشا متصػريغ كسا يشبغي، أما الصخؼ اآلخخ متصػر تصػرًا محىبًل لكغ في حزارييغ، فشحغ حزاريػف لكششا 

 العبلقات العامة متػحر.

  شقاء األوالد شقاء حكسي آلبائيع: 

 آية كخيسة دقيقة ججًا قاؿ تعالى:

 ( ﴾117﴿ َفاَل ُيْخِخَجشَُّكَسا ِمَغ اْلَجشَِّة َفَتْذَقى )

 ) سػرة شو (

بالزسيخ السفخد، أما اآلية جاءت بالفعل ) تذقى ( 
بحدب الدياؽ المغػؼ: وال يخخجشكسا مغ الجشة 
فتذقيا، استشبط عمساء الببلغة أف ىحا إيجاز بميغ ألف 
شقاء الخجل شقاء حكسي لدوجتو، أنا أبشي عمى ىحه 
أعمى  السبلحطة ىحه القاعجة، شقاء األوالد شقاء حكسي آلبائيع، كشت مخة في أمخيكا إللقاء محاضخة قمت لػ بمغت

مشربًا في العالع ككميشتػف )وقتيا كاف كميشتػف(، وثخوة كثخوة أوناسيذ، وعمسًا كعمع أيشذتايغ، ولع يكغ ابشظ كسا 
 تتسشى فأنت أشقى الشاس.

أنا حيشسا أرػ أبًا ناجحًا في حياتو، أوالده متفمتػف، يأتػف بعج الداعة الثانية ليبًل ال يجخؤ أف يدأليع أيغ كشتع ؟ 
أف ىحا األب أشقى الشاس قاشبة، ما لع يكغ ابشظ كسا تتسشى فأنت أشقى الشاس ىحا السعشى القخآف الكخيع أنا أرػ 

 أشار إليو بجعاء:

يَّاِتَشا ُقخََّة َأْعُيٍغ )  ( ﴾74﴿ َربََّشا َىْب َلَشا ِمْغ َأْزَواِجَشا َوُذرِّ

 ) سػرة الفخقاف (
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 الجنيا كميا: مغ كاف لو ابغ صالح ىحا االبغ أفزل مغ أمػاؿ 

وهللا الدعادة التي يستمئ بيا قمب األب حيشسا يخػ 
ابشو صالحًا أقدع باهلل تديج عغ الػصف، بالسقاييذ 
السادية لػ معو مميار دوالر إف كاف ابشو صالحًا 
وهللا ىحا أغمى مغ الثخوة، الشاس اآلف في أوؿ 
حياتيع ييسمػف أوالدىع، يكتذفػف بعج حيغ أنيع 

 خدخوىع.

 

زارنا عالع متخرز برشاعة القيادة قاؿ إف لع تخَع ابشظ مغ الدشة األولى وحتى الدابعة بعج ىحا التاريخ قج ال 
تججؼ التخبية، كيف األولى ؟ يعشي أشعست الرغيخ عسخه ثبلثة أشيخ، بالذيخ الثالث أشعستو وسقيتو ونطفتو 

 .ظوبكي فحسمتو، لسا حسمتو عػدتو أف يتخح البكاء وسيمة إلزعاج

يشبغي أال تحسمو، فأنت حيشسا تيتع بابشظ مغ الدشة 
األولى وحتى الدابعة تغخس فيو السبادغ، الرجؽ، 
األمانة، االعتجاؿ في الصعاـ والذخاب مثبًل، االعتشاء 
باألسشاف، االعتشاء بالشطافة، تختيب الثياب، تجج ىحه 
العادات بقيت معو حتى السػت، وتخػ أكثخ البيػت 

ـ في البيت و ال يػجج تختيب لؤلغخاض، ال يػجج نطا
الغخفة كميا فػضى، بالصعاـ ال يػجج نطاـ، بالذخب 
ال يػجج نطاـ، بالعبلقات ال يػجج نطاـ، ىحه 

 األمخاض الصفيفة بالبجاية تتفاقع، يربح البيت قصعة مغ الجحيع.
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ي عالع آخخ فيو مدؤولية، دخل فمحلظ أنا أضغ أف األب يطغ أنو لسا تدوج دخل في عالع آخخ فيو متعة، دخل ف
 بأعمى درجة يحاسب عمييا عشج هللا، ورد في بعس اآلثار:

لحلظ البشت يـػ القيامة تقف أماـ رب العدة، تقػؿ: يا رب، ال أدخل الشار حتى أدخل أبي قبمي، ىػ الحؼ سبب 
 فدادؼ. 

 االبغ قجر وميسا أىسمتو يبقى ابشظ وتبقى آالمو آالمظ وانحخافو يزشيظ:

نا أقػؿ الحؼ عشجه أوالد بحاجة ماسة إلى العشاية بيع أواًل بإيسانيع، بأخبلقيع، برحتيع، بتحريميع، بعبلقاتيع أ
االجتساعية، أما األب الحؼ يخػ بيتو مشزبصًا، صجؽ أستاذ عبلء لػ كاف الجخل محجودًا ججًا، واألكل خذغ 

مة ججًا أسعج الشاس ىحه حقيقة، وفي بيػت قرػر ججًا، والبيت صغيخ ججًا، وبحّي متػاضع ججًا، وبسداحة قمي
 قصعة مغ الجحيع: 

 ﴿ َوِإفَّ َأْوَىَغ اْلُبُيػِت َلَبْيُت اْلَعْشَكُبػِت ﴾

 ( 42) سػرة العشكبػت اآلية: 

خيط العشكبػت، ثبت أنو أمتغ مغ الفػالذ بخسدة 
أضعاؼ، الػىغ ليذ في الخيط في البيت ألف األنثى 
تأكل زوجيا وتأكل أوالدىا وىغ اجتساعي، بيت 
فػضػؼ، بيت فيو شقاؽ، بيت فيو تسحػر، بيت فيو 
قدع مع األب وقدع مع األـ، ال في انزباط ال 

ف يجمذ مع بالمقاء و ال بغيخه، أنا أنرح اإلنداف أ
أوالده كل يـػ جمدة ولػ عمى وجبة شعاـ واحجة الحج 
األدنى، كسا تفزمت شقاء األوالد شقاء حكسي 

آلبائيع، يسكغ أف تكػف بجييية، يسكغ أف تكػف مدمسًا بيا، وهللا ألتقي بآباء في أعمى درجات الشجاح إف سألتيع 
أحيانًا في قزية صارخة، ُمدّمسة ال تحتاج إلى بخىاف،  عغ ابشيع تقصع قمبو ألسًا، ابشو مشحخؼ، ىحا الذيء واقع،

العبلقة بيغ األب واألـ عبلقة مريخية، مخة شخز قاؿ لي: إنشي أنا مختمف مع والجتي مغ باب السجاعبة قمت 
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لو شمقيا، قاؿ ماذا أشمقيا ؟ قمت لو والجتظ قجرؾ، أنا أقػؿ االبغ قجر وميسا أىسمتو يبقى ابشظ وتبقى آالمو 
 ظ وانحخافو يزشيظ.آالم

 محبة األب البشو محبة هللا لو ولػال ىحه السحبة ما ربى أب ابشو:

كيف يعخفشا هللا بحاتو العمية، هللا عد وجل ال تجركو األبرار، كيف يعخفشا بحاتو ؟ جعل نطاـ األبػة مثل بديط 
بحاجة ألوالده، ال إلى  لعبلقة هللا عد وجل بعباده، األب قج يكػف صحتو شيبة، ووضعو السادؼ جيج، ليذ

مداعجتيع السادية، وال السعشػية، وال االجتساعية، لكغ حيشسا يخػ ابشو متفػقًا وصالحًا ومدتقيسًا لػ شققت عمى 
 صجره لػججتو أسعج الشاس، عبلقة أخبلقية ببل نفع إشبلقًا، لحلظ قاؿ تعالى:

 ( ﴾3﴿ َوَواِلٍج َوَما َوَلَج )

 ) سػرة البمج (

وجل أعصانا نسػذجًا عغ عبلقتو بعباده هللا عد 
بعبلقة األب بأوالده، مغ آيات هللا الجالة عميو، مخة 
سيجنا مػسى )رمدية( رأػ أمًا عمى التشػر تقبل ابشيا 
وتزسو وتذسو بيغ كل رغيفيغ، قاؿ يا رب ما ىحه 
الخحسة ؟ قاؿ يا مػسى ىحه رحستي أودعتيا في قمب 

ندعيا وبكى ألقتو في  األـ وسأندعيا، قرة رمدية فمسا
 التشػر.

 
 فيحا التخابط بيغ األب وأوالده وبيغ األـ وأوالدىا ىحه رحسة هللا، ىحه محبة هللا، بعزيع فدخ قػلو تعالى:

 ( ﴾39﴿ َوَأْلَقْيُت َعَمْيَظ َمَحبًَّة ِمشِّي )

 )سػرة شو(

 والعياذ باهلل الجوؿ الستفمتة ججًا تخبي كبلبًا. محبة األب البشو محبة هللا لو ولػال ىحه السحبة ما ربى أب ابشو، واآلف
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 استسخار وجػد اإلنداف بتخبية ابشو تخبية صالحة: 

كمو زائل، بابشو، وهللا مخة تػفي عالع جميل في دمذق كاف خصيبًا في الجامع األمػؼ، اليـػ الثالث أقيع لو عداء 
ت األب، ماداـ تخؾ ابشًا صالحًا عالسًا يتقغ الجعػة إلى في الجامع األمػؼ، وقف ابشو خصيبًا وهللا بكيت، إذًا ما ما

هللا إذًا األب ما مات، وأنا أتسشى أف يكػف كل ابغ استسخارًا ألبيو، ألف اإلنداف في أعساؽ أعساقو قج ُجبل عمى 
حّب وجػده وعمى حّب سبلمة وجػده وعمى حّب كساؿ وجػده وعمى حّب استسخار وجػده، سبلمة وجػده بصاعة 

، وكساؿ وجػده بالبحؿ والتزحية في سبيل هللا يخقى، والعسل الرالح يخفعو، واستسخار وجػده بتخبية أوالده، وأنا هللا
أقػؿ بصػلة األب في األوالد الحيغ أنجبيع ىل كانػا مػاششيغ صالحيغ ؟ صادقيغ ؟ أمشاء ؟ أعفة ؟ متفػقيغ في 

لحلظ اإلنداف لسا يخػ ابشًا صالحًا، هللا يخحع األب دوف أف  دراستيع ؟ يتقشػف العبلقة مع الشاس إتقانًا جيجًا ؟
 يذعخ.

ْنَداُف اْنَقَصَع َعْشُو َعَسُمُو ِإالَّ ِمْغ َثاَلَثٍة: ِإالَّ ِمْغ َصَجَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْمٍع ُيشْ  َتَفُع ِبِو، َأْو َوَلٍج َصاِلٍح )) ِإَذا َماَت اإلِْ
 َيْجُعػ َلُو ((

 ة [] مدمع عغ أبي ىخيخ 

 )) َصَجَقٍة َجاِرَيٍة، مدجج، ميتع، مدتذفى، مجرسة، ِعْمٍع ُيْشَتَفُع ِبِو، تخؾ مؤلفات َوَلٍج َصاِلٍح َيْجُعػ َلُو ((

 مغ ربى ابشو تخبية صالحة كل أعساؿ ابشو و ذريتو برحيفتو إلى يـػ القيامة:

في بعس اآلثار الجيشية أف الستػفى إذا كاف لو أوالد 
الخيخات بعج وفاتو مغ أوالده، يجعػ صالحػف تأتيو 

لو، برخاحة كل أعساؿ األوالد في صحيفة اآلباء، 
 الجليل:
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يََّتُيْع َوَما َأَلْتَشاُىْع ِمْغ  يَُّتُيْع ِبِإيَساٍف َأْلَحْقَشا ِبِيْع ُذرِّ  ( ﴾21َعَسِمِيْع ِمْغ َشْيٍء )﴿ َوالَِّحيَغ َآَمُشػا َواتََّبَعْتُيْع ُذرِّ

 الصػر() سػرة 

قاؿ عمساء التفديخ: ألحقشا بيع أعساؿ ذريتيع، مسكغ إنداف يشجب ولجًا صالحًا وإلى يـػ القيامة في ثبلثة مبلييغ 
مغ ذريتو مثبًل وألف االبغ صالح اختار امخأة صالحة وربى أوالده وأنجب أوالدًا صالحيغ، وىحه الدمدمة ثبلثة 

 حا األب الحؼ ربى ابشو األوؿ، ىكحا نطاـ العصاء اإلليي:مبلييغ إنداف صالحيغ كل أعساليع في صحيفة ى

يََّتُيْع َوَما َأَلْتَشاُىْع ِمْغ  يَُّتُيْع ِبِإيَساٍف َأْلَحْقَشا ِبِيْع ُذرِّ  ( ﴾21َعَسِمِيْع ِمْغ َشْيٍء )﴿ َوالَِّحيَغ َآَمُشػا َواتََّبَعْتُيْع ُذرِّ

 ) سػرة الصػر(

 عمى كل أب أف يػجو ابشو:

 تػجييًا إيسانيًا:ػ  1

ال بج مغ أف تعخؼ ىحا االبغ بخبو لساذا خمقو ؟ ماذا 
يشبغي أف يفعل ؟ لساذا ىشاؾ أمخ وىشاؾ نيي ؟ ىل 
أوامخ هللا تقييجًا لحخية اإلنداف أـ ضسانًا لدبلمتو ؟ 
الجولة حيشسا تزع تيار عاٍؿ مسشػع االقتخاب، ىل تخيج 

؟ ال أبجًا أف تحج مغ حخكة السػاششيغ ؟ أف تدعجيع 
تخيج أف تزسغ سبلمتيع، في المحطة التي يفيع فييا 
اإلنداف أوامخ هللا ضسانًا لدبلمتو يكػف فقييًا، ىحا 
االبغ، األب يجب أف يجمذ معو جمدات شػيمة، يا 
بشي كدب الساؿ السذخوع مفخخة، فسا مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال وجعل ليا قشاًة نطيفة تدخؼ خبلليا، 

لذعػر بالحخماف ال أصل لو في الجيغ، ترػر إنداف تدوج امخأة صالحة وأنجب ذرية صالحة بيتو قصعة مغ ا
الجشة، وإنداف لبى ىحه الذيػة بصخيق غيخ مذخوع فدقط مغ عيغ هللا وعيغ الشاس، ففي فخؽ كبيخ ججًا فمحلظ ال 

حبلؿ والحخاـ ؟ العسل الرالح ؟ ما الخيخ بج مغ تخبية إيسانية، ما سخ وجػدؾ ؟ ما غاية وجػدؾ ؟ ما تعخيف ال
؟ ما الذخ ؟ ىحه مبادغ قج يخضعيا مع حميب أمو، ىحه ال تجػز ألف هللا نيى عشيا ىحه تفعل ىكحا، الكحب 
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يفقجؾ مكانتظ في السجتسع، عجـ إتقاف العسل يشفس الشاس مغ حػلظ تخدخ زبائشظ، األب عشجما يػجو ابشو 
 تػجيو إيسانيًا أواًل.

 ػجييًا أخالقيًا:ػ ت 2

 اآلف تػجيو أخبلقي السمسح الجقيق: 

 )) ِإَذا َجاَءُكْع َمْغ َتْخَضْػَف ِديَشُو َوُخُمَقُو ((

]  ]سشغ التخمحؼ َعْغ َأِبي َحاِتٍع اْلُسَدِنيِّ

 الرجؽ، األمانة: 

، َونَ  ـَ ، َوُنِديُء )) َأيَُّيا اْلَسِمُظ، ُكشَّا َقْػًما َأْىَل َجاِىِميٍَّة، َنْعُبُج اأْلَْصَشا ـَ ْأُكُل اْلَسْيَتَة، َوَنْأِتي اْلَفَػاِحَر، َوَنْقَصُع اأْلَْرَحا
ُ ِإَلْيَشا َرُسػاًل ِمشَّا َنعْ  ِعيَف، َفُكشَّا َعَمى َذِلَظ َحتَّى َبَعَث َّللَّ ِخُؼ َنَدَبُو َوِصْجَقُو، َوَأَماَنَتُو اْلِجَػاَر، َيْأُكُل اْلَقِػيُّ ِمشَّا الزَّ

َجُه، َوَنْعُبَجُه، َوَنْخَمَع َما ُكشَّا َنْعُبُج َنْحُغ َوآَباُؤَنا ِمْغ ُدوِنِو ِمْغ اَوَعَفاَفوُ  ْلِحَجاَرِة َواأْلَْوَثاِف، َوَأَمَخَنا ، َفَجَعاَنا ِإَلى َّللَِّ ِلُشَػحِّ
ِحِع، َوُحْدِغ اْلِجَػاِر، َوالْ  َماِء ((ِبِرْجِؽ اْلَحِجيِث، َوَأَداِء اأْلََماَنِة، َوِصَمِة الخَّ  َكفِّ َعْغ اْلَسَحاِرـِ َوالجِّ

 ] أحسج عغ أـ سمسة [

 اإلسبلـ مشيج أخبلقي لكغ تخبية إيسانية عقجية ثع تخبية أخبلقية.

 ػ تػجييًا نفديًا: 3

؟ كبخ ؟ كيف ال يدتعمي عمى اآلخخيغنخيج تخبية نفدية، اإلنداف كيف يحاسب نفدو )الشفذ المػامة( ؟ كيف ال يت
 كيف ال يبشي مججه عمى أنقاض اآلخخيغ ؟ كيف يتػاضع ؟ كيف يكػف محدشًا ؟ ىحه كميا تخبية نفدية. 
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 ػ تػجييًا اجتساعيًا:  4

االجتساعية: كيف يعتحر ؟ كيف يتقغ عسمو ؟ عشجنا تخبية اجتساعية، كيف يتػاصل مع اآلخخيغ ؟ أنا فاجئشي مخة 
عجيب نحغ ال نعخفو ؛ أف يرمح لمعسل ضسغ فخيق، في إنداف يتشافذ  أنو في شمب لػضيفة في ىػلشجا يػجج بشج

 ال يتعاوف.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الخامذ : الحقػؽ  الفرل

   ( : حق الدوج عمى الدوجة والعبلقة بيشيسا 5 - 2الجرس ) 

   ( : حق الدوج عمى الدوجة والقػامة لو 5 - 1الجرس ) 

 حق الدوجة عمى الدوج اإلنفاؽ عمييا وعجـ اإلساءة ليا  ( : 5 - 3الجرس ) 

 ( : حق الدوجة عمى الدوج في ىجايتيا ورعاية ديشيا وأخبلقيا 5 - 4الجرس ) 

 : حق الدوجة عمى الدوج واألحاديث التي تحث عمى ذلظ 5-5 ) ( الجرس
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 : الحقػؽ  الفرل الخامذ

 ( : حق الدوج عمى الدوجة والعالقة بيشيسا 5 - 1الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل ربِّ العالسيغ، وأفزل الربلة وأتعُّ التدميع عمى سيِّجنا محسَّج الرادؽ الػعج األميغ، الميعَّ ال عمع لشا إال 
ا عمَّستشا، وزدنا عمسًا، وأِرنا الحقَّ حّقًا، وارزقشا ما عمَّستشا، إنَّظ أنت العميع الحكيع، الميعَّ عمِّسشا ما يشفعشا، وانفعشا بس

اتِّباعو، وأرنا الباشل باشبًل، وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسَّغ يدتسعػف القػؿ فيتَّبعػف أحدَشو، وأدخمشا بخحستظ في 
 عبادؾ الرالحيغ.

 ب حقِّ الدوج عمى السخأة. أيُّيا اإلخػة السؤمشػف، ال زلشا في الحجيث الشَّبػّؼ الذخيف، وال زلشا في با

 أحاديث نبػية في حقػؽ الدوج عمى زوجتو

 الحجيث األوؿ:

 َسمََّع َقاَؿ: ورد في ىحا الباب حجيٌث شخيٌف، فَعْغ ُأَساَمَة ْبِغ َزْيٍج َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو وَ 

 )) َما َتَخْكُت َبْعِجي ِفْتَشًة َأَضخَّ َعَمى الخَِّجاِؿ ِمْغ الشَِّداِء (( 

 ] متفق عميو [

 فتشتاف ال قبل لإلنداف بيسا: الساؿ والشداء

اإلنداف أحيانًا ِمغ أيغ يؤَخح ؟ إذا كاف ُمدتقيسًا عمى أمخ هللا، أيغ تِدؿُّ قجمو ؟ مغ أيغ يؤَخح ؟ كيف يشتكذ ؟ 
كيف ُيحجب عغ هللا ؟ كيف يتقيقخ ؟ كيف يتخاجع ؟ كيف يفقج اتجاىو إلى هللا في صبلتو ؟ كيف يفقج إقبالو 

 ؟ حيشسا تجخل في حياتو امخأٌة بصخيٍق غيخ مذخوع.  عمى هللا ؟ كيف يذعخ أفَّ عبادتو تافية ال معشى ليا
 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 
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ُؽ  ُبُو (( مَ )) اْلَعْيُغ َتْدِني، َواْلَقْمُب َيْدِني، َفِدَنا اْلَعْيِغ الشََّطُخ، َوِزَنا اْلَقْمِب التََّسشِّي، َواْلَفْخُج ُيَرجِّ  ا ُىَشاِلَظ َأْو ُيَكحِّ

 ] أحسج [

اإلنداف قج يدني بعيشو، وقج يدني بمدانو، وقج يدني بأذنو، وقج يدني بيجه، فيحه الُسخالفات ىي حجاٌب بيغ العبج 
غ وربِّو، بل لػ سألشا إندانا سؤااًل آخخ: ما ىي السدالق الخصيخة في شخيق اإليساف ؟ أغمب الطّغ أّف عاّمة السدمسي
ال يذخبػف الخسخ، وال يدخقػف، وال يقتمػف، ىحه الكبائخ التي ذكخىا هللا عدَّ وجّل في القخآف الكخيع وذكخىا نبّيو 
العطيع في سّشتو، ىحه الكبائخ يبتعج عشيا ُمعطع السدمسيغ، ولكغ ىحا السدمع ِمغ أيغ يؤتى ؟ كيف يشتكذ ؟ كيف 

ى لو ؟ يؤتى مغ بابيغ كبيخيغ، مغ باب الّشداء، ومغ باب ُتربح صبلتو جػفاء ؟ كيف ُيربح صيامو ال معش
كدب الساؿ، لػ تتّبعت السعاصي وتكخارىا، واّتداع ُرقعتيا في ساحة الّشفذ اإلندانّية، لػججَت أف أكبخ مداحٍة 
بي عميو يذغميا حبُّ الساؿ، وحبُّ الشِّداء، لحلظ أكبخ مدالق اإلنداف مغ جية الساؿ ومغ جية الّشداء، بل إّف الش

الربلة والدبلـ في ىحا الحجيث الذخيف يجعل السخأة أكبخ خصٍخ عمى اإلنداف، بسعشى أف تعري هللا بيا، أّية 
 شيػٍة أودعيا هللا في اإلنداف، جعل ليا شخيقًا مذخوعًا، جعل ليا قشاًة نطيفًة، ربُّشا سبحانو وتعالى يقػؿ: 

 

ُىْع ِفي َصاَلِتِيْع  ﴿ َقْج َأْفَمَح اْلُسْؤِمُشػَف * الَِّحيغَ 
َخاِشُعػَف * َوالَِّحيَغ ُىْع َعِغ المَّْغِػ ُمْعِخُضػَف * 
َوالَِّحيَغ ُىْع ِلمدََّكاِة َفاِعُمػَف * َوالَِّحيَغ ُىْع ِلُفُخوِجِيْع 
َحاِفُطػَف * ِإالَّ َعَمى َأْزَواِجِيْع أْو َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع 

َفَسِغ اْبَتَغى َوَراء َذِلَظ َفُأْوَلِئَظ  َفِإنَُّيْع َغْيُخ َمُمػِميَغ *
 ُىُع اْلَعاُدوَف * ﴾

 ) سػرة السؤمشػف (

أؼ ُمعتجوف، وإنو لُعجواٌف أف تشطخ إلى امخأٍة ال تِحلُّ لظ، وُعجواٌف أف ُتجيخ معيا حجيثًا، ُعجواٌف أف تتمّصف في 
ُمحادثتيا، ىحا الحؼ يقصُع عغ هللا عّد و جّل، فحيغ تقُع عيشظ عمى امخأٍة ال يِحلُّ لظ أف تشطخ إلييا، وتدتسخغ 

ميسات الرانع، ما مغ جيٍة مؤىمٍة أف ُتقّجـ لظ التعميسات الرحيحة إال ىحه الشطخة، ىشا بجأ الِحجاب، ىحه ىي تع
 الّرانع، لقػؿ هللا عّد و جّل: 



حق الدوج عمى الدوجة والعبلقة بيشيسا( : 5-2الجرس )الباب الثاًي : الفصل الخاهش :     Page 642 

 ﴿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس اْعُبُجوا َربَُّكُع الَِّحي َخَمَقُكْع ﴾

 ) سػرة البقخة (

 أؼ أف التعميسات الّشافعة ليحه اآللة مغ الّرانع، 

 ﴿ الَحقُّ ِمْغ َربَِّظ ﴾

 (247ػرة البقخة: مغ اآلية ) س

والشبي عميو الّربلة والّدبلـ أرسمو خالقشا العطيع لُيبيِّغ لشا تعميسات الّتذغيل ليحه اآللة، يقػؿ عميو الّربلة 
 والّدبلـ: 

 )) َما َتَخْكُت َبْعِجي ِفْتَشًة َأَضخَّ َعَمى الخَِّجاِؿ ِمْغ الشَِّداِء ((

 والسعريةال بج مغ ىامر األماف بيغ العبج 

في بعس األياـ نطخٌة، إذا لع يُغّس اإلنداُف برخه كانت الّشطخة سبيبًل إلى أكبخ معرية، لحلظ ربُّشا عّد و جّل 
 في بعس اآليات يقػؿ: 

 ﴿ ِتْمَظ ُحُجوُد َّلّلِ َفاَل َتْقَخُبػَىا ﴾

 (287) سػرة البقخة: مغ اآلية 

 وفي آياٍت ُأخخػ يقػؿ: 

 َفاَل َتْعَتُجوَىا ﴾ ﴿ ِتْمَظ ُحُجوُد َّلّلِ 

 (119) سػرة البقخة: مغ اآلية 

 لساذا مّخًة: 

 ﴿ َفاَل َتْقَخُبػَىا ﴾
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 ومخًة: 

 ﴿ َفاَل َتْعَتُجوَىا ﴾

ىشاؾ نػٌع مغ السعاصي فييا جحٌب، فُكّل معريٍة تجحبظ إلييا بجافٍع مغ شيػٍة أودعيا هللا في اإلنداف، ىحه 
السعرية يجب أف تجع بيشظ وبيشيا ىامر أماف، ال ُبّج مغ أف تجع بيشظ و بيشيا ىامر أماف حّتى تشجػ مشيا، 

 لحلظ جاءت اآلية: 

 ػَىا ﴾﴿ ِتْمَظ ُحُجوُد َّلّلِ َفاَل َتْقَخبُ 

تّيار فيو ستة آلف فػلط، ىحا التّيار حػلو ساحة مغشاشيدّية عخضيا سّتة أمتار، فأؼُّ إنداف دخل إلى ىحه 
الداحة جحبو ىحا التّيار، وأحخقو، فإذا عمست أف ىحا التّيار خصخ، وأف حػلو ساحة مغشاشيدّية ال تجخل إلى ىحه 

 .التّيار فاحتخقت الداحة، ألّنظ إذا دخمتيا جحبتظ ىحه الداحة إلى 

معرية الّشداء مغ ىحا الّشػع، تحتاج إلى ىامر أماف، شخيٌق مػبػء ال تسِر فيو، صجيٌق ُمغخـٌ بالدنى ال 
ُتراحبو، وال تجمذ معو، وال تدتسع إليو، قّرٌة ماِجشة ال تقخأىا، لقاٌء ُمختمط ال تأتو، ىحا ىػ ىامر األماف، ألّف 

 هللا عّد و جّل يقػؿ:

 َتْقَخُبػْا الدَِّنى ﴾﴿ َواَل 

وال تقخبػا، أْؼ يجب أف تجع بيشظ وبيغ الدنى ىامر 
 أماف، نطخٌة، فابتدامٌة، فسػعٌج، فمقاُء.

َمى الخَِّجاِؿ ِمْغ )) َما َتَخْكُت َبْعِجي ِفْتَشًة َأَضخَّ عَ 
 (( الشَِّداءِ 
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خ، رّبسا أشاح بجيشظ،  رّبسا أشاح بربلتظ، رّبسا أشاح بػجيتظ إلى ضع في ذىشظ أف السخأة في الحخاـ لغٌع ُمتفجِّ
إذا ذاؽ السؤمغ  -السذكمة ىشا  -هللا عّد و جّل، رّبسا أشاح بُقخبظ مغ هللا عّد و جّل، أنت ُذقت شعع الُقخب 

شعع الُقخب حافع عمى ىحه الِرمة ميسا بمغ الّثسغ، أّما إذا لع يُحؽ شعع الُقخب، يخػ أّف أوامخ الّجيغ عبئًا عميو، 
خػ أّف الجيغ ثقيل، يخػ أّف الجيغ ِحخماف، لكّشو إذا ذاؽ شعع الُقخب مغ هللا عّد و جّل فسغ أجل الِحفاظ عمى ي

 ىحا الُقخب يزحي بكّل غاٍؿ ورخيز، ونفٍذ ونفيذ.

 أحيانًا ُيػضع اإلنداف في مػِقٍف حخٍج، ىحا السػقف يقتزي أف ُيرافح، الشبي عميو الربلة و الدبلـ يقػؿ: 

 ي اَل ُأَصاِفُح الشَِّداَء (( )) ِإنِّ 

 ] أحسج عغ أميسة بشت رقيقة [

 أيُّيسا أغمى عميظ اّترالظ باهلل أـ أف تشجػ مغ انتقاد بعس الُسشتقجيغ، 

 ﴿ َأَتْخَذْػَنُيْع َفاَّلّلُ َأَحقُّ َأف َتْخَذْػُه ﴾

القزّية قزّية مػازنة، كمسة " هللا أكبخ" تعشي: أّنظ إذا رأيت أّف هللا أكبخ مغ كّل شيء، مغ كّل ىجؼ، مغ كّل 
 غاية، عشجئٍح تشزبط عمى أمخ هللا، حجيٌث يجعػ إلى الػقػؼ والّتأّني. 

 عالقة اتباع الذيػات بإضاعة الرالة

 ؟ قاؿ:  رّبشا عّد و جّل ماذا قاؿ عغ السدمسيغ في آخخ الدماف

َيَػاِت ﴾ اَلَة َواتََّبُعػا الذَّ  ﴿ َفَخَمَف ِمغ َبْعِجِىْع َخْمٌف َأَضاُعػا الرَّ

 (59) سػرة مخيع: اآلية 

لساذا أضاعػا الّربلة ؟ ألّنيع اّتبعػا الّذيػات، لساذا اّتبعػا الّذيػات ؟ ألّنيع أضاعػا الّربلة، ىشاؾ عبلقٌة 
سببًا الّتباع الّذيػات، وتارًة يكػف اّتباع الّذيػات سببًا إلضاعة الّربلة، وربُّشا  تخابصّية، تارًة تكػف إضاعة الّربلة

 سبحانو و تعالى يقػؿ: 

 ﴿ َفَدْػَؼ َيْمَقْػَف َغّيًا ﴾
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حيشسا يّتبعػف الذيػات ُيزّيعػف الّربلة، و حيشسا ُيزّيعػف الّربلة يّتبعػف الذيػات، ىحا كبلـ الخالق، ىحه 
 جوث،قػانيغ حتسّية الح

 ﴿ َفَدْػَؼ َيْمَقْػَف َغّيًا ﴾

 اّتباٌع لمذيػات، إضاعة لمّربلة، تحّسل البغي والُعجواف، والغّي والّزبلؿ.

أحيانًا نجخل إلى محّصة وقػد، يػجج مكاف لػضع إعبلف، ُيسكغ كتابة كمسات عجيجة في ىحا اإلعبلف، لػ فخضشا 
ُكِتب في ىحا اإلعبلف: ُيخجى أف تقف في الّجور، ُمسكغ، لػ ُكِتب في ىحا اإلعبلف: ُيخجى الُسحافطة عمى نطافة 

، أّما إذا ُكِتب عمى ىحا اإلعبلف: مسشػع التجخيغ، السحّصة، كحلظ إعبلف مقبػؿ، لكغ ىحا اإلعبلف ليذ خصيخاً 
التجخيغ شيء مريخؼ قج ُيحِخؽ السحّصة ُكّميا، فيحا إعبلف مغ نػع خاص، قج نكتب مكاف ىحا اإلعبلف ألف 
إعبلف، كّميا ال ُتقّجـ و ال تؤخخ، لكغ إذا كتبشا في ىحا اإلعبلف: مسشػع التجخيغ، فإّف ىحا اإلعبلف متعّمق بسريخ 

 حه السحّصة، و رّبشا عّد و جّل في القخآف حيشسا يقػؿ لظ: ى

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع ﴾  ﴿ ُقل لِّْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 ( 33) سػرة الشػر: مغ اآلية 

 ال خيار لمسؤمشيغ أماـ أمخ هللا ونييو

ا شّبقَتو، وإّما أف تشقصع إذا ىحا أمخ ُيقّجـ و يؤّخخ، أمخ مريخؼ، أمخ يتعّمق بإقبالظ عمى هللا، إّما أف ُتقِبل إذ
خالفتو، فكّل أمٍخ في القخآف، وكّل نيٍي في القخآف ىسا أمٌخ ونيٌي مريخّياف، ُيحّجداف مريخ عبلقتظ باهلل عّد 

 وجّل، ألف اآلية الكخيسة تقػؿ: 

ُ َوَرُسػُلُو َأْمخًا َأف َيكُ   ػَف َلُيُع اْلِخَيَخُة ِمْغ َأْمِخِىْع ﴾﴿ َوَما َكاَف ِلُسْؤِمٍغ َواَل ُمْؤِمَشٍة ِإَذا َقَزى َّللَّ

 ( 36) سػرة األحداب: مغ اآلية 
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أنت لظ الخيار في الُسباحات، بيغ ىحا البيت وىحا البيت، بيغ ىحه الفتاة وىحه الفتاة، تخصب ىحه أو تمظ، بيغ أف 
أسبػعًا في ىحا السريف أو في  تعسل بيحه الػزارة أو بيحه الػزارة، بيغ أف تكػف مّػضفًا أو تاجخًا، بيغ أف ُتسزي

 ىحا السريف، ىحا الخيار، لكّشظ إذا عخفت هللا عّد وجّل فميذ لظ خياٌر فيسا أعصى هللا فيو ُحكسًا، 

ُ َوَرُسػُلُو َأْمخًا َأف َيُكػَف َلُيُع اْلِخَيَخُة ِمْغ َأْمِخىِ   ْع ﴾﴿ َوَما َكاَف ِلُسْؤِمٍغ َواَل ُمْؤِمَشٍة ِإَذا َقَزى َّللَّ

آلف بعس أنػاع المباقة والحوؽ االجتساعي أف ُتخِحب بامخأٍة، أف تدتقبميا في البيت، ولػ أّف الدوجة غائبة، لباقًة، ا
تقػؿ: ىحه أخت زوجتي، ىحه بشت عّسي، ىحه بشت خالتي، معقػؿ أف أُرّدىا، مثبًل، ىحه المباقة، والحوؽ الخفيع في 

ى القصيعة عغ هللا عّد و جّل، ىحه ُمجاممة ُيخّوج ليا إبميذ، لكّغ السؤمغ ُمعاممة الّشداء، ىحا قج يشتيي باإلنداف إل
وّقاٌؼ عشج حجود هللا، الحبلؿ ما أحممت، والحخاـ ما حّخمت، فإذا أحّب السؤمغ أف ُيحافع عمى ىحه الِرمة بيشو 

ظ: الساء قميل، واألسعار وبيغ هللا، فميحفع حجود هللا، وإذا ىاف هللا عمى الّشاس ىاف الّشاس عمى هللا، يقػؿ ل
ُمختفعة، وىشاؾ ضائقة أحيانًا، ىحا كبلـ ُيتخجسو القػؿ الذييخ: ىاف هللا عمييع فيانػا عمى هللا، وىؤالء ال ُيبالػف 
أحيانًا أف ىحا األمخ يجػز، أو ال يجػز، أو حخاـ، حبلؿ، مدسػح، أو غيخ مدسػح، فيو معرية أو ليذ فيو 

  عطشي و أوجد، فقاؿ عميو الربلة والدبلـ: معرية، قاؿ لو: يا رسػؿ هللا

 )) ُقل آمشت با، ثّع استقع (( 

 ] ورد في األثخ [

قاؿ بجوؼ لمشبي عميو الربلة والدبلـ: عطشي وأوجد، وفي حجيٍث آخخ َعْغ ُسْفَياَف ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ الثََّقِفيِّ َقاَؿ: ُقْمُت: 
ـِ َقْػاًل اَل َأْسَأُؿ َعْشُو َأَحًجا َبْعَجَؾ، َقاَؿ: ُقْل:  ْسبَل  َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ، ُقْل ِلي ِفي اإْلِ

 ْسَتِقْع (( )) آَمْشُت ِباَّللَِّ َفا

 ] مدمع [

 فقاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ:  -ىحه ثقيمة  -قاؿ أريج أخّف مغ ذلظ 

 )) إًذا: فاستِعّج لمبالء (( 
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إذا تعاممت مع هللا بقػاعج واضحة تختاح وُتخيح، رّبشا عّد و جّل إّما أف تأتيو شائعًا أو أف يدػقظ إليو بالدبلسل، 
سبلسل السرائب، فإّما أف تأتيو شػعًا، ُمبادرًة، رغبًة، شسعًا، شػقًا، و إّما أف ُيؤتى بظ إليو عمى أثخ ُمذكمة، 

 ط، فالبصل ىػ الحؼ يأتيو شائعًا: عمى أثخ مخض، عمى أثخ ضائقة، عمى أثخ ضغ

َساء َوِىَي ُدَخاٌف َفَقاَؿ َلَيا َوِلأْلَْرِض ِاْئِتَيا َشْػعًا َأْو َكْخىًا َقاَلَتا َأَتْيَشا   َشاِئِعيَغ ﴾﴿ ُثعَّ اْسَتَػى ِإَلى الدَّ

 ( 22) سػرة فرمت: اآلية 

تدعج باختيارؾ، وإّما أف ُتداؽ إلى ىحه الدعادة بذكٍل ألف هللا خمقشا لُيدعجنا، ىحا كبلـٌ قصعّي، فإّما أف تقبل أف 
 أو بآخخ، لحلظ اآلية الكخيسة:

َساواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوِإف ُتْبُجوْا َما ِفي َأنُفِدُكْع َأْو ُتْخُفػُه ُيَحاِسْبُكع ِبِو َّلّلُ   ﴾  ﴿ َّللَِّ ما ِفي الدَّ

 ( 184) سػرة البقخة: مغ اآلية 

 ، إف أبجيتو أو أخفيتو ُتحاسب عميو، كيف الُسحاسبة ؟ إذا وجج مخض نفدي

ُب َمغ َيَذاُء ﴾  ﴿ َفَيْغِفُخ ِلَسغ َيَذاُء َوُيَعحِّ

 ( 184) سػرة البقخة: مغ اآلية 

إف أقبمت عميو شػاعّيًة يغفخ لظ، وإف أدبخت عشو، ُتؤتى إليو مغ خبلؿ ُمزايقٍة فعشجئٍح ُيغفخ لظ أيزًا لكغ عمى 
 ى أثخ إقباٍؿ، السغفخة: إّما أف تكػف عمى أثخ إقباؿ أو عمى أثخ عحاب. أثخ عحاٍب ال عم

ُب َمغ َيَذاُء َوَّلّلُ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ ﴾  ﴿ َفَيْغِفُخ ِلَسغ َيَذاُء َوُيَعحِّ

 ( 184) سػرة البقخة: مغ اآلية 

اء ُمجٍج، لكغ بعج فتخة ال ُبّج مغ عسٍل يقػؿ لظ الصبيب: إّما أف تدتعسل الّجواء أو أف نجخؼ لظ عسمية، اآلف الجو 
جخاحي، أنت ُمخّيخ، فاإلنداف يجب أف يقبل بالجواء قبل أف ُيعالج بالجخاحة، فإذا انصمقت مغ حّبظ لحاتظ، إذا 
انصمقت مغ حخصظ عمى سبلمتظ، إذا انصمقت مغ رغبتظ في كساؿ وجػدؾ، في بقاء وجػدؾ، فأشع هللا عّد و 

 جّل، ألنو: 
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 ِصْع َّللََّ َوَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػزًا َعِطيسًا ﴾﴿ َوَمغ يُ 

 (72) سػرة األحداب: مغ اآلية 

 الفائد بيغ مقاييذ القخآف ومقاييذ البذخ

انطخ إلى نطخ الشاس اآلف، يقػلػف لظ: ىحا فبلف ىشيئًا لو، عشجه أرض ارتفع سعخىا ثسانيغ ِضعفًا، قيُع الّشاس 
كبيخ وجيٍج يديخ، الّشاس يخمقػنو بأبرارىع، وإذا اشتخػ اإلنداف بيتًا فخسًا مخيحًا  الساؿ، فسغ حاز الساؿ بحجعٍ 

 في مػقٍع مستاز، زّيشو تدييشات رائعة، أيزًا الشاس ييشئػنو، وُيثشػف عمى شصارتو وعمى ذوقو.

لّجنيا ُييّشأ، ىحه مقاييذ وإذا تقّمج اإلنداف مشربًا رفيعًا، أيزًا ييشئػنو، وإذا أنجب أوالدًا ُمتفّػقيغ في مقياس ا
 البذخ.

 لكّغ البصل ىػ الحؼ يبحث عغ مقياس هللا عّد و جّل، مقياس هللا عّد و جّل شخحو هللا في القخآف الكخيع، قاؿ: 

 ﴿ َوَمغ ُيِصْع َّللََّ َوَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػزًا َعِطيسًا ﴾

 (72) سػرة األحداب: مغ اآلية 

 اس. ىل أنت مؤمغ بيحا السقي

أضخب مثبًل لمتقخيب: لػ أف صجيقًا لظ كاف عمى 
مقعج الجراسة معظ، وعسل بعسٍل حّخ فأصبح يسمظ 
ألػؼ األلػؼ، بل ألػؼ السبلييغ، وىػ ُمتفّمت مغ 
أمخ هللا، وأنت مدتقيع عمى أمخ هللا، وال تسمظ إال 

؟ إف شعخت ىحا فأنت ال قػت يػمظ، ىل تذعخ بأّنظ محخـو ؟ أو بأّف ىحا الرجيق تفّػؽ عميظ، وفاز عميظ 
تعير ىحه اآلية، قج تفيسيا، ولكغ ال تعيذيا، قج تفيع معشاىا، ولكغ ال تعقميا، ال تعقل اآلية إال إذا عذتيا، 
السؤمغ الحّق: يكخه أف يعػد في الكفخ كسا يكخه أف ُيمقى في الّشار، السؤمغ الحّق يقػؿ: ليذ في األرض مغ ىػ 

مّشي، و لػ كاف شعامو خذشًا، ولباسو خذشًا، ىحا اإليساف، اإليساف أف تدعج بسعخفة أسعج مّشي إال أف يكػف أتقى 
هللا، أف تخػ أف اليجػ ىػ كّل شيء، وأّف الجنيا كّميا ال تعجؿ عشج هللا جشاح بعػضة، وأّف هللا عّد و جّل إذا 

 بلة والّدبلـ: تجّمى عمى قمب اإلنداف ندي الّجنيا وما فييا، وال تشذ ُخصبة الشبي عميو الّر 
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 )) إّف ىحه الّجنيا دار التػاء ال دار استػاء (( 

 ] ورد في األثخ [

 الجنيا ال تدتقع ألحج

سبحاف هللا ! ال تدتقيع الجنيا إلنداف، يأتيو الساؿ ويفقج الّصسأنيشة، تأتيو الّصسأنيشة ويفقج الساؿ، يأتيو الساؿ 
وجة الّرالحة ويفقج األوالد األبخار، يأتيو أوالد أبخار وليذ لو دخل والّصسأنيشة ويفقج الدوجة الّرالحة، تأتيو الدّ 

-يكفييع، يأتيو دخل يكفييع وأوالده أشخار، كّل شيٍء عمى ما ُيخاـ لكغ صّحتو معمػلة، إّف ىحه الّجنيا دار التػاء 
عمى الّشقز، رحسًة بشا ال دار استػاء، ال تدتػؼ، ُمحاؿ أف تدتقيع لظ األمػر كّميا، ُرّكبت  -ىكحا الشبي قاؿ 

ألّنو لػ تّست لكخىت لقاء هللا عّد و جّل، لخكشت إلييا، لػ جاءت األمػر كسا تذتيي فيحه أكبخ مريبة، يقػؿ هللا 
عّد و جّل: عبجؼ، خمقت لظ ما في الّدساوات واألرض، ولع أعَي بخمقيّغ، أفُيعييشي رغيٌف أسػقو إليظ كّل حيغ، 

ض بسا قدستو لظ، فؤُلسّمصّغ عميظ الّجنيا، الّجنيا تأتيظ مغ كّل جية، فؤُلسّمصّغ عميظ و عّدتي و جبللي، إف لع تخ 
الّجنيا تخكس فييا ركس الػحر في البّخية،ثّع ال يشالظ مشيا إال ما قدستو لظ، و ُكشت عشجؼ محمػمًا،أنت تخيج،و 

سا أريج، أتعبتظ فيسا تخيج،ثّع ال يكػف إال ما أنا أريج، فإذا سّمست لي فيسا أريج كفيتظ ما تخيج، و أف لع تدّمع لي في
 أريج 

 إذا كاف اإلنداف ُمشحخًفا، غارقا في السعاصي، وتأتيو الجنيا مغ كّل جية، ىحه ليدت ِنعسة، ولكّشيا َنعسة: 

 ﴿ َوَنْعَسٍة َكاُنػا ِفيَيا َفاِكِييَغ ﴾

 ( 17) سػرة الجخاف: اآلية 

ابغ عصاء هللا الّدكشجرؼ: " رّبسا أعصاؾ فسشعظ، ورّبسا مشعظ فأعصاؾ "، ىحه ليدت ِنعسة، و لكّشيا نقسة، يقػؿ 
أحيانًا يسشعظ، فإذا مشعظ عغ الّجنيا تّتجو إليو فتدعج بقخبو، فيكػف الخبلص بالحخماف مغ الّجنيا، وقج تأتي الّجنيا 

 كسا تخيج فتكػف حجابًا بيشظ وبيغ رّب العّدة:

 َأَضخَّ َعَمى الخَِّجاِؿ ِمْغ الشَِّداِء (( )) َما َتَخْكُت َبْعِجي ِفْتَشًة 

 ] متفق عميو [
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ىحا أّوؿ باب خصخ، في بعس السّخات فبلف ال يأتي إلى الّجرس، فسا ىػ الّدبب ؟ زار أقخباءه فالتقى بإحجػ 
شعخ  قخيباتو البلتي ال يشبغي أف يخاُىّغ، مغ حجيٍث إلى حجيث تعّمق بيا، قاـ لُيرّمي فخأػ في نفدو تكاسبًل،

بالُسخالفة والسعرية، استسخأ ىحه العبلقة وذلظ الّتكاسل حتى انقصع عغ هللا عّد وجّل، حاالت كثيخة جّجًا سبب 
انقصاع اإلنداف عغ هللا، و ف مجالذ العمع أحيانًا، أّنو وقع في ُمخالفة متعّمقة بالّشداء، ولػ عمى مدتػػ الّشطخ، 

 عمى ىحا السدتػػ ىحه معرية تقصع عغ هللا عّد وجّل.أو مدتػػ الكبلـ، أو مدتػػ الحجيث، حتى 

 الحجيث الثاني:

بذارٌة قاليا الشبي عميو الّربلة و الّدبلـ لمّشداء كاّفًة، أو لمّشداء السؤمشات، عغ أـّ سمسة رضي هللا عشيا قالت: 
 قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) َأيَُّسا اْمَخَأٍة َماَتْت َوَزْوُجَيا َعْشَيا َراٍض َدَخَمْت اْلَجشََّة (( 

 ] التخمحؼ عغ أـ سمسة [

 مََّع: ألف رضاء الّدوج ربع ديغ السخأة، َعْغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َعْػٍؼ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوسَ 

ي اْلَجشََّة ِمْغ َأيِّ )) ِإَذا َصمَّْت اْلَسْخَأُة َخْسَدَيا، َوَصاَمْت َشْيَخَىا، َوَحِفَطْت َفْخَجَيا، َوَأَشاَعْت َزْوَجَيا ِقيَل َلَيا: اْدُخمِ 
 َأْبَػاِب اْلَجشَِّة ِشْئِت (( 

 ] أحسج [

 شاعة الدوج في السعخوؼ سبب دخػؿ الجشة

ُيغزب هللا عّد وجّل، ىحا يكفي كي تجخل السخأة الجّشة، وقّمسا تجج رجبًل راضيًا عغ فصاعة الّدوج وإرضاؤه فيسا ال 
زوجتو كّل الخضى، و لػ تعمع السخأة حّق الدوج ما قعجت ما لع يحزخ شعامو أو غحاؤه، لكغ شبعًا الدوج 

 السؤمغ، ألف الدوج السؤمغ يعخؼ حّق السخأة أيزًا.

 ٌث حدغ.ىحا الحجيث رواه التخمحؼ، وقاؿ حجي
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الحجيث األّوؿ ُمّتفٌق عميو، وىػ أعمى درجة مغ الّرحة، ما اّتفق عميو الّذيخاف اإلماـ البخارؼ واإلماـ مدمع، 
 وىحا الحجيث كأّنو ضػء أحسخ خصخ، اجعل ىحا الحجيث بالقمع األحسخ: 

 )) َما َتَخْكُت َبْعِجي ِفْتَشًة َأَضخَّ َعَمى الخَِّجاِؿ ِمْغ الشَِّداِء (( 

 متفق عميو [ ]

 وجػب اتخاذ األسباب التقاء فتشة الشداء

فاإلنداف يدتعيغ بغّس البرخ، يدتعيغ بتخؾ األماكغ السػبػءة، يدتعيغ بتخؾ رفقاء الّدػء، بتخؾ الحفبلت 
الُسختمصة، بتخؾ مكاف فيو امخأة ال تخذى هللا عّد وجّل، بقصع العبلقة مع كّل قخيبة ليا تصاوؿ مغ حيث 

 الّخجاؿ، ىحا كّمو مغ أجل الحفاظ عمى الّجيغ االختبلط مع

 والحسج  رب العالسيغ 
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 حق الدوج عمى الدوجة والقػامة لو( :  5 - 2الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العمسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم، الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

شبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل با
 الرالحيغ. 

 آية قخآنية أصل في حقػؽ الدوجيغ

نشتقل أييا اإلخػة في رياض الرالحيغ إلى باٍب ججيج، ىػ الباب الخامذ والثبلثػف، وعشػاف الباب: حق الدوج 
عمى السخأة، وكسا ىي عادة اإلماـ الشػوؼ مؤلُِّف الكتاب ػ رحسو هللا تعالى ػ حيث يبجأ الباب بآيٍة قخآنية متعمقٍة 

 بأحاديث ىحا الباب، قاؿ هللا تعالى: 

الِ ﴿ الخَِّجا ُ َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس َوِبَسا َأْنَفُقػا ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َفالرَّ َل َّللَّ َحاُت َقاِنَتاٌت ُؿ َقػَّاُمػَف َعَمى الشَِّداِء ِبَسا َفزَّ
 َحاِفَطاٌت ِلْمَغْيِب ِبَسا َحِفَع َّللَُّ ﴾

 ( 34) سػرة الشداء: اآلية

 ال خيار لمسؤمغ أماـ أمخ هللا ونييو -1

الحقيقة أف اإلنداف أماـ كتاب هللا جّل وعبل، وأماـ سشة رسػؿ هللا لو مػقف، ىحا السػقف مػقف التعبج، ىحا أمخ 
إليي، أنت مخيخ في أمػر الجنيا ؛ كسؤمغ مخيخ أف تدكغ في ىحا البيت، أو في ىحا البيت، أف تتدوج ىحه السخأة 

 ، لكشظ كسؤمغ صادؽ إذا كاف ىشاؾ أمٌخ في القخآف فإنو: أو تمظ السخأة، أف تعسل عسبًل حخًا أو عسبًل وضيفياً 

ُ َوَرُسػُلُو َأْمخًا َأْف َيُكػَف َلُيُع اْلِخَيَخُة ِمْغ َأْمخِ   ِىْع ﴾﴿ َوَما َكاَف ِلُسْؤِمٍغ َواَل ُمْؤِمَشٍة ِإَذا َقَزى َّللَّ

 ( 35) سػرة األحداب: مغ اآلية 
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، أو نيي، إذا ُوجج تػجيو قخآني، حكع رباني، أو أمخٌ 
في كتاب هللا واضح الجاللة، قصعي الثبػت، قصعي 
الجاللة، فأنت كسؤمغ ليذ لظ خيار، فخبشا سبحانو 
وتعالى ىػ الرانع، وىػ الحؼ صسع نطاـ الدواج، 
ىحا الدواج أو ىحه اأُلسخة ليا نطاـ، مغ لػاـز نطاميا 
أنو البج ليا مغ قائج، والدؤاؿ اآلف: لساذا يعري 

؟ وهللا ىحا سؤاؿ ميعّّ، معطع الشاس الشاس ربيع 
غارقػف في السعرية، ىشاؾ تػجييات قخآنية، ىشاؾ 
تػجييات نبػية ال أحج ُيقيع ليا وزنًا، أؼ يشداؽ وراء ندواتو وشيػاتو، وساعًة يقػده اليػػ، وساعًة تقػده 

مًا، أو يشتيي عسا نيى هللا عشو السرمحة، وساعًة يقػده التقميج األعسى، أما أف يتحخؾ اإلنداف وفق أمخ هللا تسا
 تسامًا فيحا يحتاج إلى شيٍء آخخ.

الحقيقة أف الشبي عميو الربلة والدبلـ حيشسا دعا إلى هللا في مكة بقي ثبلثة عذخ عامًا يجعػ إلى معخفة هللا، 
مخ هللا بيغ يجيظ في بعجئٍح ندؿ التذخيع، فكأف الصخيقة الُسثمى أف تعخؼ اآلمخ أواًل، ثع األمخ ثانيًا، فإذا كاف أ

الكتاب والدشة، ولع تعخؼ اآلمخ معخفًة كافية يدُيل عميظ أف تخالف أمخ هللا عّد وجل، يديل عميظ أف تعريو، 
يدُيل عميظ أال تشتيي عسا عشو نياؾ، ألنو مجسػعة أوامخ في الكتاب والدشة، لكشظ إذا عخفت مغ ىػ هللا عّد 

عشج هللا مغ إكخاـ، ما عشج هللا مغ عقاب، إذا عخفت هللا حق السعخفة،  جل ماذا يعشي أف تعريو ؟ إذا عخفت ما
 أؼ أف ُيَقصع الجدع ِإربًا إربًا أىػف مغ أف تخالف أمخ هللا عّد وجل. 

 ال بج لمدواج أف يكػف مبشيا عمى شخع هللا -2

يق مغ أمخ هللا عّد وجل لحلظ الدواج في اإلسبلـ ىػ شيء رائع ججّا، لكغ إذا كاف الدواج في جػ مغ عجـ التصب
يغجو جحيسًا، ألف الدوجة تبتغي حع نفديا، والدوج يبتغي حع نفدو، وكبلىسا وقج تترادـ ىحه الحطػظ، ومغ 
ترادميا تأتي السذكبلت يأتي الذقاؽ، والشفاؽ يأتي الخرػمات، لحلظ شيٌء ميٌع ججًا أف تعخؼ مغ ىػ اآلمخ، 

 خ الحنب ولكغ انطخ عمى مغ اجتخأت <<.>> ال تشطخ إلى صغكسا قاؿ سيجنا ببلؿ: 
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 في الحياة ثػابت -3

في بالي مقجمة قبل أف أمزي في شخح ىحه األحاديث الستعمقة بحق الدوج عمى السخأة، ىشاؾ أشياء ثػابت في 
الحياة، فيحا الكػف أليذ كػنًا عطيسًا ؟ أؼ لػ نطخت إلى السجخات ليالظ ىحا الشطخ لخأيت األرض وما حػليا مغ 
كػاكب سيارة ال تعجو نقصًة في فخاغ، فيحه السجخات التي تديج عمى َمميػف مميػف مجخة، وفي كل مجخة ما يديج 
عمى مميػف َمميػف نجع، والسدافات بيغ الشجـػ ال يعمسيا إال هللا، وىي مدافاٌت خيالية، ىحا الكػف بسجخاتو، 

 عمى عطسة هللا لسغ سخخه هللا عّد وجل ؟  بكازاراتو، بسحنباتو، ىحا الكػف بسا فيو مغ آياٌت دالةٍ 

أليذ ىشاؾ آياٌت في كتاب هللا محكساٌت تؤكج أف هللا عّد وجل سخخ ىحا الكػف لئلنداف ؟ ببل شظ إشبلقًا وبكل 
 تأكيج الكػف مدخخ لئلنداف، والجليل: 

َساَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِسيعًا ِمْشُو ﴾ َخ َلُكْع َما ِفي الدَّ  ﴿ َوَسخَّ

 ( 23) سػرة الجاثية: مغ اآلية 

 ماذا عميظ أف تقجمو مقابل تدخيخ هللا الكػف لظ ؟ -4

فإذا كاف ىحا الكػف كمو مدخخا لي كإنداف، ماذا ُيصاِلُبشي هللا عّد وجل ؟ يجب أف يكػف ىشاؾ مصالبة بقجر ىحا 
وليات كبيخة أمامو، إذا أعصيشاه ميدات التدخيخ، فإذا أعصيشا إندانًا أعمى راتب في الجولة، معشى ىحا أنو ىشاؾ مدؤ 

كبيخة ججًا، معشى ىحا أف مقابل ىحه السيدات مدؤوليات، ىحه الشقصة الجقيقة، أؼ أف ىحا الكػف كمو بسا فيو، فكع 
 مغ أنػاع األشجار ؟ وكع مغ أنػاع األزىار ؟ وكع مغ أنػاع األشيار ؟ وكع مغ أنػاع األسساؾ ؟ 

ة، مغ عزبلت، مغ قمب، مغ رئتيغ، بسا حػلظ مغ بيئة، ومغ ضخوؼ، مغ سساء، ىحا الجدج بسا فيو مغ أجيد 
، مغ أشيار، ىحا الكػف كمو مدخٌخ لئلنداف، ماذا يقتزي ىحا التدخيخ؟  مغ ىػاء، مغ ماء، مغ بحار، مغ نجـػ
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أف تعبج هللا عّد وجل، إذًا: أنت مقابل ىحا الكػف 
وىحه العطيع مكمٌف أف تعخفو معخفًة عطيسة، 

السعخفة العطيسة مغ لػازميا أف تصيعو شاعًة تامة، 
ومغ نتائج ىحه الصاعة التامة أف تدعج في الجنيا 
واآلخخة، أؼ أف اليجؼ األكبخ مغ خمق الدساوات 
واألرض، ومغ خمق اإلنداف ىػ أف ُيدعجؾ في 
الجنيا واآلخخة، ىحا ىػ اليجؼ األكبخ، ولكغ ىحه 

اج إلى عسٍل شيٍب الدعادة ال متشاىية، وىي تحت
ججًا مشو وشاعٌة وبحٌؿ، ىحا العسل الصيب يحتاج إلى معخفة شيبة، وىحه السعخفة الصيبة تحتاج إلى كػف عطيع، 
ىحا الكػف العطيع ىجفو أف تعخؼ هللا مغ خبللو، ىحه سمدمة ؛ كػٌف معجد، إذا تأممت فيو عخفت أف ىشاؾ إليًا 

ا الكػف لتعخفو ولتحبو، فإذا عخفتو حق السعخفة أشعتو حق الصاعة، عطيسًا ال حجود لعطستو، وأنو سخخ لظ ىح
 إذا أشعتو حق الصاعة سعجت بيحه الصاعة في الجنيا واآلخخة.

لحلظ عشجما يسخ معظ أمٌخ، اآلف أنت كدوج أو كدوجة إذا مخ أمٌخ قخآني فالقزية خصيخٌة ججًا، ىحا األمخ تشفيٌح 
ػف الحؼ سخخ لظ الكػف كمو، ىحه ىي العقجة، فأنت تجج إندانًا ال يبالي جدئٌي لسا يتػجب عميظ تجاه خالق الك

بأمخ هللا عّد وجل، هللا ىيغ عميو، وأمخه ىيغ، ومعريتو ىيشة، ومخالفة أمخه ىيشة، وأف يخخؽ حجوده، فيحا شيٌء 
امتحاف، وهللا عّد  سيٌل بديط، يقػؿ لظ: ال تجقق، وال تعقجىا، وهللا غفػر رحيع، ونحغ عبيج إحداف، ولدشا عبيج

وجل ال يزع عقمو بعقمشا ويحاسبشا، فيحا كمو كبلـ الجيمة، لكغ ربشا عّد وجل حيشسا خمق ىحا الكػف مغ أجمشا، 
فيػ يشتطخ مشا أف نعخفو معخفًة صحيحة، ويشتطخ مشا أف نذكخه، فإذا عخفشاه، وشكخناه فسغ لػاـز السعخفة والذكخ 

 تيي بالدعادة األبجية في الجنيا واآلخخة، مغ ىشا جاء تػجيو هللا عّد وجل: الصاعة التامة، الصاعة التامة تش

 ﴿ الخَِّجاُؿ َقػَّاُمػَف َعَمى الشَِّداِء ﴾

 ( 34) سػرة الشداء: مغ اآلية 
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 قػامة الخجل عمى السخأة -5

 ج، فخبشا عّد وجل قاؿ: أؼ أف ىحه اأُلسخة كدفيشة ومخكبة ليا قائج واحج، البج مغ أحج الصخفيغ أف يكػف ىػ القائ

ُ َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس ﴾ َل َّللَّ  ﴿ ِبَسا َفزَّ

 ( 34) سػرة الشداء: مغ اآلية 

لقج جعل هللا عّد وجل الخجل متكامبًل مع السخأة، فالخجل والسخأة متداوياف في التكميف وفي التذخيف، في 
التكميف؛ أؼ كبلىسا ُكمِّف بسعخفة هللا عّد وجل، وفي شاعتو، وفي التقخب مشو، والخجل كالسخأة في التذخيف، أما 

 ت وغيخىا. التكميف في بقية التكاليف فيسا مختمفاف كالجياد والجسعا

اِدِقيَغ َوا اِبِخيَغ ﴿ ِإفَّ اْلُسْدِمِسيَغ َواْلُسْدِمَساِت َواْلُسْؤِمِشيَغ َواْلُسْؤِمَشاِت َواْلَقاِنِتيَغ َواْلَقاِنَتاِت َوالرَّ اِدَقاِت َوالرَّ لرَّ
َقاِت َوا ِقيَغ َواْلُسَتَرجِّ اِبَخاِت َواْلَخاِشِعيَغ َواْلَخاِشَعاِت َواْلُسَتَرجِّ اِئَساِت﴾َوالرَّ اِئِسيَغ َوالرَّ  لرَّ

 ( 35) سػرة األحداب: مغ اآلية 

 إلى آخخ ىحه اآليات، أؼ مغ عسل صالحًا مغ ذكٍخ أو ُأنثى فاستجاب ليع ربيع: 

 ﴿ َفاْسَتَجاَب َلُيْع َربُُّيْع َأنِّي اَل ُأِضيُع َعَسَل َعاِمٍل ِمْشُكْع ِمْغ َذَكٍخ َأْو ُأْنَثى ﴾

 (295اآلية ) سػرة آؿ عسخاف: مغ 

 الخجل والسخاة: أوجو التذابو واالختالؼ  -6

السخأة والخجل متداوياف في التكميف وفي التذخيف، لكغ ىشاؾ بػٌف شاسٌع بيغ ُبشية السخأة وُبشية الخجل، السخأة ليا 
رعاية األشفاؿ،  بشيٌة نفدية، وليا بشيٌة جدجية، وليا بشيٌة عقمية، تتشاسب مع أعطع وضيفٍة خمقيا هللا مغ أجميا وىي

والخجل لو بشيٌة عقميٌة خاصة، ولو بشيٌة نفديٌة خاصة، ولو بشيٌة جدسيٌة خاصة، تتشاسب مع دوره في األسخة لكدب 
الخزؽ، وإلدارة دفة ىحه الدفيشة، والتخاذ القخار لُبعج الخؤية، إذًا: ىشاؾ تكامل، فخبشا عّد وجل اختار الخجل عمى 

 ف ىػ قائج ىحه األسخة، إذًا: عمٍع وعمى ترسيٍع دقيق ليكػ 
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ُ َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس ﴾ َل َّللَّ  ﴿ الخَِّجاُؿ َقػَّاُمػَف َعَمى الشَِّداِء ِبَسا َفزَّ

الخجل عقمو يغمب عاشفتو، الخجل ُبعج نطخه أشج مغ ُبعج السخأة في الشطخ، السخأة تشطخ إلى ما يحيط بيا، تشطخ 
الخجل يشطخ إلى حقيقة الحياة، فبل تعشيو السطاىخ بقجر ما تعشيو جػىخ إلى السطاىخ بذكٍل يمفت الشطخ، لكغ 

الحياة، وليذ ىحا انتقاصًا مغ السخأة، فالسخأة ليا دور، والخجل لو دور، ولكل مشيسا مكانة عشج هللا، والشبي عميو 
 الربلة والدبلـ حيشسا قاؿ لمسخأة:

 ف حدغ تبعل السخأة زوجيا يعجؿ الجياد في سبيل هللا (( )) اعمسي أيتيا السخأة، وأعمسي مغ دونظ مغ الشداء أ

 ] ورد في األثخ [

فوهللا ىشاؾ امخأة صائسة قائسة مصيعة لدوجيا تعجؿ 
ألف رجل، ألف بل عذخة آالؼ، أو مئة ألف، 

 فالقزية عشج هللا باالستقامة والعسل: 

 ﴿ الخَِّجاُؿ َقػَّاُمػَف َعَمى الشَِّداِء ﴾

ِقػامة، ولو اإلدارة، ولو اإلشخاؼ، أؼ أف الخجل لو ال
ولو القخار، ولو الِقيادة، إال لػ كاف ىػ قج تخمى عغ 
القيادة لدوجتو مثبًل، تجخل ىي عمى السحل قبمو، 
وتتكمع، وىػ يبقى ساكتا، ىػ لجفع الثسغ، ىشاؾ حاالت ىػ يتخمى عغ دوره، وىحا بحث ثاٍف، أما ربشا عّد وجل 

 ؿ: فقج صسع اأُلسخة بشطاـ فقا

 ﴿ الخَِّجاُؿ َقػَّاُمػَف َعَمى الشَِّداِء ﴾

يخوؼ عغ سيجنا عسخ رضي هللا عشو أنو في إدارتو لذؤوف الخعية اتخح قخارًا مغ أحج األشخاص، يبجو أف زوجتو 
رضي هللا عشيا سألتو في ساعة سخور أف ىحا الخجل ما شأنو ؟ سؤاؿ فقط، ولساذا فعمت معو ىكحا ؟ وىي لع 

نو، ولع تصمب مشو تػقيف ىحا القخار، ولع تصمب مشو اتخاذ قخار آخخ، ولع تصمب العفػ عشو أبجًا، تتجخل في شؤو 
بل إنسا سألتو: ما شأف ىحا الخجل ؟ فسا كاف مشو رضي هللا عشو إال أف قاؿ ليا: >> يا أمة الدػء، وما شأنظ 
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خأة أف تتجخل بذؤونو ؟ امخأة عمى العيغ أنت بيحا ؟ <<، وما عبلقتظ أنت بيحا األمخ، خميفة السدمسيغ يدسح الم
والخأس، وليا مكانٌة عطيسٌة ججًا عشج هللا، لكغ في دائخة اختراصيا، لحلظ: " رحع هللا عبجًا عخؼ حجه، فػقف 

 عشجه، ولع يتعج شػره ".

 إذًا: 

ُ َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس ﴾ َل َّللَّ  ﴿ َفزَّ

ت، قػًة في الجدع، وآتاه قػًة في العقل، وآتاه قػًة في العقل عمى ىشا بسعشى أف هللا آتى الخجل قػًة في العزبل
حداب العاشفة، ألف بعس السػاقف يقتزي القدػة أحيانًا، بعس السػاقف تقتزي الُجخأة، السخأة بحكع عاشفتيا 

 الغالبة قج ال تدتصيع أف تقف مػقفًا متيشًا مغ قزية ُمعيشة. 

 السخأة التعميل القخآني لقػامة الخجل عمى -7

 اآلف: 

 ﴿ َوِبَسا َأْنَفُقػا ِمْغ َأْمَػاِلِيْع ﴾

 ربشا عّد وجل ذكخ تعميميغ.

 أوؿ تعميل: 

ُ َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس ﴾ َل َّللَّ  ﴿ ِبَسا َفزَّ

 والتعميل الثاني: بسا أنفقػا مغ أمػاليع. 
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 مغ صفات السخأة الرالحة -9

 اآلف: 

اِلَحاُت َقاِنَتاٌت   َحاِفَطاٌت ِلْمَغْيِب ﴾﴿ َفالرَّ

 ( 34) سػرة الشداء: اآلية 

أؼ شائعات، ىحه السخأة الصائعة حافطٌة لمغيب، أؼ تحفع نفديا في غيبة زوجيا، تحفع نفديا ومالو، أؼ أف 
أعمى صفة في السخأة أنيا إذا ِغبت عشيا حفطتظ في نفديا وفي مالظ، في نفديا أؼ ال تدسح ألحٍج أف يشطخ 

 ف يكمسيا كمسًة: إلييا، وال أ

 ﴿ َفاَل َتْخَزْعَغ ِباْلَقْػِؿ ﴾

 ( 31) سػرة األحداب: مغ اآلية 

ىشاؾ نداء في غيبة أزواجيغ يفتحغ الباب إلنداف شخؽ الباب، ويحجثغ ىكحا بصبلقة، وال يتحفطغ بالمباس 
اس إلييا، وىحه كأنيا أمامو، يفتحغ الباب عمى مرخاعيو باستيتار، فيحه لع تحفع نفديا، وىحه كأنيا تجعػا الش

 عمى وشظ أف تخػف زوجيا، لكغ السخأة السؤمشة: 

 ﴿ َحاِفَطاٌت ِلْمَغْيِب ﴾

لحلظ في السغخب عادات شيبة ججًا، إذا ُشِخؽ الباب فتعيج الصخؽ عمى الباب مغ الجاخل، أؼ نحغ ىشا فتكمع ما 
شجاف قيػة، ىحه ليدت مدمسة، فالسخأة السدمسة تخيج، أما أىبًل وسيبًل، تفزل اآلف سيأتي، ارتح، وادخل لشقّجـ لظ ف

 َفَقاَؿ:  تحفع نفديا في غيبة زوجيا، لحلظ َعْغ اْبِغ َعبَّاٍس َقاؿ: َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّعَ 

، َوِىَي اَل َتسْ   َشُع َيَج اَلِمٍذ، َقاَؿ: َشمِّْقَيا... (( )) ِإفَّ ِعْشِجي اْمَخَأًة ِىَي ِمْغ َأَحبِّ الشَّاِس ِإَليَّ

 ] الشدائي [
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ىحه السخأة التي ال تحفع نفديا في غيبة زوجيا ال ُتؤَتسغ، وىشاؾ مفيـػ عشج الشداء خاشئ، أنيا شخيفة، وال أحج 
أف يدتصيع أف يكمسيا، وال أحج يدتصيع أف يتصاوؿ معيا، لكشيا تطيخ ىكحا عمى الُذخفات مغ غيخ احتياط، ومغ 

التأكيج، ىحه التي تعخض مفاتشيا عمى الشاس باستيتار غيخ تدتخ، ىحه التي ُتبخز مفاتشيا لمشاس ليدت شخيفة ب
 ىحه ليدت مدمسة، وإف صمت، وصامت، وزعست أنيا مدمسة، فالسخأة السدمسة: 

 ﴿ َحاِفَطاٌت ِلْمَغْيِب ﴾

أؼ تحفع نفديا في حزخة زوجيا، وفي غيبة زوجيا، وتحفع مالو، أؼ أف البخل في ىحا السػشغ مغ صفات 
 حا الساؿ ماؿ زوجيا ىػ الحؼ يشفق: السخأة الفاضمة، ألف ى

 ﴿ ِبَسا َحِفَع َّللَُّ ﴾

ىحه السػدة بيغ الدوجيغ، لحلظ الػصية السخأة الثابتة البشتيا: " يا بشيتي، خحؼ عشي عذخ ِخراؿ تكغ لظ ذخخًا 
؛ فبل تقع وأجخًا، الرحبة بالقشاعة، والسعاشخة بحدغ الدسع والصاعة، والتفقج لسػضع عيشو، والتعيج لسػضع أنفو 

عيشو مشظ عمى قبيح، وال يذع مشظ إال أشيب ريح، والتعيج لػقت شعامو، واليجوء عشج مشامو ؛ فإف حخارة الجػع 
مميبة، وتشغيز الشـػ مبغزة، وإياؾ والفخح إف كاف َتِخحًا، والتخح إف كاف فخحًا، فإف اأُلولى مغ التقريخ، والثانية 

ُتفذي لو سخًا، إنظ إف عريت أمخه أوغخت صجره، وإف أفذيت سخه لع تأمشي مغ التكجيخ، وال تعري لو أمخًا، وال 
 غجره..." إلى آخخ الػصية.

 السخأة: 

 ﴿ َحاِفَطاٌت ِلْمَغْيِب ِبَسا َحِفَع َّللَُّ ﴾

 ( 34) سػرة الشداء: مغ اآلية 

 ىحا معشى اآلية الكخيسة: 

 ﴿ الخَِّجاُؿ َقػَّاُمػَف َعَمى الشَِّداِء ﴾
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فإذا ىػ كاف أقل مشيا وراًع، وأقل مشيا عمسًا، وأقل مشيا ُبعج نطخ، ولع يشفق مغ مالو عمييا شيئا، وهللا ىي القػَّامة 
عميو، فإذا كاف ىػ أعمى مشيا في الػرع والعمع والُتقى والربلح وأنفق مغ مالو عمييا ممظ الِقػامة، فإف لع يفعل 

 جػابًا. كانت ىي التي تشفح أمخىا، وىػ ال يحيخ 

 آحاديث نبػية في حقػؽ الدوجيغ 

 أوؿ حق لمدوج عمى السخأة كسا قاؿ عميو الربلة والدبلـ:

 الحجيث األوؿ:

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع: 

ُجُل اْمَخَأَتُو ِإَلى ِفَخاِشِو َفَمْع َتْأِتِو َفَباَت َغْزَباَف َعَمْيَيا َلَعَشْتَيا اْلَسالِئَكُة حَ   تَّى ُتْرِبَح (( )) ِإَذا َدَعا الخَّ

 ] متفق عميو [

 ىحا الحجيث متفٌق عميو أؼ رواة البخارؼ ومدمع، والحجيث واضح، وفي روايٍة لمبخارؼ ومدمع أنو:

 اَتِت اْلَسْخَأُة َىاِجَخًة ِفَخاَش َزْوِجَيا َلَعَشْتَيا اْلَسالِئَكُة َحتَّى ُتْرِبَح (( )) ِإَذا بَ 

أؼ أف الدواج أساسو ىحا المقاء بيغ الدوجيغ، فإذا ابتعجت عغ زوجيا، وىجخت فخاشو لعشتيا السبلئكة حتى 
 .تربح شػاؿ الميل 

يتفخع مغ ىحا الحق أنو ال يحل المخأٍة أف ترـػ وزوجيا شاىج، شبعًا صياـ الشفل، أما صياـ الفخض فبل تدتأذنو، 
 صياـ الفخض ال يحتاج إلى إذٍف قط ألنو: 

 )) ال َشاَعَة ِلَسْخُمػٍؽ ِفي َمْعِرَيِة هللِا َعّدوَجلَّ (( 

 ]أحسج عغ ابغ مدعػد[
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البشو: بخضاؼ عميظ شمقيا، ما ىحا ؟ تصميقيا ضمع، فيي زوجٌة فاضمة، أؼ ميسا يكغ ىحا السخمػؽ، كأب يقػؿ 
 رضا ىحا ؟ 

 )) ال َشاَعَة ِلَسْخُمػٍؽ ِفي َمْعِرَيِة هللِا َعّدوَجلَّ (( 

 حيث ما كاف األمخ مخالفًا ألمخ هللا عشجئٍح الخضا والغزب يدتػياف.

 الحجيث الثاني:

 ْشيع َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المَّيع عَ 

ا َأْنَفَقْت ِمْغ َنَفَقٍة َعْغ َغْيِخ )) ال َيِحلُّ ِلْمَسْخَأِة َأْف َتُرػـَ َوَزْوُجَيا َشاِىٌج ِإال ِبِإْذِنِو، َوال َتْأَذَف ِفي َبْيِتِو ِإال ِبِإْذِنِو، َومَ 
ى ِإَلْيِو َشْصُخُه (( َأْمخِِه َفِإنَُّو ُيؤَ   دَّ

 ] متفق عميو [

ما معشى شاىج ؟ أؼ مقيع في البيت، أما لػ أنو مدافخ فميا الحق أف ترـػ صياـ الشفل مغ دوف إذنو، أما إذا 
 كاف شاىجًا أؼ مقيسًا فإنو سػؼ يجيء الطيخ إلى البيت.

 )) َوال َتْأَذَف ِفي َبْيِتِو ِإال ِبِإْذِنِو (( 

خجٍل أو امخأة بجخػؿ البيت مغ دوف إذنو فيحا ال يجػز، دخػؿ األشخاص إلى البيت يحتاج إلى إذف أؼ أف تأذف ل
الدوج، لػ فخضشا الدوج أعصى تعميسات: ال أسسح لِظ أف يجخل بيتي ابغ عسظ، ىحا شبعًا ال يجػز بغيابو، 

بيت لو قيادة، والقيادة بيج الدوج فإذا فتجخمو وتقػؿ: وهللا جاء مغ سفخ فاستحييت مشو، فيحا كبلـ فارغ ىحا، ىحا ال
 مشعيا مغ مخالفة أمخ هللا عّد وجل يجب أف تستشع، وإذا مشعيا مغ أال تخالف أمخ هللا عدَّ وجل يجب أف تستشع.
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 الحجيث الثالث:

 وعغ أـ سمسة رضي هللا عشيا قالت: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) َأيَُّسا اْمَخَأٍة َماَتْت َوَزْوُجَيا َعْشَيا َراٍض َدَخَمِت اْلَجشََّة (( 

 ] سشغ التخمحؼ، وقاؿ حجيٌث حدغ [

أؼ أف زوجيا السؤمغ راٍض عشيا، أؼ أنيا تقـػ بحقو قيامًا تامًا ؛ تخعى أوالدىا، وتخعى حقػقو، وتخعى حاجاتو، 
راحة الباؿ، وفخت لو الخاحة الشفدية، جعمتو يشصمق في عسمو، جعمتو إذًا وفخت ليحا الدوج الصسأنيشة، وفخت لو 

يشتج، جعمتو عزػًا نافعًا في السجتسع، أما ىحا اإلنداف القمق في بيتو فصػاؿ الميل مذاحشات وبغزاء، ىحا إذا 
سأنيشة فيحه امخأة انصمق إلى عسمو ال يشتج، ألنو شارد الباؿ، فيحه السخأة التي تػفِّخ لدوجيا الخاحًة الشفدية وش

شخيكتو في األجخ، يقػلػف: " ما مغ عطيع إال وراءه امخأة "، لكغ امخأة صالحة، وىحا الكبلـ لو معشى مقبػؿ، أف 
اإلنداف عشجما انصمق في العسل الرالح، وعشجما انصمق في خجمة السجتسع معشى ذلظ أف بالو مختاح، قاؿ هللا 

 عّد وجل:

 َباَلُيْع ﴾ ﴿ َسَيْيِجيِيْع َوُيْرِمحُ 

 ) سػرة دمحم (

مغ وفخ لو ىحه الخاحة ؟ أنا عشجما أقخأ كتابًا أعجب، 
ألّف أكثخ الكتب ييجؼ السؤلفػف الكتاب إلى زوجاتيع، 
وهللا معيع حق، فقج يكتب: إلى التي وفخت لي ىحا 
الجػ، وىػ جػ التأليف، إلى التي وفخت لي ىحا 
ار في العسل العمسي اليادغ، وإذا كاف شػؿ الشي

مذاكدات بيشو وبيشيا فبل يػجج تأليف، يتػقف 
التأليف، يجب أف يكػف ىشاؾ ىجوء، وراحة باؿ، 
ومدالسة، ومػادعة، وشعػر متبادؿ بسعخفة قجر 
 اآلخخ، فيحا الحؼ يقػلو عميو الربلة والدبلـ:
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 ))َأيَُّسا اْمَخَأٍة َماَتْت َوَزْوُجَيا َعْشَيا َراٍض َدَخَمِت اْلَجشََّة (( 

السذكمة ىي إذا أرادت السخأة أف تخضي ربيا بخجمة زوجيا، وإذا أراد الخجل أف يخضي ربو بخجمة زوجتو، ىحا 
ىػ الػضع األمثل، أؼ أنو حيشسا ُتعامل إندانًا لحاتو قج ال يدتحق، ىشاؾ أزواج ال يدتحقػف معاممة شيبة، وىشاؾ 

وج أف يعامميا عمى عسميا، أو أرادت ىي أف تعاممو عمى زوجات ال تدتحق إحجاىغ السعاممة الصيبة، فإذا أراد الد 
عسمو وقع الخراـ والذقاؽ، لكغ إذا أراد الدوج أف يتقخَّب إلى هللا باإلحداف إلييا، وإذا أرادت ىي أف تتقخب إلى 

 الدوجيغ.هللا باإلحداف إليو، نذأت الدعادة الدوجية، لحلظ أؼ زواٍج يبشى عمى شاعة هللا يتػلى هللا التػفيق بيغ 
بالسشاسبة، وىحه كمسة عابخة قج ال تكػف ليا عبلقٌة متيشٌة بالجرس، لكغ أحب أف أقػليا، غس البرخ مغ ِقبل 
الدوج ومغ ِقبل الدوجة لو دوٌر كبيخ في التفاىع الدوجي، ألف عشجما يخػ هللا عّد وجل ىحا السؤمغ يغس برخه 

فأوؿ مكافأة لو أنو يػفِّق بيشو وبيغ زوجتو، تجج أف ىحا الدوج عغ الحدشاوات في الصخيق خػفًا مغ هللا عّد وجل، 
يحب زوجتو، وىي كحلظ، فغس البرخ مغ ِقبل الدوج ومغ ِقبل الدوجة لو دور في تػفيخ الدعادة الدوجية، وىحا 

 الذيء ميع ججًا، ألف ربشا عّد وجل يقػؿ: 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيحْ   َفُطػا ُفُخوَجُيْع َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع ﴾﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 )سػرة الشػر(

أؼ إذا ضششت أييا الخجل أنظ إذا نطخت إلى السخأة األجشبية، وتسميت مغ محاسشيا ىػ أزكى لظ، فأنت ُمخصئ، 
 خالقظ مخبيظ، ومدّيخؾ يقػؿ لظ: 

 ﴿ ّذِلَظ َأْزَؾ َلُكْع َوَأْشَيُخ ﴾

، حيث  ، أحيانًا تكػف السكافأة بعج شيخ، السكافأة في نفذ اليـػ أؼ أكثخ راحًة لظ، والسكافأة سخيعة في نفذ اليـػ
أف كمسا بالغت في غس البرخ وججت في البيت الدعادة الدوجية، والحقيقة أف الدعادة الدوجية شيء ميع ججًا، 

في عسمو وُيبجع، أما إذا كاف في بيتو معحبا، وفي بيتو نكج  فإذا كاف اإلنداف مختاحًا في بيتو فإنو يسكغ أف يشصمق
ومذاحشة انعكذ ذلظ سمًبا عمى حياتو العسمية، فسغ الحكسة البالغة أف اإلنداف يحدغ معاممة زوجتو، قاؿ ربشا 

 عّد وجل: 
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 ﴿ َوَعاِشُخوُىغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ﴾

 ( 29) سػرة الشداء: مغ اآلية 

 الحجيث الخابع:

هللا عّد وجل يأمخؾ أف تعاشخىا بالسعخوؼ، واستػصانا بالشداء خيخًا، استػصانا بالزعيفيغ السخأة أمخ إليي، 
 واليتيع، استػصانا بالشداء، فَعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 ْىِمي (( )) َخْيُخُكْع َخيُخُكْع أَلْىِمِو، َوَأَنا َخْيُخُكْع ألَ 

 ]سشغ التخمحؼ [

)) ما أكخميغ إال كخيع، ما أىانيغ إال لئيع، يغمبغ كلَّ كخيع، يغمبيغ لئيع، وأنا أحب أف أكػف كخيسًا مغمػبًا، ال 
 أف أكػف لئيسًا غالبًا (( 

 ] ورد في األثخ [

 فمحلظ السؤمغ يشبغي أف يفعل ذلظ.

 )) َأيَُّسا اْمَخَأٍة َماَتْت َوَزْوُجَيا َعْشَيا َراٍض َدَخَمِت اْلَجشََّة(( 

وهللِا مغ بعس الدشػات كشت حاضخًا في تعدية في حي السيجاف، وبحدب معمػماتي أف الدوجة تػفيت عغ ثسانيغ 
جما انتيت التعدية بجأ عامًا، والدوج عسخه خسذ وتدعػف سشة، فػججتو يبكي بكاء مخًا، في ىحا الدغ يبكي، وعش

الحاضخوف يػاسػنو فقاؿ: "ولع ال أبكي ؟ وهللا عذت معيا خسدة وأربعيغ عامًا ما نست ليمٌة واحجة وأنا غاضٌب 
 عمييا ". 

يقػؿ لظ رجل آخخ: " وهللا ال يػجج يـػ انبدصت معيا "، حتى اتفق أحجىع مع زوجتو فقاؿ ليا: يـػ لمخراـ 
 ة قالت لو: غجًا الخرػمة، فحزخ نفدظ.ويـػ لمخاحة، في يـػ الخاح

 )) َأيَُّسا اْمَخَأٍة َماَتْت َوَزْوُجَيا َعْشَيا َراٍض َدَخَمِت اْلَجشََّة ((
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 الحجيث الخامذ:

 َعْغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َعْػٍؼ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع:

َخْسَدَيا، َوَصاَمْت َشْيَخَىا، َوَحِفَطْت َفْخَجَيا، َوَأَشاَعْت َزْوَجَيا ِقيَل َلَيا: اْدُخِمي اْلَجشََّة ِمْغ َأيِّ  )) ِإَذا َصمَِّت اْلَسْخَأةُ 
 َأْبَػاِب اْلَجشَِّة ِشْئِت (( 

 ]مدشج أحسج [

 أؼ أف شاعة الدوج ربع ديشيا.

 الحجيث الدادس:

 وعغ معاذ بغ جبل رضي هللا عشو َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

ْنَيا ِإال َقاَلْت َزْوَجُتُو ِمَغ اْلُحػِر اْلِعيِغ: ال ُتْؤِذيِو، َقاَتَمِظ َّللَُّ  ، َفِإنََّسا ُىَػ ِعْشَجَؾ )) ال ُتْؤِذي اْمَخَأٌة َزْوَجَيا ِفي الجُّ
 ُظ َأْف ُيَفاِرَقِظ ِإَلْيَشا (( َدِخيٌل، ُيػِش 

 ] سشغ التخمحؼ [

 ال يجػز إغاضة الدوجة

ْنَيا ((   )) ال ُتْؤِذي اْمَخَأٌة َزْوَجَيا ِفي الجُّ

سبحاف هللا ! أنا أعجب أشج العجب كيف أف زوجًا أحيانًا يتسشى أف يغيع زوجتو ؟ يشصمق بذكل واضح ومخكد 
 ف تغيع زوجيا ؟ ىحا الػضع َمَخضي، ألنو خبلؼ اآلية الكخيسة:كي يغيطيا، وكيف أف امخأًة تفكخ في أ

ًة َوَرحْ   َسًة ﴾﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

: مغ اآلية   (12) سػرة الخـو



حق الدوج عمى الدوجة والقػامة لو( : 5-2الباب الثاًي : الفصل الخاهش : الذرس )    Page 667 

انطخ إلى ترسيع ربشا عّد وجل، الترسيع أف تدكغ 
إلييا، وأف تكػف بيشظ وبيشيا السػدة والخحسة، ىحا 
ترسيع ربشا، ما الحؼ يحجث ؟ تخيج أف تغيطو ؛ يـػ 
الجسعة الغديل بأصعب وضع، مع تػجييات أف 
ضايقيو، ىحا مشتيى الحسق، ومشتيى الغباء، ومشتيى 

المخأة أف تغيع البعج عغ هللا عّد وجل، ال يرح 
زوجيا، وال يرح لدوٍج أف يغيع زوجتو، يقع خراـ، 
ويقع سػء تفاىع، ىحا شيء شبيعي، لكغ ال يشصمق 

 اإلنداف مغ خبلؼ عفػؼ إلى خبلؼ مقرػد، ال يشصمق مغ خبلؼ عفػؼ إلى خبلؼ ُمخكد. 

 نريحتاف غاليتاف لمستدوجيغ

 الشريحة األولى:

ميا لكل أخ، ش بعًا ال يػجج زوجيغ مغ غيخ مذكمة إشبلقًا، ىحا كبلـ غيخ واقعي، فيحه الشفذ والشريحة التي ُأقجِّ
 غيخ ىحه الشفذ، ليا شمب، وىحا الصمب ىػ لع يػافق عميو، فرارت السذاحشة، أؼ أف ىحا الذيء البج مشو.

 َفَعْغ َأَنٍذ َقاَؿ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِعْشَج َبْعسِ  ـٌ،  )) َكاَف الشَِّبيُّ َصمَّى َّللَّ ِنَداِئِو، َفَأْرَسَمْت ِإْحَجى ُأمََّياِت اْلُسْؤِمِشيَغ ِبَرْحَفٍة ِفيَيا َشَعا
ْحَفُة، َفاْنفَ  ـِ، َفَدَقَصْت الرَّ ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِفي َبْيِتَيا َيَج اْلَخاِد َمَقْت، َفَجَسَع الشَِّبيُّ َصمَّى َفَزَخَبْت الَِّتي الشَِّبيُّ َصمَّى َّللَّ

ُ عَ  ْحَفِة، َوَيُقػُؿ: َغاَرْت َّللَّ ـَ الَِّحي َكاَف ِفي الرَّ ْحَفِة، ُثعَّ َجَعَل َيْجَسُع ِفيَيا الصََّعا  ُأمُُّكْع، ُثعَّ َحَبَذ َمْيِو َوَسمََّع ِفَمَق الرَّ
حِ  ْحَفَة الرَّ ـَ َحتَّى ُأِتَي ِبَرْحَفٍة ِمْغ ِعْشِج الَِّتي ُىَػ ِفي َبْيِتَيا، َفَجَفَع الرَّ يَحَة ِإَلى الَِّتي ُكِدَخْت َصْحَفُتَيا، اْلَخاِد
 َوَأْمَدَظ اْلَسْكُدػَرَة ِفي َبْيِت الَِّتي َكَدَخْت (( 

 ومخة كدخت صحشًا، جاءىا شعاـٌ مغ عشج ضخِتيا فكدخت الرحغ، والشبي عميو الربلة والدبلـ عاتبيا. 
لباب، ذىب فخأػ شخرًا وسيجنا عسخ جاءه شخز يذكػ امخأتو فدسع صياحًا فخجع، فدسع صػت شخؽ ا

 >>تعاؿ، لساذا جئتشي ؟ فقاؿ لو: جئتظ أشكػ مسا أنت مشو تذكػ <<.راجعًا، فشاداه، وقاؿ لو: 
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ىحا شيء شبيعي، ولكغ اإلنداف ال يشصمق مغ إغاضة الدوجة، فيحا ال يجػز، وىي بالسقابل ال تشصمق مغ إغاضة 
 القخآف الكخيع.زوجيا فتكػف قج خالفت اآلية الكخيسة، خالفت نز 

 الشريحة الثانية: 

 ﴿ اَل ُتْخِخُجػُىغَّ ِمْغ ُبُيػِتِيغَّ َواَل َيْخُخْجَغ ﴾

تكػف عشجؾ فتشذأ مذكمة، أوؿ كمسة يصخدىا إلى بيت أىميا، وفي بيت أىميا تغحية، ىشاؾ خالتيا وعستيا، وابشة 
خالتيا وأختيا الرغيخة، وأختيا الكبيخة، فيقػلػف ليا: ماذا تخيجيغ مشو، وأنت تدتحقيغ أحدغ مشو ؟ كاف األمخ 

ى الصبلؽ، وعشجما ال يخبخونو بعج جسعة أو جسعتيغ بديصًا ججًا، ويحل في يـػ أو يػميغ، اآلف وصل األمخ إل
يستمئ مغ الغيع، وىي أيزًا تستمئ مغ الغيع ألنو لع يخبخىا، وىحه حمقة ُمفخغة ومزحكة، ىي تشتطخ أف يترل 

بيا، وىػ يشتطخ أف تترل بو، وكل واحج مشيسا ركبو 
 الذيصاف، وأخح مشو كل مأخح، وابتعج عغ اآلخخ 

ييا عشجؾ في البيت وثاني يـػ أليذ األحدغ أف تبق
تترالحػف ؟ وأنا أعشي ما أقػؿ بالزبط، أف أكبخ 
مذكمة بيغ الدوجيغ تشتيي بعج أياـ نياية شبيعية إذا 
بقيت الدوجُة في بيت زوجيا، وأصغخ مذكمة بيغ 
زوجيغ قج تشتيي بالصبلؽ إذا خخجت مغ بيت 
زوجيا، فاألب العاقل ال يدتقبل ابشتو وىي غزبى، 

الميمة يحل السػضػع، يخجعيا إلى بيت زوجيا ويرالحيع، وال يصسعيا، يقػؿ ليا: صجر البيت لِظ، كمي بشفذ 
واركمي الدفخة بخجمظ، ىحا الكبلـ كمو سخيف، أنا سسعت أف الدمف الرالح إذا كانت ابشتو غاضبة مغ زوجيا، 

سل لظ مذكمة، حتى تجج ىحه االبشة أف فيتفق مع األـ ؛ اليـػ تعدلي البيت، وغجًا تعسمي مججرة، وثاني يـػ نع
بيت زوجيا أفزل مغ بيت أىميا، فيشاؾ آباء عقبلء ججًا، إذا رأوا أف البشت حخدت، ويػجج ِخراـ فيخييا معاممة 
قاسية، ويخييا اشسئدازًا، ويخييا الخذػنة في السعيذة، وأعساؿ ُمخىقة، وخراـ ُمفتعل، وتسثمية بالِخراـ، كي تكخه 

 تي إلى بيت أىميا، وىحه ىي الحكسة.االبشة أف تأ



حق الدوج عمى الدوجة والقػامة لو( : 5-2الباب الثاًي : الفصل الخاهش : الذرس )    Page 669 

وىشاؾ آباء يصسِّعػف بشاتيع، يقػلػف ليا: ماذا تخيجيغ مشو اتخكيو، غيطيو، ىكحا حتى يقع الصبلؽ، وبعجىا تقع 
 السذكمة، فيحا كمو مغ معاناة السجتسع السدمع، وىشاؾ جيل كبيخ ججًا.

ا بعج الدواج، تجعل حياة ابشتيا جحيسًا بيجىا، ىحه ُأـ ؟ أحيانًا تجج أمًا ال تخضى إال وأف تبقى مديصخة عمى ابشتي
 لحلظ: َعْغ ُأَساَمَة ْبِغ َزْيٍج َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

َمْحُبػُسػَف، ِإالَّ َأْىَل الشَّاِر َفَقْج ُأِمَخ  )) ُقْسُت َعَمى َباِب اْلَجشَِّة َفِإَذا َعامَُّة َمْغ َيْجُخُمَيا اْلُفَقَخاُء، ِإالَّ َأفَّ َأْصَحاَب اْلَججِّ 
 ِبِيْع ِإَلى الشَّاِر، َوَوَقْفُت َعَمى َباِب الشَّاِر َفِإَذا َعامَُّة َمْغ َدَخَمَيا الشَِّداُء (( 

 ] أحسج [

 يجب أف يأخح الخجل احتياشًا، الحُق ىػ أف تقف عمى الحق تسامًا، إذًا:

ُ، َفِإنََّسا ُىَػ ِعْشجَ ))ال ُتْؤِذي اْمَخَأٌة زَ  ْنَيا ِإال َقاَلْت َزْوَجُتُو ِمَغ اْلُحػِر اْلِعيِغ: ال ُتْؤِذيِو، َقاَتَمِظ َّللَّ َؾ َدِخيٌل، ْوَجَيا ِفي الجُّ
 ُيػِشُظ َأْف ُيَفاِرَقِظ ِإَلْيَشا (( 

ة هللا، أف في الجشة مغ ألع يقل أحج الرحابة عشجما شمبت مشو زوجتو ما فػؽ شاقتو، قاؿ ليا: >> اعمسي يا أم
الحػر العيغ ما لػ أشمت إحجاىغ عمى الجنيا لغمب ضػء وجييا ضػء الذسذ والقسخ، فؤلف ُأضحي بِظ مغ 

 أجميغ أىػف مغ أف ُأضحي بيغ مغ أجمِظ <<.

 ىحه السخأة يجب أف تعخؼ حجسيا وحجىا.

 اؿ: وعغ ُأسامة بغ زيج رضي هللا عشيسا، عغ الشبي صمى هللا عميو وسمَّع ق

 )) َما َتَخْكُت َبْعِجي ِفْتَشًة ِىَي َأَضخُّ َعَمى الخَِّجاِؿ ِمَغ الشَِّداِء (( 

 ]صحيح مدمع [

 أؼ أف السخأة أكبخ مأخح لمذيصاف، وإف إبميذ شبلٌع رصاد. 
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 ".بأوثق لريجه في الخجاؿ مغ الشداءوما ىػ مغ فخػخو ػ عشجه شباؾ كثيخة، فخػخ جسع فخ ػ وما ىػ مغ فخػخو 

 إف أضخع فخ عشجه لمخجاؿ الشداء، فميتِق هللا اإلنداف، وليبتعج عغ مػاشغ الُذُبيات.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 حق الدوجة عمى الدوج اإلنفاؽ عمييا وعجـ اإلساءة ليا  ( : 5 - 3الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسيغ والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ. 

  مقجمة

، قبل عجة أسابيع عقج مخَّ معشا فرٌل في رياض الرالحيغ حػؿ حق الدوج عمى زوجتو،  أييا اإلخػة األكاـر
وذكخت وقتيا مجسػعة مغ األحاديث الذخيفة حػؿ حق الدوج عمى زوجتو، وقج وعجتكع إثخ ذلظ الجرس أف 

حياة سعادتو الدوجية، أتحجث في درس قادـ عغ حق الدوجة عمى زوجيا، ألف أساس نجاح اإلنداف في ال
واإلنداف قج يشدعج مغ بيتو، بإمكانو أف يغيخه، وقج يشدعج مغ عسمو، وفي إمكانو أف يبجلو، وقج يشدعج مغ 

 مخكبتو، وفي إمكانو أف يبجليا. 

 االصل في العالقات الدوجية السػدة والخحسة 

لكغ الحياة الدوجية حياة مريخية، بسعشى ؛ أنظ إذا 
وجة بأوالد فإف الفخاؽ يعشي تذخد رزقت مغ ىحه الد 

األوالد، فميحا كاف الشبي عميو الربلة والدبلـ حخيرًا 
حخصًا ال حجود لو عمى أف يكػف الػفاؽ بيغ 
الدوجيغ تشفيحًا لمسخصط اإلليي الحؼ يبجو مغ قػلو 

 تعالى: 

 

ـٍ ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدكُ  ًة َوَرْحَسًة ِإفَّ ِفي َذِلَظ آَلََياٍت ِلَقْػ ُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ
 َيَتَفكَُّخوَف ﴾

: اآلية   ( 12) سػرة الخـو
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إف األصل في العبلقات الدوجية السػدة والخحسة، ىحا ىػ التخصيط اإلليي ىحا ىػ الػضع الصبيعي، ىحه ىي 
الرحة الشفدية بيغ الدوجيغ، فمػ أف بيغ الدوجيغ مذاحشة أو بغزاء، أو جفاء، إف ىحا حالة مخضية تقتزي 

 السعالجة. 

 ةحخص الشبي عميو الرالة والدالـ عمى سالمة الحياة الدوجي

 إف الشبي عميو الربلة والدبلـ حخصًا مشو، وقج أنبأنا هللا عد وجل بأنو حخيز عميشا. 

 ٌع ﴾﴿ َلَقْج َجاَءُكْع َرُسػٌؿ ِمْغ َأْنُفِدُكْع َعِديٌد َعَمْيِو َما َعِشتُّْع َحِخيٌز َعَمْيُكْع ِباْلُسْؤِمِشيَغ َرُءوٌؼ َرِحي

 ( 219) سػرة التػبة: 

 عمى أف يكػف في كل بيت مدمع، أف يكػف في كل بيت مغ بيػت السدمسيغ سعادة مطممة، مغ مغ حخصو ملسو هيلع هللا ىلص
حخصو ىحا عميو الربلة والدبلـ وجيشا تػجييات كثيخة فيسا يتعمق مغ حقػؽ الدوج عمى زوجتو، وحقػؽ الدوجة 

 عمى زوجيا.

ا مغ قبيل أف األحاديث في مرمحتيع، الحقيقة أف األزواج دائسًا يتحجثػف عغ حقػؽ الدوج عمى زوجاتيع، ىح
ولكغ لكل حق واجب، فإذا كشت تعتد بسا قالو الشبي عميو الربلة والدبلـ مغ حق عمى امخأتظ، فيجب أيزًا أف 
تمقي أذنًا صاغية، أف تريغ الدسع إلى األحاديث األخخػ التي تتحجث عغ حق الدوجة عمى زوجيا، كسا أنظ 

يث التي تتعمق بحق الدوج عمى زوجتو يجب أف تمقي بااًل، وأف تريغ الدسع، وأف تبجؼ اىتسامًا بالغًا باألحاد
تمقي أذنًا مرغية لحقػؽ الدوجة عمى زوجيا، والبحث قج ال يكفيو درس واحج، لكغ نبجأ ىحا السػضػع في ىحا 

 الجرس، وعمى هللا التػفيق. 
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 واجبات الدوج نحػ زوجتو: االشعاـ والكدػة

 الحجيث األوؿ:

 االحداف في الكدػة والصعاـ

الشبي عميو الربلة والدبلـ بّيغ في بعس األحاديث 
الذخيفة أف أوؿ حقٍّ لمدوجة عمى زوجيا أف يحدغ 
 إلييا في كدػتيا، وشعاميا ىحا الحق األوؿ.
َعْغ ُمَعاِوَيَة بِغ َحْيَجَة َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع 

ْوِج ؟ َقاَؿ: َقاَؿ: َسَأَلُو   َرُجٌل: َما َحقُّ اْلَسْخأَِة َعَمى الدَّ

 )) ُتْصِعُسَيا ِإَذا َشِعْسَت، َوَتْكُدػَىا ِإَذا اْكَتَدْيَت... (( 

 ] أحسج [

لكغ العمساء قّششػا أف ىحا اإلحداف في الكدػة وفي الصعاـ يجب أف يكػف في الحجود السعتجلة، تصبيقًا لقػلو 
 تعالى: 

 َتْجَعْل َيَجَؾ َمْغُمػَلًة ِإَلى ُعُشِقَظ َواَل َتْبُدْصَيا ُكلَّ اْلَبْدِط َفَتْقُعَج َمُمػمًا َمْحُدػرًا ﴾﴿ َواَل 

 (19) سػرة اإلسخاء: 

 اإلنفاؽ لو حج معتجؿ، إذا زاد عغ ىحا الحج انقمب إلى الزج، وكاف الفداد في األرض. 
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 ال إلرضاء الدوجة بسعرية هللا

رة خصيخة ججًا، ىؤالء الحيغ يتحسمػف معرية ربيع مغ أجل إرضاء زوجاتيع ما قخؤوا ىحا في الحجيث إشا
الحجيث، ما كمفظ الذخع أف تصعسيا شعامًا ال تدتصيعو، أف تصعسيا إذا شعست، إذا شعست فأشعسيا، أما إذا لع 

جيغ قبل أف يغادر تقجر أف تأكل ما تذتيي فبل عميظ شيء، لحلظ كانت الرحابيات الجميبلت يخاشبغ أزوا
 أزواجيغ البيت، تقػؿ لو: يا فبلف، نربخ عمى الجػع، وال نرب عمى الحخاـ.

إّف أّؼ إنداف يقػؿ لظ: أنا أفعل ىحا مغ أجل زوجتي، مغ أجل أوالدؼ، مغ أجل أف أرضييا، يجب أف أحرشيا، 
شي ال يشبغي لمدوج أف يأكل ما يجب أف أرضييا ال، الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: أف تصعسيا إذا شعست، يع

لحا وشاب، وأف يجعل شعاـ زوجتو في مدتػػ أدنى، أف يصعسيا إذا شعع، أف تصعسيا إذا شعست، وأف تكدػىا 
 إذا اكتديت.

 )) َواَل َتْزِخْب اْلَػْجَو (( 

ألف هللا سبحانو وتعالى كـخ اإلنداف في وجيو، لحلظ الشبي عميو الربلة والدبلـ نيى عغ ضخب الػجو، فقاؿ 
 عميو الربلة والدبلـ: 

 )) َواَل َتْزِخْب اْلَػْجَو(( 

 وإذا ذكخ هللا فأمدكػا وال تزخب الػجو، وال تقبح بالكبلـ، ىحا مغ حقيا عميظ: 

  ِفي اْلَبْيِت (( )) ُتْصِعُسَيا ِإَذا َشِعْسَت، َوَتْكُدػَىا ِإَذا اْكَتَدْيَت، َواَل َتْزِخْب اْلَػْجَو، َواَل ُتَقبِّْح، َواَل َتْيُجْخ ِإالَّ 

يجب أف تبقى في البيت، ألنيا إذا بقيت في البيت فالقزية سيمة الحل، أما إذا انصمقت إلى بيت أىميا، شخدتيا 
 فاألمخ يتفاقع، وقج يشتيي إلى الصبلؽ. مغ البيت
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 وهللا سبحانو وتعالى يقػؿ: 

ُ اَل ُيَكمُِّف َّللَُّ   َنْفدًا ِإالَّ َما َآَتاَىا َسَيْجَعُل ﴿ ِلُيْشِفْق ُذو َسَعٍة ِمْغ َسَعِتِو َوَمْغ ُقِجَر َعَمْيِو ِرْزُقُو َفْمُيْشِفْق ِمسَّا َآَتاُه َّللَّ
ُ َبْعَج ُعْدٍخ   ُيْدخًا ﴾َّللَّ

إذًا: هللا عد وجل أمخ الدوج أف يشفق عمى زوجتو بقجر ما أعصاه هللا، إذا وسع هللا عميو يشبغي أف يػسع عمى 
 عيالو، ليحا قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) ليذ مشا مغ وسع هللا عميو ثع قتخ عمى عيالو ((

 ] الجامع الرغيخ عغ جبيخ بغ مصعع [

ُ َنْفدًا ِإالَّ َما آَتاَىا ﴿ ِلُيشِفْق ُذو َسَعٍة مِّ  ُ اَل ُيَكمُِّف َّللَّ  ﴾غ َسَعِتِو َوَمغ ُقِجَر َعَمْيِو ِرْزُقُو َفْمُيشِفْق ِمسَّا آَتاُه َّللَّ

 ( 7) سػرة الصبلؽ: مغ اآلية 

 الحجيث الثاني:

  وقج روػ اإلماـ أحسج في مدشجه َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ َعْسٍخو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع:

 )) َكَفى ِباْلَسْخِء ِإْثًسا َأْف ُيَزيَِّع َمْغ َيُقػُت (( 

 ] أبػ داود وأحسج [

ء عياليع َمغ ليع ؟ ليذ ليع إال الدوج، فإذا ضيع ىحا يعشي يكفيو ىحا اإلثع العطيع أف يزيع مغ يقػت، ىؤال
الدوج مغ يقػت فقج ضيع أىمو، وقج ألجأىع إلى التصمع إلى غيخه، وقج حسميع عمى بغزائو، وقج حسميع عمى 

 كخاىيتو، لحلظ العاقل إذا آتاه هللا مااًل.

 ﴿ ِلُيشِفْق ُذو َسَعٍة مِّغ َسَعِتِو ﴾
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 وال مخيمة.مغ غيخ إسخاؼ، وال تبحيخ، 

اإلماـ مدمع في صحيحو روػ حجيثًا َعْغ َثْػَباَف َقاَؿ: 
 َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

ُجُل ِديَشاٌر ُيْشِفُقُو َعَمى  )) َأْفَزُل ِديَشاٍر ُيْشِفُقُو الخَّ
 ِعَياِلِو... (( 

 ] مدمع [

 شَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: وفي رواية أحسج عغِ ؼ ُىَخْيَخَة َعْغ ال

ي َأْىِمَظ، َأْعَطُسَيا َأْجًخا )) ديَشاٌر َأْنَفْقَتُو ِفي َسِبيِل َّللَِّ َعدَّ َوَجلَّ، ِديَشاٌر ِفي اْلَسَداِكيِغ، َوِديَشاٌر ِفي َرَقَبٍة، َوِديَشاٌر فِ 
يَشاُر الَِّحي ُتْشِفُقُو َعَمى َأْىِمَظ ((   الجِّ

 ] أحسج [

أؼ في عتق رقبة، وديشار ترجقت بو عمى مدكيغ، باب ثالث وديشار أنفقتو عمى أىمظ، مغ مشكع يطغ أو يتػقع 
 أؼ ىحه الجنانيخ األربعة ىي أفزل عشج هللا ؟ 

 قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

يَشاُر الَِّحي ُتْشِفُقُو َعَمى َأْىِمَظ ((   )) َأْعَطُسَيا َأْجًخا الجِّ

الجيشار الحؼ أنفقتو عمى أىمظ، لساذا ؟ ألنظ إذا أنفقت ديشارا في سبيل هللا، ربسا أنفق غيخؾ ىحا الجيشار، إف لع 
تشفق أنت أنفق غيخؾ، وإذا أنفقت ديشار في عتق رقبة ربسا أعتقيا غيخؾ، وإذا أنفقت ديشار عمى مدكيغ ربسا 

 عمى أىمظ فسغ يشفق عمييع ؟ مغ ليع غيخؾ ؟  أنفقو عميو غيخؾ، ولكشظ إذا امتشعت عمى إنفاؽ الساؿ

 أعيج عميكع رواية الحجيث: روػ اإلماـ مدمع في صحيحو وأحسج في مدشجه، والمفع لو:
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َأْعَطُسَيا َأْجًخا ي َأْىِمَظ، )) ديَشاٌر َأْنَفْقَتُو ِفي َسِبيِل َّللَِّ َعدَّ َوَجلَّ، ِديَشاٌر ِفي اْلَسَداِكيِغ، َوِديَشاٌر ِفي َرَقَبٍة، َوِديَشاٌر فِ 
يَشاُر الَِّحي ُتْشِفُقُو َعَمى َأْىِمَظ ((   الجِّ

فيشيًئا لمحؼ يدعى، ويجج، ويكج، ويشفق عمى أىمو، ىحا نفقة ىي عشج هللا أفزل مغ األنػاع الثبلثة التي وصفيا 
 الشبي عميو الربلة والدبلـ في ىحا الحجيث.

 الحجيث الثالث:

 وفي حجيث آخخ روؼ عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 

 )) أوؿ ما يػضع في ميداف العبج نفقتو عمى أىمو (( 

 ] الجامع الرغيخ عغ جابخ [

يجب أف تعمع الدواج جسمة وتفريبًل إنسا شخع هللا عد وجل مغ أجل أف يكػف لظ فخصة لعسل صالح تتقخب بو 
 سبحانو وتعالى خمق في األرض معاير، وأبػاب لكدب الخزؽ، ىل رفع الحخارة، إلى هللا عد وجل، كيف أف هللا

الحخ باب مغ أبػاب كدب الخزؽ، معامل السكيفات، معامل السخاوح، السخشبات، ىحا كمو، ىحا باب كبيخ مغ 
أبػاب كدب الخزؽ، والبخد أيزًا باب مغ أبػاب كدب الخزؽ، وشػؿ الذعخ باب مغ أبػاب كدب الخزؽ، 
والسخض باب مغ أبػاب كدب الخزؽ، وجخثػمة تريب بعس الشباتات باب مغ أبػاب كدب الخزؽ، ميشجسػف، 
وأخرائيػف، وأدوية، ومخشات، واستيخاد بزاعة، وتحػيل ثسغ البزاعة و... كمو بدبب ىحه الجخثػمة التي 

 خمقيا هللا مغ أجل أف تكافحيا.

ج وال تحرى، وفي السقابل جعل أبػاب لمعسل الرالح ال تعج ربشا عد وجل جعل في األرض أبػاب لمخزؽ ال تع
 وال تحرى، إف مغ أعطع ىحه األبػاب مػضػع الدواج واألسخة، جيجؾ في عسمظ كدب الخزؽ. 

 )) مغ بات كااًل في شمب الحالؿ بات مغفػر لو (( 

 ] الجامع الرغيخ عغ السقجاـ بغ معجؼ كخب [
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دؾ، مغ أجل أف تجعميع يصسئشػف إليظ، ويمتفتػف إليظ، ىحا كمو مغ مغ أجل أف تشفق عمى زوجتظ وعمى أوال
 العسل الرالح.

 لحلظ قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) أوؿ ما يػضع في ميداف العبج نفقتو عمى أىمو (( 

 ] الجامع الرغيخ عغ جابخ [

ة، األثاث السعقػؿ، المباس الدوج الرالح الحؼ يكدب مااًل حبلاًل يشفق عمى أىمو، يمبي ليع حاجاتيع، التجفئ
 السعقػؿ، الصعاـ السعقػؿ، أنا أقػؿ: السعقػؿ مغ دوف إسخاؼ، وال تبحيخ، وال مخيمة، الذيء السعقػؿ.

 الحجيث الخابع:

َسمََّع ال زلشا في الحجيث عغ حقػؽ الدوجة، َعِغ اْلِعْخَباِض ْبِغ َساِرَيَة َقاَؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو وَ 
 َيُقػُؿ: 

ُجَل ِإَذا َسَقى اْمَخَأَتُو ِمْغ اْلَساِء ُأِجَخ ((   )) ِإفَّ الخَّ

 ] أحسج[

 غ زوجتو، مغ خبلؿ أف يخعاىا، وأف يحفطيا، وما إلى ذلظ.ىحا تذجيع لمدوج أف يقيع مػدة بيشو وبي
 وفي حجيث آخخ:

 )) وأف يزع الخجل المقسة في فع زوجتو ىي لو صجقة (( 

 ] ورد في األثخ [

والعمساء قالػا: إف الدوج يجب أف يشفق عمى زوجتو السػسخة، ىحا حق، وإْف كانت مػسخة غشية، أو فقيخة، ىحا ليذ 
ت لظ عغ شيء فُكْمُو ىشيئًا مخيئًا، والعمساء قالػا: ُيدسح لمدوجة أف تجفع زكاة ماليا لدوجيا مغ شأنظ، وإذا شاب

 الفقيخ، لكغَّ الدوج ال يِحقُّ لو أف يجفع زكاة مالو لدوجتو، لكغَّ الدوجة السػِسخة ُيسِكغ أف تجفع زكاة ماليا لدوجيا.
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 الحجيث الخامذ:

 روػ اإلماـ البخارؼ في صحيحو َعْغ َأِبي َمْدُعػٍد َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

ُجُل َعَمى َأْىِمِو َيْحَتِدُبَيا َفُيَػ َلُو َصَجَقٌة ((   )) ِإَذا َأْنَفَق الخَّ

 ] البخارؼ [

 صجقة بكلِّ ما في ىحه الكمسة مغ معشى. 

 ت ؟ما ىي أفزل الرجقا

مثبًل: زوجتو بحاجٍة إلى معصٍف في الذتاء، معصفيا الدابق ال يميق، يجعميا تذعخ بأنيا وضيعة، فاشتخيت ليا 
معصفًا يتشاسب مع دخمظ، ومع مدتػاىا، إف ىحا الحؼ تفعمو ُيعجُّ عشج رسػؿ هللا َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع في نّزِ ىحا 

ر: مغ دوف إسخاٍؼ، وال تبحيٍخ، وال مخيمة، العمساء فخَّقػا بيغ اإلسخاؼ والتبحيخ،  الحجيث صجقًة، وأعػد و ُأكخِّ
فاإلسخاؼ في الحبلؿ، والتبحيخ في الحخاـ، والسخيمة ىي الِكبخ، أف ُتصِمع الشاس عمى ما عشجؾ مغ أجل أف 

 تجعميع يتراغخوف، ىحا أحج أنػاع الفداد.

 ْغ َثْػَباَف َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: واإلماـ مدمٌع في صحيحو أيزًا يخوؼ حجيثًا عَ 

ُجُل َعَمى َدابَّتِ  ُجُل ِديَشاٌر ُيْشِفُقُو َعَمى ِعَياِلِو، َوِديَشاٌر ُيْشِفُقُو الخَّ ِو ِفي َسِبيِل َّللَِّ، َوِديَشاٌر )) َأْفَزُل ِديَشاٍر ُيْشِفُقُو الخَّ
 َأْصَحاِبِو ِفي َسِبيِل َّللَِّ (( ُيْشِفُقُو َعَمى 

 ] مدمع [

إذا كاف أخػؾ السؤمغ بحاجة إلى شيء، ىحا عسل شيِّب جّجًا، ألفَّ السؤمغ لو مكانتو، لو كخامتو، لو مخوءتو، لو 
حياؤه، لو خجمو، فإذا لبَّيت لو حاجتو، وحِفطت لو ماء وجيو، وكففتو عغ الدؤاؿ، ىحا عسل عطيع، فأفزل ديشاٍر 

فقو عمى دابَّتو في سبيل هللا، وديشاٌر ُيشفقو عمى أصحابو في سبيل ُيشفقو الخجل ديشاٌر يشفقو عمى عيالو، وديشاٌر ُيش
 هللا. 
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 أال تعمسػف أف إنفاؽ الساؿ عمى الدوجة أحج أسباب الِقػامة عمييا، لقػؿ هللا عد وجّل: 

ُ َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس َوِبَسا  َل َّللَّ  َأْنَفُقػا ِمْغ َأْمَػاِلِيْع ﴾﴿ الخَِّجاُؿ َقػَّاُمػَف َعَمى الشَِّداِء ِبَسا َفزَّ

 ( 34) سػرة الشداء: مغ اآلية 

 اإلنفاؽ مغ مقتزيات قػامة الخجل عمى السخأة

أحج أسباب الِقػامة عمى زوجتظ أنَّظ تشفق عمييا، فمػ أنظ امتشعت مغ اإلنفاؽ عمييا، شعَخت أنظ ال ُتشِفق عمييا، 
، وتبتعج عغ تشفيح أمخؾ، وقج تعري، و قج تدتِفدُّؾ، ألف أحج وأنَّظ تِزغُّ بسالظ عمييا، وعشجئٍح تدتعري عميظ

في األععِّ األغمب، التي  -ال أقػؿ: ُمصمقًا  -أسباب الِقػامة أف ُتشِفق عمى زوجتظ، لحلظ الدوجة التي ليا دخٌل 
 تذعخ باستقبللّيتيا عغ زوجيا كثيخًا ما ُتديء ُمعاممتو، تقػؿ لظ: أنا ُأنِفق عمى نفدي.

بة ؛ أنت إذا شمبت مغ هللا الخزؽ، ال تخيج أف يأتيظ رزقَظ عغ شخيق زوجتظ، أشمب مغ هللا أف يكػف بالسشاس
الخزؽ عغ شخيقظ وحجؾ، ىحا مغ فزل هللا عد و جّل، إذا قدع هللا لظ رزقًا حبلاًل يكفيظ، ويكفي أىمظ كاف 

 أكثخ ْعػًنا لظ عمى إدارة ىحه الدوجة.

إذا فّػتت الدوجة عمى زوجيا اليجؼ مغ  -اإلنفاؽ عمى الدوجة واجب  -جب العمساء يقػلػف: يدقط ىحا الػا
ت الدوجة عمى زوجيا اليجؼ الكبيخ مغ الحياة الدوجية يدقط حقُّيا في اإلنفاؽ عمييا.  الحياة الدوجية، وحيشسا تفػِّ

قط حقُّيا في اإلنفاؽ مثبًل: إذا امتشعت عشو، ىػ لساذا تدوَّج ؟ مغ أجل أف ُيحِرغ نفدو، فإذا امتشعت عشو س
عمييا، وإذا ىجخت بيتو، وذىبت إلى بيت أىميا يدقط حقُّيا في اإلنفاؽ عمييا، وإذا خخجت مغ البيت مغ دوف 
إذِنِو يدقط حقُّيا في اإلنفاؽ عمييا، لحلظ السحاكع الذخعّية تُعجُّ ىحا نذػزًا مغ الدوجة، ال تدتِحقُّ الشفقة إال إذا 

 فإذا أَبْت يدقط حقُّيا في اإلنفاؽ عمييا. ُدعَيت إلى بيت زوجيا،
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 الحجيث الدادس:

 َعغ أِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َقاَؿ: َقاَؿ الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع:

َجَقِة َما َتَخَؾ ِغًشى ((   )) َأْفَزُل الرَّ

 ] البخارؼ [

 أؼ ما جعمَت الحيغ تشفق عمييع في غشى.

 )) َواْبَجْأ ِبَسْغ َتُعػُؿ (( 

تقػؿ السخأة لدوجيا: إّما أف تصعسشي، وإّما أف تصمِّقشي، ويقػؿ العبج: أشعسشي، واستعسمشي، ويقػؿ االبغ: أشعسشي، 
 إلى َمغ َتَجُعشي ؟. 

جة: أشعسشي ىحا الحؼ يبخل عمى زوجتو أو عمى عبجه أو عمى أوالده، ىحا عشج هللا آثٌع إثسًا كبيخًا، تقػؿ لو الدو 
 أو شمِّقشي، ويقػؿ العبج: أشعسشي واستعسمشي، ويقػؿ االبغ: أشعسشي، إلى َمغ تجعشي ؟ 

الحقيقة أّف بعس الفقياء استشبصػا مغ ىحا الحجيث أف السخأة يجػز ليا أف تصمب الفخاؽ مغ زوجيا إذا لع ُيشِفق 
عمى زوجيا، فبل ُيعقل أف تأخح خيخه حيغ كاف  عمييا، لِعّمة عجـ اإلنفاؽ، وعمساء آخخوف آثخوا أف تربخ السخأة 

دخمو كبيخًا، وأف تصمب الفخاؽ مشو إذا كبا بو جػاده، أو ضعفت قػاه، أو قلَّ رزقو، ليذ ىحا مغ الػفاء، لحلظ 
 األرجح أف تربخ السخأة عمى زوجيا، ألف ىحه بتمظ.

الزخورؼ عمى ِذّمة زوجيا إذا امتشع مغ  وقج أجاز العمساء أف تدتقِخض السخأة مغ أجل أف تأكل األكل األساسي
خ هللا لو وّفى ىحا الجيغ، لقػؿ هللا عدَّ وجّل:   أف ُيشفق عمييا، فإذا يدَّ

ُقػا َخْيٌخ َلُكْع ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف ﴾  ﴿ َوِإْف َكاَف ُذو ُعْدَخٍة َفَشِطَخٌة ِإَلى َمْيَدَخٍة َوَأْف َتَرجَّ

 (183) سػرة البقخة: اآلية 
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 ويقػؿ هللا عدَّ و جّل: 

ُ َبْعَج ُعْدٍخ ُيْدخا ﴾  ﴿ َسَيْجَعُل َّللَّ

 (7) سػرة الصبلؽ: اآلية 

 الذيء الحؼ أحبُّ أف أقػلو لكع: اإلنفاؽ يجب أف يكػف باعتجاٍؿ في السدكغ والسمبذ والسصعع والسذخب.
خادمًة ُتعيشيا عمى عسل البيت، فَعِميّّ بشت رسػؿ هللا عميو الربلة والدبلـ فاشسة الدىخاء جاءت أباىا، شمبت مشو 

بَلـ َشَكْت َما َتْمَقى ِمْغ َأَثِخ الخََّحا، َفَأَتى الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  َع َسْبٌي، َفاْنَصَمَقْت َفَمْع َتِجْجُه، َأفَّ َفاِشَسَة َعَمْيَيا الدَّ
َجاَء الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َأْخَبَخْتُو َعاِئَذُة ِبَسِجيِء َفاِشَسَة، َفَجاَء الشَِّبيُّ َصمَّى َفَػَجَجْت َعاِئَذَة، َفَأْخَبَخْتَيا، َفَمسَّا 

، َفَقاَؿ: َعَمى َمَكاِنُكَسا، َفَقعَ  َشا َحتَّى َوَجْجُت َبْخَد َقَجَمْيِو َج َبْيشَ َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع ِإَلْيَشا، َوَقْج َأَخْحَنا َمَزاِجَعَشا، َفَحَىْبُت أِلَُقػـَ
 َعَمى َصْجِرؼ، َوَقاَؿ: 

ُتَدبَِّحا َثاَلًثا َوَثاَلِثيَغ، َوَتْحَسَجا )) َأاَل ُأَعمُِّسُكَسا َخْيًخا ِمسَّا َسَأْلُتَساِني ؟ ِإَذا َأَخْحُتَسا َمَزاِجَعُكَسا ُتَكبَِّخا َأْرَبًعا َوَثاَلِثيَغ، وَ 
ـٍ ((  َثاَلًثا َوَثاَلِثيغَ   َفُيَػ َخْيٌخ َلُكَسا ِمْغ َخاِد

 ] البخارؼ ومدمع[

 الشبي الكخيع ما أحبَّ خادمًة البشتو فاشسة، ىحا مغ باب االعتجاؿ.

ؿ حقٍّ مغ حقػؽ الدوجة عمى زوجيا، أف ُيحِدغ إلييا في  الحقيقة ىحا كمُّو عغ اإلنفاؽ عمى الدوجة، ىحا أوَّ
 مصعسيا ومذخبيا وكدػتيا، وأف ُيصِعسيا إذا شِعع. 

 واجبات الدوج نحػ زوجتو: حدغ السعاممة والعذخة

ؿ، ألنَّو ما مغ بيٍت إال والصعاـ والذخاب متػافٌخ فيو  في األععِّ  -لكغَّ الحقَّ الثاني: والحؼ يبجو لي أخصخ مغ األوَّ
ولكغ السذكمة اآلف في إساءة السعاممة، هللا سبحانو وتعالى في القخآف الكخيع يقػؿ في آيٍة محكسٍة  -األغمب 

 واضحٍة صخيحٍة ال تحتسل التأويل: 
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ُ ِفيِو َخْيخًا َكِثيخًا﴾﴿ َوعَ   اِشُخوُىغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ َفِإْف َكِخْىُتُسػُىغَّ َفَعَدى َأْف َتْكَخُىػا َشْيئًا َوَيْجَعَل َّللَّ

 (29) سػرة الشداء: مغ اآلية 

َة اْلَػَداِع َمَع َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعمَ  ْيِو َوَسمََّع َفَحِسَج َّللاََّ، َوَأْثَشى َعَمْيِو، َوَذكََّخ، عغ َعْسِخو ْبِغ اأْلَْحَػِص َأنَُّو َشِيَج َحجَّ
 َوَوَعَع، َفَقاَؿ: 

 )) َأاَل َواْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء َخْيًخا َفِإنََّسا ُىغَّ َعَػاٌف ِعْشَجُكْع ػ العػاف: جسع عانية أي ضعيفة، السخأة في األصل
َشٍة، َفِإْف َفَعْمَغ َفاْىُجُخوُىغَّ ِفي اْلَسَزاِجِع، ضعيفة ػ َلْيَذ َتْسِمُكػَف ِمْشُيغَّ َشْيًئا  َغْيَخ َذِلَظ، ِإالَّ َأْف َيْأِتيَغ ِبَفاِحَذٍة ُمَبيِّ

 َواْضِخُبػُىغَّ َضْخًبا َغْيَخ ُمَبخٍِّح، َفِإْف َأَشْعَشُكْع َفاَل َتْبُغػا َعَمْيِيغَّ َسِبياًل... (( 

ىي تحفع نفديا، وُتصيع زوجيا، وُترّمي خسديا، و صـػ شيخىا، ما دامت ىحه الدوجة لع تقتِخؼ الفاحذة، و 
 ىحه زوجٌة يجب أف تخعى حقػقيا.

قاؿ بعزيع: إفَّ السخأة التي تحبذ نفديا عمى راحة زوجيا حتى تكػف لجيو كاألسيخ، خخوجيا بإذنو، كلُّ 
ي أف يغسخىا بالعصف والسػّدة، والُّمصف عبلقاتيا مشزبصة بسػافقتو، إًذا: ىي كاألسيخة، ُمقابل أنيا أسيخٌة عشجه يشبغ
 واإلحداف، ما دامت عشجؾ أسيخة فيجب أف تعامميا معاممًة ُتشدييا أنيا أسيخة. 

 معشى السعاشخة بالسعخوؼ

 ىحا مغ معاني: 

 ﴿ َو َعاِشُخوُىغَّ ِبالَسْعُخوِؼ ﴾

خوا السعخوؼ تفديخات كثيخة:   العمساء فدَّ

 السعشى األوؿ:

مْت إليو، َرَجْتُو،  مغ ىحه التفديخات: العفػ والُسدامحة، ىشاؾ زوٌج ال يعفػ، اسُتخضَي ولع يخَض، اعتَحَرْت لو، تػسَّ
 ىػ حقػد، إف كشَت حقػدًا، إف لع ُتدامح، إف لع تعف، فأنت عاٍص هلل عدَّ و جّل في نّزِ ىحه اآلية.
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 السعشى الثاني:

 مغ معاني: 

 ﴿َو َعاِشُخوُىغَّ ِبالَسْعُخوِؼ ﴾

 اليفػات، وتخؾ تتّبع العثخات، ىحا مغ معاني: ندياف 

 ﴿ َو َعاِشُخوُىغَّ ِبالَسْعُخوِؼ ﴾

 السعشى الثالث:

 مغ معاني: 

 ﴿ َو َعاِشُخوُىغَّ ِبالَسْعُخوِؼ ﴾

فّيًا لدبٍب تافو،  العقػبة عمى قجِر الحنب تسامًا، تأديبًا ال انتقامًا، أحيانًا أزواج يدتخجمػف سمصتيع استخجامًا تعدُّ
حنٍب صغيخ، ليفػٍة يحمف عمييا بالصبلؽ و يصخدىا مغ البيت في مشترف الميل، ال، ال يجػز ىحا، أساسًا ل

الحسقى ليع ردود فعٍل عشيفة جّجًا، رّد الفعل عشيف ال يتشاسب مع الفعل، أّما السػفَّقػف في حياتيع السػصػلػف 
لحنب، والشبي إذا كاف أعخض عغ زوجاتو، فإذا كشت زوجًا باهلل، ُيمقي هللا في قمبيع الحكسة، فبل ُيعاقب إال بقجر ا

ناجحًا ججًا يجب أف يكػف إعخاضظ عغ زوجتظ أكبخ عقاٍب تعاقبيا بو، اإلعخاض فقط، أّما الُدباب والذتائع فإنظ 
ستتمقَّى السثيل، ليذ ىحا مغ الحكسة، وليذ مغ السعخوؼ واإلحداف، وال مغ ىحه اآليات الكخيسة، واألحاديث 

 ذخيفة التي تػصي الخجاؿ بالشداء.ال

 السعشى الخابع:

لكغ أجسل تفديخ ليحه اآلية: ليدت الُسعاشخة بالسعخوؼ كفُّ األذػ عشيا، بل احتساؿ األذػ مشيا، لحلظ تخوؼ 
 القرز أف رجبًل عشجه زوجة سيئة ججًا، فقيل لو: شمِّقيا يا أخي، قاؿ: وهللا ال ُأشمِّقيا فأُغرَّ بيا السدمسيغ، قج
ُأشمِّقيا، ويأتي إنداف يتدوَّجيا، إف فعمت ىحا غذذُت بيا السدمسيغ، فربُخ الدوجة عمى زوجيا أو صبخ الدوج 



 Page 685  عمى الدوج اإلنفاؽ عمييا وعجـ اإلساءة ليا حق الدوجة( : 5-3الباب الثاًي : الفصل الخاهش : الذرس )

نيا دار ابتبلء ال دار استػاء، مشِدُؿ َتَخٍح ال مشدؿ فخح، مغ عخفيا لع  عمى زوجتو باٌب مغ أبػاب الجّشة، ىحه الجُّ
نيا لعصاء اآلخخة يفخح لخخاء، ولع يحدف لذقاء، قج جعميا هللا د ار بمػػ، وجعل اآلخخة دار ُعقبى، فجعل ببلء الجُّ

نيا ِعَػضًا، فيأُخُح لُيعصي، ويبتمي ليجدؼ.  سببًا، وجعل عصاء اآلخخة مغ بمػػ الجُّ

إذًا: ليدت السعاشخة بالسعخوؼ كفَّ األذػ عشيا، بل احتساؿ األذػ مشيا، والِحمع عشج شيذيا وغزبيا، في بعس 
 تػازف الدوجة، فتتكمَّع بكبلـٍ مشو ما ُيدَسع، ومشو ما ال ُيدَسع. األياـ يختلُّ 

 الشبي عميو الربلة والدبلـ ىػ السثل األعمى، فَعْغ َأَنٍذ َقاَؿ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِعْشَج َبْعِس ِنَداِئِو، َفَأْرَسَمْت ِإْحَجى ُأمََّياِت اْلُسْؤِمِشيغَ  ـٌ،  )) َكاَف الشَِّبيُّ َصمَّى َّللَّ ِبَرْحَفٍة ِفيَيا َشَعا
ـِ، َفَدَقصَ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِفي َبْيِتَيا َيَج اْلَخاِد ْحَفُة، َفاْنَفَمَقْت، َفَجَسَع الشَِّبيُّ َصمَّى َفَزَخَبْت الَِّتي الشَِّبيُّ َصمَّى َّللَّ ْت الرَّ

ْحَفِة، َوَيُقػ ـَ الَِّحي َكاَف ِفي الرَّ ْحَفِة، ُثعَّ َجَعَل َيْجَسُع ِفيَيا الصََّعا ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِفَمَق الرَّ ُؿ: َغاَرْت ُأمُُّكْع، ُثعَّ َحَبَذ َّللَّ
ـَ َحتَّى ُأِتَي ِبَرْحَفٍة مِ  ِحيَحَة ِإَلى الَِّتي ُكِدَخْت َصْحَفُتَيا، اْلَخاِد ْحَفَة الرَّ ْغ ِعْشِج الَِّتي ُىَػ ِفي َبْيِتَيا، َفَجَفَع الرَّ

 َوَأْمَدَظ اْلَسْكُدػَرَة ِفي َبْيِت الَِّتي َكَدَخْت (( 

 ] البخارؼ [

ؽ أف إندانًا ال يػجج بيشو وبيغ زوجتو بعس السذكبلت، ىحه  ُسشَّة هللا في الخمق، ليستِحغ ىػ قجوُتشا، ال ترجِّ
عفػؾ وِحمسظ، وحكستظ وصبخؾ، واّتدانظ وضبط نفدظ، الشبي عميو الربلة والدبلـ كاف قجوًة لشا، فكاف يقف 
ؽ أف الشبي الكخيع عشجه زوجات لع يدسع مشيغ كمسة، بل كانت زوجاتو  مػِقف الحميع الخحيع مغ زوجاتو، ال ُترجِّ

 ُو إلى الميل أحيانًا، وكاف يحُمع عمييع، ىكحا ورد في الديخة.ُيخاِجعشو الكبلـ، وييُجخنَ 

، و قج ذكخت لكع مغ قبل كيف  وكاف الشبي عميو الربلة والدبلـ يشدؿ إلى مدتػػ زوجاتو، إلى مدتػػ عقػليغَّ
فقاؿ:  أف الشبي عميو الربلة والدبلـ تدابق مع زوجتو عائذة فدبقتو ألنيا شاّبة، بعج سشػات تدابق معيا فدبقيا

 ىحه بتمظ، تعاُدؿ، ىحه بتمظ.

امًا ضّحاكًا، فإذا كشت مخحًا، وكشت لصيفًا، وكشت لّيغ العخيكة  الشبي عميو الربلة و الدبلـ إذا دخل بيتو بدَّ
 مبتدسًا، وهللا ىحا شيء جسيل، ىحه أخبلؽ الشبي عميو الربلة والدبلـ.
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 السعشى الخامذ:

أف تشطخ إلى مداياىا إذا نطخت إلى مداوئيا، ال يػجج إنداف كامل، وىشاؾ  مغ ُحدغ الُسعاشخة التي أمخ هللا بيا
أزواج يخكِّدوف عمى السداوغ فقط، بعس العيػب في شكميا، بعس العيػب في أخبلقيا، في شباعيا، لكشيا 

 شخة.َحَراف، عفيفة، شخيفة، نطيفة، ِمصػاعة، يتجاىل ميِّداتيا، وُيبخز أخصاءىا، ليذ ىحا مغ ُحدغ الُسعا

 السعشى الدادس:

مغ ُحدغ الُسعاشخة إذا نطخَت إلى عيػبيا، أو إلى بعس عيػبيا، انطخ إلى مداياىا أيزًا، ىحا ىػ العجؿ 
 : واإلنراؼ، لحلظ يقػؿ عميو الربلة والدبلـ، َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّعَ 

 ْؾ ُمْؤِمٌغ ُمْؤِمَشًة، ِإْف َكخَِه ِمْشَيا ُخُمًقا َرِضَي ِمْشَيا آَخَخ (( )) اَل َيْفخَ 

 قاؿ تعالى: 

 ﴿ َكِخْىُتُسػُىغَّ َفَعَدى َأف َتْكَخُىػْا َشْيئًا َوَيْجَعَل َّلّلُ ِفيِو َخْيخًا َكِثيخًا ﴾

 [ 29] سػرة الشداء: مغ اآلية 

ذكياء، مػفَّقيغ، قج تكػف الدوجة شيِّعة، قج تكػف صبػرة، قج تكػف قج ال ُيعجبظ شكميا، لكغ قج ُتشجب لظ أوالد أ
متػاضعة، شمباتيا معقػلة، لػ أنَّظ تدوَّجتيا كسا تخيج ألتعبْتظ تعبًا ال حجود لو، فاهلل عدَّ و جّل ىػ الحكيع، ىػ 

 اختارىا لظ، اختياره، أال تخضى باختياره ؟.

 السعشى الدابع:

أف ال ُتديء الطغَّ بيا، ىشاؾ أزواج عشجىع سػء  -ىحه ُكمُّيا معاني ُحدغ الُسعاشخة  -مغ ُحدغ ُمعاشخة الدوجة 
ضّغ، شبعًا سػء الطغِّ ضخورؼ و غيخ ضخورؼ، ضخورؼ إذا شككت بذيء، إنداف نبَّيظ: انتبو، في مشدلظ 

ئل، ريب، فيجب حخكة غيخ شبيعية، ال أنا َحَدغ الطغِّ بدوجتي، فأنت إذا أججب، إذا كاف ىشاؾ مبلحطات، دال
أف ُتديء الطّغ و أف تبحث، لكغ عشجما ال يػجج أؼ دليل عمى وجػد خصأ، وال يػجج لفت نطخ، عشجىا نيانا 
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سيا، ُيفقجىا معشػيَّاتيا،  الشبي عميو الربلة والدبلـ عغ أف ال ُنديء الطّغ بالدوجة، ألّف إساءة الطغِّ بالدوجة ُيحصِّ
 عغ سػء الطغِّ بيا، وأف يتَّبَّع زوجيا عػراتيا.فشيى الشبي عميو الربلة والدبلـ 

ثبًل: دخل إلى البيت فجأًة مغ دوف أف يصخؽ الباب، جاء مغ سفخ فجاىع البيت ُمجاىسًة فجأًة، ىحا يعشي أنو يُذظُّ 
 بيا ؟ 

ـَ مغ سفخ أعمع أىمو قبل أف يجُخل البيت، ىكحا عمَّسشا الشبي  ىحا يفعمو مغ ُيديء الطغَّ بدوجتو، فالشبي كاف إذا َقِج
عميو الربلة والدبلـ، اآلف ىشاؾ ىاتف، أخبخىع مغ السصار أنظ وصمت، أّما الُسجاىسة، والُسفاجأة فتعشي أنَّظ 

 ٍخ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َقاَؿ: تُذظُّ بيا، لحلظ ورد في الحجيث َعْغ َجابِ 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َأْف َيْصُخَؽ َأْىَمُو َلْياًل ((   )) َنَيى الشَِّبيُّ َصمَّى َّللَّ

 ] البخارؼ [

نيع  نيع  -أف يصُخؽ أىمو ليبًل يتخػَّ أو يصمب عثخاتيع، ألف ىحا يَػفِّخ األمغ لمدوجة والدبلـ، ويَػفِّخ  -كأّنو يتخػَّ
تيا معظ.ليا   كخامتيا ومػدَّ

 كلُّ ىحه السعاني ُمدتشبصة مغ آيٍة واحجة: 

 ﴿ َو َعاِشُخوُىغَّ ِبالَسْعُخوِؼ ﴾

ربَّسا كاف ىحا الحّق أبمغ مغ حقِّ الصعاـ والذخاب، ال يػجج بيت ليذ فيو شعاـ وشخاب، والدوجة تأكل شعامًا 
، وال تحتسل أف تكػف قاسيًا معيا، تأكل أخذغ الصعاـ، خذشًا، وال تحتسل أف ُتديء الطغَّ بيا، تأكل شعامًا خذشاً 

مًا عمى واجب الصعاـ و الذخاب.  وال تحتسل أف تيجخىا، لحلظ ُحدُغ الُعذخة مع الدوجة رّبسا كاف ُمقجَّ
و ىشاؾ حقػؽ كثيخة لمدوجة، ألنو كسا ُقمت في بجاية الجرس: األزواج يصَخبػف شخبًا ال حجود لو لحقػؽ الدوج 

اتيع، يقػؿ لظ الميع صلَّ عميو... ىكحا قاؿ...ىكحا قاؿ... اصبخ، ىشاؾ أحاديث أخخػ، كسا أف لظ عمى زوج
عمييا حّق، ليا عميظ حّق، واإلنداف إذا عخؼ ما لو و ما عميو و أعصى كّل ذؼ حقٍّ حقَّو، ساد الدبلـ في 

 البيت.
 ل إلى الديخة الستعمِّقة بيحا السػضػع.بقي عميشا نساذج مغ مػاقف الشبي عميو الربلة والدبلـ، اآلف نشتق
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 نساذج نبػية في معاممة الدوجة

 الحجيث األوؿ:

 َعغ َعاِئَذَة َقاَلْت: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيْػًما َعَمى َباِب ُحْجَخِتي، َواْلَحَبَذُة َيْمَعُبػفَ  ِيْع، ِفي اْلَسْدِجِج ِبِحَخابِ  )) َلَقْج َرَأْيُت َرُسػَؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيْدُتُخِني ِبِخَداِئِو َأْنُطُخ ِإَلى َلِعِبِيْع ((   َوَرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ

 ] متفق عميو [

 تصييبًا لخاشخىا.

 الحجيث الثاني:

 وَعْغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشَيا َقاَلْت: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع، َوَكاَف ِلي َصَػاِحُب يَ  ْمَعْبَغ َمِعي، َفَكاَف )) ُكْشُت َأْلَعُب ِباْلَبَشاِت ػ يعشي بالُجمى ػ ِعْشَج الشَِّبيِّ َصمَّى َّللَّ
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِإَذا َدَخَل َيَتَقسَّْعَغ ِمْشُو، َفُيَدخُِّبُيغَّ ِإلَ   يَّ َفَيْمَعْبَغ َمِعي (( َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ

 ] متفق عميو [

 ىشاؾ مغ يتدوَّج بشتًا صغيخة، فتقػؿ لو: أريج لعبة، فيُدبُّيا، اجمب ليا لعبة، وُحلَّ السذكمة، فالديجة عائذة تقػؿ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع، َوَكاَف ِلي َصَػاِحبُ   َيْمَعْبَغ َمِعي، )) ُكْشُت َأْلَعُب ِباْلَبَشاِت ػ أي بمعب األشفاؿ ػ ِعْشَج الشَِّبيِّ َصمَّى َّللَّ
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِإَذا َدَخَل َيَتَقسَّْعَغ ِمْشُو، َفُيَدخُِّبُيغَّ إِ   َليَّ َفَيْمَعْبَغ َمِعي (( َفَكاَف َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ

فالشبي يدسح لُيغَّ فيمعبَغ معي، بسػافقتو، ىحا تصييٌب لخاشخىا، فإذا كانت زوجتظ صغيخة، وشمبت مشظ شػكػال 
مثبًل فمساذا االندعاج ؟ حشَّت إلى شفػلتيا، ىكحا فعل الشبي َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع، ُيخيجىا في سٍغ صغيخة و عقٍل 

 خ.كبي
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 الحجيث الثالث:

 َعْغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشَيا َقاَلْت: َقاَؿ ِلي َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

؟ َفَقاَؿ: َأمَّا ِإَذا  ِلظَ )) ِإنِّي أَلَْعَمُع ِإَذا ُكْشِت َعشِّي َراِضَيًة، َوِإَذا ُكْشِت َعَميَّ َغْزَبى، َقاَلْت: َفُقْمُت: ِمْغ َأْيَغ َتْعِخُؼ ذَ 
اِىيَع، َقاَلْت: ُقْمُت: َأَجْل ػ ُكْشِت َعشِّي َراِضَيًة َفِإنَِّظ َتُقػِليَغ: اَل َوَربِّ ُمَحسٍَّج، َوِإَذا ُكْشِت َعَميَّ َغْزَبى ُقْمِت: اَل َوَربِّ ِإْبخَ 
  اْسَسَظ (( أي ىحا األمخ صحيٌح ػ َوَّللَِّ َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، َما َأْىُجُخ ِإالَّ 

 ] متفق عميو [

 الحجيث الخابع:

 ْعَغ َفَقاَؿ: َعْغ َعاِئَذَة َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َبَعَث ِإَلى الشَِّداِء، َتْعِشي ِفي َمَخِضِو َفاْجَتسَ 

، َفِإْف َرَأْيُتغَّ أَ  ، َفَأِذفَّ َلُو (( )) ِإنِّي اَل َأْسَتِصيُع َأْف َأُدوَر َبْيَشُكغَّ  ْف َتْأَذفَّ ِلي َفَأُكػَف ِعْشَج َعاِئَذَة َفَعْمُتغَّ

 ] أبػ داود [

انطخ إلى األدب، ما رضي أف يبقى عشج عائذة إال بعج أف جسع نداءه ُكمَُّيّغ، واستأذنُيغَّ في ذلظ، ألنيا ليا 
 حّق.

 الحجيث الخامذ:

اِئَذَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشَيا: َما َعْغ اأْلَْسَػِد ْبِغ َيِديَج َسَأْلُت عَ 
َكاَف الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيْرَشُع ِفي اْلَبْيِت ؟ 

 َقاَلْت: 
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 (( ِإَذا َسِسَع اأْلََذاَف َخَخجَ )) َكاَف َيُكػُف ِفي ِمْيَشِة َأْىِمِو، فَ 

 ] البخارؼ [

مغ دوف أف يذُعخ أنو ُمياف، كاف في َميشة  -ُيداعجىع في أعساؿ البيت أؼ  -كاف إذا َفَخَغ كاف في ِخجمة أىمو 
 أىمو، فكاف يحِمُب شاتو، ويكُشُذ أرضو، ويخِرف نعمو، وكاف في َميشة أىمو.

 الحجيث الدادس:

 فَعْغ َأَنٍذ َقاَؿ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِعْشَج َبْعِس ِنَداِئِو، َفَأ ـٌ، )) َكاَف الشَِّبيُّ َصمَّى َّللَّ ْرَسَمْت ِإْحَجى ُأمََّياِت اْلُسْؤِمِشيَغ ِبَرْحَفٍة ِفيَيا َشَعا
ْحَفُة، َفاْنفَ  ـِ، َفَدَقَصْت الرَّ ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِفي َبْيِتَيا َيَج اْلَخاِد َمَقْت ػ أي انكدخت ػ َفَجَسَع َفَزَخَبْت الَِّتي الشَِّبيُّ َصمَّى َّللَّ

ُ َعمَ  ْحَفِة، َوَيُقػُؿ: َغاَرْت الشَِّبيُّ َصمَّى َّللَّ ـَ الَِّحي َكاَف ِفي الرَّ ْحَفِة، ُثعَّ َجَعَل َيْجَسُع ِفيَيا الصََّعا ْيِو َوَسمََّع ِفَمَق الرَّ
ْحَفَة الرَّ  ـَ َحتَّى ُأِتَي ِبَرْحَفٍة ِمْغ ِعْشِج الَِّتي ُىَػ ِفي َبْيِتَيا، َفَجَفَع الرَّ َة ِإَلى الَِّتي ُكِدَخْت ِحيحَ ُأمُُّكْع، ُثعَّ َحَبَذ اْلَخاِد
 َصْحَفُتَيا، َوَأْمَدَظ اْلَسْكُدػَرَة ِفي َبْيِت الَِّتي َكَدَخْت (( 

 ] البخارؼ [

 كاف عاداًل، تمظ أرسمت صحشًا ججيجًا فُكدخ، فأرسل ليا صحشًا بجاًل عشو.

مغ زوجاتو كمسة نقز في كاف عميو الربلة والدبلـ ال يدسح لدوجٍة مغ أّميات السؤمشيغ بأف تقػؿ عغ األخخػ 
مجمدو، ال يدسح أبجًا، ىشاؾ شخز يدسح لدوجتو األولى أف تتكّمع عغ الثانية، يقػؿ ليا: وهللا معظ حّق، ُثعَّ 
يحىب مداًء إلى البيت الثاني فتتكمع زوجتو الثانية عغ األولى، فُيرغي ليا، الشبي عميو الربلة والدبلـ ال يدسح 

 .خخػ مغ زوجاتو كمسة نقز في مجمدوبأف تقػؿ عغ األ لدوجٍة مغ أّميات السؤمشيغ
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 الحجيث الدابع:

 َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َحَكْيُت ِلمشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َرُجبًل َفَقاَؿ: 

ِني َأنِّي َحَكْيُت َرُجاًل، َوَأفَّ ِلي َكَحا َوَكَحا، َقاَلْت: َفُقْمُت: َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، ِإفَّ َصِفيَّةَ  اْمَخَأٌة، َوَقاَلْت ِبَيِجَىا  )) َما َيُدخُّ
 اْلَبْحِخ َلُسِدَج ((  َىَكَحا، َكَأنََّيا َتْعِشي َقِريَخًة، َفَقاَؿ: َلَقْج َمَدْجِت ِبَكِمَسٍة َلْػ َمَدْجِت ِبَيا َماءَ 

 ] التخمحؼ [

 الحجيث الثامغ:

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

َمِع َأْعاَلُه، َفِإفْ   َذَىْبَت ُتِقيُسُو َكَدْخَتُو، )) اْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء، َفِإفَّ اْلَسْخَأَة ُخِمَقْت ِمْغ ِضَمٍع، َوِإفَّ َأْعَػَج َشْيٍء ِفي الزِّ
 َوِإْف َتَخْكَتُو َلْع َيَدْؿ َأْعَػَج، َفاْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء (( 

 ] البخارؼ [

 الحجيث التاسع:

 وفي رواية عغ َسُسَخَة َيُقػُؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ: 

ْمِع َتْكِدْخَىا، َفَجاِرَىا َتِعْر ِبَيا ((   )) ِإفَّ اْلَسْخَأَة ُخِمَقْت ِمْغ ِضْمٍع، َوِإنََّظ ِإْف ُتِخْد ِإَقاَمَة الزِّ

 العسمية تحتاج إلى ُمجاراة.

 جيث العاشخ:الح

 وفي روايٍة ُأخخػ في الرحيحيغ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

َمِع، ِإْف َأَقْسَتَيا َكَدْخَتَيا، َوِإْف اْسَتْسَتْعَت ِبَيا اْسَتْسَتْعَت ِبَيا َوِفيَيا ِعَػٌج ((   )) اْلَسْخَأُة َكالزِّ
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 يث الحادي عذخ:الحج

 و في روايٍة لسدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

ِعَػٌج، َوِإْف ا َوِبَيا )) ِإفَّ اْلَسْخَأَة ُخِمَقْت ِمْغ ِضَمٍع َلْغ َتْدَتِقيَع َلَظ َعَمى َشِخيَقٍة، َفِإْف اْسَتْسَتْعَت ِبَيا اْسَتْسَتْعَت ِبيَ 
 َذَىْبَت ُتِقيُسَيا َكَدْخَتَيا َوَكْدُخَىا َشاَلُقَيا (( 

 ] مدمع [

 الحجيث الثاني عذخ:

 في ِختاـ ىحا الجرس، َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ َعْسٍخو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 ْع (( )) ِخياُرُكْع ِخَياُرُكْع ِلِشَداِئيِ 

 ] ابغ ماجو [

 قرة وعبخة: أشكػ مسا مشو تذكػ

بقيت قّرٌة قريخة: كاف أعخابيّّ ُيعاِتُب زوجتو، فعبل صػُتيا صػَتو، فداءه ذلظ مشيا، وأنكخه عمييا، ُثعَّ قاؿ: و هللا 
ألشكَػنَِّظ إلى أميخ السؤمشيغ ُعَسخ، وما أف كاف بباب أميخ السؤمشيغ يشتطخ خخوجو حتى سِسع امخأة أميخ 

يا ُعَسخ فيسا واّلؾ، و ساكٌت ال يتكمَّع، فقاؿ الخجل في نفدو و ىػ يُيعُّ  السؤمشيغ تدتصيل عميو، وتقػؿ لو: اتَِّق هللا
باالنرخاؼ: >> إذا كاف ىحا ىػ حاؿ أميخ السؤمشيغ، فكيف حالي أنا ؟، و فيسا ىػ كحلظ خخج عسخ، ولّسا رآه 

زوجتي، واستصالتيا قاؿ: ما حاجتظ يا أَخا العخب ؟ فقاؿ األعخابي: يا أميخ السؤمشيغ، جئُت إليظ أشكػ ُخُمق 
عمّي، فخأيت عشجؾ ما زّىجني إذ كاف ما عشجؾ أكثخ مسا عشجؼ، فيسسُت بالخجػع، وأنا أقػؿ: إذا كاف حاؿ أميخ 
ع عسخ رضي هللا عشو و قاؿ: يا أَخا اإلسبلـ، إّني احتسمتيا لحقػٍؽ  السؤمشيغ مع زوجتو، فكيف حالي ؟ قاؿ، فتبدَّ

سيا، ما أكخمُيغَّ إال كخيع، وال أىانُيغَّ إال لئيع، يغِمبَغ ليا عمّي ػ إّني احتسمتيا، أنا ق ادر أف أكػف لئيسًا، وأف أحصِّ
كلَّ كخيع ويغمبُيغَّ لئيع، وأنا أحبُّ أف أكػف كخيسًا مغمػبًا ال أف أكػف لئيسًا غالبًا ػ قاؿ لو: يا أخا العخب، إّنشي 
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ازٌة لُخبدؼ، ُمخضعُة ألوالدؼ، غاسمٌة لثيابي، وبقجر صبخؼ احتسمتيا لحقػٍؽ ليا عمّي، إّنيا شّباخُة لصعامي، خبّ 
 عمييا يكػف ثػابي، أال يكفي ىحا الكبلـ مغ سّيجنا عسخ ؟ وبقجر صبخؼ عمييا يكػف ثػابي <<.

 ولمبحث بقّية في درٍس قادـ

 والحسج  رب العالسيغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Page 694  حق الدوجة عمى الدوج في ىجايتيا ورعاية ديشيا وأخبلقيا( : 5-4الباب الثاًي : الفصل الخاهش : الذرس )

 حق الدوجة عمى الدوج في ىجايتيا ورعاية ديشيا وأخالقيا( :  5 - 4الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، إنظ أنت العميع الخبيخ، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسا، وأرنا 
الحق حقا وارزقشا اتباعو، وأرنا الباشل باشبل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، 

 وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الرالحيغ. 

 مةمقج

 .أييا اإلخػة السؤمشػف، الزلشا في حقػؽ الدوجة عمى زوجيا

ويبجو أف اإلنداف إذا أدػ ما عميو مغ حقػؽ وجج  
الصخيق إلى هللا سالكا، فأّؼ تقريخ أو أّؼ مخالفة 
إنسا ىي عقبة في الصخيق إلى هللا، فإذا أديت ما 
عميظ مغ حقػؽ لدوجتظ أو ألوالدؾ أو لجيخانظ، 
أو لسغ حػلظ، لعل هللا سبحانو وتعالى بتأدية 

شخيق اإلنداف  الحقػؽ يديل كل العقبات التي في
 إلى هللا عد و جل. 

 معشى حدغ السعاشخة

تحجثت في الجرس الساضي عغ حق الدوجة في اإلنفاؽ عمييا، وقج تحجثت أيزا عغ حقيا في حدغ السعاشخة، 
 ألف هللا سبحانو وتعالى أمخنا في القخآف الكخيع فقاؿ تعالى: 

 ﴿ َوَعاِشُخوُىغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ ﴾

 ( 29اآلية ) سػرة الشداء: مغ 
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وقج تحجثت حػؿ ىحه اآلية كثيخا، و لعل مغ أبخز ما 
كاف الحجيث عشو في ىحه اآلية أف حدغ السعاشخة ال 
تعشي أف تستشع عغ إيقاع األذػ بيا، بل تعشي أف 
تحتسل األذػ مشيا، وشتاف بيغ الفيسيغ والسػقفيغ، 
 إذا تحجثشا عغ حقيغ مغ حقػؽ السخآة عمى زوجيا.
وقج قمت أيزا: إف اإلنداف يحمػ لو أف يبحث عغ 
حقػقو، وعغ واجبات اآلخخيغ لو، ولكغ البصػلة أف 
تبحث أيزا عغ واجباتظ تجاه اآلخخيغ، والبصػلة 

 أيزا أف تبحث عغ حقػؽ اآلخخيغ التي تصالب بيا يـػ القيامة. 

 مغ حقػؽ الدوجة عمى الدوج: حفع الجيغ والدمػؾ وحدغ التػجيو

ثالث مغ حقػؽ الدوجة: أف تحافع عمى ديشيا، وأف تخعى سمػكيا، وأف تحدغ تػجيييا، ألف األزواج في الحق ال
ىحه األياـ ما دامت الدوجة تخوؽ لو، وتقجـ لو خجمات جيجة , نطيفة , مختبة , تعخؼ ما يشبغي أف تفعمو الدوجة, 

خجت بصخيقة ال تخضي هللا يتداىل , إذا استقبمت فيحا في السختبة األولى، أما أمخ ديشيا ففي السحل الثاني، إذا خ
الخجاؿ يتداىل، وىحا ال يخضي هللا يتداىل، لكشو قج ال يتداىل في أمخ يسّذ عبلقتو بيا، أو نريبو مشيا، ىحه 
السخأة إذا تخكتيا مع رقة في ديشيا، و تقريخ في معخفة ربيا، وضبصيا في الشػاحي السادية، ىحه ليا حق عميظ 

القيامة، وربسا صجؽ عمى ىحا الدوج أف ىحه السخآة تقػؿ: يا رب، ال أدخل الشار حتى ُأدخل زوجي  كبيخ يـػ
 قبمي، ألنو لع يػجيشي، ولع يبرخني، ولع يعخفشي، ولع يأخح بيجؼ إليظ.

شبعا ما مغ زوج إال وييتع بدبلمة جدع زوجتو، ويخذى عمييا مغ األمخاض، ألنو ىػ سيجفع الثسغ، فأّؼ مخض 
ؿ يريبيا ىػ وحجه سيجفع الثسغ باىطا، لحلظ تخػ معطع األزواج حخيريغ حخصا ال حجود لو عمى صحة عزا

زوجاتيع، وعمى سبلمة أعزاء زوجاتيع، وعمى رفاىية زوجاتيع، ىحا الحخص يجب أف يقابمو حخص آخخ عمى 
ت تخػنيا، ىي شخيكة سبلمة ديغ زوجتظ، وعمى حدغ معخفتيا باهلل، وعمى حدغ عبلقتيا باهلل... وإال فأن

 حياتظ، لساذا ىي شخيكتظ في الصعاـ، في السدكغ ؟ وفي نريبظ مشيا ؟ وليدت شخيكتظ في معخفة هللا ؟

 وليدت شخيكتظ في فيع القخآف الكخيع ؟ وليدت شخيكتظ في التفقو في سشة رسػؿ هللا ؟ 
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عمى تعميسيا العمع الذخعي، ال يقيع وزنا  لحلظ فيحا الحؼ ييسل ديغ زوجتو، وييسل معخفتيا باهلل، وال يعمق أىسية
 لفيسيا لجيشيا، ىحا مقرخ أشج التقريخ في حقيا، ىحا كبلـ شيب ومقشع، ومشصقي ومعقػؿ. 

 األدلة القخأنية عمى وجػب حفع الدوج ديغ الدوجة

كبلما ببل دليل، ولكغ أيغ الجليل ؟ وكسا عػدتكع ما مغ إنداف بعج الشبي عميو الربلة والدبلـ يقبل مشو أف يقػؿ 
 كبلـ شيب، ولكغ ىل لو دليل ؟ نعع:

 اآلية األولى:

 يقػؿ هللا تعالى: 

 ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ُقػا َأنُفَدُكْع َوَأْىِميُكْع َنارًا َوُقػُدَىا الشَّاُس َواْلِحَجاَرُة ﴾

 ( 6) سػرة التحخيع: مغ ا آلية 

 َنارًا ﴾﴿ ُقػا َأنُفَدُكْع َوَأْىِميُكْع 

أؼ: أنت مأمػر أف تقي نفدظ نار جيشع، ومأمػر 
أيزا وفي الجرجة نفديا، وبالسدتػػ نفدو أف تقي 
أىمظ نار جيشع، وكيف تقي أىمظ، واألىل ىع الدوجة 

 واألوالد ؟

تقييع بتػجيييع، بتعخيفيع، بإرشادىع ومخاقبتيع، 
 ومحاسبتيع.

وتعالى جعل السؤمشيغ بعزيع أولياء بعس، فأنت ولي أخيظ شيء آخخ، ولعمو ميع ججًا، وىػ أف هللا سبحانو 
السؤمغ، فإذا رأيت مشو اعػجاجا أو انحخافا، أو تقريخًا أو مخالفة، أو معرية فبل بج مغ أف تشرحو، وال بج مغ 
اف أف تػجيو، وال بج مغ أف تأخح بيجه، وال بج مغ أف تعاونو، لساذا ؟ ألنو أخػؾ في هللا، ولو حق عميظ، فإذا ك
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السؤمشػف بعزيع لبعس أولياء، وكل واحج مشيع لو حق عمى اآلخخ، فسغ باب أولى أف يكػف الدوج وزوجتو مغ 
 أوؿ مغ تصبق عمييع ىحه اآلية. 

 اآلية الثانية:

 يقػؿ هللا عد و جل: 

 ﴿ َواْلُسْؤِمُشػَف َواْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْع َأْوِلَياء َبْعٍس ﴾

 ( 72) سػرة التػبة: مغ اآلية 

 ما معشى: 

 ﴿ َبْعُزُيْع َأْوِلَياء َبْعٍس ﴾

أؼ: إذا كشت راكبًا سيارة، وأمامظ أخ يخكب مخكبة، وشعخت أف ىشاؾ بػادر احتخاؽ بالديارة، وصاحبيا ال يجرؼ، 
أنت كأخ لو، أنت كسؤمغ، وىحا الحؼ أمامظ مؤمغ أكبخ حق لو عميظ أف تشبيو أف تمفت نطخه، واألصح مغ ىحا 

بأؼ إنداف، الخمق كميع عياؿ هللا، وأحبيع إلى هللا انفعيع لعيالو، ولكغ الحجيث ىشا عغ السؤمشيغ أنت مكمف 
لدبب، وىػ أف غيخ السؤمغ ال يدتسع إليظ، فمػ رأيت إندانًا في الصخيق يعري هللا، يذخب الجخاف في رمزاف، 

ىشا عغ السؤمشيغ، يقػؿ ربشا فخبسا لػ نرحتو أسسعظ كبلما ال يخضي، وىحا ليذ ىػ السقرػد، فالحجيث 
 سبحانو و تعالى:

 ﴿ َواْلُسْؤِمُشػَف َواْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْع َأْوِلَياء َبْعٍس ﴾

 فأنت ولي أخيظ، وأخػؾ وليظ، مغ كاف مشكع أكثخ عمسا، وأقخب إلى هللا، وأكثخ ورعا وفيسا فميشرح األخ اآلخخ. 
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إذًا: السؤمشػف بعزيع لبعس نرحو متػادوف، 
والسشافقػف بعزيع لبعس غذذو متحاسجوف، كسا 

 قاؿ عميو الربلة والدبلـ:

)) السؤمشػف بعزيع لبعس نرحو متػادوف، ولػ 
ابتعجت مشازليع، والسشافقػف بعزيع لبعس غذذو 
 متحاسجوف، ولػ اقتخبت مشازليع (( 

 ] ورد في األثخ [

 وقج مخ بشا قػلو سبحانو و تعالى: 

 ُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْع َأْوِلَياء َبْعٍس ﴾﴿َواْلُسْؤِمُشػَف َوالْ 

 ولكغ ما معشى: بعزيع أولياء بعس ؟ 

َكاَة َوُيِصيُعػَف َّلّلَ  اَلَة َوُيْؤُتػَف الدَّ َوَرُسػَلُو ُأْوَلػِئَظ ﴿ َيْأُمُخوَف ِباْلَسْعُخوِؼ َوَيْشَيْػَف َعِغ اْلُسشَكِخ َوُيِقيُسػَف الرَّ
 َّلّلَ َعِديٌد َحِكيٌع ﴾َسَيْخَحُسُيُع َّلّلُ ِإفَّ 

 ( 72) سػرة التػبة: مغ اآلية 

فإذا كاف أخػؾ السؤمغ لو حق عميظ ؛ أف تشرحو، 
لو حق عميظ، أف تخشجه، لو حق عميظ، أف تأخح 
بيجه، لو حق عميظ أف تبرخه، وأف تشػر بريختو، 
فيحه شخيكة حياتظ، ىحه التي نحرت نفديا لخجمتظ، 
ىحه التي حبدت نفديا مغ أجمظ، ىحه التي شاركتظ 

أف تأخح  في الزخاء والدخاء، أليذ ليا حق عميظ
بيجىا إلى هللا عد وجل ؟ أليذ ليا حق أف تعخفيا 
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أمخ ديشيا، أف تبرخىا سشة الشبي عميو الربلة والدبلـ، أف ترمح اعػجاجيا، وأف تقيع انحخافيا، مغ باب أولى، 
 إذا كاف أخػؾ السؤمغ العادؼ لو حق عميظ فيحه زوجتظ، لحلظ إف شئت عمى قػلو عد وجل: 

 ِحيَغ آَمُشػا ُقػا َأنُفَدُكْع َوَأْىِميُكْع َنارًا َوُقػُدَىا الشَّاُس َواْلِحَجاَرُة ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الَّ 

 ( 6) سػرة التحخيع: مغ ا آلية 

 وإف شئت عمى قػلو تعالى: 

اَلَة َوُيْؤُتػَف ﴿ َواْلُسْؤِمُشػَف َواْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْع َأْوِلَياء َبْعٍس َيْأُمُخوَف ِباْلَسْعُخوِؼ َوَيْشَيْػَف َعِغ الْ  ُسشَكِخ َوُيِقيُسػَف الرَّ
َكاَة َوُيِصيُعػَف َّلّلَ َوَرُسػَلُو ُأْوَلػِئَظ َسَيْخَحُسُيُع َّلّلُ ِإفَّ َّلّلَ َعِديٌد َحِكيٌع ﴾  الدَّ

 أحاديث نبػية في وجػب حفع ديغ السخأة

 اآلف مغ أقػاؿ الشبي عميو الربلة و الدبلـ: 

اَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة قَ 
 َوَسمََّع: 

ـَ ِمْغ المَّْيِل َفَرمَّى ُثعَّ َأْيَقَع اْمَخَأَتُو  ُ َرُجاًل َقا )) َرِحَع َّللَّ
 ُ َفَرمَّْت، َفِإْف َأَبْت َنَزَح ِفي َوْجِيَيا اْلَساَء َوَرِحَع َّللَّ
اْمَخَأًة َقاَمْت ِمْغ المَّْيِل َفَرمَّْت ُثعَّ َأْيَقَطْت َزْوَجَيا َفَرمَّى 

 ِفي َوْجِيِو اْلَساَء (( َفِإْف َأَبى َنَزَحْت 

 ] أبػ داود، الشدائي، ابغ ماجو [

 شيء رائع ججًا فػؽ مدتػػ الخوعة أف يشيس الخجل ليرمي قياـ الميل، وأف يقيع زوجتو معو.

ـَ ِمْغ المَّْيِل َفَرمَّى ُثعَّ َأْيَقَع اْمَخَأَتُو َفَرمَّْت، َفِإْف َأَبْت َنَزَح  ُ َرُجاًل َقا ُ اْمَخَأًة )) َرِحَع َّللَّ ِفي َوْجِيَيا اْلَساَء َوَرِحَع َّللَّ
 َقاَمْت ِمْغ المَّْيِل َفَرمَّْت ُثعَّ َأْيَقَطْت َزْوَجَيا َفَرمَّى َفِإْف َأَبى َنَزَحْت ِفي َوْجِيِو اْلَساَء (( 
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فبل بج مغ  ىحه السذاركة.... فقج تكػف الدوجة أكثخ نذاشا مغ زوجيا، وقج يكػف الدوج أكثخ نذاشا مغ زوجتو،
التعاوف، ال يقّل قجرؾ، وال يقمل مغ شأنظ أف تػقطظ زوجتظ عمى الربلة، فيحا شيء لصيف.. فإما أنت وإما 

 ؟لقخب أال يذتيي زوجتو بيحا القخبىي، فأنت تذتيي زوجتظ بالصعاـ، فالحؼ ذاؽ حبلوة الصاعة، وحبلوة ا
ىحا ىػ حق التػجيو واإلرشاد , حق التعخيف باهلل 

 ، وحق أف تأخح بيجىا إلى هللا. عد وجل

مسا روؼ أف امخأة قالت البشتيا يـػ زفافيا وزوجيا 
يدسع: يا آبا أمية، ما أوتى الخجل شخا مغ السخأة 
السجلمة ػ فػؽ الحجود ػ فأدب ما شئت أف تؤدب، 
وىحب ما شئت أف تيحب , ثع التفت إلى ابشتيا 

 تأمخىا بحدغ الدسع والصاعة ".

األزواج تحت غصاء " يجب أف نأخح بيجىا إلى هللا ": يجب أف نكخميا، فيعصييا شيئًا يفػؽ  لحا فإف قاؿ بعس
 الحج السعقػؿ، فتدتصيل عمى الشاس، وتفخخ عمييع، وتػقع في قمػبيع المػعة...ال:

 لكل شيء إذا ما تع نقرافُ 
*** 

 وقج قاؿ تعالى: 

 َواَل َتْبُدْصَيا ُكلَّ اْلَبْدِط َفَتْقُعَج َمُمػمًا مَّْحُدػرًا ﴾﴿ َواَل َتْجَعْل َيَجَؾ َمْغُمػَلًة ِإَلى ُعُشِقَظ 

 [ 19] سػرة اإلسخاء: اآلية 

 وقاؿ رسػؿ هللا عميو الربلة والدبلـ: 

 )) اخذػششػا، وتسعجدوا، فإف الشعع ال تجـو (( 

 ] الجامع الرغيخ عغ ابغ أبي حجرد [

 فاإلنداف يجب أف يعّػد أىمو عمى األحػاؿ كميا. 
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 الحق الخابع لمدوجة عمى الدوج: التديغ ليا

الحق الخابع لمدوجة عمى زوجيا أف يتديغ ليا كسا تتديغ لو، فيحا أمخ الذخع، فكسا أنظ تخيج أف تطيخ لظ بسطيخ 
 حدغ فيي إنداف أيزا تتسشى أف تكػف أنت في مطيخ مقبػؿ، ومطيخ حدغ، والجليل قػلو تعالى: 

َجاِؿ َعَمْيِيغَّ َدَرَجٌة ﴾﴿ َوَلُيغَّ ِمْثُل الَِّحي   َعَمْيِيغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ َوِلمخِّ

 ( 118) سػرة البقخة: مغ اآلية 

 إنيا درجة القػامة.

أتت امخأة إلى سيجنا عسخ بغ الخصاب، وزوجيا أشعث أغبخ، فقالت: يا أميخ السؤمشيغ، ال أنا وال ىحا، خمرشي 
مشو، فشطخ إليو عسخ، وكاف لساحا فصشا، فعخؼ ما كخىت مشو، فأشار إلى رجل، وقاؿ لو: اذىب بيحا، وحسسو، 

اه بو، فأومأ عسخ إليو، أف يأخح بيجىا فقالت: يا وقمع أضافخه، وخح مغ شعخه، وائتشي بو، فحىب، و فعل ذلظ، ثع أت
عبج هللا، سبحاف هللا ! أبيغ يج أميخ السؤمشيغ تفعل ىحا ؟ فمسا عخفتو أنو زوجيا ذىبت معو، فقاؿ عسخ رضي هللا 

 عشو: ىكحا فاصشعػا ليغ، فإنيغ يحببغ أف تتديشػا ليغ كسا تحبػف أف يتديغ لكع. 

في أف يتديغ ليا زوجيا، والشبي عميو الربلة والدبلـ رأػ رجبل أشعث الذعخ،  فيحه القرة تبيغ أف لمدوجة حقا
 فقاؿ: 

 )) احمق، فإنو يديج في جسالظ (( 

 ] ورد في األثخ[

 وَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

 ( )) َمْغ َكاَف َلُو َشْعٌخ َفْمُيْكِخْمُو (

 ] أبػ داود [
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والشطافة مغ اإليساف، فالسؤمغ نطيف ؛ نطيف في 
أخبلقو، نطيف في البجف، نطيف في السمبذ، وسيجنا 
عمى كـخ هللا وجو يقػؿ: >> إف هللا يكخه مغ عباده 

 القاذورة.
>> إنشي ألبذ، وأتجسل، فاف و يقػؿ ابغ عباس: 

 . هللا جسيل يحب الجساؿ <<

سبلـ كاف يعخؼ بخيح  والشبي صمى هللا عميو و
 السدظ إذا مخ.

 وكاف يقػؿ: 

َشاَمٌة َفِإفَّ َّللََّ َعدَّ َوَجلَّ اَل )) ِإنَُّكْع َقاِدُمػَف َعَمى ِإْخَػاِنُكْع َفَأْصِمُحػا ِرَحاَلُكْع َوِلَباَسُكْع َحتَّى َتُكػُنػا ِفي الشَّاِس َكَأنَُّكْع 
َر ((   ُيِحبُّ اْلُفْحَر َواَل التََّفحُّ

 أحسج عغ أبي الجرداء [] 

والشبي عميو الربلة والدبلـ كاف لو ثياب خاصة ججيجة يمبديا في أياـ الجسع، وإذا حزختو الػفػد، وقج كانت 
 عمية قػمو تفعل ذلظ.

فالسؤمغ يحتاج إلى ثػب نطيف أنيق، والسؤمغ يسثل الجيغ اإلسبلمي، أنت عمى ثغخة مغ ثغخ اإلسبلـ فبل يؤتيغ 
 مغ قبمظ. 

 أبػ الحدغ: " ىيئة الخجل المخأتو مسا يديج في عفتيا ".  يقػؿ

 فتخاؾ في مطيخ حدغ , نطيف , شعخؾ مخّجل، فيحا مسا يرػنيا، ويجعميا تعتد بظ، و تعف عغ اآلخخيغ. 
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 الحق الخامذ لمدوجة عمى الدوج: عجـ الدىج فييا وىجخ مزجعيا

 الحق الخامذ مغ حقػؽ السخآة عمى زوجيا: أال يدىج بيا، وأال ييجخ مزجعيا. 

فيحا الحؼ قاؿ لدوجتو: أنت عمي كطيخ أمي، ىحا عاقبو هللا عد وجل بأنو حخَّميا عميو ما لع يرع ستيغ يػما، 
 ا.أو يصعع ستيغ مدكيشا، فكسا أف لو عشجىا حاجة فميا عشجه حاجة، ومغ الطمع أف تتجاىل حاجتي

 َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َيُقػُؿ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيْدَأُلػَف َعْغ ِعَباَدِة الشَّ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع، )) َجاَء َثاَلَثُة َرْىٍط ِإَلى ُبُيػِت َأْزَواِج الشَِّبيِّ َصمَّى َّللَّ ِبيِّ َصمَّى َّللَّ
ـَ َفَمسَّا ُأْخِبُخوا َكَأنَّيُ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ؟ َقْج ُغِفَخ َلُو َما َتَقجَّ  ِمْغ َذْنِبِو َوَما ْع َتَقالُّػَىا، َفَقاُلػا: َوَأْيَغ َنْحُغ ِمْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللَّ

َخ، َقاَؿ َأَحُجُىْع: َأمَّا َأَنا َفِإنِّي ُأَصمِّي المَّْيَل َأَبًجا، َوَقاَؿ آَخُخ: َأَنا َأُصػـُ  ْىَخ َواَل ُأْفِصُخ، َوَقاَؿ آَخُخ: َأَنا َأْعَتِدُؿ َتَأخَّ الجَّ
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِإَلْيِيْع َفَقاَؿ: َأْنُتعْ  الَِّحيَغ ُقْمُتْع َكَحا َوَكَحا، َأَما َوَّللَِّ  الشَِّداَء، َفاَل َأَتَدوَُّج َأَبًجا، َفَجاَء َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ

شَِّتي َفَمْيَذ ، َوَأْتَقاُكْع َلُو، َلِكشِّي َأُصػـُ َوُأْفِصُخ، َوُأَصمِّي َوَأْرُقُج، َوَأَتَدوَُّج الشَِّداَء، َفَسْغ َرِغَب َعْغ سُ ِإنِّي أَلَْخَذاُكْع َّللَِّ 
 ِمشِّي (( 

 ] متفق عميو [

فأؼ مشيج يصبقو السدمع خبلؼ ىحا السشيج فإنو 
ا يخالف بو سشة الشبي الكخيع، فأولئظ الحيغ تخكػ 
الدواج نيائيا، أو تخكػا العسل، ىؤالء قج خالفػا سشة 
الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فدشة الشبي تزسغ لظ أف ترل بيا إلى 
أعمى مدتػػ، فقج كاف لو زوجات كثخ، وكاف يصػؼ 

 عمييغ جسيعًا، فَعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: 
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ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيْقِدُع َفَيْعِجُؿ، َوَيُقػُؿ: المَُّيعَّ َىَحا َقْدِسي ِفيَسا أَ  ْمِمُظ َفاَل َتُمْسِشي ِفيَسا َتْسِمُظ )) َكاَف َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ
 َواَل َأْمِمُظ (( 

 ] التخمحؼ [

إف زوجي قػاـ، فقاؿ سيجنا عسخ: بارؾ هللا  وفي عيج عسخ بغ الخصاب أتت امخأة إليو وقالت: يا أميخ السؤمشيغ،
لظ في زوجظ، فقالت: إف زوجي قػاـ، وإني أكخه أف أشكػه، فكاف عشج سيجنا عسخ صحابي اسسو كعب األسجؼ 
فقاؿ: إنيا تذكػ زوجيا، فقاؿ عسخ: ىكحا فيست مغ كبلميا ؟ فإذا فيست ىكحا فاحكع بيشيا وبيشو، فقاؿ كعب: 

فقاؿ لو: إف امخأتظ ىحه تذكػؾ، فقاؿ: أفي شعاـ أو شخاب ؟ قاؿ: ال، فقالت السخأة، و  عمي بدوجيا، فأتػني بو،
 قج صاغ أحج الذعخاء شكػاىا بآبيات شعخية:

 يػا أييا القاضي الحكيع َرَشُجه أليى خميمي عغ فخاشي مدججه
 زىَّػجه في مزجعي تعبُّػػجه فاقِس القزا كعب و ال َتػخّده

 ػجه فمدت في أمخ الشداء أحسػػجهنياره و لػيمو مػا يػخق
 فقاؿ زوجيا: 

 زىجني في فخشيا وفػي الحجػػل أني امخؤ أذىمشي ما قج ندؿ
 ففي سػرة الشحل وفي الدبع الصػاؿ و في كتاب هللا تخػيف جمل

 فقاؿ لو القاضي كعب: 

 إف ليا حقا عميظ يػا رجل نريبيا في أربع لسغ عقػل
 فأعصيا ذاؾ ودع عشظ الِعمل

*** 
أف هللا عد و جل قج أحل لظ مغ الشداء مثشى وثبلث ورباع، فكل ثبلثة أياـ تعبج بيا ربظ، وليا الميمة الخابعة  أؼ

, فقاؿ عسخ: وهللا ما أدرؼ مغ أؼ أمخيظ أعجب، أمغ فيسظ أمخىا، أـ مغ حكسظ بيشيسا , اذىب فقج وليتظ 
 قزاء البرخة. 
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 الذخ وصيانة نفديا الحق الدادس: إرشادىا الى الخيخ وإبعادىا عغ

 ومغ حق الدوجة عمى زوجيا أف يخشجىا إلى شخيق الحق، وأف يبعجىا عغ مػاشغ الذخ. 

ومغ حقيا عميو أف يأمخىا بأف ترػف نفديا، فسثبل: 
ىشاؾ شخفة في السشدؿ، خخجت الدوجة إلييا بسبلبذ 
البيت، و لسارة يشطخوف، فمع يتأثخ الدوج، فخأتو 
ساكتا، فاستسخت، و إذا رأتو تداىل استسخأتو، فسغ 
حقيا عميظ أف تأمخىا أف تدتخ نفديا، فمػ لع تفعل 

 جليل قػلو تعالى: لحػسبت حدابا شجيجا، وال

 

َْزَواِجَظ َوَبَشاِتَظ َوِنَداء اْلُسْؤِمِشيَغ ُيْجِنيَغ َعَمْيِيغَّ ِمغ َجاَلِبيِبِيغَّ ذَ  ِلَظ َأْدَنى َأف ُيْعَخْفَغ َفاَل ﴿ َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ ُقل ألِّ
 ُيْؤَذْيَغ ﴾

 ( 59) سػرة األحداب: مغ اآلية 

 و قػلو تعالى: 

اَلَة َوآِتيَغ الدََّكاَة َوَأِشْعَغ َّللََّ ﴿ َوَقْخَف ِفي  ْجَغ َتَبخَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأْلُوَلى َوَأِقْسَغ الرَّ   َوَرُسػَلُو ﴾ُبُيػِتُكغَّ َواَل َتَبخَّ

 (33) سػرة األحداب: مغ اآلية 

خ مغ أف تخبي يعشي ىحا أف السخكد األساسي أف تبقى في البيت لتقجـ لمسجتسع أكبخ خجمة، فسا مغ وضيفة أخص
أوالدىا، تساما كالصيار الحؼ ال بج مغ التدامو بغخفة القيادة لمحفاظ عمى أرواح الخكاب، فالبيت مخكد قيادة السخآة، 

 ويقػؿ الشبي عميو الربلة و الدبلـ: 

 )) أيسا امخأة قعجت عمى بيت أوالدىا فيي معي في الجشة (( 

 ] لجامع الرغيخ عغ أنذ [
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السخآة، وأعمسي مغ دونظ مغ الشداء أف حدغ تبعل السخآة زوجيا يعجؿ الجياد في سبيل )) أي اعمسي أيتيا 
 هللا (( 

 ] كشد العساؿ عغ أسساء بشت يديج األنرارية [

﴾  ﴿ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغَّ

و ىحا لشداء الخسػؿ صمى هللا عميو و سمع، فإذا كاف نداؤه قج قخرف في بيػتيغ، وىغ السحرشات التقيات 
 صاىخات فؤلف يكػف ىحا األمخ مػجيا لشداء السؤمشيغ مغ باب أولى. وىحا مبجأ في الفقو، وقاعجة أساسية.ال

 مثبل: قػلو تعالى: 

 ﴿ َفاَل َتُقل لَُّيَسا ُأؼٍّ ﴾

 (  13) سػرة اإلسخاء: مغ اآلية 

 فسغ باب أولى أف يكػف الزخب مسشػعًا.

 و قػلو تعالى: 

 ِبَأْرُجِمِيغَّ ِلُيْعَمَع َما ُيْخِفيَغ ِمغ ِزيَشِتِيغَّ ﴾﴿ اَل َيْزِخْبَغ 

 ( 32) سػرة الشػر: مغ اآلية 

إذ أف ىشاؾ مذية لمسخأة تمفت الشطخ، وىحه مذية السخأة مأمػرة أف تبتعج عشيا، كسا أف ىشاؾ ثيابا ذات ألػاف 
كمو أف تكػف متعصخة، فإذا خخجت  زاىية، وكحلظ ىشاؾ أححية ذات صػت يمفت نطخ الخجاؿ إلييا، وأشج مغ ذلظ

 السخأة متعصخة لعشتيا السبلئكة حتى تعػد، فكل شيء يمفت نطخ الخجاؿ إلى السخأة محـخ بذكل قصعي. 

أحيانا تيسل السخأة زيشتيا فيتزايق زوجيا، وقج يرل األمخ إلى الصبلؽ، فالسحنب ىػ الخجل، إذ يجب أف يأمخىا 
عمييا، فقج تكػف صغيخة ال تعمع، أو ال تيتع، أو ال تبالي، فإذا استسخأت  أف ترمح مغ ىيئتيا، ويجب أف يجقق

إىساؿ زيشتيا، واندعج مشيا مغ دوف أف يعخفيا، ومغ دوف أف يمفت نطخىا، ثع اتخح مشيا مػقفا صارما، وأرسميا 
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ى ىحه الػاجبات إلى بيت أىميا مغ دوف أف تعمع الدبب فيػ آثع، لحلظ يجب أف يحكخىا بػاجبيا تجاىو، ومغ أول
 أف تكػف حدشة السطيخ أمامو مغ أجل أف تعفو عغ الشطخ إلى الحخاـ، ألع يقل الشبي عميو الربلة و الدبلـ 

َباِب، َمْغ اْسَتَصاَع اْلَباَءَة َفْمَيَتَدوَّْج، َفِإنَُّو َأَغسُّ ِلْمَبَرِخ، َوَأْحَرُغ ِلْمَفْخِج..  . (( )) َيا َمْعَذَخ الذَّ

 [] متفق عميو 

فيحا ىػ اليجؼ األوؿ مغ الدواج لمسؤمغ، أف يكػف 
عفيفًا عغ الذيػة، فإذا أىسمت نفديا، وأىسمت ثيابيا، 
وأىسمت زيشتيا، ثع كخىيا، وأبغزيا، وشخدىا فقج 
أخحىا عمى غخة، إذ يجب أف يشبييا، وأف يمفت 
نطخىا، وأف يأمخىا، وأف يجقق عمييا لكي تبقى عمى 

 َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ َقاَؿ: مدتػػ شسػحو، والجليل: 

 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِفي َغْدَوٍة، َفَمسَّا َقَفْمَشا ُكشَّا َقِخيًبا ِمْغ اْلَسِجيَشةِ  ْمُت َعَمى َبِعيٍخ ِلي َقُصػٍؼ، )) ُكشَّا َمَع الشَِّبيِّ َصمَّى َّللَّ  َتَعجَّ
، َفِإَذا َفَمِحَقِشي َراِكٌب ِمْغ َخْمِفي َفَشَخَذ َبِعيِخي ِبَعَشَدٍة َكاَنْت َمَعُو، َفَداَر َبعِ  ِبِل، َفاْلَتَفتُّ يِخي َكَأْحَدِغ َما َأْنَت َراٍء ِمْغ اإلِْ

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع، َفُقْمُت: َيا َرُسػَؿ، َّللَِّ ِإنِّي َحِجيُث َعْيٍج ِبُعْخٍس، َقا ْجَت ؟ ُقْمُت: َنَعْع، َأَنا ِبَخُسػِؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َؿ: َأَتَدوَّ
ـْ ثَ  ًبا، َقاَؿ: َفَيالَّ ِبْكًخا ُتاَلِعُبَيا َوُتاَلِعُبَظ ؟ َقاَؿ: َفَمسَّا َقِجْمَشا َذَىْبشَ َقاَؿ: َأِبْكًخا َأ ًبا ؟ َقاَؿ: ُقْمُت: َبْل َثيِّ ا ِلَشْجُخَل َفَقاَؿ: يِّ

ِعَثُة، وتدتحجث اْلُسِغيَبُة ((   َأْمِيُمػا َحتَّى َتْجُخُمػا َلْياًل، َأْي ِعَذاًء، ِلَكْي َتْسَتِذَط الذَّ

 ] متفق عميو [

فمع يخض الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أف يباغت الدوج زوجتو إذا كاف مدافخًا، فقج تكػف غيخ مدتعجة الستقبالو، وقج تكػف ىيئتيا 
دوف الػسط، فالشبي عميو الربلة والدبلـ عمسشا أال نأتي مغ الدفخ إلى البيت مباشخة، فبل بج مغ إعبلـ الدوجة 

 ف تأخح السخأة مغ شعخىا، ومغ زيشتيا، ومغ ىيئتيا، ىحا مغ الدشة الشبػية. فقاؿ: بأنظ قج حزخت مغ أجل أ

ِعَثُة، وتدتحجث اْلُسِغيَبُة ((   )) َأْمِيُمػا َحتَّى َتْجُخُمػا َلْياًل، َأْي ِعَذاًء، ِلَكْي َتْسَتِذَط الذَّ
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ج مغ أف تخضيو، وال يػجج وقت لتخضيو، قج ال يتخؾ الدوج لدوجتو وقتا لتعتشي بشفديا، وىشا تطيخ السذكمة، فبل ب
 فبل بج مغ أف تتجاىل بعس الػقت حتى تكػف كسا يخيج، فَعْغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا َقاَؿ: 

َجاِؿ ِبالشَِّداِء، َواْلُستَ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع اْلُسَتَذبِِّييَغ ِمْغ الخِّ َجاِؿ (( )) َلَعَغ َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ َياِت ِمْغ الشَِّداِء ِبالخِّ  َذبِّ

 ] البخارؼ [

ويتبادر إلى الحىغ ىشا أف تتكمع السخآة كالخجاؿ، أو أف تختجؼ لباسا مسا يختجيو الخجاؿ عادة، أضف إلى ىحا إذا 
شداء بالتديغ أىسمت السخأة زيشتيا، وآثخت الخذػنة عمى الشعػمة والخقة، فقج تذبيت بالخجاؿ، لحلظ فقج أمخ الشبي ال

 حتى ال يتذبيغ بالخجاؿ في الخذػنة والذجة. 

 َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: 

ـْ ُمِغيٌب ؟ )) َكاَنْت اْمَخَأُة ُعْثَساَف ْبِغ َمْطُعػٍف َتْخَتِزُب، َوَتَتَصيَُّب، َفَتَخَكْتُو، َفَجَخَمْت َعَميَّ َفُقْمُت َلَيا: َأمُ  ْذِيٌج َأ
ْنَيا، َواَل ُيِخيُج الشَِّداَء، َقاَلْت َعاِئَذُة: َفَجَخَل َفَقاَلْت: ُمْذِيٌج َكُسِغيٍب  ، ُقْمُت َلَيا: َما َلِظ ؟ َقاَلْت: ُعْثَساُف اَل ُيِخيُج الجُّ

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َفَأْخَبْخُتُو ِبَحِلَظ، َفَمِقَي ُعْثَساَف، َفَقاَؿ: َيا ُعْثَسافُ  ْؤِمُغ ِبَسا ُنْؤِمُغ ِبِو ؟ َقاَؿ: ، َأتُ َعَميَّ َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ
 َنَعْع َيا َرُسػَؿ َّللَِّ، َقاَؿ: َفُأْسَػٌة َما َلَظ ِبَشا... َفاْصَشْع َكَسا َنْرَشُع (( 

 ] أحسج [

فاعتشى بدوجتو، وأعصاىا حقيا، فجاءت الدوجة في 
اليـػ الثاني إلي الديجة عائذة، وقالت: لقج أصابشا ما 

 أصاب الشداء، فإىساؿ الدوجة مدؤولية. 

ِـّ اْلُسْؤِمِشيَغ َرِضَي َّللاَُّ َعْشَيا   َعْغ َعاِئَذَة ُأ

َفَمسَّا )) َأنََّيا اْشَتَخْت ُنْسُخَقًة ػ وسادة ػ ِفيَيا َتَراِويُخ، 
ـَ َعَمى اْلَباِب  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َقا َرآَىا َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ
َفَمْع َيْجُخْمُو، َفَعَخْفُت ِفي َوْجِيِو اْلَكَخاِىَيَة، َفُقْمُت: َيا 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع، َماذَ  ُ َعَمْيِو َرُسػَؿ َّللَِّ، َأُتػُب ِإَلى َّللَِّ َوِإَلى َرُسػِلِو َصمَّى َّللَّ ا َأْذَنْبُت ؟ َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ



 Page 709  حق الدوجة عمى الدوج في ىجايتيا ورعاية ديشيا وأخبلقيا( : 5-4الباب الثاًي : الفصل الخاهش : الذرس )

َجَىا، َفَقاَؿ َرُسػؿُ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع:  َوَسمََّع: َما َباُؿ َىِحِه الشُّْسُخَقِة ؟ ُقْمُت: اْشَتَخْيُتَيا َلَظ ِلَتْقُعَج َعَمْيَيا، َوَتَػسَّ َّللَِّ َصمَّى َّللَّ
َػِر َيْػـَ اْلِقَياَمِة ُيَعحَُّبػَف، َفُيَقاُؿ َلُيْع: َأْحُيػا َما َخَمْقُتْع، َوَقاَؿ: ِإفَّ اْلَبْيَت الَِّحي ِفيوِ ِإفَّ َأْصَحاَب َىِحِه  َػُر اَل  الرُّ الرُّ

 َتْجُخُمُو اْلَساَلِئَكُة (( 

 ] متفق عميو [

مغ دوف هللا، ومغ معاني  ففي عيج الشبي عميو الربلة والدبلـ كاف السرػر يشحت الرشع، وكاف الرشع يعبج
ا لمحرائع قاؿ الشبي  الترػيخ الشحت، وىػ التجديع، وقج كاف الشاس يعبجوف ىحه األصشاـ مغ دوف هللا، فمحلظ سجِّ

 الحجيث الذخيف: 

ُروَف ((   )) ِإفَّ َأَشجَّ الشَّاِس َعَحاًبا ِعْشَج َّللَِّ َيْػـَ اْلِقَياَمِة اْلُسَرػِّ

 ػد[] متفق عميو عغ ابغ مدع

 الحق الدابع: الغيخة عمى الدوجة

ومغ حق الدوجة عمى زوجيا أف يكػف غيػرًا 
عمييا، إذ إف ىشاؾ بعس األزواج ليذ لجييع الغيخة 
عمى زوجاتيع، اذىبي وحجؾ، تعالي وحجؾ، عشج 
الصبيب وحجىا، عشج البائع وحجىا، ومغ حق 
الدوجة أف يغار عمييا، وأف يػجييا إلى ما يحفع 
عمييا شخفيا وشخفو، ولكغ ليذ معشى ىحا أف 

الدوج في الغيخة عمييا، فالذصط في الغيخة  يذتطّ 
مخض فبل بج مغ غيخة سػية، والشبي عميو الربلة 

 والدبلـ قاؿ: 
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ُ َأْغَيُخ ِمشِّي، َوِمْغ َأْجِل َغْيَخِة  ـَ اْلَفَػاِحَر مَ )) َأَتْعَجُبػَف ِمْغ َغْيَخِة َسْعٍج ؟ َوَّللَِّ أَلََنا َأْغَيُخ ِمْشُو، َوَّللَّ ا َضَيَخ َّللَِّ َحخَّ
 ِمْشَيا َوَما َبَصَغ (( 

 ] متفق عميو عغ السغيخة [

 الغيخة قدساف: محبػبة وغيخ محبػبة

فالغيخة مصمػبة، ولكغ ىشاؾ غيخة سػية، وغيخة َمَخضية، والشبي عميو الربلة والدبلـ فرل، فَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: 
 مََّع: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوسَ 

يَبِة، وَ  ُ، َفَأمَّا َما ُيِحبُّ َفاْلَغْيَخُة ِفي الخِّ ُ، َوِمْشَيا َما َيْكَخُه َّللَّ َأمَّا َما َيْكَخُه َفاْلَغْيَخُة ِفي َغْيِخ )) ِمْغ اْلَغْيَخِة َما ُيِحبُّ َّللَّ
 ِريَبٍة (( 

 ] ابغ ماجو [

 ورسػلو. فيشاؾ غيخة يحبيا هللا ورسػلو، وىشاؾ غيخة يكخىيا هللا

فأما ما يحب هللا فالغيخة في الخيبة، مثبل: أنت ارتبت، جاءتظ معمػمات مقمقة، شعخت أف ىشاؾ ترخفات عيخ 
صحيحة، تجعػ لمذظ، فسا داـ دخل الخيب إلى قمبظ فالغيخة اآلف يحبيا هللا ورسػلو، وأما الغيخة التي يكخىيا هللا 

وال داع، وال عبارة، وال أؼ شارة، وال ترخؼ مقمق، واألمػر كميا  ورسػلو فالغيخة مغ غيخ ريبة، فميذ ىشاؾ دليل،
 شبيعية، فاآلف إذا غخت فيحه الغيخة يكخىيا هللا ورسػلو.

ىشاؾ حاالت كثيخة اشمعت عمييا لغيخة في غيخ مػضعيا تدبب نفػر الدوجة، وىشاؾ غيخة مغ الدوجة في غيخ 
ات، فدوجة مؤمٍغ إذا تأخخ تدألو: أيغ كشت ؟ ومع مغ مػضعيا تدبب نفػر الدوج، إذ أف ىشاؾ زوجات غيػر 

كشت ؟ وزوجيا مؤمغ، فسع مغ سيكػف ؟ مع رفاقو، أو في شغمو، أو قج يكػف ىػ أيزا فيدأليا: ىل دخل أحج 
في غيابي ؟ ما ىحا الكبلـ ؟ فغيخة مغ دوف ريب، مغ دوف سبب، مغ دوف دليل، مغ دوف إشارة، مغ دوف تشبيو، 

 ، ىحه غيخة يكخىيا هللا ورسػلو، أما الغيخة مع الخيب، مع ترخؼ مذبػه فسصمػبة.مغ دوف لفت نطخ
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مثبل: دخمت البيت، اضصخبت، تدأليا: لساذا ىحا 
 … شيء خخج ….االضصخاب ؟ باب أغمق فجأة 

شيء دخل، في مثل ىحه الحاالت ال بج مغ أف تكػف 
 غيػرًا. 

يجفع بالسشاسبة، إف كل إنداف ال يتفقو في الجيغ 
الثسغ باىطا، وهللا قبل خسدة عذخ عاما في ىحا 
السدجج عقب خصبة أمدكشي رجل مغ يجؼ، وقاؿ: 
أريج أف أحجثظ بحجيث خصيخ، فقمت لو: تفزل، فقاؿ: لقج اكتذفت اليـػ أف زوجتي تخػنشي مع جار لشا مشح 

تعالي فاجمدي معشا، ىحا فبلف مثل  سشيغ، فدألتو: ما الدبب ؟ فقاؿ: لشا جار، ومخة زارني، فشاديتيا يا أـ فبلف
أخيظ، فجيمو بالذخع دفع ثسشو باىطا، لحلظ حزػر مجالذ العمع كسا قاؿ الشبي عميو الربلة و الدبلـ حتع 
واجب عمى كل مدمع، إذا أف ىشاؾ قػاعج خصيخة ججا، فاالختبلط شخيق إلى الدنى، فإنداف رأػ في ىحه الدوجة 

ومالت إليو، أغخاىا وأغختو، ومغ وراء ضيخ الدوج فعمػا الفاحذة، فكل إنداف ما ليذ عشج زوجتو فساؿ إلييا، 
 يخالف الذخع يجفع الثسغ باىطا.

مثبل: يقػؿ أحجىع: جاءنا خاشب شاب راٍؽ مؤدب، فيدأؿ: ىل عقجتع العقج ؟ فيجيب بأف العقج ليذ ضخوريا، 
إنداف يخالف الذخع يجفع الثسغ باىطا، ىحه وأمامشا وقت، يجخل ويخخج الخصيب، ثع يختفي ويشتفخ البصغ، فكل 

 غيخة يحبيا هللا ورسػلو، وأما الغيخة التي يبغزيا هللا ورسػلو فيي الغيخة مغ دوف ريب 

 دفع الدوج مػاشغ الخيبة أماـ الدوجة التقائيا عغ نفديا

ة زارت زوجتظ، و ىشاؾ شيء آخخ، إذا كشت ماشيا مع زوجتظ، وكشت تشطخ إلى الشداء مغ حػلظ، أو أف امخأ 
فاستقبمت ورحبت، ونطخت، فأنت قست بعسل خصيخ، فدوجتظ رأتظ، وأنت تخالف الذخع، فأنت اآلف تعصييا 
مبخرا لتعاممظ بالسثل، فإذا رأتظ في عفة وفي حذسة، وفي ورع وفي غس برخ اقتجت بظ، وىشا نتجبخ قػؿ 

 سيجنا مػسى: 
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 ﴿ َقاَؿ َما َخْصُبُكَسا ﴾

 [ 13اآلية ] سػرة القرز: مغ 

 فيل ىشاؾ في المغة العخبية بأكسميا عبارة أشج اخترارا، وأكثخ ججية، وأقصع لكل تعميق مغ ىحه ؟ قالتا: 

 ﴿ َقاَلَتا اَل َنْدِقي َحتَّى ُيْرِجَر الخَِّعاء َوَأُبػَنا َشْيٌخ َكِبيٌخ ﴾

 [ 13] سػرة القرز: مغ اآلية 

 و مخة أخخػ: 

 ِلَيْجِدَيَظ َأْجَخ َما َسَقْيَت َلَشا ﴾﴿ ِإفَّ َأِبي َيْجُعػَؾ 

 [ 15] سػرة القرز: مغ اآلية 

 فمع تقل لو: أبي يجعػؾ، وسكتت، فدأليا: لساذا ؟ وىحا حتى ال يكػف ىشاؾ حػار مباشخة، 

 ﴿ ِإفَّ َأِبي َيْجُعػَؾ ِلَيْجِدَيَظ َأْجَخ َما َسَقْيَت َلَشا ﴾

 انتيى األمخ بكمسة. 

 ْعُخوفًا ﴾﴿ َوُقْمَغ َقْػاًل مَّ 

 [ 31] األحداب: مغ اآلية 

فبل كمسة زائجة، مثبل: سعخىا كحا، ادفعي، وامذي، فإذا قالت: نحغ جيخانظ، فقج أصبح ىشاؾ حػار ال مبخر لو، 
 قاؿ تعالى: 

 ﴿ َفاَل َتْخَزْعَغ ِباْلَقْػِؿ َفَيْصَسَع الَِّحي ِفي َقْمِبِو َمَخٌض َوُقْمَغ َقْػاًل مَّْعُخوفًا ﴾

 [ 31حداب: مغ اآلية ] األ
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فحتى عمى الياتف كمسة فقط، مثبل: فبلف مػجػد ؟ 
ال، بمغػه أف فبلنا قج اترل بو، انتيى، دؽ الباب، 
فبلف مػجػد ؟ ال، تفزل، ىحا كبلـ مخالف 
لؤلصػؿ، فاإلنداف يجب أف يتعمع كيف يتكمع، وىحا 
الحؼ يقػؿ عشو الشبي عميو الربلة والدبلـ فعميو أف 

يفا أماـ زوجتو، وأماـ هللا، فحيغ يكػف عفيفا يكػف عف
عمى مخأػ مشيا يعمسيا أف تكػف عفيفة مع غيخه، مع 
البائع، مع الذارؼ، مع أؼ إنداف، أما إذا ىػ أخح، 

وأعصى في الكبلـ، وكاف لصيفا ججا، وكاف ليشا في الكبلـ، ونطخ، وأدار حجيثًا مستعًا ومازحًا مع امخأة ال تحل لو 
 غ زوجتو، فكأنو يعصييا مبخرا لتذصط في الحجيث.عمى مخأػ م

ومغ حق الدوجة عمى زوجيا أف يأمخىا بالربلة، وأفزل شيء أف يرمػا سػية، ففي البيت الدوجة مع األوالد، 
أصبحت الربلة صبلة جساعة، فتػضؤوا، وصمػا جساعة، فسغ حقيا عميو أف يأمخىا بالربلة، وأداء الفخائس 

 لقػلو تعالى: 

اَلِة َواْصَصِبْخ َعَمْيَيا اَل َنْدَأُلَظ ِرْزقًا نَّْحُغ َنْخُزُقَظ َواْلَعاِقَبُة ِلمتَّْقَػى ﴾﴿   َوْأُمْخ َأْىَمَظ ِبالرَّ

[ 231] سػرة شو: اآلية  ٍُ 

لحلظ ورد في بعس األحاديث أّف الدوجة تتعمق يـػ القيامة بخقبة زوجيا، وىي تقػؿ: يا رب، خح لي حقي مغ 
كاف يخاني أفعل كحا وكحا مغ السػبقات فمع يشيشي، وكاف يخاني أبتعج عغ كحا وكحا مغ الخيخات وأداء زوجي، ألنو 

 الرمػات فمع يأمخني، يا رب، خح لي حقي مغ زوجي.

 إّف اإلنداف إذا لع يفعل فدػؼ يحاسب عغ زوجتو حدابًا عديخًا. 
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 الحق الثامغ: عجـ التحجث عغ األسخار الدوجية 

شيء آخخ، ال يجػز، وال بأؼ شكل مغ األشكاؿ، وال بأؼ تمسيح أو ترخيح، ال يجػز تحت شائمة أشج العقػبات 
 أف يتحجث الدوج عغ أسخار الحياة الدوجية لمشاس 
فيحا الحؼ يفعل ذلظ ال يغار عمى عخضو، ما كاف 
بيغ الدوج والدوجة يجب أال يعمسو إال هللا، فالشداء 

جثغ عغ أزواجيغ، وعغ في بعس السجالذ يتح
أسخار الحياة الدوجية، والدوج أحيانا يتحجث عغ 
زوجتو، وأسخار العبلقة الدوجية، ىحا الحؼ يفعل ىحا 
فاقج لمسخوءة، فعغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ ُعَسَخ َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ 

 َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

ـَ َّللَُّ  يُّػُث الَِّحي ُيِقخُّ ِفي َأْىِمِو اْلَخَبَث ((  )) َثاَلَثٌة َقْج َحخَّ ، َوالجَّ  َعَمْيِيْع اْلَجشََّة: ُمْجِمُغ اْلَخْسِخ، َواْلَعاؽُّ

 ] مدشج أحسج [

 وعغ أبي َسِعيٍج اْلُخْجِرؼَّ َيُقػُؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

ُجَل ُيْفِزي ِإَلى اْمَخَأِتِو، َوُتْفِزي ِإَلْيِو ُثعَّ َيْشُذُخ ِسخََّىا ()) ِإفَّ ِمْغ َأَشخِّ الشَّاِس عِ   ( ْشَج َّللَِّ َمْشِدَلًة َيْػـَ اْلِقَياَمِة الخَّ

 ] مدمع [

ولكغ ىحا ال يجخل في نصاؽ الدؤاؿ: ىل صار العخس ؟ فالشبي عميو الربلة والدبلـ سأؿ أبا شمحة، فقاؿ: 
 رج الشبي إال أف يدألو: ىل دخل بامخأتو ؟ فيحه ليذ ليا عبلقة بالعبلقة الدوجية. أعّخستع الميمة ؟ ولع يق
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 الحق التاسع: عجـ تكميف الدوجة بعسل فػؽ شاقتيا

ومغ حق الدوجة عمى زوجيا أال يكمفيا عسبًل فػؽ شاقتيا، فيشاؾ أحيانا زوج يزع بخنامجا لتشطيف البيت غيخ 
 .معقػؿ، ويحاسب حدابا شجيجا 

فالتجقيق سيل، والفحز سيل، أما اإلنجاز فيتصمب جيجًا كبيخًا، فإذا كاف لجييا أوالد، وعشجىا عسل كبيخ، وأنت 
تحاسبيا: لساذا لع تفعمي كحا ؟ ولساذا لع تفعمي ؟ فيحا خبلؼ الذخع، إذ ال يحل لمدوج أف يكمف زوجتو فػؽ 

خوؼ الدوجة تربح غيخ مذخوعة، كحالة الجورة استصاعتيا، فقج تكػف األوامخ في ذاتيا مذخوعة، ولكشيا لط
الذيخية، حيث تكػف السخأة ضعيفة، فيكمفيا فػؽ شاقتيا، ويحاسبيا، وكأنيا شجيجة عتيجة، فيحا أيزا مخالف 
لمذخع، والشبي عميو الربلة والدبلـ أوصى أال يكمف اإلنداف خادمو فػؽ شاقتو، فؤلف يستشع أف يكمف اإلنداف 

 مغ باب أولى. زوجتو فػؽ شاقتيا 

الديجة فاشسة رضي هللا عشيا اشتكت إلى أبييا صمػات هللا وسبلمو عميو ما تمقى مغ مذقة الخجمة، فأمخىا عميو 
الربلة والدبلـ أف تقػؿ: سبحاف هللا، والحسج هلل، وال الو إال هللا، وهللا أكبخ، فيحا إشارة إلى أف مغ واجب الدوجة 

السعقػؿ، إال أف الخأؼ الجقيق أنو إذا كاف ىشاؾ مػدة ومحبة تختفع التكمفة، إذ إف أف تقـػ بخجمة زوجيا، وبيتيا ب
الدوجة قج تعسل فػؽ شاقتيا اختيارا ومبادرة مشيا، والدوج يعيغ زوجتو، فساداـ ىشاؾ محبة وألفة وإخبلص فكل 

 .شيء يحل

غ خالقو، وكمسا شعخ أف الصخيق ىحه بعس حقػؽ الدوجة عمى زوجيا، واإلنداف كمسا أدػ الحقػؽ كمسا اقتخب م
 إلى هللا سالظ.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 واألحاديث التي تحث عمى ذلظدوج : حق الدوجة عمى ال 5-5 ) ( الجرس

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

  الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.

 حق الدوجة عمى زوجيا :

 أييا األخػة الكخاـ؛ اآلية األولى ىي قػلو تعالى في سػرة السجادلة: 

ُ َقْػَؿ الَِّتي  ُ َيْدَسُع َتَحاُوَرُكَسا ِإفَّ َّللََّ َسِسيٌع َبِريٌخ ﴾﴿ َقْج َسِسَع َّللَّ  ُتَجاِدُلَظ ِفي َزْوِجَيا َوَتْذَتِكي ِإَلى َّللَِّ َوَّللَّ

 [2] سػرة السجادلة: 

سيجنا عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو كاف يسذي في أسػاؽ السجيشة ويخكب دابًة، فخأػ امخأًة فدألتو سؤااًل، فشدؿ 
معيا تكمسو شػيبًل، فعجب مغ حػلو مغ ىحا الترخؼ، خميفة السدمسيغ يشدؿ عغ دابتو، ويدتسع عغ دابتو وبقي 

إلى امخأة ضعيفة شػيبًل، فمسا سئل، قاؿ: ىحه السخأة التي سسع هللا شكػاىا مغ فػؽ سبع سسػات أفبل أسسع أنا 
 شكػاىا؟ 

ُ َقْػَؿ الَِّتي ُتَجاِدُلَظ ِفي َزْوِجيَ  ُ َيْدَسُع َتَحاُوَرُكَسا ِإفَّ َّللََّ َسِسيٌع َبِريٌخ ﴾﴿ َقْج َسِسَع َّللَّ  ا َوَتْذَتِكي ِإَلى َّللَِّ َوَّللَّ

 [2] سػرة السجادلة: 

ىحه السخأة جاءت رسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص وقالت: يا رسػؿ هللا إف 
زوجي تدوجشي وأنا شابة، ذات أىٍل، وماٍؿ، وجساؿ، 

 -خسدة أوالد عشجىا -فمسا كبخت سشي، ونثخ بصشي
وذىب مالي، وتفخؽ أىمي، قاؿ لي: أنت عمّي كطيخ 

ولي مشو أوالد، إف تخكتيع إليو  -أؼ ىجخىا  -أمي 
ضاعػا، وإف ضسستيع إلّي جاعػا، فبكى الشبي عميو 
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ثع جاء التذخيع فدساه هللا ضيارًا، أنت عمّي كطيخ  -كأنو شبلؽ -الربلة والدبلـ، قاؿ: ما أضغ إال قج بشتي مشو
 مي.أ

أؼ ىحه السخأة التي حبدت مغ أجمظ، نحغ ليذ في شخعشا أف امخأة ليا زوجاف، ىشاؾ رجل لو امخأتاف، السخأة 
محبػسة لدوجيا، فإذا تخكيا و لع يصمقيا لغ تدتصيع أف تتدوج، وىي ليدت زوجة تشاؿ حقيا مغ زوجيا، فيكػف 

 بحلظ قج ضمسيا ضمسًا شجيجًا. قاؿ تعالى: 

 َسْعُخوٍؼ َأْو َتْدِخيٌح ِبِإْحَداٍف ﴾﴿ َفِإْمَداٌؾ بِ 

 [119] سػرة البقخة: 

القاضي شخيح تدوج امخأة، أراد أف يسذ يجىا ليمة الدفاؼ، فقالت: عمى رسمظ أبا أمية، ثع قامت فخصبت، قالت: 
كخه حتى أما بعج فيا أبا أمية إنشي امخأة غخيبة ال أعخؼ ما تحب، وال ما تكخه، فقل لي ما تحب حتى أشيع، وما ت

أجتشبو، ويا أبا أمية لقج كاف لظ مغ نداء قػمظ مغ ىي كفء لظ، وكاف لي مغ رجاؿ قػمي مغ ىع كفء لي، 
 ولكغ كشت لظ زوجة عمى كتاب هللا وسشة رسػلو، ليقس هللا أمخًا كاف مفعػاًل، فاتق هللا فّي، وامتثل قػلو تعالى: 

 َداٍف ﴾﴿ َفِإْمَداٌؾ ِبَسْعُخوٍؼ َأْو َتْدِخيٌح ِبِإحْ 

 [119] سػرة البقخة: 

أما إمداؾ بغيخ معخوؼ، فالدوجة لغ تشاؿ حقيا مغ زوجيا، وليدت مصمقة لتتدوج، إف لع تعجبظ ىشاؾ مغ 
تعجبو، إما أف تسدظ بسعخوؼ، أف تعامميا كدوجة، وتشاؿ مشظ كل حطػضيا السادية والسعشػية، وإما دعيا 

 ا، فالشبي عميو الربلة والدبلـ بكى.وشأنيا، هللا عد وجل يخسل ليا مغ يأخح بيجى

 أشّج أنػاع الطمع ضمع إنداف ال يدتصيع أف يشترخ لشفدو :

 أخػانشا الكخاـ؛ اإلنداف أحيانًا يصغى: 

ْنَداَف َلَيْصَغى * َأْف َرَآُه اْسَتْغَشى ﴾  ﴿ َكالَّ ِإفَّ اإلِْ

 [ 7-6]سػرة العمق: 
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تدداد أمػالو، فييسل زوجتو، ىحه مغ ليا إال أنت؟ لحلظ أشّج أنػاع يغتشي أحيانًا، يذعخ بشذاط، بقػة، يعمػ شأنو، 
 الطمع أف تطمع إندانًا ال يدتصيع أف يشترخ لشفدو.

يقػؿ لظ: مقصػعة ليذ ليا أحج، أو أىميا فقخاء، أقل كمسة يقػليا ليا: اذىبي لبيت أىمظ، ىي تعمع عمع اليقيغ أف 
 ظ عمى حق، بل ألنظ تحل مذكمتيع.أىميا لغ يحتسمػىا، لحلظ أىميا معظ ال ألن

فأنا أقػؿ لكع أييا األخػة، عج لمسميػف قبل أف تطمع إندانًا ال يدتصيع أف يشترخ لشفدو، وعشجئح يتػلى هللا الجفاع 
 عشيا.

يخوػ أف امخأًة تعير مع زوجيا، شخؽ الباب، ذىبت لتفتح الباب، فإذا بالباب سائل، وكانت تأكل مع زوجيا 
أف تعصيو قصعة مغ الججاج يدج بيا رمقو، فسا كاف مغ زوجيا إال أف سبيا وعشفيا، قاؿ: اشخديو، دجاجًا، فيست 

فصخدتو، والعبلقات ساءت بيشيا وبيغ زوجيا إلى درجة أنو شمقيا، فجاء مغ يخصبيا وكاف رجبًل ميدػر الحاؿ، 
شارؽ، فحىبت لتفتح الباب والذيء الحؼ ال يرجؽ أنيا كانت تأكل الججاج مع زوجيا الججيج فصخؽ الباب 

فاضصخبت، شعخ زوجيا بيا، قاؿ: مغ الصارؽ؟ قالت: سائل: قاؿ: لساذا اضصخبت؟ قالت إنو زوجي األوؿ، قاؿ: 
 ىل تعمسيغ مغ أنا؟ أنا الدائل األوؿ. فاهلل يبجؿ األحػاؿ، يجعل عالييا سافميا، وسافميا عالييا.

أذكخ أييا األخػة: أحج أخػانشا الكخاـ حجثشي عغ رجل، آتاه هللا مااًل  فاإلنداف يتكمع كمسة قاسية، يطمع زوجة، وهللا
كثيخًا، خصب ابشتو ميشجس، فاحتقخه قاؿ لو: كع تأخح راتبًا؟ خسدة آالؼ؟ عذخة آالؼ؟ ىحا السبمغ ال يكفي، 

لو أعساؿ وكاف  -وهللا عد وجل يجىر إذا أعصى، ويجىر إذا أخح -فصخده، واألياـ دارت، وىحا اإلنداف افتقخ
وىحا  –في السشصقة الحخة، وعميو التدامات ضخسة، ال يدتصيع أف يدجد فأفمذ، ىحا التاجخ قاؿ لخجل يعخفو 

: ىحا السيشجس الحؼ خصب ابشتي ىل تدوج؟ قاؿ لو: ال، قاؿ لو: أقشعو مخة ثانية -الخجل الػسيط ىػ أحج أخػانشا
 ل عشج الريخ مػضفًا، هللا عد وجل يجعل عالييا سافميا.أف يتدوج ابشتي، أقشعػه فتدوج ابشتو، وىحا العع عس

 تعميع الفتاة أمػر الجيغ أخصخ مغ تعميع الذاب :

دقق في كبلمظ، عج لمسميػف قبل أف تطمع امخأة، قبل أف تطمع مػضفًا عشجؾ، قج تكػف عشجه مػضفًا في السدتقبل، 
 فخبشا عد وجل قاؿ: 
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ُ َقْػَؿ الَِّتي ُ َيْدَسُع َتَحاُوَرُكَسا ِإفَّ َّللََّ َسِسيٌع َبِريٌخ ﴾ ﴿ َقْج َسِسَع َّللَّ  ُتَجاِدُلَظ ِفي َزْوِجَيا َوَتْذَتِكي ِإَلى َّللَِّ َوَّللَّ

 [2] سػرة السجادلة: 

ىحه السخأة أيزًا رسست مشيجًا، أنيا لػ ضستيع 
إلّييا جاعػا، ىػ الحؼ يكدب، ولػ تخكتيع إليو 

 ضاعػا، ىي التي تخبييع.

مغ عمع فتاًة أمػر ديشيا، وعمسيا أحكاـ الفقو، لحلظ 
وحقػؽ الدوج، وواجباتيا تجاه األوالد، مغ عمع فتاًة 
عمع أسخًة، والحؼ أراه اآلف أف تعميع الفتاة أمػر 
الجيغ أخصخ مغ تعميع الذاب، ألف ىحه الفتاة في 

 عالية. الشياية أـ، وزوجة، فإذا عخفت أمخ ديشيا رعت أوالدىا وربتيع التخبية ال

 المعب بجيغ هللا يفدج العالقة بيغ األزواج :

 اآلف العقاب: 

ِئي َوَلْجَنُيعْ   ﴾ ﴿ الَِّحيَغ ُيَطاِىُخوَف ِمْشُكْع ِمْغ ِنَداِئِيْع َما ُىغَّ ُأمََّياِتِيْع ِإْف ُأمََّياُتُيْع ِإالَّ الالَّ

 [1]سػرة السجادلة: 

يػجج ىشا حكع فخعي، تقعج مع فتاة وتقػؿ: إف شاء هللا مثل أختي، ال ىي ليدت أختظ، إف شاء هللا مثل أمي، إف 
شاء هللا مثل خالتي، ىي أجشبية، وتذتيييا، وتسؤل عيشيظ مغ محاسشيا، وتعسل عمى الشاس دجبًل، مثل أختي إف 

 شاء هللا، ىحا كبلـ فارغ. قاؿ: 

 ْع ﴾﴿ َما ُىغَّ ُأمََّياِتيِ 

 [1]سػرة السجادلة: 
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 تقػؿ: ىي عمّي كطيخ أمي، ىي ليدت أمظ ىي زوجة، ليا حق عشجؾ، أمظ مػضػع ثاف. 

ِئي َوَلْجَنُيْع ﴾  ﴿ ِإْف ُأمََّياُتُيْع ِإالَّ الالَّ

 [1]سػرة السجادلة: 

ي امخأة فقط، ال تجخل شعباف بخمزاف، مثل أختي، ومثل خالتي، ومثل عستي، خالتظ شيء، وعستظ شيء، ى
 غخيبة، أجشبية ُتذتيى، يسكغ أف تدؿ قجمظ فتقع في الفاحذة.

إنداف مقيع بججة، زوجتو أرادت أف تحىب إلى بيت أىميا في الذاـ، أرسميا مع سائق عمى انفخاد، مغ ججة إلى 
لذاـ الذاـ، قاؿ: ىحا الذخز مػثػؽ، ما ىحا الكبلـ؟ امخأة شابة، في ريعاف الذباب، تخسميا مع سائق إلى ا

 ليػميغ وليمة، وتقػؿ: مػثػؽ؟! ىحا لعب بجيغ هللا، ىحه اآلية دقيقة: 

ِئي َوَلْجَنُيْع َوِإنَُّيْع َلَيُقػُلػَف ُمْشَكًخا ِمَغ اْلَقْػِؿ َوُزوًرا ﴾  ﴿ ِإْف ُأمََّياُتُيْع ِإالَّ الالَّ

 [1]سػرة السجادلة: 

احجة، ال نحب أف نفخؽ العائمة، ىحا الذب نطخ أؼ غجاء مذتخؾ، خسذ كشائغ أو ست مع أزواجيغ، نحغ أسخة و 
إلى امخأة أخيو، فخآىا أجسل مغ زوجتو بكثيخ، ماذا حجث معو داخميًا؟ نطخ إلى امخأة أخيو الثانية، كبلميا أحمى، 
نطخ إلى امخأة أخيو الثالثة قػاميا أجسل، نطخ إلى امخأة أخيو الخابعة مثقفة، كبلميا مشصقي، إذًا ماذا حرل في 

جاخل؟ في الخارج ال يػجج شيء، أىمية بسحمية، بالجاخل ماذا حرل؟ فدجت العبلقات بيغ األزواج، ودائسًا ال
الذيصاف يديغ لظ السخأة األجشبية، ويبخذ في نطخؾ زوجتظ، دائسًا ىشاؾ عدوؼ عغ الدوجة، وتعمق بامخأة 

 يتعمق بدوجتو، قاؿ: أجشبية، ىحا مغ عسل الذيصاف، السؤمغ بالعكذ، يدىج فيسا سػػ زوجتو، و 

 ﴿ َوِإنَُّيْع َلَيُقػُلػَف ُمْشَكًخا ِمَغ اْلَقْػِؿ َوُزوًرا ﴾

 [1]سػرة السجادلة: 
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 كبلـ كحب، وكبلـ مشكخ. 

َ َلَعُفػٌّ َغُفػٌر ﴾  ﴿ َوِإفَّ َّللَّ

 [1]سػرة السجادلة: 

 كفارة يسيغ الّطيار :

 إذا اإلنداف لع يكغ يعخؼ: 

ا ﴾﴿ َوالَِّحيَغ   ُيَطاِىُخوَف ِمْغ ِنَداِئِيْع ُثعَّ َيُعػُدوَف ِلَسا َقاُلػا َفَتْحِخيُخ َرَقَبٍة ِمْغ َقْبِل َأْف َيَتَساسَّ

 [3]سػرة السجادلة: 

 كمسة كبيخة ججًا: 

ـُ َشْيَخْيِغ مُ  ُ ِبَسا َتْعَسُمػَف َخِبيٌخ * َفَسْغ َلْع َيِجْج َفِرَيا ا ﴾﴿ َذِلُكْع ُتػَعُطػَف ِبِو َوَّللَّ  َتَتاِبَعْيِغ ِمْغ َقْبِل َأْف َيَتَساسَّ

 [4-3]سػرة السجادلة: 

ألنظ قمت: أنت عمّي كطيخ أمي وحخمتيا عمى نفدظ، عقابظ صياـ شيخيغ متتابعيغ، ىل تدتصيع؟ فكخ، ىحا 
 كفارة يسيغ الطيار، كفارة يسيغ الطيار صياـ شيخيغ متتابعيغ. 

ا ﴾  ﴿ ِمْغ َقْبِل َأْف َيَتَساسَّ

 [4ة السجادلة: ]سػر 

قبل أف يزع يجه عمى يجىا يجب أف يرـػ ستيغ يػمًا، ألنو ىي ليا حق عشجؾ، ىي زوجة، حبدت نفديا مغ 
 أجمظ، أيغ تخكتيا و غادرت؟ حبدت نفديا مغ أجمظ. 

ـُ ِستِّيَغ ِمْدِكيًشا َذِلَظ ِلُتْؤِمُشػا ِباَّللَِّ َوَرُسػِلِو   َوِتْمَظ ُحُجوُد َّللَِّ َوِلْمَكاِفِخيَغ َعَحاٌب َأِليٌع ﴾﴿ َفَسْغ َلْع َيْدَتِصْع َفِإْشَعا

 [4]سػرة السجادلة: 
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 ﴿ َفِإْمَداٌؾ ِبَسْعُخوٍؼ َأْو َتْدِخيٌح ِبِإْحَداٍف ﴾

 [119] سػرة البقخة: 

يجب أف تعامميا كدوجة، في السبيت، وفي اإلنفاؽ، وفي السعاشخة، وفي السدكغ، وإال شمقيا، والصبلؽ لو حداب 
 يل عشج هللا، ال تصمق السخأة إال مغ ريبة، وأبغس الحبلؿ إلى هللا الصبلؽ، والصبلؽ ييتد لو عخش الخحسغ.شػ 

 تكامل األنثى مع الحكخ :

شيء آخخ: إف الشداء خمقغ مغ ضمع أعػج، وإف أعػج ما فيو أعبله، فإذا ذىبت تقيسو كدختو، وكدخىغ شبلقيغ، 
 فاستستعػا بيغ عمى عػج. 

الشبي عميو الربلة والدبلـ، شبعًا ليا عقمية غيخ عقميتظ، ليا تفكيخ غيخ تفكيخؾ، ألنيا أنثى مرسسة ىكحا عمسشا 
بعقميا، وجدسيا، ونفديتيا، وعبلقاتيا أف تكػف أنثى، تتكامل معظ، فمػ أنيا تذبيظ لسا تفاىست معيا، لػ أنيا 

 تذبيظ لكانت نجًا لظ، ىي تتكامل معظ.

 االستقامة عمى أمخ هللا :االبتعاد عغ الطمع و 

أييا األخػة؛ ممخز ىحا الجرس إياكع أف تطمسػا 
إندانًا ال يدتصيع أف يشترخ لحقو عشجئح يتػلى هللا 

 االنتقاـ، وهللا إذا انتقع فانتقامو مخيف. 

 ﴿ِإفَّ َبْصَر َربَِّظ َلَذِجيٌج﴾

 [21]سػرة البخوج :

 

ىؤالء الحيغ يصمقػف زوجاتيع شبلقًا تعدفيًا، ىؤالء ليع عشج هللا حداب كبيخ، لػ أف قجميا زلت، وانحخفت، 
 وأنجبت مغ ذريتيا مئات الفتيات الفاسجات، كل ىحا الفداد في صحيفة الحؼ شمقيا شبلقًا تعدفيًا. 
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ُمػا َوآَثا  َرُىْع ﴾﴿ ِإنَّا َنْحُغ ُنْحِيي اْلَسْػَتى َوَنْكُتُب َما َقجَّ

 [21] سػرة يذ: 

 أؼ ليشُج اإلنداف بجمجه مغ هللا عد وجل، ليكغ مدتقيسًا، ويؤدؼ الحق إلى أىمو، ليكغ محدشًا.

بسم ميحرلا نمحرلا هللا، والحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع 
نا وال تؤثخ عميشا، أرضشا وارض عشا، وصمى هللا عمى سيجنا دمحم الشبي أعصشا وال تحخمشا، أكخمشا وال تيشا، آثخ 
 األمي وعمى آلو وصحبو أجسعيغ وسمع..

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الباب الثالث : قزايا متعمقة باألسخة

 الفرل األوؿ : حقػؽ اآلباء عمى األبشاء

 الفرل الثاني : حقػؽ األبشاء عمى اآلباء

  الفرل الثالث : أحكاـ العػرة

 الفرل الخابع : انحخاؼ االوالد

 الفرل الخامذ : أحكاـ الصبلؽ
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 الفرل األوؿ : حقػؽ اآلباء عمى األبشاء
   ( : حق األب عمى االبغ أف يكػف بارًا بو1-2الجرس )

  ( : حق األب عمى االبغ أال يعقو1-1الجرس )
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 قزايا متعمقة باألسخةالثالث :  الباب

 اآلباء عمى األبشاء حقػؽ : الفرل األوؿ

 ( : حق األب عمى االبغ أف يكػف بارًا بو2-1الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة الجرس:

دمحم، الرادؽ الػعج األميغ الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، الحسج هلل رب العمسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا 
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

خحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا ب
 الرالحيغ.

أييا اإلخػة السؤمشػف... ال زلشا في الحجيث الشبػؼ الذخيف، وال زلشا في مػضػع الحقػؽ والػاجبات، وقج مزى 
درساف أو أكثخ في الحجيث عغ حقػؽ الدوج عمى زوجتو، وحقػؽ الدوجة عمى زوجيا، واليـػ نشتقل إلى حقػؽ 

 شاء هللا تعالى ػ نتحجث عغ حقػؽ األبشاء عمى اآلباء. اآلباء عمى األبشاء، ومغ َثعَّ ػ إف 

 مفيـػ العجؿ واإلحداف:

 هللا سبحانو وتعالى يقػؿ:

ْحَداِف ﴾ َ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِؿ َواإلِْ  ﴿ ِإفَّ َّللَّ

 ( 93) سػرة الشحل: آية 
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 العجؿ قدخؼ، واإلحداف شػعي:

أما أف تحدغ، فيحا بحدب رغبتظ وإمكاناتظ وشسػحظ في  أؼ أف أداء الحقػؽ ال بجَّ مغ أف تفعمو، أييا السؤمغ،
القخب مغ هللا عدَّ وجل، فالحجيث في الحقػؽ والػاجبات ال يتعّمق بسا ىػ شػعي، بل يتعمق بسا ىػ قدخؼ، إال 

 أف السؤمغ مأمػر باإلحداف كسا ىػ مأمػر بالعجؿ. أضخب عمى ىحا مثبًل لمتػضيح:

فق الذخع تسامًا، لػ أنظ بعت بزاعًة وكاف البيع و 
وتعَّ اإليجاب والقبػؿ، وُعِمع الثسغ، وُعِمست حالة 
البزاعة، وقبزَت الثسغ، وسمَّسَت البزاعة، وكاف 
 ، الخضا، وكاف الذيػد.. ىحا بيٌع شخعي، بيٌع ممـد
فمػ أف أحج الصخفيغ امتشع عغ دفع بقية الثسغ، ورفع 
حا اآلخخ أمخه إلى القاضي، فالقاضي يمـد السستشع.. ى

 ىػ العجؿ. 

لكغ ىحا الذارؼ إذا جاءؾ، ورجاؾ أف تمغي لو ىحه الرفقة، وبيغ لظ العحر، وأنت تدتصيع أف تفعل ىحا مغ 
 دوف أف تراب بالزخر، وفعمت ىحا، فيحا مغ قبيل اإلحداف. 

ْحَدافِ ﴾ َ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِؿ َواإلِْ  ﴿ ِإفَّ َّللَّ

 ( 93) سػرة الشحل: آية 

لحلظ: فالقزايا فيسا بيغ الشاس، إف لع تحلَّ وفق قػاعج العجؿ ؛ حمَّت وفق قػاعج اإلحداف، وال سيسا بيغ الدوجيغ، 
ع قػاعج  بيغ الجاريغ، بيغ األخػيغ، بيغ الذخيكيغ، إما أف ُتَحكِّع قػاعج العجؿ، وأنعع بيا مغ قػاعج، وإما أف تحكِّ

 لعجؿ، فيحه اآلية لػ شبقيا الشاس ألغمق قرخ العجؿ أبػابو: اإلحداف، وىي تتدع لسا ضاقت عشو قػاعج ا

ْحَداف ﴾ َ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِؿ َواإلِْ  ﴿ ِإفَّ َّللَّ

 ( 93) سػرة الشحل: آية 

 إذًا:إذا ضاؽ العجؿ اتدع اإلحداف، والعجؿ قدخؼ، واإلحداف شػعي. 
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 العجؿ وأداء الحقػؽ:

ي تػمحقو إف شاء هللا تعالى، كميا متعّمقٌة بالعجؿ وأداء الحقػؽ، وال درس اليـػ والجروس التي سبقتو، والجروس الت
بجَّ مغ أداء الحقػؽ، والشبي عميو الربلة والدبلـ في الحجيث السخوؼ عغ عسخو بغ خارجة قاؿ: خصب رسػُؿ هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: 

 )) ِإف هللا قج أعصى كل ذي حق حقو، َأال ال وصية لػارث (( 

 حدغ، أخخجو التخمحؼ والشدائي حجيث

ولغ يكػف الصخيق إلى هللا سالكًا إال إذا أعصيت كلَّ ذؼ حٍق حقو، لغ تذعخ أف هللا راٍض عشظ إال إذا أعصيت 
كلَّ ذؼ حٍق حقو، فالدوجة ليا حق، واألـ ليا حق، واألخ لو حق، واألخت ليا حق، واالبغ لو حق، والبشت ليا 

 غ يترل بظ لو حق، وإف هللا ليدأؿ العبج عغ صحبة ساعة. حق، والجار لو حق، وكلُّ م

 حقػؽ اآلباء عمى األبشاء: 

أييا اإلخػة الكخاـ... الجرس في الحجيث الذخيف، ولكغ السػضػع متعّمٌق بحقػؽ اآلباء عمى األبشاء، وماداـ في 
 حه اآلية الكخيسة، وىي قػلو تعالى:القخآف آيٌة كخيسٌة تتعمَّق بحقػؽ اآلباء عمى األبشاء، فبل بجَّ مغ أف تقجـ ى

 ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ﴾

 (  13) سػرة اإلسخاء: آية

 معاني كمسة ) قزى ( في القخآف الكخيع:

 ما معشى " قزى " ؟ 

القخآف الكخيع ػ قج تخد بسعاني كثيخة، والدياؽ وحجه كمسة " قزى " تشقمشا إلى مػضػع دقيق، وىػ أف الكمسة ػ في 
 يحجدىا، فسثبًل:
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 قاؿ تعالى:

 ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ﴾

 (  13) سػرة اإلسخاء: آية

وتعالى أمَخ السؤمغ.. أمخ اإلنداف أال  أؼ: ) أَمَخ (، كمسة قزى في ىحه اآلية تعشي أنو أمَخ، أؼ أف هللا سبحانو
 يعبج إال هللا وبالػالجيغ إحدانًا.

 آيٌة ثانية: 

 ﴿ َفَقَزاُىغَّ َسْبَع َسَسَػاٍت ِفي َيْػَمْيِغ ﴾

 ( 21) سػرة فرمت: آية 

 معشى قزاىغ، أؼ: ) خمقيغ (.

 قاؿ تعالى: 

ْنَيا ﴾ ﴿ َفاْقِس َما َأْنَت َقاٍض ِإنََّسا َتْقِزي َىِحِه اْلَحَياةَ   الجُّ

 سػرة شو ( 71) آية 

 حيشسا خاشب الدحخة فخعػف، أؼ بسعشى: ) احكع بأؼ حكع (.

 ﴿ ُقِزَي اأْلَْمُخ الَِّحي ِفيِو َتْدَتْفِتَياِف ﴾

 ( 42) سػرة يػسف، آية 

 أؼ: ) فخغشا مشو (. 

 ﴿ ِإَذا َقَزى َأْمخًا َفِإنََّسا َيُقػُؿ َلُو ُكْغ َفَيُكػُف ﴾

 مخيع (سػرة  35) آية 
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 ىشا بسعشى: ) أراد (. 

اِىِجيَغ ﴾  ﴿ َوَما ُكْشَت ِبَجاِنِب اْلَغْخِبيِّ ِإْذ َقَزْيَشا ِإَلى ُمػَسى اأْلَْمَخ َوَما ُكْشَت ِمَغ الذَّ

 سػرة القرز ( 44) آية 

 يعشي: ) إذ عيجنا ( 

بسعشى فخغ، ومخة بسعشى أراد، كمسة ) قزى ( تأتي مخًة بسعشى أمخ، ومخة بسعشى َخَمق، ومخة بسعشى حكع، ومخة 
 ومخة بسعشى َعِيَج..

إذًا: مغ الدحاجة أف تطغ أف الكمسة القخآنية ليا معشًى واحج، فحيث ما جاءت أخحْت ىحا السعشى الػاحج، فالقخآف 
 واسع البياف، وسياؽ كل آية ىػ الحؼ يحجد معشاىا. 

 عصف الذيء عمى الذيء في القخآف الكخيع:

 َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ﴾ ﴿ َوَقَزى َربُّظَ 

 ( 13) سػرة اإلسخاء: آية

في اآلية دقة بالغة، أنا ماذا أقػؿ حيشسا أعصف شيئًا عمى شيء ؟ أقػؿ: اشتخيت أرضًا وبيتًا، اشتخيت مخكبًة 
غ شبيعة العخب أف يعصفػا شيئيغ متفاوتيغ، ىل فخسًة ومخكبًا في البحخ، اشتخيت كتابًا ثسيشًا ومجمجًا، لكغ ليذ م

يعقل أف تقػؿ: اشتخيت أرضًا وممعقًة ؟ ىحا غيخ مألػؼ، اشتخيت بيتًا فخسًا ودفعت ثسشو مبمغًا شائبًل واشتخيت 
معو سكيشًا، ال يػجج تشاسب.. فمسجخد أف هللا سبحانو وتعالى عصف اإلحداف لمػالجيغ عمى عبادة هللا عدَّ وجل، 

 اف لمػالجيغ شيٌء عطيٌع عطيٌع عطيع، َقَخَنو هللا عدَّ وجل بعبادتو:فاإلحد

 ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانا ﴾

 ( 13) سػرة اإلسخاء: آية
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 آيٌة ثانية، هللا سبحانو وتعالى يقػؿ: 

 ﴿ َسَيْيِجيِيْع َوُيْرِمُح َباَلُيْع ﴾

 سػرة دمحم (  5) آية 

 صبلح الباؿ، راحة الباؿ، الُصسأنيشة، الخضا، االستدبلـ هلل عدَّ وجل..

بيٌت ليذ فيو مذكبلت، ليذ فيو مشغِّرات، فيو سمع، فيو مػدة، فيو محبة، صبلح الباؿ رفعو هللا إلى مدتػػ 
 اليجػ: 

 ﴿ َسَيْيِجيِيْع َوُيْرِمُح َباَلُيْع ﴾

 سػرة دمحم (  5) آية 

العصف يقتزي التشاسب، لسجخد أف هللا سبحانو وتعالى، عصف اإلحداف إلى الػالجيغ، عمى عبادة هللا عدَّ وجل، 
 معشى ذلظ أف اإلحداف إلى الػالجيغ شيٌء عطيٌع عطيٌع عطيع، يختقي إلى مدتػػ عبادة هللا عدَّ وجل.

 شيٌء آخخ:

 نو وتعالى يقػؿ: في حقػؽ اآلباء عمى األبشاء، في آيٍة ثانية، هللا سبحا

 ﴿ َأِف اْشُكْخ ِلي َوِلَػاِلَجْيَظ ِإَليَّ اْلَسِريُخ ﴾

 سػرة لقساف (  24) آية 

دائسًا األحكاـ تحتاج إلى ثبات، والثبات أساسو التكخار، لػ أف هللا سبحانو وتعالى في آيٍة واحجة قخف اإلحداف إلى 
الػالجيغ بعبادة هللا عدَّ وجل، ىحه آيٌة، لكغ ال نعمع ما إذا كانت قاعجة، فحيشسا تأتي آيٌة ثانية َتْقِخف ضخورة شكخ 

إذًا يدتشبط مغ تكخار ىحا السعشى أف ىشاؾ قاعجًة ثابتة أال وىي أف بخَّ هللا عدَّ وجل بزخورة شكخ الػالجيغ 
 الػالجيغ شيٌء يخقى إلى مدتػػ عبادة هللا عدَّ وجل: 
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 ﴿ َأِف اْشُكْخ ِلي َوِلَػاِلَجْيَظ ِإَليَّ اْلَسِريُخ ﴾

 سػرة لقساف ( 24) آية 

 وفي صحيح البخارؼ:

 ُت رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ عبج هللا بغ مدعػد رضي هللا عشو: سأل

 أؼُّ العسِل أحبُّ إلى هللا تعالى ؟ قاؿ:

 )) الرالة لسيقاتيا، قمُت: ثع أيُّ ؟ قاؿ: ِبخُّ الػالجيغ، قمُت: ثع أيُّ ؟ قاؿ: الجياد في سبيل هللا (( 

 مغ حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع والتخمحؼ والشدائي

 بلة عمى وقتيا، وِبخ الَػالجيغ، والجَياد في َسبيل َّللاَّ فأحب األعساؿ إلى هللا: الرَّ 

 بعس معاني بّخ الػالجيغ: 

 مغ معاني بخ الػالجيغ: 

 ػ عجـ التدبب في سّبيسا: 1

 أال يتعخض اإلنداف لدبِّيسا إشبلقًا.

 ففي صحيح مدمع عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

ُجل وأمو،  ُجل والجيو، قاؿ: وىل يذِتع الخجل والجيو ؟ قاؿ: نعع َيُدبُّ الخجُل أبا الخَّ )) إف مغ الكبائخ: شْتَع الخَّ
 فيدُب أباه وأمو (( 

 حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ داود والتخمحؼ 
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 الكبائخ التي نيى عشيا القخآف الكخيع:

يحه الكمسات التي يعتادىا الدػقة مغ الشاس في سبِّ الػالج، إذا اعتادىا الكبائخ ميمكة تدتحق دخػؿ الشار، ف
 اإلنداف ألحق بأبيو سبابًا ال يعجُّ وال يحرى، وىحا مغ الكبائخ كسا قاؿ عميو الربلة والدبلـ.

كتاب في ىحه السشاسبة، أحج العمساء واسسو " أبػ شالب السكي " رحسو هللا تعالى، أحرى الكبائخ التي وردت في 
 هللا فقاؿ: 

أربعٌة في القمب: الذخؾ باهلل تعالى، واإلصخار عمى معرية هللا تعالى، والقشػط مغ رحسة هللا تعالى، واألمغ مغ 
 مكخ هللا تعالى.

 وأربعٌة في المداف: شيادة الدور، وقحؼ السحرشات الغافبلت السؤمشات، واليسيغ الغسػس، والدحخ. 

 وأكل ماؿ اليتيع، وأكل الخبا. وثبلثٌة في البصغ: شخب الخسخ،

 واثشتاف في اليجيغ: وىسا القتل والدخقة.

 واثشتاف في الفخج: وىسا الدنا والمػاط.

 وواحجٌة في الخجل: وىي الفخار مغ الدحف.

 وواحجٌة في جسيع البجف: وىي عقػؽ الػالجيغ ".

اليجيغ، واثشتاف في الفخج، وواحجٌة في الخجل، أربعٌة في القمب، وأربعٌة في المداف، وثبلثٌة في البصغ، واثشتاف في 
 وواحجٌة في جسيع البجف.

 عغ أبي بكخة رضي هللا عشو قاؿ: ُكشَّا عشج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ 

ادُة قمشا: بمى يا رسػَؿ هللا، قاؿ: اإلشخاُؾ با، وعقػُؽ الػالجيغ، أال وشي -ثالثًا  -)) أال ُأنبِّئكع بأكبخ الكبائخ 
 فسا زاؿ يكّخُرىا حتى قمشا: ليتو سكَت ((  -وكاف متَّكئًا فجمذ  -الدور، وقػُؿ الدور 

 حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع والتخمحؼ
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" اإلشخاؾ باهلل " كمسة مصمقة، والسصمق عمى إشبلقو، أؼ يذسل الذخؾ الخفي، والذخؾ الجمي، أف تقػؿ: زيج 
 ني، وفبلف حخمشي، وفبلف وعبلف، وفبلف وفبلف، ىحا كّمو شخؾ. وعبيج وفبلف أزعجشي، وفبلف أعصا

 قاؿ تعالى: 

 ﴿ َفاَل َتْجُع َمَع َّللَِّ ِإَليًا َآَخَخ َفَتُكػَف ِمَغ اْلُسَعحَِّبيَغ ﴾

 سػرة الذعخاء ( 123) آية 

 عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص رضي هللا عشيسا، أفَّ الشبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

 )) الكبائُخ: اإلشخاُؾ با، وُعقػُؽ الػالجيغ، وقْتُل الشفذ، واليسيُغ الغسػُس (( 

 حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ والتخمحؼ والشدائي

)) إف أكبخ الكبائخ عشج هللا يـػ القيامة، اإلشخاؾ با، وقتل الشفذ السؤمشة بغيخ الحق، والفخار في سبيل هللا 
 غ، ورمي السحرشة، وتعمع الدحخ وأكل الخبا، وأكل ماؿ اليتيع (( يـػ الدحف، وعقػؽ الػالجي

مغ حجيث صحيح لغيخه،أخخجو الشدائي ومالظ والجرامي والصبخاني وابغ حباف وعبج الخزاؽ والحاكع وابغ خديسة، 
 عغ عسخو بغ حـد رضي هللا عشو. 

 عقػؽ الػالجيغ مغ الكبائخ:

الػالجيغ مغ ىحه األحاديث كميا مفادىا أف "عقػؽ 
 الكبائخ".

كيف أف هللا سبحانو وتعالى أمخؾ باإلحداف إلييسا، 
وقخف اإلحداف إلى عبادتو، وكيف أف هللا سبحانو 
وتعالى أمخؾ أف تذكخىسا وقخف شكخىسا إلى شكخه، 
كحلظ عقػؽ الػالجيغ جعمو هللا في مدتػػ الذخؾ، 

 اإلشخاؾ باهلل وعقػؽ الػالجيغ صشػاف.
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 اب الكبائخ.وال بّج مغ اجتش

 واآلية التي تعخفػنيا جسيعًا ىي قػلو تعالى: 

َئاِتُكْع َوُنْجِخْمُكْع ُمْجَخاًل َكِخيسًا ﴾ ْخ َعْشُكْع َسيِّ  ﴿ ِإْف َتْجَتِشُبػا َكَباِئَخ َما ُتْشَيْػَف َعْشُو ُنَكفِّ

 ( 32) سػرة الشداء، آية 

 تحخيع عقػؽ األميات عمى وجو الخرػص:

رضي هللا عشو أف الشبي صمى  عغ السغيخة بغ شعبة
 هللا عميو وسمع قاؿ:

)) ِإفَّ هللا حّخـ عميكع عقػؽ األّميات، ووأد البشات، 
وَمْشعًا وىاَت. وكخه لكع قيل وقاؿ، وكثخة الدؤاؿ، 

 وِإضاعة الساؿ (( 

 مغ حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ داود 

 

األبشاء، ومعشى " مشعًا وىات " مشع أداء الحقػؽ، وأخح الساؿ حجيٌث لصيف، خزَّ األميات لعطع فزميغ عمى 
 بالباشل، و " قيل وقاؿ " الكبلـ الحؼ ال شائل مشو، و " كثخة الدؤاؿ " في السدائل التي ال حاجة لظ بيا.

 )) شػبى لسغ شغمو عيبو عغ عيػب الشاس (( 

 مغ حجيث رواه البدار عغ أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو، وفي سشجه ضعفاء 

 و " إضاعة الساؿ " إنفاقو إسخافًا وتبحيخًا. 
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 بعس األحاديث الداجخة عغ عقػؽ الػالجيغ:

 عغ ابغ عسخ، رضي هللا عشيسا عغ رسػؿ هللا صمَّى هللا عميو وسمَّع قاؿ:

 ة..)) ثالثٌة ال يشطخ هللا إلييع يـػ القيام

 أؼ أكبخ عقػبٍة يعاقب بيا اإلنداف يـػ القيامة أف يحـخ مغ الشطخ إلى وجو هللا الكخيع، والجليل قػلو تعالى: 

 ﴿ َكالَّ ِإنَُّيْع َعْغ َربِِّيْع َيْػَمِئٍح َلَسْحُجػُبػَف ﴾

 سػرة السصففيغ ( 25) آية 

)) ثالثٌة ال يشطخ هللا إلييع يـػ القيامة: العاؽ لػالجيو، ومجمغ الخسخ، والسشَّاف عصاءه، وثالثٌة ال يجخمػف 
 الجشة، العاؽُّ لػالجيو، والجّيػث، والخجمة (( 

 حجيث أخخجو البدار في مدشجه، ورجالو ثقات

 و " الخجمة " ىي السخأة السدتخجمة التي تتذبو بالخجاؿ، أؼ الفاجخة.

 األحاديث الستعمقة بعقػؽ الػالجيغ ال تعجُّ وال تحرى. 

)) أربعة حق عمى هللا أف ال يجخميع الجشة وال يحيقيع نعػيسيا: مجمغ الخسخ، وآكل الخبا وآكل ماؿ اليتيع بغيخ 
 حق، والعاؽ لػالجيو (( 

 حجيث صحيح اإلسشاد، أخخجو ابغ حباف والحاكع عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو.

 يقاؿ لمعاؽ: اعسل ما شئت فمغ يغفخ لظ. 

 )) ثالثة ال يشفع معيغ عسل: الذخؾ با، وعقػؽ الػالجيغ، والفخار مغ الدحف (( 

 حجيث رواه الصبخاني عغ ثػباف رضي هللا عشو، و في سشجه رجل ضعيف 

 



حق األب عمى االبغ أف يكػف بارًا بو( : 1-2الجرس : )الباب الثالث : الفصل األول :     Page 737 

 وورد أيزًا: 

 بالقجر ((  )) ثالثٌة ال يقبل هللا مشيع صخفًا وال عجاًل: عاٌؽ، ومشاٌف، ومكحبٌ 

 حجيث رواه الصبخاني بإسشاديغ، في أحجىسا رجل متخوؾ وفي اآلخخ رجل ضعيف

 ىحا كمو متعمٌق بعقػؽ الػالجيغ لعطع حقيسا عمى اإلنداف: 

 ﴿َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا﴾

 ( 13) سػرة اإلسخاء: آية

 اآلف نتابع بعس التفريبلت الستعمقة ببخ الػالجيغ: 

 ػ عجـ مخالفة الػالجيغ في السباحات: 2

مغ عقػؽ الػالجيغ أف تخالف األبػيغ في أغخاضيسا الجائدة ليسا، كسا أف مغ بخىسا أف تػافقيسا في أغخاضيسا ؛ 
 تشفحه، إال إذا كاف معرية، لمقاعجة الذييخة:فإذا أمخؾ األب أمخًا ال يتعمق بسعرية هللا عدَّ وجل وجب عميظ أف 

 )) ال شاعة لسخمػٍؽ في معرية الخالق (( 

 مغ حجيث أخخجو الصبخاني في األوسط

 بعس قػاعج بّخ الػالجيغ التي نزَّ عمييا العمساء:

 بعس العمساء قالػا:

 " إذا أمخ الػالج بالسباح صار في حق الػلج مشجوبًا "  

 ابشو في السباح إلى مدتػػ السشجوب، إذا أمخؾ بذيٍء مباح أصبح في حقظ مشجوبًا،  أؼ يشتقل أمخ األب إلى
 " إذا أمخ الػالج بالسشجوب، أصبح في حق الػلج تأكيجًا في نجبيتو "، 

 " األبػاف ال يأثساف إذا مشعا ابشيسا مغ الحج " 
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يحج في العاـ القادـ ال يأثساف، ألف إذا كانا في مخٍض عزاؿ وفي حاجٍة ماسٍة إليو، ومشعاه مغ الحج عمى أف 
بعس العمساء يخػ أف الحج عمى التخاخي ال عمى الفػر، وبعزيع يخػ الحج عمى الفػر، إذا كاف ىشاؾ مخٌض 
عزاؿ وحاجٍة ماسة وىشاؾ احتساٌؿ كبيخ أف يسػتا في غيبة ابشيسا، فاألولى أف يبقى معيسا وال يأثساف إذا مشعاه 

 مغ الحج.

 غ أف يدافخ سفخًا فيو خصخ إال بإذنيسا " " ال يحل لبلب

ال يحق لبلبغ أف يدافخ سفخًا فيو خصخ إال بإذنيسا، ىحا ما ورد في شخح بعس األحاديث، وما ال خصخ فيو، 
 فيحل لبلبغ أف يدافخه مغ دوف إذنيسا، مغ ىحا الدفخ الحؼ ال خصخ فيو، الدفخ في شمب العمع.

 غيخىا أف يقصع صبلتو " " ال يجػز لمسرمي إذا دعتو أمو أو 

 قػلو ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) ال شاعة لسخمػؽ في معرية الخالق (( 

 سبق تخخيجو 

ترّمي في غخفة وأمظ تشاديظ أو أبػؾ في غخفة ثانية، بعس العمساء يقػؿ: " ال يجػز لمسرمي أف يقصع صبلتو 
األبػيغ، لكغ العمساء يدتحبػف أف يخفف مغ صبلتو إجابًة لشجاء أمو "، ألف حق هللا عدَّ وجل آكج مغ حقػؽ 

فيقخأ سػرة اإلخبلص، ماداـ أحج أبػيو يشاديو أف يقخأ سػرة قريخة، أما إذا شخع في سػرٍة شػيمة وتابعيا فيػ اآلف 
 مخالف، لظ أف تقخأ سػرًة قريخة كي تجيب أمظ أو أباؾ في الػقت السشاسب.

تأذؼ األب أو األـ بتخؾ إجابتيسا فمظ أف تقصع صبلتظ الشافمة لتجيب أمظ أو " إف الربلة إذا كانت نفبًل، وُعمع 
 أباؾ إذا كاف في عجـ اإلجابة أذًػ ليسا ".

إذا أمظ مقَعَجة وتحتاج إلى أف تغيخ جمدتيا، انتيى الديخـو مثبًل، متألسة مغ قزية، نادتظ وأنت في صبلة 
 جيب نجاء أمظ أو أبيظ.الشفل، فبعس العمساء أجازوا أف تقصع صبلتظ كي ت
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أما إذا ضاؽ الػقت وكانت الربلة فخضًا فبل عميظ أال تجيب، عشج السالكية " إجابة الػالج في الشافمة أفزل مغ 
 التسادؼ فييا " 

 " يجب أف تجع أؼَّ صبلة ولػ كانت فخضًا إغاثًة لمسميػؼ " 

قع مغ فػؽ سخيخ عاٍؿ وقج يختج دماغو، أؼ أف ىشاؾ كأف يكػف االبغ قخيبًا مغ السجفأة، أو االبغ نائسًا يكاد أف ي
قزية خصيخة، فيجب أف تقصع الربلة إغاثًة لسميػؼ، أو لغخيق أو لحخيق، أو إجابًة لشجاء أحج األبػيغ ببل 

 استغاثة في الشفل، أؼ في صبلة الشفل لظ أف تقصع الربلة ألؼ نجاء مشيسا. 

 ضمع الػالجيغ لمػلج ال يخفع وجػب بّخىسا:

 قػؿ عبج هللا بغ عباس رضي هللا عشيسا:ي

)) ال يكػف لخجل أبػاف فُيربح محدشًا إال ُفتَح لو باب إلى الجشة، وال ُيسدي وىػ محدغ إال فتح لو باباف مغ 
أبػاب الجشة،...، فإف كاف واحجًا فأصبح محدشًا فتح لو باب مغ أبػاب الجشة، وال يدخط عميو أحجىسا أو واحج 

  عشو حتى يخضى قيل: وإف كاف لو ضالسًا ؟ قاؿ: وإف كاف لو ضالسًا (( مشيسا فيخضي هللا

 مغ حجيث مػقػؼ، أخخجو مدجد بغ مدخىج في مدشجه بإسشاد مختمف فيو

أؼ حتى لػ أوقع األب ضمسًا باالبغ، لكغ العمساء استجركػا وقالػا: " إف ضمساه في الجنيا ال في اآلخخة "، أؼ إذا 
 غ، فعشجئٍح: " ال شاعة لسخمػؽ في معرية الخالق ".كاف األمخ متعمق بالجي

أما إف ضمساه في الجنيا ويحتسل ىحا الطمع، األولى أال يغزبيسا، ىكحا قاؿ العمساء الطمع في الجنيا إذا كاف 
 محتسبًل، فاألولى أف تخضييسا. 
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 حق األـ يعجؿ ثالثة أضعاؼ حق األب: 

 قاؿ:في الرحيح عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو 

)) جاء رجل إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: يا رسػؿ هللا، َمْغ أَحقُّ الشاس ِبُحْدغ َصحابتي ؟ قاؿ: أمُّظ، قاؿ: ثع َمْغ ؟ 
 قاؿ: أمُّظ، قاؿ: ثع َمْغ ؟ قاؿ: أمُّظ، قاؿ: ثع َمْغ ؟ قاؿ: أُبػؾ (( 

 حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع 

 .ؼ حق األب أؼ: حق األـ يعجؿ ثبلثة أضعا

اإلماـ مالظ جاءه رجل وقاؿ لو: إف أبي في بمج الدػداف، وقج كتب إلي أف أقجـ عميو، وأمي تسشعشي مغ ذلظ، 
 فساذا أفعل ؟ 

 اإلماـ مالظ بحدب عمسو قاؿ: " أشع أباؾ وال تعِز أمظ ". ففيع مغ ىحا القػؿ: أف حق األب وحق األـ سػاء.
 يعجؿ ثبلثة أضعاؼ حق األب. لكغ أكثخ العمساء عمى أف حق األـ 

تخاصع أبػ األسػد الجؤلي مع امخأتو إلى القاضي، عمى غبلـٍ ليسا مشو، أييسا أحق بحزانتو ؟ فقالت السخأة: " 
 أنا أحق بو ألنشي حسمتو تدعة أشيٍخ، ثع وضعتو، ثع أرضعتو، إلى أف تخعخع بيغ أحزاني كسا تخاه مخاىقًا ".

القاضي: " أييا القاضي حسمتو قبل أف تحسمو، ووضعتو قبل أف تزعو، فإف كاف بعس فقاؿ أبػ األسػد أماـ 
الحق عمي، فمي الحق كمو أو جّمو ". فقاؿ القاضي: " أجيبي أيتيا السخأة عغ دفاع زوجظ "، قالت: " لئغ حسمو 

األسػد وقاؿ لو: " ادفع  خفيفًا، فقج حسمتو ثػقيبًل، وإف وضعو شيػًة، فقج وضعتو كخىًا ". فشطخ القاضي إلى أبي
 إلى السخأة غبلميا، ودعشي مغ سجعظ ".

 يبجو أف حق األـ يديج عمى حق األب.

 عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص رضي هللا عشيسا: 
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)) أف امخأة قالت يا رسػؿ هللا، ابشي ىحا كاف بصشي لو وعاء، وثجيي لو سقاء وحجخي لو حػاء، وإف أباه 
 عشي، قاؿ ليا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أنت أحق بو ما لع تشكحي ((  شمقشي وأراد أف يشدعو

 حجيث صحيح اإلسشاد، أخخجو الحاكع في مدتجركو

 أؼ: إذا تدوجِت فيػ أحق بو مشِظ.

العمساء قالػا: " األـ أحق بحزانة ولجىا إلى سبع سشيغ، إف كاف ذكخًا، وإلى تدٍع إف كانت أنثى، إال أف يخػ 
 القاضي استسخار حزانة األـ فيديج سشتيغ لكمييسا ". ىحا الحكع الذخعي. 

 ػ اآلثار الصيبة لبخ الػالجيغ: 3

مسا يتعمق ببخ الػالجيغ أف العارؼ باهلل الذييخ أبا يديج البدصامي رحسو هللا، أراد أف يحىب إلى بغجاد لصمب العمع 
وكاف غبلمًا يافعًا، فأعصتو أمو أربعيغ ديشارًا ىي ميخاثو مغ أبيو، وقالت لو: " ضع يجؾ في يجؼ وعاىجني عمى 

وخخج مع قافمٍة يخيج بغجاد لصمب العمع، وفي أثشاء الصخيق خخج  التداـ الرجؽ فبل تكحب أبجًا، فعاىجىا عمى ذلظ
المرػص، ونيبػا كل ما في القافمة، ورأوا البدصامي رّث الثياب فقالػا: يا غبلـ ىل معظ شيء ؟ قاؿ: معي 
اف بو أربعػف ديشارًا، ألنو عاىج أمو عمى الرجؽ، فدخخوا مشو وحدبػا أنو أبمو وتخكػه، وراحػا إلى الكيف الحؼ ك

كبيخىع يشتطخ ما يأتػف بو، فمسا رآىع قاؿ: ىل أخحتع كلَّ ما في القافمة ؟ قالػا نعع: إال غبلمًا سألشاه عسا معو 
فقاؿ: معي أربعػف ديشارًا فتخكشاه احتقارًا لذأنو، ونطغ أف بو خببًل في عقمو، قاؿ: عمّي بو، فمسا حزخ بيغ يجيو، 

عػف ديشارًا، قاؿ: أيغ ىي ؟ فأخخجيا وسمسيا لو، فقاؿ كبيخ المرػص: قاؿ: ىل معظ شيء ؟ قاؿ: نعع معي أرب
أمجشػف أنت أييا الغبلـ ؟ كيف تخبخ عغ نقػدؾ وتدّمسيا باختيارؾ ؟ فقاؿ لو: لسا أردت الخخوج مغ بمجؼ، 
ال عاىجت أمي عمى الرجؽ، فأنا ال أنقس عيج أمي أبجًا، عشجئٍح ُصعق كبيخ المرػص، قاؿ: ال حػؿ وال قػة إ
باهلل، أنت أييا الغبلـ تخاؼ أف تخػف أمظ ونحغ ال نخاؼ أف نخػف عيج هللا، ثع أمخ كبيخ المرػص بخّد جسيع 

 ما أخح مغ القافمة وقاؿ: يا غبلـ أنا تائٌب عمى يجيظ ". 

ـ فإذا كاف ىشاؾ مثل ىحا المز فبل عميكع فأعصػه الشقػد، فقاؿ مغ معو: " كشت كبيخنا في قصع الصخيق، واليػ 
 أنت كبيخنا في الصخيق إلى هللا ".
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 ػ عجـ ارتباط وجػب البخ بإسالـ الػالجيغ: 4

 وعشجنا قزية أخخػ متعمقة ببخ الػالجيغ:

 الذيء األساسي أف العمساء قالػا: " ال يختز بخ الػالجيغ، بأف يكػنا مدمسيغ " 

 فيتيسو بألفاظ كبيخة ويديء العبلقة مع أبيو.يعشي أحيانًا شاٌب يتعمع الجيغ في السدجج، ويخػ أف أباه ديشو قميل، 
استسعػا أييا اإلخػة: ال يختز بّخ الػالجيغ بأف يكػنا مدمسيغ، فمػ كانا مذخكيغ فأنت ممدـٌ ببخىسا، فكيف إذا 
كانا مدمسْيغ ولكشيسا مقّرخْيغ ؟ أيحق لظ أف تتيَسيسا في ديشيسا ؟ أيحق لظ أف تغمع عمييسا القػؿ ؟ أيحق لظ 

 ف عشيفًا معيسا ؟ يقػؿ هللا عدَّ وجل: أف تكػ 

و  يِغ َوَلْع ُيْخِخُجػُكْع ِمْغ ِدَياِرُكْع َأْف َتَبخُّ ُ َعِغ الَِّحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ ُىْع َوُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع ِإفَّ َّللََّ ﴿ اَل َيْشَياُكُع َّللَّ
 ُيِحبُّ اْلُسْقِدِصيَغ ﴾

 سػرة السستحشة ( 8) آية 

 إذا كاف هللا سبحانو وتعالى ال يشيانا عغ الحيغ لع يقاتمػنا في الجيغ أف نبّخىع، فؤلف نبخَّ والجيشا مغ باب أولى.

 عغ أسساء بشت أبي بكخ رضي هللا عشيا، قالت: 

َمْت عميَّ أمِّي )) َقِجَمْت عميَّ أمِّي وىي مذخكة في َعْيج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فاستػفتيت رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قمت: ' َقجِ 
ِغ الَِّحيَغ وىي َراِغبة، أفأصُل أمِّي ؟ ' قاؿ: ' نعع، ِصمي أمِظ '. زاد في رواية، فأندؿ هللا فييا: } اَل َيْشَياُكُع َّللَُّ عَ 

يِغ { ((   َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ

 حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ داود

 عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ: 
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)) مخ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمى عبج هللا بغ أبي بغ سمػؿ، وىػ في ضل أجسة فقاؿ: " قج غبََّخ عميشا ابغ أبي كبذة " 
ج هللا بغ عبج هللا: " والحي أكخمظ وأندؿ عميظ الكتاب، لئغ شئت ألتيتظ بخأسو، فقاؿ الشبي صمى فقاؿ ابشو عب

 هللا عميو وسمع: " ال ولكغ بخ أباؾ وأحدغ صحبتو " (( 

 حجيث حدغ، أخخجو البدار وابغ حباف والحاكع 

يبخَّه.. ىحا ىػ الذخع، ىحا ىػ الجيغ، ألجُّ أعجاء الشبي، رأس السشافقيغ، أمخ الشبي عميو الربلة والدبلـ ابشو أف 
 ىحا ىػ اإلسبلـ. 

 ػ بخ الػالجيغ مقجـ عمى الجياد الكفائي: 5

 في الرحيح عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص، قاؿ:

ففييسا قاؿ: نعع، قاؿ: " )) جاء رجل إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َفاستأَذَنُو في الجياد، فقاؿ: " أَحيٌّ َواِلَجاؾ ؟ "، 
 (( فجاىج"

 حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ داود والتخمحؼ والشدائي

 وفي رواية أخخػ: 

 عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص رضي هللا عشيسا، قاؿ: 

)) جاء رجل إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ: جئُت أَباِيُعَظ عمى اليجخة، وتخكُت أَبَػيَّ يبكياف، قاؿ: ' فارجع إلييسا، 
 فأْضِحْكُيسا كسا أْبَكْيَتُيسا ' (( 

 حجيث صحيح، أخخجو أبػ داود والشدائي

 تخوف مغ ىحه الفقخة عطع بّخ الػالجيغ.
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 وفي األثخ: 

 )) نػمظ مع أبػيظ يزاحكانظ ويالعبانظ أفزل مغ الجياد معي (( 

 فيحا كمو يؤكج بخ الػالجيغ. 

 ػ عجـ التدبب في بكائيسا حدنًا وضيقًا: 6

 قاؿ العمساء:

 " مغ أبكى والجيو كاف عاقًا ".

حجثتو حجيثًا عغ هللا فبكى، ىحه ليذ ليا عبلقة، 
فأنت حجثتو بقزية، رفزت لو شّمب أو رجاؾ بذيء 

لع تدتجب، رجاؾ أف تكػف مع أخيظ فانفرمت عشو، 
أؼ أنو شمب مشظ شمبًا معقػاًل، فأنت امتشعت فبكى 
األب، فالعمساء قالػا: " بكاء الػالجيغ مغ عقػقيسا " 

 شبعًا ىحا القػؿ مأخػذ مغ األثخ:

 )) بكاء الػالجيغ مغ العقػؽ (( 

 وفي أثخ آخخ: 

 )) مغ أحدف والجيو فقج عقيسا ((

 ػ مػاصمة أحباب وأصحاب الػالجيغ:  7

 مغ بّخ الػالجيغ صمة أىل ودىسا، فعغ ابغ عسخ، رضي هللا عشيسا، قاؿ: إني سسعُت رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: 
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 )) إفَّ مغ أَبخِّ البخِّ صَمَة الخجل أىَل ودِّ أبيو بعج أف ُيػلِّي (( 

 محؼحجيث صحيح، أخخجو مدمع وأبػ داود والتخ 

 بعج أف يػلي ػ أؼ يسػت ػ األب، َمْغ ىع أصجقاؤه ؟

 إخػانو الحكػر، أخػاتو اإلناث، أقخباؤه، أصجقاؤه، أصحابو.. 

 )) إفَّ مغ أَبخِّ البخِّ صَمَة الخجل أىَل ودِّ أبيو بعج أف ُيػلِّي (( 

 سبق تخخيجو 

والحجيث الذييخ الحؼ تدسعػنو مشي، عغ أبي أسيج 
 الداعجؼ رضي هللا عشو، قاؿ: 

)) بيشسا نحغ عشج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذ جاءه رجل مغ 
بشي سمسة، فقاؿ: يا رسػؿ هللا، ىل بقي مغ بخِّ 
أبػيَّ شيء أبّخىسا بو مغ بعج مػتيسا ؟ قاؿ: نعع، 

، وإنفاذ عيػدىسا، الرالة عمييسا واالستغفار ليسا
وإكخاـ صجيقيسا، وصمة الخحع الحي ال رحع لظ إال 

 مغ قبميسا (( 

 حجيث صحيح اإلسشاد، أخخجو الحاكع في السدتجرؾ 

 الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كاف ييجؼ لرجيقات خجيجة المحع بعج مػتيا بّخًا بيا، ووفاًء ليا وىي زوجتو فسا ضشظ بالػالجيغ ؟ 

 عغ أبي بخدة رضي هللا عشو قاؿ: 

)) قجمت السجيشة فأتاني عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا، فقاؿ لي: تجري ِلَع جئتظ ؟ قمت: ال، قاؿ: سسعت 
 رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: " مغ أحب أف َيرل أباه في قبخه فميرل إخػاف أبيو بعجه " (( 

 ى حجيث صحيح اإلسشاد، أخخجو أبػ يعم
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 كاف البغ عسخ رضي هللا عشيسا حسار َيَتَخوَُّح عميو إذا َملَّ ركػَب الخَّاِحَمِة، وِعَساَمٌة َيُذجُّ بيا رأَسو، فبيشسا ىػ يػماً 
، فقاؿ: ألدَت اْبَغ فبلٍف ؟ قاؿ: بمى، فأعصاه الحسار، فقاؿ: اركب ىحا،  عمى ذلظ الحسار، إْذ َمخَّ بو أعخابيّّ

بيا رأَسَظ، فقاؿ لو بعس أصحابو: َغَفَخ هللا لظ، أعصيَت ىحا األعخابي حسارًا كشَت َتَخوَُّح والعسامة، وقاؿ: اشجد 
 عميو وِعَساَمًة كشَت تُذجُّ بيا رأَسَظ. فقاؿ: إني سسعُت رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ:

 )) إفَّ مغ أَبخِّ البخِّ ِصَمَة الخجل أىَل ُودِّ أبيو بعج أف ُيَػلَِّي (( 

 وإفَّ أباه كاف ُوّدًا ِلُعَسخ.

 حجيث صحيح، أخخجو مدمع وأبػ داود والتخمحؼ 

 ػ الجعاء ليسا بعج مػتيسا: 8

 الذيء السعخوؼ عشجكع جسيعًا، أف اإلنداف إذا مات انقصع عسمو إال مغ ثبلث:

 فعغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، أفَّ رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

 )) إذا مات اإلنداف انقصع عسمو إال مغ ثالثة: صجقة جارية، أو عمع ُيْشَتَفُع بو، أو ولج صالح يجعػ لو (( 

 حجيث صحيح، أخخجو مدمع وأبػ داود والتخمحؼ والشدائي 

فالػلج الرالح الحؼ يجعػ لو ىحا صجقة جارية، إذًا: 
حق األب عطيع، أؼ أف اإلنداف إذا ربى ابشًا صالحًا 

لو مغ بعجه فإف كلَّ أعسالو الرالحة مغ بعجه  ودعا
تدجَّل في صحيفة األب، لحلظ قاؿ عميو الربلة 

 والدبلـ:

 )) أفزل كدب الخجل ولجه (( 
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الديػشي الذييخ مرشف األحاديث لو أبيات يعجد فييا لصبخاني وفي سشجه رجل مختمف فيو مغ حجيث رواه ا
 الرجقات الجارية أخحًا عغ الدشة الشبػية السصيخة يقػؿ: 

 إذا مات ابغ آدـ جاء يجخي عميو األجخ عػشج ثػالث عذخِ 
 عمػـٌ بثػيا ودعػاء نجػٍل وغخس الشخل والرجقات تجخي 
 وراثة مرحٍف ورباط ثغٍخ وحفخ الػبئخ أو إجػخاء نػيخ

 يٌت لمغخيب بػشاه يػأوي إلػيو أو ابػتػشاُء مػحلِّ ذكػخوب
 و تعميٌع لقػخآٍف كػخيٍع فخػحىا مػغ أحاديٍث بذعخي 

سِئَل أحج العمساء: " كع يجعػ اإلنداف لػالجيو، أفي اليـػ مخة، أـ في الذيخة مخة، أـ في الدشة ؟ فقاؿ: تجعػ لو 
 .مع كلِّ صبلة، خسذ صمػات، أؼ خسذ مخاٍت في اليـػ

 قاؿ بعس التابعيغ: " مغ دعا لػالجيو خسذ مخاٍت فقج أدػ حقيسا في الجعاء ألف هللا تعالى يقػؿ: 

 ﴿ َأِف اْشُكْخ ِلي َوِلَػاِلَجْيَظ ِإَليَّ اْلَسِريُخ ﴾

 سػرة لقساف ( 24) آية 

 فالربلة شكخ، وشكخ الػالجيغ مع الربلة... إذًا: خسذ مخات، ىحا ىػ االستشباط. 

 خة رضي هللا عشو، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عغ أبي ىخي

)) إف هللا عد وجل ليخفع الجرجة لمعبج الرالح في الجشة فيقػؿ: يا رب أنى لي ىحه ؟ فيقػؿ: باستغفار ولجؾ 
 لظ (( 

 حجيث رجالو رجاؿ الرحيح غيخ واحج وقج وثق، أخخجو الصبخاني واإلماـ أحسج
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 لمشجاة مغ الشار:ػ رضا الػالجيغ سبب 9

 آخخ قرٍة في الجرس:

 عغ عبج هللا بغ أبي أوفى رضي هللا عشو، قاؿ:

)) كشا عشج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فأتاه آت فقاؿ: شاب يجػد بشفدو. قيل لو: قل ال إلو إال هللا: فمع يدتصع، فقاؿ: " كاف 
شا معو فجخل عمى الذاب فقاؿ لو: " قل: ال إلو إال هللا ". يرمي ؟ ". فقاؿ: نعع: فشيس رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونيز

فقاؿ: ال أستصيع. قاؿ: " لع ؟ ". قاؿ: كاف يعق والجيو. فقاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: " أحية والجتو ؟ ". قالػا: نعع. قاؿ: " 
أججت نارًا ضخسًة فقيل  ادعػىا ". فجعػىا فجاءت، فقاؿ: " ىحا ابشظ ؟ ". فقالت: نعع. فقاؿ ليا: " أرأيت لػ

لظ: إف شفعت لو خميشا عشو وإال حخقشاه بيحه الشار، ألدت تذفعيغ لو ؟ ". قالت: يا رسػؿ هللا إذًا أشفع. قاؿ: 
" فأشيجي هللا وأشيجيشي أنظ قج رضيت عشو ". فقالت: الميع إني أشيجؾ وأشيج رسػلظ أني قج رضيت عغ 

: "' يا غالـ قل: ال إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لو وأشيج أف ع ًاًا عبجه ورسػلو ". ابشي. فقاؿ لو رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 فقاليا فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " الحسج  الحي أنقحه بي مغ الشار " (( 

 حجيث رواه الصبخاني وأحسج وفي سشجه رجل متخوؾ 

ـٍ وابشيا، بيغ أ  ٍخ وأخيو، بيغ أٍب وأبشو، بيغ جاٍر وجاره.ىحا عسل صالح: أف تػفق بيغ أ

الشبي عميو الربلة والدبلـ عمى عطع شأنو وعمى عطع قجره حسج هللا عدَّ وجل عمى أف مكشو مغ أف يشقح ىحا 
الذاب مغ الشار، حيث جاء باألـ وأقشعيا أف تعفػ عشو، فساذا كاف يفعل معيا ؟ وكاف ىحا الذاب كسا ورد في 

 أمو، ويؤثخ عمييا زوجتو ولمحجيث بقية في الجرس القادـ إف شاء هللا تعالى.كتب الحجيث يؤذؼ 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 االبغ أال يعقو( : حق األب عمى 2-2الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مقجمة الجرس:

الحسج هلل رب العمسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم، الرادؽ الػعج األميغ الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

جعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، وا
 الرالحيغ. 

 يجب أف يعيغ اآلباء أبشاءىع عمى بخىع:

أييا اإلخػة السؤمشػف... الزلشا في الحجيث عغ حقػؽ اآلباء عمى األبشاء، ولكغ ىشاؾ مبلحطة أريج أف أضعيا 
ألحاديث الذخيفة الكثيخة، التي تحّس األبشاء عمى أف يكػنػا باريغ بيغ أيجيكع، ىي أف اآليات الكخيسة الستعجدة، وا

بآبائيع، ىحه اآليات واألحاديث يشبغي أف تْحسل اآلباء عمى أف يكػنػا في مدتػػ األبػة السصمػب، ماداـ ربشا 
لسصمػب، فقج سبحانو وتعالى يحسُّ األبشاء عمى أف يكػنػا باريغ بآبائيع، فاآلباء يجب أف يكػنػا في السدتػػ ا

 ورد في األثخ: 

 )) رحع هللا والجًا أعاف ولجه عمى بخه (( 

 وورد أيزًا: 

 )) مغ أكل مغ ماؿ ابشو فميأكل بالسعخوؼ (( 

يعشي: ربشا سبحانو وتعالى في آيات كثيخة وأحاديث كثيخة، يحّس األبشاء عمى بّخ آبائيع، فيشتطخ مغ اآلباء أف 
 أبشائيع.يكػنػا مثالييِّغ في معاممة 
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 أفزل البخ بالػالجيغ، متى يكػف، وأيغ يكػف:

 ربشا سبحانو وتعالى في اآلية التي بجأنا شخحيا في الجرس الساضي يقػؿ: 

ِكاَلُىَسا َفاَل َتُقْل َلُيَسا ُأؼٍّ  ُىَسا َأوْ ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ِإمَّا َيْبُمَغغَّ ِعْشَجَؾ اْلِكَبَخ َأَحجُ 
 َواَل َتْشَيْخُىَسا َوُقْل َلُيَسا َقْػاًل َكِخيسًا ﴾ 

 سػرة اإلسخاء: آية(  13) 

 تذتج حاجة اآلباء إلى البخ عشج كبخ سشيع:

الحقيقة أف األب الذاب اليقع الػاعي ىػ في غشى 
عغ ابشو، ليذ في ىحا شظ، ولكغ متى تذتج حاجة 
األب إلى ابشو ؟ إذا بمغ مغ الكبخ عتيًا، إذا تقجمت 
بو الدغ، إذا ضعف برخه، إذا انحشى ضيخه، إذا 
خارت قػاه، إذا ضعفت ذاكختو، إذا كمَّت يجه، إذا 

ب في أشج حاالت أصبح عبئًا عمى ابشو، يكػف األ
الحاجة إلى ابشو إذا تقجمت بو الدغ، وإذا وقف 
كدبو، وإذا أصبحت حاجاتو كثيخة، وأدويتو كثيخة، 

 ومصالبو كثيخة، ولو أبشاء في أوج شبابيع، وفي عشفػاف رجػلتيع. 

 لحلظ ربشا عدَّ وجل أشار في ىحه اآلية إلى الكبخ:

ا ُأؼٍّ  ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ِإمَّا َيْبُمَغغَّ ِعْشَجَؾ اْلِكَبَخ َأَحُجُىَسا َأْو ِكاَلُىَسا َفاَل َتُقْل َلُيسَ ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ 
 َواَل َتْشَيْخُىَسا َوُقْل َلُيَسا َقْػاًل َكِخيسًا ﴾

 سػرة اإلسخاء: آية(  13) 
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 العجدة:بخ الػالجيغ يكػف في بيت الػلج ال في مأوى 

أشارت اآلية أيزًا في كمسة ) عشجؾ ( إلى السعشى 
 التالي:

االبغ أحيانًا يكػف أبػه قج تقجمت بو الدغ ولكشو 
يقصغ عشج أخيو، فيدوره مغ حيٍغ إلى آخخ، ويقجـ لو 
واجبات الخزػع والسحبة ويجمذ قميبًل ويشرخؼ، أما 
عبء األب فيػ عمى األخ الثاني، فاهلل سبحانو 

ي ىحه اآلية يذيخ إلى أف حقػؽ األب تذتج وتعالى ف
ويعطع أجخىا إذا بمغ مغ الكبخ عتيُا وكاف ) عشجؾ ( 

 في البيت، أؼ: كشت أنت تخعاه.

فبعس الجوؿ الغخبية تفتخخ بأف لجييا مأوًػ لمعجدة، أؼ أف ىحا اإلنداف إذا تقجمت بو الدغ التحق بيحا السأوػ، 
وكل الخجمات الرحية ولكغ ال يدتصيعػف أبجًا أف يقجمػا لو السحبة، وال قج يقجمػا لو كل شيء، أشيب الصعاـ، 

العصف، ربسا كانت سعادة األب أف يستِّع نطخه بأوالده، فإذا زّجػه في مأوػ العجدة، وتخمػا عشو، وأنفقػا عميو 
 األمػاؿ الصائمة، فوهللا قج فعمػا في حقو جخيسة ال تغتفخ.

لتزامغ االجتساعي، أؼ أف كل ُأسخة متزامشة متكافمة فيسا بيغ أفخادىا، فمػ لحلظ، اإلسبلـ يػجج فيو نطاـ ا
تقجمت باألب الدغ، لػ ضعف برخه، لػ خارت ِقػاه، لػ أصبح عاجدًا، إنو بيغ أوالده، بيغ بشاتو، بيغ أقخبائو، 

كاف ىحا السأوػ فيو القدػة  ىحا الحؼ يشديو ألسو، فإذا زجَّ في مأوػ العجدة، َفَقَج العصف، فَقَج الحشاف، فكيف إذا
 وفيو الزخب وفيو اإليحاء بالكبلـ ؟ 

سسعت قرة امخأة ليا أمػاؿ شائمة أكثخىا غيخ مشقػؿ ؛ أؼ حػانيت وأبشية وبيػت وأراٍض ومدارع، تقجمت بيا 
ديا في الدغ، وفقجت حخكتيا، أودعيا أوالدىا في مأوػ العجدة، ألف زوجاتيع أَبْيَغ أف يخجمشيا، فحيشسا رأت نف

مأوػ العجدة وأف أوالدىا الحيغ ربتيع تخمػا عشيا، استجعت الكاتب بالعجؿ، وكتبت لمجسعيات الخيخية كل أمػاليا، 
 عقابًا ليؤالء األوالد الحيغ كفخوا فزل أميع عمييع.
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 لحلظ:

ا َيْبُمَغغَّ ِعْشَجَؾ اْلِكَبَخ َأَحُجُىَسا َأْو ِكاَلُىَسا َفاَل َتُقْل َلُيَسا ُأؼٍّ ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ِإمَّ 
 َواَل َتْشَيْخُىَسا َوُقْل َلُيَسا َقْػاًل َكِخيسًا ﴾ 

 سػرة اإلسخاء: آية(  13) 

 روػ التخمحؼ، عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمَّع أنو قاؿ: 

 )) َرغع أنف رجل أدرؾ عشجه أبػاه الِكَبخ فمع ُيْجِخاله الجشة (( 

 قاؿ الخاوؼ: وأضشو قاؿ: 

 )) أو أحجىسا (( 

 مغ حجيث صحيح، أخخجو التخمحؼ 

أؼ: أف تكػف بارًا بأبيظ وقج تقجمت بو الدغ، وقج ضُعف برخه، وقج خارت ِقػاه، وقج ضعفت ذاكختو، وقج فقج 
ـٍ  ضبط نفدو، بأف يبقى عشجؾ معدزًا مكخمًا مخجومًا، فيحا العسل مغ األعساؿ التي يدتحق عمييا اإلنداف كلَّ إكخا

في الجنيا قبل اآلخخة، وما رأيت إندانًا مػفقًا في حياتو إال بدبٍب وجيٍو مغ بخِه بػالجيو، فسغ كاف لو أٌب حّي 
 فميغتشع ىحه الفخصة، إنيا فخصة العسخ، فخصٌة ال تعػض، وكحلظ األـ. 

 ور المداف والكالـ في ميجاف البخ بالػالجيغ:د

 مغ ذلظ: 
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 كمسة ) أؼ ( ومعانييا الديئة:

 قاؿ تعالى: 

 ﴿ َفاَل َتُقْل َلُيَسا ُأؼٍّ ﴾ 

 ( 13) سػرة اإلسخاء، آية 

اأُلؼ: اسع فعل مزارع، أؼ أتزجخ، وىي مغ الكبلـ الخدؼء الخفي، فحتى لػ رأػ االبغ مغ أبيو شيئًا ال 
ال يشبغي أف يقػؿ لو: ُأؼ، كل ما ُيزِجخ ويدتثػقل ويقاؿ لو ُأؼ،إف كاف مغ األب، ال يشبغي أف يقػؿ يحتسل، 

 االبغ ىحه الكمسة ألبيو، ورد في األثخ:

 )) لػ عمع هللا مغ العقػؽ شيئًا أقل مغ ُأؼ لحكخه(( 

يعشي أقل شيٍء في العقػؽ أف تقػؿ: ُأؼ، وىػ زفيخ 
عمع هللا مغ  برػت مدسػع، وىػ تزجخ. ولػ

العقػؽ شيئًا أردأ مغ أؼ لحكخه،فميعسل البار ما شاء 
أف يعسل فمغ يجخل الشار، وليعسل العاؽ ما شاء أف 

 يعسل فمغ يجخل الجشة.

لكغ إياكع أف تتػىسػا أف البار بػالجيو لػ عرى هللا 
عّد وجل فإنو يجخل الجشة ىحا ليذ مقرػدًا مغ ىحا 

 الكبلـ.
الجقيق ػ رفس لؤلب، رفس لشعستو وجحػد لتخبيتو، ورّد لمػصية التي أوصانا هللا بيا بحق كمسة ُأؼ ػ بالتعخيف 

 اآلباء، وىحا معشى كمسة ُأؼ، والجليل ىػ قػؿ هللا عّد وجل عمى لداف سيجنا إبخاىيع حيث قاؿ لقػمو: 

 ﴿ ُأؼٍّ َلُكْع َوِلَسا َتْعُبُجوَف ِمْغ ُدوِف َّللَِّ َأَفاَل َتْعِقُمػَف ﴾ 

 سػرة األنبياء ( 67آية ) 
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 يعشي أنا أرفزكع بدبب كفخكع، وأرفس عبادتكع، وأرفس مػضػع عبادتكع. 

 ما يداوي كمسة ) أؼ ( مغ ردود األفعاؿ القبػيحة:

 العمساء قالػا: " مجخد الشطخ إلييسا بغزٍب يعتبخ عقػقًا "

يعشي إذا نطخ إلى أبيو بعبػس، وعغ عائذة رضي 
 رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:هللا عشيا قالت: قاؿ 

 )) ما بّخ أباه مغ سجد إليو الصخؼ بالغزب ((

 حجيث أخخجو الصبخاني في األوسط، وأحج رجالو متخوؾ

بل إف إغبلؽ الباب بعشٍف مغ العقػؽ أيزًا، وىػ 
 يداوؼ ُأؼ.

 ووضع اإلناء بعشف مغ العقػؽ.

 غزبو مغ أبيو، ىحا أيزًا مغ العقػؽ، وفي األثخ:أحيانًا يغزب االبغ، فيقػد سيارتو بخعػنة ليعبخ عغ 

)) لع يتُل القخآف مغ لع يعسل بو، ولع يبخَّ والجيو مغ أحجَّ الشطخ إلييسا في حاؿ العقػؽ ُأولئظ بخاٌء مشي وأنا 
 مشيع بخيء (( 

 القػؿ الكخيع واجب في حق الػالجيغ:

 قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوُقْل َلُيَسا َقْػاًل َكِخيسًا ﴾

 ػرة اإلسخاء: آية(س 13) 
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ْحَسِة َوُقْل َربِّ اْرَحْسُيَسا َكَسا َربََّياِني َصِغيخًا ﴾   ﴿ َواْخِفْس َلُيَسا َجَشاَح الحُّؿِّ ِمَغ الخَّ

 سػرة اإلسخاء: آية(  14) 

ُىَسا َأْو ِكاَلُىَسا َفاَل َتُقْل َلُيَسا ُأؼٍّ ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ِإمَّا َيْبُمَغغَّ ِعْشَجَؾ اْلِكَبَخ َأَحجُ 
 َواَل َتْشَيْخُىَسا َوُقْل َلُيَسا َقْػاًل َكِخيسًا ﴾ 

 سػرة اإلسخاء: آية( 13) 

 الشيخ: يعشي الدجخ والغمطة.

وقل ليسا قػاًل كخيسًا: يعشي قػاًل ليشًا لصيفًا، يا أبتاه، يا ُأماه، مغ غيخ أف يدسييسا أو ُيكشييسا، يعشي لػ أف األب 
اسسو سعيج وكشيتو أبػ أحسج، األولى أف تخاشبو بأف تقػؿ لو: يا أبِت، يا أبي، يا أبتاه، وىحا أولى مغ أف تقػؿ: 

 حسج.يا أبا أ

أنا مخة اصصحبت أحج اإلخػة في مدججنا لعشج ابشو لقزيٍة، فمسا دخل عميو، ناداه ابشو بُكشيتو لئبل يذعخ أحج أنو 
 أبػه، وقاؿ: اجمذ ىشا يا أبا فبلف، وأبػه شخرية مخمػقة، لكشو ما أراد أف ُيعّخؼ الشاس أف ىحا والجه.

والجؼ، مغ غيخ أف يدسييسا باسسيسا أو أف يشادييسا بكشيتيسا،  لحلظ األولى أف يشاديو بكمسة يا أبتاه، يا أبي، يا
 وابغ السديب يفدخ قػلو تعالى: 

 ﴿ َوُقْل َلُيَسا َقْػاًل َكِخيسًا ﴾ 

 سػرة اإلسخاء: آية( 13) 

قاؿ: " القػؿ الكخيع كسا يخاشب العبج سيجًا فطًا غميطًا "، أؼ كأف عبجًا محنبًا يخاشب سيجًا فطًا غميطًا فإنو 
 يتمصف، ويخجػ، ويتزخع، ويتحبب، ويتػسل.
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 بعس اآلداب الػاجبة في حق الػالجيغ:

مغ َبخ الػالجيغ، أال يخفع االبغ يجيو إذا كمسيسا، أؼ أنو ال يذيخ بيجيو حيغ يتكمع معيسا، فيخفع يجه ويخفزيا، 
ع االبغ يجيو في أثشاء مخاشبتو ألف حخكات اليجيغ في أثشاء الكبلـ استخفاؼ باألب، لحلظ مغ بخ الػالجيغ أال يخف

 أمو أو أباه.

 عغ عائذة رضي هللا عشيا قالت: 

)) أتى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجل ومعو شيخ فقاؿ لو: " يا فالف مغ ىحا معظ ؟ ". قاؿ: أبي. قاؿ: " فال تسر أمامو، 
 وال تجمذ قبمو، وال تجعو باسسو، وال تدتدب لو " ((

 حجيث أخخجو الصبخاني في السعجع األوسط ورجالو رجاؿ الرحيح إال اثشيغ فييسا كبلـ 

 ال تدتدب لو: أؼ ال تكغ سببًا في سبو، ىحا مغ أدب الشبي عميو الربلة والدبلـ 

 ويقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

واحجًا فػاحج، وما مغ مدمع )) ما مغ مدمع يربح ووالجاه عشو راضياف إال كاف لو باباف مغ الجشة، وإف كاف 
 ُيربح ووالجاه عميو ساخصاف إال كاف لو باباف مغ الشار، وإف كاف واحجًا فػاحج ((

 حجيث أخخجو ابغ أبي عسخ في مدشجه، بإسشاد ضعيف ججًا 

 إذا عق والجيو فأبػاب الشار مفتحة لو، وإذا بخَّ والجيو فأبػاب الجشة مفتحة لو.
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 بيو:الػلج وما يسمظ ممظ أل

تخوؼ كتب الديخة أف رجبًل جاء الشبي عميو الربلة 
والدبلـ فقاؿ: يا رسػؿ هللا إف أبي قج أخح مالي، 

 فقاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) اذىب فأتشي بأبيظ (( 

شيٌء دقيق ججًا، إنداف شكا لظ عمى إنداف، فساداـ 
يتكمع وحجه سيتكمع ما يحمػ لو، سيخفي بعس 
الحقائق، سيبخز بعس الحقائق، سيبالغ ببعس 
الحقائق، لكغ إذا قمت لو اذىب وأتشي بو، أنا أؤكج لكع أف تدعة أعذار ما كاف يشػؼ أف يقػلو سػؼ يدكُت عشو، 

زيسا أمامظ، فإف تدعة أعذار ما يشػؼ أحجىسا أف يقػلو في غيبة اآلخخ سػؼ إذا أحزخت الستخاصسْيغ مع بع
 يدكت عشو، فالشبي عميو الربلة والدبلـ عمسشا قاؿ: 

 )) اذىب فإتشي بأبيظ (( 

 اسسع مغ الصخؼ اآلخخ، قاؿ سيجنا سميساف: 

ـْ ُكْشَت ِمَغ اْلَكاِذِبيَغ ﴾   ﴿ َقاَؿ َسَشْشُطُخ َأَصَجْقَت َأ

 سػرة الشسل ( 17) آية 

 تخّيْث، استسع مغ الصخؼ اآلخخ، حق الجفاع مذخوع، قاؿ لو: 

 )) اذىب فأتشي بأبيظ (( 

 روت كتب الديخة أف سيجنا جبخيل عميو الدبلـ ندؿ عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ: 
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نفدو ما سسعتو شيء قالو في )) " إف هللا عد وجل يقخئظ الدالـ ويقػؿ لظ: إذا جاءؾ الذيخ فدمو عغ 
 " (( أذناه

أؼ أف الذيخ في شخيقو إلى الشبي عميو الربلة والدبلـ كاف يحجث نفدو، وكل واحج مشا إذا كانت عشجه مذكمة، 
ث نفدو، ىحا حجيث الشفذ، يبجو أف ىحا الذيخ لذجة ألسو مغ ابشو كاف يحجث نفدو شعخًا،  فإنو يسذي وىػ يحجِّ

بلة والدبلـ وقاؿ لو: إف ربظ يقخئظ الدبلـ ويقػؿ لظ: إذا جاءؾ الذيخ فاسألو فديجنا جبخيل جاء الشبي عميو الر
 عغ الذيء الحؼ قالو في نفدو.. 

)) فمسا جاء الذيخ قاؿ لو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: " ما باؿ ابشظ يذكػؾ، أتخيج أف تأخح مالو ؟ فقاؿ: سمو يا رسػؿ هللا، ىل 
تو أو عمى نفدي ؟ فقاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: " إيو دعشا مغ ىحا، أخبخني عغ شيء أنفقتو إال عمى إحجى عساتو أو خاال 

قمتو في نفدظ ما سسعتو أذناؾ ". فقاؿ الذيخ: وهللا يا رسػؿ هللا ما يداؿ هللا يديجنا بظ يقيشًا، لقج قمت شيئًا 
 في نفدي ما سسعتو أذناي فقاؿ: " قل وأنا أسسع " قاؿ: قمت: 

 ًا ومشتظ يافعًا ُتِعلا بسا أجشي عميظ وتشيلُ غحوتظ مػلػد
 إذا ليمة ضافتظ بالدقع لع أِبْت لدقسظ إال ساىخًا أتسمسلُ 
 كأني أنا السصخوُؽ دونظ بالحي ُشخقَت بِو دوني فعيشي تيسلُ 
 تخاؼ الخدى نفدي عميظ وإنيا لتعمع أف السػت وقت مؤجل
 يظ أؤملفمسا بمغَت الدغ والغاية التي إلييا مجى ما كشت ف

 جعمَت جدائي غمطة وفطاضة كأنظ أنت السشعع الستفزل
 فميتظ إذ لع تخع حق أبػتي فعمت كسا الجار السجاور يفعل
 تخاه معجًا لمخالؼ كأنو بخدٍّ عمى أىل الرػاب مػكل

 قاؿ: حيشئح أخح الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بتبلبيب ابشو فقاؿ: 

 )) أنت ومالظ ألبيظ (( 

 .صبخاني عغ جابخ بغ عبج هللا، وليا شػاىج مخترخة رجاليا رجاؿ الرحيحالقرة أخخجيا ال
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 الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بكى، وأمدظ االبغ مغ تبلبيبو وقاؿ: أنت ومالظ ألبيظ، مغ أنت ؟ ما أنت إال حدشة مغ حدشات أبيظ.

 حجود البخ بالػالجيغ:

لكغ بخ الػالجيغ لو حجود، لػ أف األـ أو األب أمخؾ أف تكفخ باهلل أو أف تكفخ بسحسج عميو الربلة والدبلـ، ماذا 
 تفعل ؟ هللا سبحانو وتعالى عمسشا فقاؿ: 

ْنَداَف ِبَػاِلَجْيِو ُحْدشًا َوِإْف َجاَىَجاَؾ ِلُتْذِخَؾ ِبي َما َلْيَذ َلَظ ِبِو ِعْمٌع  ْيَشا اإلِْ َفاَل ُتِصْعُيَسا ِإَليَّ َمْخِجُعُكْع َفُأَنبُِّئُكْع ﴿ َوَوصَّ
 ِبَسا ُكْشُتْع َتْعَسُمػَف ﴾

 ( 8) سػرة العشكبػت: آية 

قرة سيجنا سعج رضي هللا عشو مع أمو، قاؿ: " كشت بارًا بأمي فأسمسُت، فقالت: لَتَجَعغَّ ديشظ أو ال آكل وال 
ُأمو. وبقيت يػمًا أو يػميًغ ال تأكل وال تذخب، فقمت: يا أماه لػ أشخب حتى أمػت فتعيَّخ بي، ويقاؿ لظ: يا قاتل 

 كانت لِظ مائة نفٍذ، فخخجتً واحجًة تمػ أخخػ، ما تخكت ديشي ىحا، فكمي إف شئت أو ال تأكمي ".

يعشي في مػضػع اإليساف باهلل، ومػضػع شاعة هللا، يتػقف ىشا رضا األـُ واألب " فكمي إف شئت أو ال تأكمي "، 
 شيا أكمت، فمسا رأت ذلظ أكمت، وندؿ قػلو تعالى: لك

ْنَيا َمْعُخو   فًا ﴾﴿ َوِإْف َجاَىَجاَؾ َعمى َأْف ُتْذِخَؾ ِبي َما َلْيَذ َلَظ ِبِو ِعْمٌع َفاَل ُتِصْعُيَسا َوَصاِحْبُيَسا في الجُّ

 (  25) سػرة لقساف: آية 

 بعس األحكاـ الستعمقة ببخ الػالجيغ:

 الستعمقة في ىحا الباب:  بعس األحكاـ الذخعية
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 شاعتيسا تكػف في ميجاف السباحات ال في السعاصي: -1

شاعة األبػيغ ال تخاعى في ركػب الكبيخة أو تخؾ الفخيزة، ىحا الحكع الذخعي السدتشبط مغ ىحه اآلية، ىحا 
ويدتحدغ تخؾ  شيٌء مقصػٌع بو، وتمـد شاعتيسا في السباحات، األشياء السباحة يمدمظ أف تصيعيسا فييا،

 السشجوبات مغ أجميسا، مثاؿ ذلظ:

األكل عمى الصاولة، وأبػؾ يغزب بدخعة، وأنتع في شيخ رمزاف، وتخيج أف ترمي أنت وزوجتظ وأوالدؾ 
السغخب قبل اإلفصار، واألب يحب أف يأكل مع األذاف، فأف ترمي قبل اإلفصار ىحا مشجوب، فإذا تخكت الربلة 

اإلفصار إرضاًء ألبيظ وحفاضًا عمى أعرابو فإف ىحا مصمػٌب مشظ، فيحا تخؾ  قبل اإلفصار، وصميتيا بعج
السشجوبات، أما في السباحات فأنت ممدـٌ بصاعتيسا، وفي ارتكاب الكبائخ أو تخؾ الفخائس لدت ممدمًا بصاعتيسا، 

 ىػ الحكع الذخعي. أما إذا رأيت أف تخؾ بعس السشجوبات مسا يخيحيسا فبل عميظ إذا فعمت ىحا مغ أجميسا، ىحا 

 شاعتيسا مقجمة عمى الجياد الكفائي إف لع يأذنا: -2

كحلظ تخؾ الجياد الِكفائي، الجياد الِكفائي إذا قاـ بو البعس سقط عغ الكل، يعشي إذا اإلنداف تصػع في الخجمة 
ىحا ليذ بإذف مغ  العدكخية، فالتصػع يحتاج إلى إذف الػالج، أما الخجمة اإللدامية فبل تحتاج، الجياد العيشي

 الػالج، تخؾ الجياد الِكفائي مغ أجميسا، أو اإلقجاـ عميو فبإذنيسا. 

 يجػز تخؾ الرالة الشافمة مغ أجل إجابة الػالجيغ: -3

تحجثشا في الجرس الساضي عغ إجابة األـُ في الربلة، فإذا أمكشظ أف تعيج الربلة وكانت في حاجٍة إليظ ال 
 يا. عميظ أف تجع الربلة مغ أجم

 كساؿ شاعات سيجنا أبي بكخ الرجيق رضي هللا عشو:

 في الرحيح عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، أف رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ يػمًا:
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يق: أنا، قاؿ: " فسغ َتِبع مشكع اليـػ جشازة " ؟ قاؿ أبػ  جِّ )) " مغ أصبَح مشكع اليـػ صائسًا " ؟ قاؿ أبػ بكخ الرِّ
ؿ: " َفَسْغ أشعع مشكع اليػـَ ِمْدِكيشًا " ؟ قاؿ أبػ بكخ: أنا، قاؿ: " فسغ عاد مشكع اليـػ مخيزًا " ؟ قاؿ بكخ: أنا، قا

 أبػ بكخ: أنا، قاؿ رسػُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " ما اْجَتَسْعَغ في رجل إال دخل الجشة " (( 

 حجيث صحيح، أخخجو مدمع

 يعشي سيجنا الرجيق كاف سباقًا ؛ في بخ الػالجيغ، وفي إشعاـ الصعاـ، وفي رد الدبلـ، وفي تذيع الجشازة.. 

 بخ الػالجيغ مغ صفات األنبياء:

 ال تشدػا أف هللا عّد وجل نػَّه باألنبياء الكخاـ وبِخىع بآباءىع، فقاؿ متكمسًا عغ سيجنا يحيى:

 ﴿ َوَبّخًا ِبَػاِلَجْيِو َوَلْع َيُكْغ َجبَّارًا َعِرّيًا ﴾ 

 (24)سػرة مخيع، آية 

 وعغ سيجنا عيدى:

 ﴿ َوَبّخًا ِبَػاِلَجِتي َوَلْع َيْجَعْمِشي َجبَّارًا َشِقّيًا ﴾ 

 سػرة مخيع ( 31) آية 

 وعغ سيجنا يػسف:

 ﴿ َوَرَفَع َأَبَػْيِو َعَمى اْلَعْخِش ﴾ 

 ( 233 ) سػرة يػسف: آية

 وعغ سيجنا إسساعيل: 

اِبِخيَغ ﴾ ُ ِمَغ الرَّ  ﴿ َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُخ َسَتِجُجِني ِإْف َشاَء َّللَّ

 سػرة الرافات ( 231) آية 
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تخوؼ بعس الكتب ػ مغ باب التفريبلت ػ أف سيجنا إسساعيل عميو الدبلـ قاؿ: " يا أبت إذا أردت ذبحي، فاشجد 
وثاقي لئبل يريبظ شيٌء مغ دمي فيشقز أجخؼ، وإف السػت لذجيج وال آمغ أف أضصخب عشجه إذا وججُت مدو، 

مى وجيي، فإني أخذى إف أنت نطخت فاشحح شفختظ حتى ُتجيد عمّي، فإذا أنت أضجعتشي لتحبحشي فاكببشي ع
إلى وجيي أف تأخحؾ الخقة فتحػؿ بيشظ وبيغ أمخ ربظ، وإف رأيت أف تخّد قسيري إلى ُأمي، فإنو عدى أف يكػف 

 أسمى ليا عشي فافعل، قاؿ إبخاىيع: نعع العػف يا بشي أنت عمى أمخ هللا. 

 نو ىع بالتشفيح، فتمو لمجبيغ ليحبحو فشػدؼ:ما ىحا االبغ ؟.. ِنعع العػف يا بشي أنت عمى أمخ هللا، ثع إ

ْؤَيا ِإنَّا َكَحِلَظ َنْجِدي اْلُسْحِدِشيَغ ﴾ ْقَت الخُّ  ﴿ َوَناَدْيَشاُه َأْف َيا ِإْبَخاِىيُع )*( َقْج َصجَّ

 سػرة الرافات ( 234،235) آية 

 وافُتجَؼ بكبٍر عطيع، وججه إبخاىيع عمى مقخبٍة مشو فحبحو.

القزية سيمة، ُافتجؼ بكبٍر عطيع، ىحا متى عخفتو أنت ؟ بعج أف ُافتجؼ، أما حيشسا أمخه  يعشي نحغ جسيعًا نخػ 
 هللا بحبح ابشو ىل كاف يعمع أف ىشاؾ حل ليحه السذكمة ؟ 

 ﴿ ِإفَّ َىَحا َلُيَػ اْلَباَلُء اْلُسِبيُغ ﴾

 سػرة الرافات (  236) آية 

 اآلثار الصيبة لبخ الػالجيغ:

 مشيا:

 هللا ببخ الػالجيغ يشجي مغ الكخوب:االلتجاء إلى 

الشبي عميو الربلة والدبلـ في الحجيث الرحيح الستفق عميو ػ أؼ اتفق عميو الذيخاف،البخارؼ ومدمع، وىحا 
أعمى مدتػػ مغ األحاديث الرحيحة ػ عغ أبي عبج الخحسغ عبج هللا بغ عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشيسا قاؿ: 

 ميو وسمَّع يقػؿ:سسعت رسػؿ هللا صمَّى هللا ع
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)) انصمَق ثالثُة َنَفخ مسغ كاف قبمكع، حتى آواىع السبيُت ِإلى غار، فجخمػه، فانحجرْت َصخَخة مغ الجبل، فَدجت 
 عمييع الغاَر، فقالػا: ِإنو ال ُيشجيكع مغ ىحه الرخخة ِإال أف َتْجُعػا هللا برالح أعسالكع.. (( 

الح لو شبح خصخ، أو الح لو شبح مريبة، كسخض ُعزاؿ ال  كل واحج مشا وقع في مذكمة أو في ورشة، أو
سسح هللا، أو دمار لمساؿ فجأًة، إذا وقع أحج في مذكمة كبيخة ججًا، ال يشاـ ليا الميل، فالُدشة الشبػية أف تجعػ هللا 

 برالح عسمظ.

ي: " إنشي خخجت ِلَتػؼ حجثشي رجل كاف مغ تجار األغشاـ التقيت بو وكاف عسخه يديج عمى التدعيغ عامًا، وقاؿ ل
مغ الفحز الصبي فكانت الشتيجة سميسة مائة بالسائة "، أؼ أنو ال يذكػ شيئًا وىػ في التدعيغ، وقج أقدع لي أنو 
ال يعخؼ الحخاـ بكل أنػاعو، وكاف بارًا بػالجيو، فقاؿ لي: " كشت في البادية مخًة، وامخأة راودتو عغ نفدو، فقاؿ: 

سيغ، واشتخػ قصيعًا مغ الغشع وسار بو، فأدركيع العصر إلى درجٍة أنو وأغشامو أصبحػا إني أخاؼ هللا رب العال
عمى وشظ السػت، فقاؿ: يا رب إف كشت تعمع أنشي عففت عغ ىحه السخأة خػفًا مشظ ففخج عشا. ىحه سشة، يعشي 

، عصر شجيج، مخض إذا أحب هللا عّد وجل أف يستحغ إندانًا، وضعو في ورشة، أو في مذكمة.. الصخيق انقصع
شجيج، مذكمة كبيخة، شبح إتبلؼ الساؿ كمو، فعميو أف يجعػ هللا برالح عسمو، يا رب إف كشت تعمع أنشي فعمت 

 ىحا العسل مغ أجمظ وخالرًا لظ ال أبتغي بو شيئًا فأنقحني مغ ىحه الػرشة، ىحه ىي الدشة. 

 ال َأْغُبُق قبميسا أىال وال ماال.. ((  )) قاؿ رجل مشيع: الميع كاف لي أبػاف شيخاِف كبيخاف، وكشتُ 

 الغبػؽ: معشاه شخب الحميب مداًء 

 )) فشَأى بي شمُب َشَجخ يػمًا، فمع َأُرْح عمييسا حتى ناما.. (( 

 أؼ عجت إلى البيت فإذا ىسا نائساف 

، َفَمِبْثُت والَقَجُح عمى يجي )) َفَحَمْبُت ليا َغبػَقُيسا، فػججتيسا نائسيغ، فَكِخىُت َأف َأْغُبَق قبميسا أىال أو ماال
 أنتطخ استيقاضيسا، حتى َبَخَؽ الَفْجخ.. (( 

 ال يذخب قبميسا حتى استيقطا مغ نػميسا
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)) فاستيقطا، فذِخبا َغبػَقُيسا، الميع إف كشُت فعمُت ذلظ ابتغاَء وجيظ، ففخِّج عشا ما نحغ فيو مغ ىحه الرخخة، 
 فانفَخَجْت شيئًا ال يدتصيعػف الخخوج.. (( 

 لكشيا تدحدحت 

، فأرُدُتيا عمى نفديا، وامتشعت )) قاؿ الشبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ اآلخخ: الميع كانت لي ابشُة عّع، كانت أحبَّ الشاس ِإليَّ 
 مشي، حتى َأَلسََّت بيا َسَشة مغ الدشيغ.. (( 

 أؼ: فقٌخ شجيج 

)) فجاءتشي، فأعصيُتيا عذخيغ ومائَة ديشار، عمى أف ُتَخمَِّي بيشي وبيغ نفديا، ففعمت، حتى ِإذا َقَجْرُت عمييا، 
، قالت: ال ُأِحلُّ َلَظ َأف َتُفسَّ الَخاَتَع ِإال ِبحقِّو ْجُت مغ الػقػع عمييا، فانرخفُت عشيا وىي أحبُّ الشاس ِإليَّ ، فتَحخَّ

وتخكُت الحىب الحي أعصيتيا، الميع ِإف كشُت فعمُت ذلظ ابتغاَء وجيظ فاْفُخج عشا ما نحغ فيو، فانفَخَجِت الرخخة، 
 غيخ أنيع ال يدتصيعػف الخخوج مشيا (( 

وذىب، )) قاؿ الشبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: وقاؿ الثالث: الميع استَأَجْخُت ُأَجَخاَء، وأعصيُتيع أجَخىع، غيخ َرُجل واحج، َتخَؾ الحي لو 
َفَثسَّخُت َأْجَخُه حتى َكُثَخْت مشو األمػاؿ، فجاءني بعج حيغ، فقاؿ: يا عبج هللا، َأدِّ ِإليَّ أجخي، فقمت: كلُّ ما تخى مغ 

ِخَؾ، مغ اإِلبل والبقخ، والغشع، والخقيق، فقاؿ: يا عبج هللا، ال تدتيدُئ بي، فقمُت: ِإني ال أستيدُئ بظ، فأخحه َأجْ 
كمَّو، فاْستاقو، فمع يتخْؾ مشو شيئًا، الميع فإف كشُت فعمُت ذلظ ابتغاَء وجيظ فاْفُخج عشا ما نحغ فيو، فانفخجِت 

 الرخخة، فخخجػا يسذػف (( 

 جو البخارؼ ومدمع وأبػ داودحجيث صحيح، أخخ 

 يعشي إذا اإلنداف وقع في شجة، فعميو أف يجعػ هللا برالح عسمو. 
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 دعػة األب البشو، دعػة مدتجابة:

 وعغ أبي ىخيخة عغ الشبي عميو الربلة والدبلـ قاؿ:

: َدعَػُة السطُمػـِ، وَدعػُة الُسَداِفِخ وَدعػُة الَػاِلِج عمى الػل  ج (( )) َثالُث َدَعَػاٍت ُمْدَتَجاباٌت، ال َشظَّ في إجاَبِتيغَّ

 حجيث حدغ، أخخجو التخمحؼ

 وفي األثخ: 

، ورجٌل يجعػ  )) أربعٌة دعػتيع مدتجابة، اإلماـ العادؿ، والخجل يجعػ ألخيو بطيخ الغيب، ودعػة السطمـػ
 لػلجه (( 

 بخ الػالجيغ سبب لسغفخة الحنػب، وزيادة في العسخ و الخزؽ:

 عغ عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا، قاؿ: 

 أذنبت ذنبا كبيخًا، فيل لي مغ تػبة، فقاؿ لو رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ألظ والجاف )) أتى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص رجل فقاؿ يا رسػؿ هللا
 ؟ قاؿ: ال، قاؿ ألظ خالة ؟ قاؿ: نعع قاؿ فبخىا إذًا (( 

 حجيث صحيح، أخخجو التخمحؼ واإلماـ أحسج وابغ حباف والحاكع 

.وىحا حجيث لصيف، يعشي إذا كاف إنداف تػفيت أمو ولو خالة فاإلح  داف إلى الخالة بسثابة اإلحداف إلى األـُ
 عغ أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ))مغ سخه أف يسج لو في عسخه ويداد في رزقو فميبخ والجيو وليرل رحسو (( 

 حجيث أخخجو أحسج في مدشجه، ورجالو رجاؿ الرحيح
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 وقاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) مغ بخ والجيو شػبى لو، زاد هللا في عسخه (( 

 حجيث صحيح اإلسشاد، أخخجو الحاكع في مدتجركو

 وعغ ثػباف رضي هللا عشو ف قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) ال يخد القجر إال الجعاء، وال يديج في العسخ إال البخ، وإف الخجل ليحـخ الخزؽ بالحنب يريبو (( 

 حجيث صحيح اإلسشاد، أخخجو التخمحؼ وابغ ماجة وابغ حباف والحاكع 

 ثبلثة أحاديث عغ أف بخ الػالجيغ يديج في العسخ وفي الخزؽ. 

 بذارة لمسقّرخيغ كي يتجاركػا:

 ورد في األثخ: 

)) إف العبج ليسػت والجاه أو أحجىسا وإنو ليسا لعاؽ 
فال يداؿ يجعػ ليسا ويدتغفخ ليسا حتى يكتبو هللا 

 بارًا (( 

ىحه بذارة، فمػ أف أبًا مات غاضبًا عمى ابشو، فيحا 
االبغ العاؽ دعا لػالجيو واستغفخ ليسا وفعل األعساؿ 
ػه الرالحة مغ أجميسا، ربسا كتبو هللا بارًا ولػ مات أب
 غاضبًا عميو، والشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ:

)) إف هللا عد وجل ليخفع الجرجة لمعبج الرالح في الجشة فيقػؿ: يا رب أنى لي ىحه ؟ فيقػؿ: باستغفار ولجؾ 
 لظ (( 

 حجيث رجالو رجاؿ الرحيح غيخ واحج وقج وثق، أخخجو الصبخاني واإلماـ أحسج عغ أبي ىخيخة 
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 وفي األثخ: 

 زار قبخ أبػيو أو أحجىسا في كل جسعة غفخ هللا لو وُكتب بارًا ((  )) مغ

 

 بعس القرز الستعمقة بسػضػع بخ الػالجيغ:

 بقي عميشا بعس القرز الستعمقة بيحا السػضػع: 

 كسا تجيغ تجاف: -1

قيل: كاف رجل يصعع والجه الُسدغ شعامًا في إناٍء مغ الخذب ػ اآلف يػجج كأس مغ البمػر وكأس مغ اإلستالذ، 
فيخيج الػالج كأس مغ الساء فيعصيو ابشو كأس اإلستالذ ألنيا ال تشكدخ ػ فكاف ىحا الخجل يصعع والجه الُسدغ في 

رغيخ سأؿ أباه: لساذا تصعع ججؼ في ىحا اإلناء الحؼ إناٍء مغ الخذب، فدألو ولجه عغ الدبب في ىحا، االبغ ال
ىػ مغ الخذب ؟ فقاؿ لو: ألنشي إذا أشعستو في إناٍء صيشٍي أو مغ الدجاج كدخه، فقاؿ لو ابشو: إذًا يا أبت 
سأحتفع لظ بيحا اإلناء الخذبي حتى ُأقجـ لظ شعامظ فيو عشجما تكػف في سغ ججؼ، فعشج ذلظ انتبو الػالج وأدرؾ 

 يفعمو اآلف مع والجه سيفعمو ابشو معو، وتاب إلى هللا مغ ىحا الحنب.  أف ما

أقل استيانة أحيانًا تييغ األب، كأف يقجـ لو فشجانًا فيو عيب، ويقػؿ: خح اشخب بميجة الستحمخ، أو كأس متدخة 
 فيحدف األب، والشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 نداؤكع (( )) بخوا آباءكع تبخكع أبشاؤكع، وعفػا تعف 

 حجيث أخخجو الصبخاني في األوسط ورجالو رجاؿ الرحيح عغ عبج هللا بغ عسخ 

 يذتكي أمو ويشدى فزميا: -2

 قيل: إف رجبًل شكا إلى نبي سػء خمق أمو، فقاؿ:



 Page 768  حق األب عمى االبغ أال يعقو( : 2-2الباب الثالث : الفصل األول : الذرس )

)) لع تكغ ُأمظ سيئة الخمق حيغ أرضعتظ حػليغ كامميغ ؟ ولع تكغ سيئة الخمق حيغ أسيختيا الميل، ولع تكغ 
 خمق حيغ رعتظ، لقج جازيتيا بيحا ؟ (( سيئة ال

 ىحا الحؼ يحـ والجيو ليذ مؤمشًا. 

 الػلج ممظ ألبيو: -3

ولج اشتكى إلى الشبي عميو الربلة والدبلـ أباه وأنو يأخح مالو فجعا بو فإذا ىػ شيٌخ يتػكأ عمى عرا فدألو، 
اف فقيخًا وأنا غشي، فكشت ال أمشعو شيئًا مغ فمعمو قاؿ: يا رسػؿ هللا إف ابشي وىػ صغيخ كاف ضعيفًا وأنا قػؼ، وك

مالي، واليـػ أنا ضعيٌف وىػ قػؼ، وأنا فقيٌخ وىػ غشي يبخل عمي بسالو، فبكى الشبي عميو الربلة والدبلـ وقاؿ 
 لمػلج:

 )) أنت ومالظ ألبيظ (( 

 مغ حجيث صحيح،أخخجو ابغ ماجة عغ جابخ بغ عبج هللا 

 آداب بعس البخرة: -4

بغ ذر: كيف كاف بّخ ابشظ ؟ قاؿ: " ما مذيت نيارًا إال ومذى خمفي، وال ليبًل إال مذى أمامي، وال ػ قيل لعسخ 
 رقى سصحًا وأنا تحتو ".

ػ قيل لعمي بغ الحديغ: أنت مغ أبخ الشاس بأمظ، ولكغ لساذا ال تأكل معيا ؟ قاؿ: " وهللا أخاؼ أف تستج يجؼ 
 عققتيا ".إلى ما قج سبقت عيشيا إليو فأكػف قج 

يعشي: قصعة مغ المحع في الرحغ وىي عيشيا عمى ىحه القصعة،فإف أكمتيا أنا أكػف قج عققتيا... كانػا إلى ىحا 
 السدتػػ.

أبػ يديج البدصامي رحسو هللا قاؿ: " كشت ابغ عذخيغ سشة، فجعتشي ُأمي لتسخيزيا ذات ليمة فأجبتيا، فجعمت 
ج يجىا بي جؼ، وأقخأ ) قل ىػ هللا أحج ( فخجرت يجؼ، فكجت أفقج قػة اليج، فقمت: يجؼ تحت رأسيا، واألخخػ أمدِّ

 اليج لي وحق الػالجة هلل ".
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 ىحا مغ بخه أُلمو. 

 تخجػ ىي حياتظ، وتخجػ أنت مػتيا: -5

ورجل قاؿ لديجنا عسخ: " إني أخجـ ُأمي كسا كانت تخجمشي في الرغخ فيل قست بحقيا ؟ فقاؿ: ال، إنيا كانت 
تسشى لظ الحياة، وأنت تخجميا وأنت تتسشى ليا السػت ". وبعبارة أخخػ أو ميحبة: ) أف يخفف هللا تخجمظ وىي ت
 عشيا (.

 األـ الرابخة السحتدبة: -6

َب  ، فبمغشي أنو ندؿ بو السػت وإذا ُأـ عجػز كبيخة جعمت تشطخ إليو حتى ُغسِّس وعرِّ كاف رجٌل يجمذ إليَّ
قج كشت بشا بارًا، وعميشا شفػقًا رزقشا هللا عميظ الربخ، فقج كشت تصيل القياـ وُسّجي، فقالت: رحسظ هللا يا بشي ل

وتكثخ الرياـ، فبل حَخَمَظ هللا ما أممت مغ رحستو، وأحدغ عشظ العداء، ثع نطخت إلّي وقالت: لػ بقي أحٌج ألحج 
 لبقي الشبي عميو الربلة والدبلـ ألمتو.

ثخ: " رجعػا وتخكػؾ وفي التخاب دفشػؾ، ولػ بقػا معظ ما نفعػؾ، كل حاٍؿ يدوؿ، لحلظ يقاؿ لمسيت كسا في األ
 ولع يبق لظ إال أنا، وأنا الحي الحؼ ال يسػت ". 

 وأخيخًا:

مغ خبلؿ ىحه اآليات واألحاديث والتعميقات واألحكاـ الفقيية والقرز يتبيغ لشا أف بخ الػالجيغ باٌب كبيخ مغ 
 أبػاب الجشة.

 )) َرغع أنف رجل أدرؾ عشجه أبػاه الِكَبخ فمع ُيْجِخاله الجشة. قاؿ الخاوي: وأضشو قاؿ: أو أحجىسا (( 

 مغ حجيث صحيح، أخخجو التخمحؼ 
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فسغ كاف لو أب عمى قيج الحياة أو أـ، أو مغ كاف لو أب وأـ، فميغتشع ىحه الفخصة، ألف هللا عّد وجل أمخنا أف 
 ىحا األمخ بعبادتو..نحدغ إلى الػالجيغ وقخف 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفرل الثاني : حقػؽ األبشاء عمى اآلباء
 األـ واالسع والتعميع ( : حق االبغ عمى األب اختيار 4 - 2الجرس ) 

 ( : حق االبغ عمى األب تأديبو باآلداب اإلسبلمية 4 - 1الجرس ) 

 ( : حق االبغ عمى األب تعميسو لمقخآف وإشعامو الصعاـ الحبلؿ 4 - 3الجرس ) 

 ( : حق االبغ عمى األب العجؿ بيشو وبيغ أخػتو 4 - 4الجرس ) 
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 : حقػؽ األبشاء عمى اآلباءالفرل الثاني 

 ( : حق االبغ عمى األب اختيار األـ واالسع والتعميع 4 - 1الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

شا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعم
 الرالحيغ. 

 حقػؽ األبشاء عمى اآلباء : 

أييا األخػة السؤمشػف, في الجرس الساضي أنييشا بفزل هللا عدَّ وجل حقػؽ اآلباء عمى األبشاء، وىا نحغ أوالء 
ػ حقػؽ األبشاء عمى اآلباء ، ألف كل حٍق يقابمو في ىحا الجرس نشتقل إلى مػضػٍع آخخ متسٍَّع لؤلوؿ, أال وى

واجب، وكل واجٍب يقابمو حق، فسا داـ لآلباء حقػٌؽ عمى األبشاء، ال بجَّ مغ أف يكػف لؤلبشاء حقػٌؽ عمى اآلباء، 
 والحجيث الذخيف الحؼ تعخفػنو جسيعًا: 

 ))رحع هللا والجًا أعاف ولجه عمى بّخِه((

ة، وحقػؽ الدوجة مػضػع حقػؽ الدوج عمى الدوج
عمى الدوج، ومػضػع حقػؽ اآلباء عمى األبشاء، 
وحقػؽ األبشاء عمى اآلباء، ىحه مػضػعاٌت دقيقٌة 
ججًا، ألنو ما مغ واحٍج مغ األخػة الحاضخيغ إال 
يت ما عميظ مغ  و ىحه السػضػعات، فإذا أدَّ وتسدُّ
حقػؽ صار الصخيق إلى هللا سالكًا، وإذا كاف ىشاؾ 

جاوزٌة، أو جشػٌح، أو مخالفٌة، أو إساءٌة تقريٌخ، أو م
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كانت ىحه األعساؿ حجابًا بيغ العبج وبيغ ربو، والحجيث الحؼ تعخفػنو أيزًا جسيعًا, ىػ أف اإلنداف قج يدتحق 
 الشار يـػ القيامة, فيقف بيغ يجؼ هللا عدَّ وجل ويقػؿ: 

دِخل أبي قبمي(( ُُ  ))يا رب ال أدخل الشار حتى ًأ

عتو أمو الجاىمة عمى ذلظ، وكبخ وارتكب جخيسًة, استحقَّ عمييا  وىحا الصفل الحؼ شبَّ عمى االنحخاؼ، وشجَّ
, فمسا جيء لو بأمو, -ىكحا الرحيح أكثخىع يقػؿ : أف يمتقي بأمو-اإلعجاـ، ُقَبْيَل إعجامو شمب أف يمتقي أمو 

و وقصعو،  عًا لي عمى الجخائع ما قاؿ: مجؼ لدانظ كي أقبِّمو, مجَّت لدانيا فعزَّ وقاؿ: لػ لع يكغ ىحا المداف مذجِّ
 فقجت حياتي: 

 .إىساؿ تخبية البشيَغ جشايٌة عادت عمى اآلباِء بالػيبلِت 

 إذًا: الحجيث الشبػؼ الذخيف: 

 ))رحع هللا والجًا أعاف ولجه عمى بّخِه((

 ىػ عشػاف ىحا السػضػع: حقػؽ األبشاء عمى اآلباء. 

 ؟ ما ىي ىحه الحقػؽ 

 أف يحدغ األب اختيار الدوجة :-1

, جاء رجٌل إلى أميخ السؤمشيغ  يا أييا األخػة األكاـر
يذكػ إليو عقػؽ  -رضي هللا عشو-عسخ بغ الخصَّاب 

رضي هللا -ابشو، فأحزخ سيجنا عسخ بغ الخصَّاب 
ابشو, وأنَّبو عمى عقػقو ألبيو, فقاؿ االبغ: يا  -عشو

أميخ السؤمشيغ, أليذ لمػلج حقػٌؽ عمى أبيو؟ قاؿ: 
يا أميخ السؤمشيغ؟ قاؿ: أف يشتقي  بمى, فقاؿ: فسا ىي

 -القخآف–أمو، وأف يحدغ اسسو، وأف يعمِّسو الكتاب 
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فقاؿ االبغ: يا أميخ السؤمشيغ, إنو لع يفعل شيئًا مغ ذلظ، أما أمي فإنيا زنجيٌة كانت لسجػسي، وقج سساني ُجْعبًل 
إلى الخجل, وقاؿ لو: أجئت تذكػ  ولع يعمسشي مغ الكتاب حخفًا واحجًا, فالتفت أميخ السؤمشيغ -أؼ خشفداء-

 عقػؽ ابشظ؟ لقج عققتو قبل أف يعقَّظ، وأسأت إليو قبل أف يديء إليظ.

ىحا الشز أف يشتقي أمو، وأف يحدغ اسسو، وأف يعمِّسو القخآف، فإذا أىسل األب ىحه األشياء, يكػف قج َعقَّ ابشو 
 االبغ إلى أبيو. قبل أف يعقَّو ابشو، ويكػف األب قج أساء إليو قبل أف يديء

فأوؿ واجٍب عمى اآلباء تجاه األبشاء: أف يحدغ األب اختيار الدوجة، إف ىحا الػاجب يدبق وجػد الػلج، الػاجب 
 األوؿ بل ىػ أخصخ واجب إنو يدبق وجػد الػلج، وىػ: أف يحدغ اختيار أمو. 

 صفات الدوجة الرالحة : 

 يقػؿ:  -عميو الربلة والدبلـ-الشبي 

ة أفادىا السخء السدمع بعج إسالمو امخأة صالحة, تدخه إذا نطخ إلييا، وتصيعو إذا أمخىا، وتحفطو في ))خيخ فائج
 غيبتو في مالو ونفديا((

 فأثسغ شيٍء أف تحدغ اختيار الدوجة، يشبغي أف تكػف الدوجة صالحة: 

 مالو ونفديا((وتصيعو إذا أمخىا، وتحفطو في غيبتو في  -أي أنيا نطيفة-))تدخُّه إذا نطخ إلييا 

 قاؿ:  -رضي هللا عشو-وفي حجيٍث آخخ: عغ أبي ىخيخة 

 ))يا رسػؿ هللا, َأيُّ الشَِّداِء َخْيٌخ؟ َقاَؿ: الَِّتي َتُدخُُّه ِإَذا َنَطَخ((

في ىحا الحجيث ليذ فيو كمسة إلييا؛ أؼ إذا نطخ إلى غخفة الشـػ تدخه، مشطَّسة ومختَّبة والسبلءة نطيفة، وإذا نطخ 
السصبخ تدخُّه، وإذا نطخ إلى أوالده تدخُّه، وإذا نطخ إلى البيت إجسااًل تدخُّه، أؼ أنيا تقـػ بػاجبيا خيخ قياـ، إلى 

ل زوجيا.  أؼ تحدغ تبعُّ
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 يقػؿ:  -عميو الربلة والدبلـ كسا تعخفػف -والشبي 

 جؿ ذلظ كمو(())اعمسي أيتيا السخأة, وأعمسي مغ وراءؾ مغ الشداء: أف حدغ تبعل إحجاكغ لدوجيا يع

 يعشي الجياد في سبيل هللا. 

 ))تدخه إذا نطخ، وال تعريو إذا أمخ، وال تخالفو بسا يكخه في نفديا ومالو((

ىحه صفات الدوجة الرالحة، ألف اختيار الدوجة الرالحة أوؿ واجٍب عمى اآلباء تجاه األبشاء الحيغ سػؼ يأتػف 
 إلى الجنيا.

 قاؿ:  -رضي هللا عشو-وفي حجيٍث آخخ: عغ أبي سعيٍج الخجرؼ 

))قاؿ عميو الرالة والدالـ : تشكح السخأة عمى إحجى خراؿ؛ لجساليا، وماليا، وُخُمقيا، وديشيا, فعميظ بحات 
 الجيغ والخمق تخبت يسيشظ((

 ]أخخجو أحسج في مدشجه[

 البخارؼ ومدمع، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ :  ، رواه -عميو الربلة والدبلـ-وفي حجيٍث آخخ: عغ الشبي 

 ))تشكح السخأة ألربع؛ لساليا، ولخمقيا، ولجساليا، ولجيشيا, فاضفخ بحات الجيغ تخبت يجاؾ((

أؼ إف لع تفعل ما نمت إال الُتخاب، والتخاب شيٌء ال قيسة لو إشبلقًا، إذا جيجت، وتحسَّدت ، وانقززت، 
 ؿ: تخبت يسيشظ؛ أؼ لغ تأخح شيئًا، لع تشل شيئًا، لع تفمح في ىحا الدواج.وأمدكت بذيء فإذا ىػ تخاب، يقا

 العمساء قالػا: يدتحب أف تختار امخأة تدخُّؾ إذا نطخت إلييا.
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ىحا مغ الدشة، لكغ العمساء أيزًا, ومشيع الساوردؼ 
يقػؿ: كخه العمساء أف يختار اإلنداف امخأًة ذات 

أقرى الحجود، فإنيا جساٍؿ بارع, ألنيا متعبٌة إلى 
تدىػ بجساليا، وتحب أف يشطخ الشاس إلييا، وربَّسا 
تعانج زوجيا، وربَّسا تتفمَّت مغ أوامخ الذخع تفمُّت 

 البعيخ.

 

لحلظ ىحا رأؼ بعس العمساء: أنو يجب أف تختار زوجًة تدخؾ إذا نطخت إلييا، أما أف تختارىا فائقًة فائقًة, فيحا 
 لتي ال حرخ ليا.ربسا عاد عميظ بالستاعب ا

 في حجيث آخخ: يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 ))مغ تدوَّج السخأة لجساليا أذلَّو هللا.

ىي تدىػ عميو بجساليا, وىػ يتراغخ أماـ ىحا الجساؿ، فكأنيا ىي اآلمخة الشاىية، وكأنيا ىي الَقيِّسة، وكأف ليا -
 :-الِقػامة، لحلظ

  -أؼ لجساليا فقط-مغ تدوَّج السخأة لجساليا أذلَّو هللا 

 ومغ تدوَّجيا لساليا أفقخه هللا، ومغ تدوجيا لحدبيا زاده هللا دناءًة, فعميظ بحات الجيغ تخبت يجاؾ((

وجل  لكغ لػ أنظ تدوجت امخأًة غشيَّة, وشابت لظ عغ بعس ماليا، فيحا يأكمو الدوج ىشيئًا مخيئًا، كسا قاؿ هللا عدَّ 
 في القخآف الكخيع : 

 ﴿َفِإْف ِشْبَغ َلُكْع َعْغ َشْيٍء ِمْشُو َنْفدًا َفُكُمػُه َىِشيئًا َمِخيئًا﴾

 [4اآلية:  ]سػرة الشداء 
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 يقػؿ:  -عميو الربلة والدبلـ-والشبي 

 ))إياكع وخزخاء الجمغ.
َمغ جسع ِدْمَشة وىي السدبمة، وخزخاء الجمغ أحيانًا تشبت نبتٌة في - ىحه القسامة، فإذا ىي نزخة، ألنيا كميا الجِّ

 : -خزخاء الجمغ، قاؿ عميو الرالة والدالـ -عميو الرالة والدالـ-سساد، ىحه سسَّاىا الشبي 
 إياكع وخزخاء الجمغ، فقيل: وما خزخاء الجمغ؟ قاؿ: السخأة الحدشاء في السشبت الدػء((

شة، متفمِّتة، الجػ العائمي جػ مخيس، الجػ العائمي جػ غيخ البيئة سيِّئة، البيئة غيخ إسبلميَّة، البيئة غيخ ديِّ 
 صحي، الذاعخ الحكيع قاؿ:

 .ليذ الجساؿ بأثػاٍب ُتديششا إف الجساؿ جساؿ العمع واألدِب 

 :  -عميو الربلة والدبلـ-حجيٌث آخخ: رواه سيجنا أنٌذ, عغ الشبي 

لساليا لع يدده هللا إال فقخًا، ومغ تدوجيا لحدبيا لع  ))مغ تدوج امخأة لعدىا لع يدده هللا إال ذاًل، ومغ تدوجيا
يدده هللا إال دناءة، ومغ تدوج امخأة لع يخد بيا إال أف يغس برخه, ويحرغ فخجو, أو يرل رحسو, بارؾ هللا لو 

 فييا وبارؾ ليا فيو((

 كاف إذا حزخ عقج ِقخاف, يقػؿ:  -عميو الربلة والدبلـ-والشبي 

 كسا وفيكسا(())بارؾ هللا لكسا وعمي

 قاؿ:  -رضي هللا عشو-وعغ عبج هللا بغ عسخ 

 ))قاؿ عميو الرالة والدالـ: ال تدوجػا الشداء لحدشيغ((

فإذا ُذكخت كمسة ُحدغ أو جساؿ, السقرػد الجساؿ وحجه؛ أؼ أنظ آثخت الجساؿ عمى الجيغ، ىشاؾ رقٌَّة في الجيغ 
ٌؽ في الجساؿ، آثخت الجساؿ عمى األخبلؽ،  ٌؽ في الجساؿ, وتفػُّ ىشاؾ شخاسٌة في األخبلؽ، ورقٌة في الجيغ، وتفػُّ

كمسة الجساؿ أو الُحدغ, فالسقرػد بو مغ آثخه عمى  -عميو الربلة والدبلـ-فاألمخ فيو نحر الّدخ، إذا ذكخ الشبي 
 بعس الذخوط األخخػ.
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الخابع  -الساؿ–الغشى  يقػلػف: إف واحجًا وضع عذخة شخوط: أوؿ شخط الجساؿ، ثاني شخط الكساؿ، الثالث
الحدب، الخامذ الشدب، الدادس الثقافة، الدابع إلى أف صاروا عذخة ، أرسل والجتو فمع يجج، فتخمَّى عغ شخط، 
عسل جػلة ثانية بعج سشة فمع يجج فتخمى عغ شخط ثاٍف، عسل جػلة ثالثة فمع يجج فتخمى عغ شخط ثالث، بعج 

 عثخ عمى امخأٍة تخضى بو، فعمى السخء أال يعقِّج األمػر كثيخًا. عذخ سشػات بقي عمى شخٍط واحج: وىػ أف ي

 ))ال تدوجػا الشداء لحدشيغ فعدى حدشيغ أف يخدييغ .

أؼ جسيمة وجاىمة، حدشيا يخدييا، يجعميا تدتعمي عميو، ال يحتسميا زوجيا فيصمِّقيا، وىحا يحرل دائسًا، -
 :-عو، وقج ال يحتسل الدوج ىحا، فيكػف الفخاؽ والِذقاؽ، إذاً استعبلؤىا عمى زوجيا يحسميا عمى أف تكػف فطًَّة م

 ال تدوجػا الشداء لحدشيغ فعدى حدشيغ أف يخدييغ، وال تدوَّجػىغَّ ألمػاليغ فعدى أمػاليغ أف تصغييغ

  -الساؿ يصغي-

 سػداء ذات ديٍغ أفزل(( -أي أذنيا مذخومة-ولكغ تدوَّجػىغَّ عمى الجيغ، وألمة خخماء 

 ويشيى عغ التبتُّل نييًا شجيجًا، ويقػؿ :  -أؼ بالدواج-الربلة والدبلـ يأمخ بالباءة وكاف عميو 

 ))تدوجػا الػدود الػلػد, فإني مكاثخ بكع األمع يـػ القيامة((

 اختار لشا ىحيغ الذخشيغ: الػدود الػلػد. -عميو الربلة والدبلـ, وىػ سيج الخمق, وحبيب الحق-الشبي 
ج الخجل في السخأة مغ أف تكػف لئيسة، أو قاسية، أو متكبِّخة، أو ليا لداٌف سميط، أو أؼ ما مغ شبٍع أبغس عش

 مدتعمية.
 قاؿ:  -عميو الربلة والدبلـ-الشبي 

ألنيا إذا -الػلػد  -تحب زوجيا، تتحبَّب إليو، تخضيو، تؤثخه عمى كل شيء، ىحه الػدود-))تدوَّجػا الػدود 
 .-يت أندًا ولصفًا، ومحبًَّة واشتياقًا، ومتَّغ العالقة بيغ الدوجيغأنجبت لظ شفاًل, مأل ىحا الصفل الب

 تدوجػا الػدود الػلػد فإني مكاثخ بكع األنبياء يـػ القيامة((
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 وقاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 ))عميكع باألبكار، فإنيغ أعحب أفػاىا .

سخحـػ ما كاف يفعل ىحا، السخحـػ أؼ كبلميا لصيف, وليدت كمسا تحجثت بكمستيغ, قالت عغ زوجيا األوؿ: ال-
 .-ما كاف يفعل ىحا، وفي ىحا تشغيز لدوجيا الحالي

 وأنتق أرحاما، وأرضى باليديخ(( -أي كالميا لصيف-عميكع باألبكار، فإنيغ أعحب أفػاىا 

 ]أخخجو ابغ ماجو في سششو[

 ة. ىحا كمُّو مغ حقػؽ األبشاء عمى اآلباء، أؼ ليحدغ األب اختيار الدوجة الرالح

 ))الجنيا متاع وخيخ متاعيا السخأة الرالحة((

 ]أخخجو مدمع في الرحيح, والشدائي في سششو[

 الدواج سشة األنبياء : 

أال يتدوَّج، فقالت لو أختو حفرة: أؼ أخي ال تفعل، تدوَّج فإف ولج لظ ولج فساتػا  -رضي هللا عشو-أراد ابغ عسخ 
 : -عميو الربلة والدبلـ-كانػا لظ أجخًا، وإف عاشػا دعػا هللا عدَّ وجل لظ. لقػؿ الشبي 

َث: ِإال ِمْغ َصَجَقٍة َجاِرَيٍة, َأْو ِعْمٍع ُيْشَتَفُع ِبِو, َأْو َوَلٍج َصاِلٍح َيْجُعػ ))ِإَذا َماَت اإِلْنَداُف اْنَقَصَع َعْشُو َعَسُمُو ِإال ِمْغ َثال
 َلُو((
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 كميع تدوَّجػا، قاؿ هللا عدَّ وجل :  -صمػات هللا وسبلمو عمييع أجسعيغ-األنبياء الِعطاـ 

يًَّة﴾﴿َوَلَقْج َأْرَسْمَشا ُرُساًل ِمْغ َقْبِمَظ َوَجَعْمَشا َلُيْع َأْزوَ   اجًا َوُذرِّ

 [38]سػرة الخعج اآلية: 

األنبياء تدوَّجػا، الدواج ال يتعارض مع الجيغ بل ىػ 
 في خجمة الجيغ: 

ُ َجَعَل َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا َوَجَعَل َلُكْع ِمْغ  ﴿َوَّللَّ
َباِت﴾  َأْزَواِجُكْع َبِشيَغ َوَحَفَجًة َوَرَزَقُكْع ِمَغ الصَّيِّ

 [71]سػرة الشحل اآلية: 

 

 مغ فزل هللا عمى اإلنداف أف جعل لو زوجة، وجعل لو مشيا أبشاًء، ورزقيع مغ الصيِّبات.

 ىشاؾ أب ذكخ ألبشائو فزمو عمييع, فقاؿ: 

 .وأوؿ إحداني إليكع تخيُّخؼ لساججة األعخاؽ باٍد عفافيا 

 ىحا ىػ الحق األوؿ: حق ابشظ عميظ أف تحدغ اختيار أمو. 

 التعػذ با مغ الذيصاف قبل المقاء الدوجي :-2

ذ باهلل مغ الذيصاف قبل المقاء الدوجي.   اآلف الحق الثاني: التعػُّ

ألف في ىحا السػضػع أحاديث كثيخة, وردت عغ الشبي عميو الربلة والدبلـ، لكغ ىشاؾ سؤاؿ دقيق: كمَّسا سألشي 
ذت باهلل فمع   يحرل ما أريج؟ وأرد عميو قائبًل: ربشا عدَّ وجل قاؿ: سائل حػؿ التعػذ, قاؿ: إنشي تعػَّ
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ْيَصاِف َنْدٌغ َفاْسَتِعْح ِباَّللَِّ﴾  ﴿َوِإمَّا َيْشَدَغشََّظ ِمَغ الذَّ

 [36]سػرة فرمت اآلية: 

 يقػؿ لظ: استعحت باهلل ولع يحرل شيء، فسا ججوػ ىحه االستعاذة؟. 

 في الجػاب عغ ىحا نقػؿ: إف هللا سبحانو وتعالى يقػؿ في القخآف الكخيع : 

ْيَصاِف َنْدٌغ َفاْسَتِعْح ِباَّللَِّ ِإنَُّو َسِسيٌع َعِميٌع ﴾  ﴿َوِإمَّا َيْشَدَغشََّظ ِمَغ الذَّ

 [36]سػرة فرمت اآلية: 

أف االستعاذة بالمداف ال قيسة ليا، وال  الدسيع باستعاذتظ، والعميع لسا في قمبظ، استشبط العمساء مغ ىحه اآلية:
 تكفي، وال ججوػ مشيا، ما لع يكغ القمب في أعساقو متجيًا إلى هللا باالستعاذة، فمحلظ: 

ُصُجوِر ِفي  ﴿ُقْل َأُعػُذ ِبَخبِّ الشَّاِس * َمِمِظ الشَّاِس * ِإَلِو الشَّاِس * ِمْغ َشخِّ اْلَػْسَػاِس اْلَخشَّاِس * الَِّحي ُيَػْسِػُس 
 الشَّاِس * ِمَغ اْلِجشَِّة َوالشَّاِس﴾

 [6-2]سػرة الشاس اآلية: 

ال تقبل ىحه االستعاذة، وال ُتججؼ، وال تقصف ثسارىا, إال إذا كانت نابعًة مغ قمبظ، بالجليل: أف هللا  -قل أعػذ-
 سبحانو وتعالى ختع اآلية, فقاؿ: 

 ﴿ِإنَُّو َسِسيٌع َعِميٌع﴾

 [133 ]سػرة األعخاؼ اآلية:

سسيٌع ليحه االستعاذة, ولكغ يعمع أف قمبظ ليذ في مدتػاىا، فإذا اتجو اإلنداف إلى هللا عدَّ وجل بكميَّتو مدتعيحًا, 
 ال بجَّ مغ أف يشجيو مغ كل مكخوه، ىحا شيٌء ثابت. 

 هللا عدَّ وجل قاؿ : 
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ْيَصاُف ِإالَّ ُغُخورًا﴾﴿َوَشاِرْكُيْع ِفي اأْلَْمَػاِؿ َواأْلَواَلِد َوِعْجُىْع َوَما َيِعجُ   ُىُع الذَّ

 [64]سػرة اإلسخاء اآلية: 

فالسذاركة في األوالد: أف الدوج الحؼ يشدى أف يدتعيح باهلل قبل المقاء الدوجي، قج يذَخكو في ىحا المقاء الجغ، 
 وعشجئٍح يأتي االبغ شخيخًا مخيفًا، ىحا تفديخ بعس العمساء ليحه اآلية. 

-مغ شخٍؽ كثيخة  -رضي هللا عشيسا-فيسا روػ البخارؼ ومدمع، عغ ابغ عبَّاٍس  -الدبلـعميو الربلة و -الشبي 
 أنو قاؿ:  -أؼ صار ىحا حجيثًا متػاتخًا تػاتخًا معشػياً 

ْيصَ  ْيَصاَف, َوَجشِِّب الذَّ اَف َما َرَزْقَتَشا, َفُقِزَي َبْيَشُيَسا ))َلْػ َأفَّ َأَحَجُكْع ِإَذا َأَتى َأْىَمُو َقاَؿ: ِباْسِع َّللَِّ, المَُّيعَّ َجشِّْبَشا الذَّ
 َوَلٌج, َلْع َيُزخُُّه((

 أؼ الذيصاف لع يزخ ىحا الػلج. ىحا الحجيث واضح .

 اإلماـ الجاودؼ قاؿ: معشى لع يزخَّه؛ أؼ لع يفتشو عغ ديشو إلى الكفخ.

وليذ السخاد أف ىحا االبغ معرػـٌ عغ السعرية، فالقزية سيمة, إذا كاف الػاحج قج سسى, فيل يأتيو ولج صالح 
عاِلع جميل؟ ال, بل إف العمساء يقػلػف: ليذ معشى ىحا أنو يربح معرػمًا عغ السعرية، ولكغ لع يزخُّه 

 الذيصاف الخجيع قبل المقاء الدوجي. الذيصاف فييػؼ بو إلى الكفخ، إذا كاف قج استعاذ الدوج باهلل مغ 

الميمة ىشا، -وكمكع يعمع: أف اإلنداف إذا دخل بيتو ولع يدمِّع, قاؿ الذيصاف ألخػانو: أدركتع السبيت في ىحا البيت 
كحلظ وعشج العذاء، -فإذا جمذ إلى الصعاـ ولع يدِع, قاؿ الذيصاف ألخػانو : وأدركتع العذاء  -شػؿ الميل مذاكل

فإذا دخل ولع يدمِّع، وجمذ إلى الصعاـ ولع يدعِّ, قاؿ الذيصاف ألخػانو: أدركتع السبيت والعذاء  -الجساعةيذبع 
 معًا.

 أؼ أنكع الميمة نػمكع ىشا والعذاء كحلظ جاىد.

إذا إذًا خبلصة التػجيو الشبػؼ: أف اإلنداف عميو أف يدمِّع إذا دخل إلى بيتو قائبًل: الدبلـ عميكع، وعميو أف يدسي 
 أكل، عشجئٍح يجشبو هللا الذيصاف في عبلقاتو وفي شعامو. 
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 أف يتخيخ لو اسسًا ذكخًا كاف أو أنثى :-3

 الػاجب الحؼ يمي ىحا الػاجب ىػ :أف يتخيَّخ لو اسسًا حدشًا ذكخًا كاف أو أنثى .

 ففي الحجيث الذخيف: 

 ءكع(())إنكع ُتجعػف يـػ القيامة بأسسائكع وأسساء آبائكع فأحدشػا أسسا

 ]أخخجو أبػ داود في سششو[

ىكحا قاؿ عميو الربلة والدبلـ, بعزيع يدسي ابشو جعيفز مثبًل، ما ىحه جعيفز؟ عبج الخحسغ، عبج المصيف 
مثبًل، عبج هللا، َحدغ، ُحديغ كحلظ، ىشاؾ أسساء كثيخة ججًا؛ أسساء إسبلميَّة، وأسساء أخبلقيَّة، مغ ذلظ اسع 

 لجيشا أسساء كثيخة فييا معشى الذجاعة وغيخىا.  مجيب أحيانًا، واسع ُىساـ،

شبعًا سبب ىحه األسساء القبيحة جيٌل قائع باألىل، إف سسَّاه اسسًا قبيحًا يعير وال يسػت كسا يدعسػف، يدسيو 
فمفل، فجمة، خيذة، ججؼ، في أسساء أخخػ أيزًا، ىحه األسساء يتػىَّع اآلباء أنيا تقي ابشيع مغ األمخاض ومغ 

ة ، ىحه أسساء مدرية بأصحابيا. السػت،  ىحا كمو كبلـ فارغ وال أساس لو مغ الرحَّ

وىشاؾ أسساء مدتػردة؛ ميسي، وشػنػ، وسػنا، وفيفي، وشػشػ، ىحه أسساء ال تميق بالسدمع أساسًا، ال تدسي 
، وعشجنا معاجع حػالي اسسًا خذشًا وال اسسًا مدتػردًا، نخيج اسسًا إسبلميًا، واآلف لجيشا الكثيخ مغ الكتب باألسػاؽ

أربعة أو خسدة آالؼ اسع مختَّبة تختيبًا جيجًا، اقتِغ كتابًا مشيا، فاختيار االسع شيء ميع ججًا، ىحا االسع سػؼ 
 يكػف عمسًا عمى ىحا االبغ, في حمِّو وتخحالو، في عبلقاتو، في حخكاتو وسكشاتو، في نذاشاتو. 

 األسساء السحبب إلى هللا؟ : 

 وفيسا رواه اإلماـ مدمع يقػؿ:  -رضي هللا عشو-عغ ابغ عسخ  -عميو الربلة والدبلـ-الشبي 

 ))إف أحب أسسائكع إلى هللا عدَّ وجل؛ عبج هللا وعبج الخحسغ((
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 وكاف عميو الربلة والدبلـ إذا لع يعخؼ اسع إنداف, قاؿ لو: 

 ))ادف مشي يا عبج هللا((

 هللا.ىحا اسع يصمق عمى الكل: يا عبج 

 قاؿ:  -رضي هللا عشو-وعغ جابٍخ 

ُفأخِبخ الشبي  -رسػؿ هللا أبا القاسع-))ولج لخجٍل مشا غالـ فدسَّاه القاسع، فقمشا: ال ُنكشيظ أبا القاسع وال كخامة 
ُِ ابشظ عبج الخحسغ(( -عميو الرالة والدالـ- ُّ ُّ ُّ  فقاؿ: سّع

وىحا االبغ أحيانًا يذح، يشحخؼ، يتعخض لجعاء سػء  أحيانًا يكػف باألسخة رجل وقػر ولو قيستو يدسػنو باسسو،
ل إذا كاف في األسخة إنداف وىػ عسيج األسخة لو قيستو، فبل تعسل إحخاجات  مغ األىل، فتريخ ىحه مذكمة، فيفزَّ

 وتدسي الرغيخ باسسو.

 لع يخَض، قاؿ لو:  -عميو الربلة والدبلـ-فالشبي 

 ))سسو عبج الخحسغ((

 آخخ رواه أبػ داود:  والشبي أمخنا في حجيثٍ 

 ))تدسػا بأسساء األنبياء((

 ]أخخجو أبػ داود والشدائي في سششيسا[

 ))وأحب األسساء إلى هللا؛ عبج هللا وعبج الخحسغ((

 ]أخخجو أبػ داود والشدائي في سششيسا[

 إبخاىيع، سيجنا إبخاىيع: 
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 ومخَّة(())تدسػا بأسساء األنبياء, وأصجقيا حارٌث وُىساـ، وأقبحيا حخٌب 

 ]أخخجو أبػ داود والشدائي في سششيسا[

ؿ األسساء.  وكاف عميو الربلة والدبلـ يبجِّ

ؿ لو اسسو أثشاء العاـ الجراسي في  أحيانًا ىحا الكبلـ أسػقو لمسعمسيغ، إذا عشجؾ شفل لو اسسو ال يميق، أنت بجِّ
تأخح اسسو الرحيح، لكغ أثشاء التعامل تعاممظ معو، ال أقػؿ بالدجبلت فميا وضع آخخ، وقت تقجيع الذيادة 

 اليػمي أشمق عميو اسسًا لصيفًا, يشتعر فيو ىحا الصفل.

قاؿ: عغ سعيج بغ السديِّب بغ َحْدف, أعصيو الُحدف, والَحَدف ىػ السعخوؼ،  -عميو الربلة والدبلـ-فالشبي 
 معخوؼ عشج الجسيع، وىػ ما يعتخؼ الشفذ مغ ألع ..: 

 ْيِيْع﴾﴿َواَل َتْحَدْف َعمَ 

 [73]سػرة الشسل اآلية: 

 الُحدف والَحَدف بسعشى واحج، لكغ الَحْدف األرض الػعخة.

 قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 ))َأال ِإفَّ َعَسَل اْلَجشَِّة َحْدٌف ِبَخْبَػٍة َثالًثا, َأال ِإفَّ َعَسَل الشَّاِر َسْيٌل ِبَدْيَػٍة((

 ف بسعشى واحج وىػ األلع الشفدي. الَحْدف األرض الػعخة، أما الَحَدف والُحد 

 فقاؿ:  -عميو الربلة والدبلـ-فعغ سعيج بغ السديب بغ َحْدف, عغ أبيو, أنو جاء الشبي 

))ما اسسظ؟ قاؿ: َحْدف, فقاؿ: أنت سيل, قاؿ: ال أغيخ اسسًا سسَّانيو أبي, فقاؿ بغ السديِّب فيسا بعج: فسا 
 زالت الحدونة فيشا بعج((

 مغ القداوة. أؼ غمع الػجو وشيءٌ 
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 يقػؿ لظ: أنت سيل, وىػ يقػؿ: ال اسسي حْدف ويخفس تدسية الشبي. -عميو الربلة والدبلـ-الشبي 

 قاؿ: فسا زالت الحدونة فيشا بعج.

 والحدونة غمع الػجو وشيٌء مغ قداوة القمب. 

 امخأةٌ اسسيا عاصية سسَّاىا الشبي جسيمة، لساذا عاصية؟. 

 ما اسسِظ؟ قالت: 

 عاصية, فقاؿ ليا: بل أنِت جسيمة(())أنا 

 وامخأةٌ اسسيا بخَّة فقاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 ))أنِت زيشب((

ؿ اسسو، فإذا لع يخؽ لو اسسو  األندب أف يختار اإلنداف اسسًا مشاسبًا، والحؼ أعخفو أف اإلنداف لو الحق أف يبجِّ
ؿ اسسو حتى في قيػد ا  لجولة وسجبلتيا، ىحا مغ حقػؽ األبشاء عمى اآلباء.الحؼ سساه بو أبػه, فمو الحق أف يبجِّ

ر قبيح, إذ يدعع الجيمة أف ىحه األسساء  الحقيقة: األسساء القبيحة أسبابيا عادة قبيحة، وعقميَّة قبيحة، وترػُّ
القبيحة تقي صاحبيا مغ الزخر، واليبلؾ، والسػت، واآلفة، والسخض، والحق أنو ال يقي اإلنداف إال هللا عدَّ 

 ل، لكغ الشبي قاؿ: وج

 تزع الجسل في القجر، والخجل في القبخ(( -أي عيغ الحدػد-))العيغ حق، إف العيغ 

 السحدػد الغافل عغ هللا عدَّ وجل تؤثِّخ فيو عيغ الحدػد، أما السحدػد الُسقِبل عمى هللا ال تؤثِّخ فيو عيغ الحدػد.
ذ باهلل مغ الحدج وغيخه يحتاج إلى مػضػع تفريمي نتحجَّث عشو في وقٍت  ذ مػضػٌع آخخ إف شاء هللا، التعػُّ ولمتعػُّ

 آخخ. 
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 ما ورد عغ الغدالي في رياضة الربياف :

 نختار أيزًا مغ حقػؽ األبشاء عمى اآلباء ما ورد في كتاب إحياء عمـػ الجيغ عغ رياضة الِربياف: 

مغ أىع األمػر وأوكجىا، والربي  -والسقرػد ىشا بالخياضة ىي التخبية-يق في رياضة الربياف فاعمع أف الصخ 
أمانٌة عشج والجيو، وقمبو الصاىخ جػىخٌة نفيدة ساذجة، خاليٌة مغ كل نقٍر وصػرة، وىػ قابل لكل ما ُنِقر، ومائٍل 

د الخيخ وُعمِّسو نذأ عميو وسعج  في الجنيا واآلخخة، وشاركو في ثػابو أبػاه وكل إلى كل ما يساؿ بو إليو، فإف ُعػِّ
د الذخ وأُىسل إىساؿ البيائع  ب، وإف عػِّ معمٍع لو ومؤدِّ
شقي وىمظ، وكاف الػزر في رقبة القيع عميو والػالي 

 لو، وقج قاؿ هللا عدَّ وجل: 

ا ﴿َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ُقػا َأْنُفَدُكْع َوَأْىِميُكْع َنارًا َوُقػُدىَ 
 الشَّاُس َواْلِحَجاَرُة﴾

 [6]سػرة التحخيع اآلية: 

 

بو  إذا كاف األب يرػنو عغ نار الجنيا، فؤلف يرػنو عغ نار اآلخخة أولى، وصيانتو عغ نار اآلخخة بأف يؤدِّ
ده  -الكبلـ لئلماـ أبػ حامج الغدالي-وييحبو  التشعُّع، ويعّمسو محاسغ األخبلؽ، ويحفطو مغ ُقَخناء الدػء، وال يعػِّ

وال يحبِّب إليو الديشة وأسباب الخفاىية فيزيِّع عسخه في شمبيا إذا كبخ، فييمظ ىبلؾ األبج، بل يشبغي أف يخاقبو مغ 
أوؿ أمخه، فبل يدتعسل في حزانتو وإرضاعو, إال امخأًة صالحًة متجيشًة تأكل الحبلؿ، فإف المبغ الحاصل مغ 

الربي انعجشت شيشتو مغ الخبث, فيسيل شبعو إلى ما يشاسب الخبائث,  الحخاـ ال بخكة فيو، إذا وقع عميو نذػء
 فيشبغي أف يحدغ مخاقبتو .. -صار مجركاً -قاؿ: فإذا رأػ فيو مخايل التسييد 

بو سبعًا، وراقبو سبعًا، ثع اتخؾ حبمو عمى غاربو((  ))العب ولجؾ سبعًا، وأدِّ
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 أف يعمسو الحياء :-1

فإنو إذا كاف يحتذع ويدتحي، ويتخؾ بعس األفعاؿ, فميذ ذلظ إال إلشخاؽ نػر وأوؿ ذلظ ضيػر أوائل الحياء، 
العقل عميو، حتى يخػ بعس األشياء قبيحًا ومخالفًا لمبعس اآلخخ، وىحه عشجئٍح ىجيٌَّة مغ هللا تعالى إليظ وبذارٌة 

 تجؿ عمى اعتجاؿ األخبلؽ وصفاء القمب. 

 أف يعمسو األدب في الصعاـ :-2

وأوؿ ما يغمب عميو مغ الرفات شخه الصعاـ، فيشبغي أف يؤدَّب فيو, فبل يأخح الصعاـ إال بيسيشو، وأف يقػؿ عميو: 
قاؿ: كشت غبلمًا في  -رضي هللا عشيسا-بدع هللا عشج أخحه، وأف يأكل مسا يميو، فقج ورد عغ عسخ بغ أبي سمسة 

فقاؿ لي  -أؼ يأكل مغ كل األشخاؼ-الرحفة  ، وكانت يجؼ تصير في-عميو الربلة والدبلـ-حجخ الشبي 
 : -عميو الربلة والدبلـ-الشبي 

 ))يا غالـ, سعِّ هللا، وكل بيسيشظ، وكل مسا يميظ((

 ]أخخجو البخارؼ ومدمع في الرحيح, وأبػ داود والتخمحؼ في سششيسا, ومالظ في السػشأ[

ده أال يبادر إلى الصعاـ قبل غيخه، وأال يحجؽ  وأف يعػِّ
خ إليو، وال إلى مغ يأكل، وال أف يدخع في الشط

األكل، وأف يجيج السزَغ، وأال يػالي بيغ الُّمقع، وال 
د الخبد الِقفار في بعس  خ يجيو وال ثػبو، وأف يعػَّ يمصِّ

مغ حيغ آلخخ خبد فقط، ىحا تػجيو اإلماـ -األوقات 
د في بعس األوقات الخبد القفار  -الغدالي  وأف يعػَّ

 داـ حتسًا.حتى ال يريخ اإل

 : -عميو الربلة والدبلـ-ىحا مرجاؽ قػؿ الشبي -

))  ))اخذػششػا فإف الشعع ال تجـو
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ب القميل األكل، وأف يحبِّب إليو اإليثار بالصعاـ، وقمَّة السباالة  ويقبِّح عشجه كثخة األكل، ويسجح عشجه الربي الستأدِّ
ـٍ كاف.  فيو، والقشاعة بالصعاـ الخذغ أؼ شعا

ابغ السقفَّع لو صجيق قاؿ عشو: مغ أعطع الشاس في عيشي، وكاف رأس ما عطَّسو في عيشي, صغخ الجنيا في -
 عيشيو، فكاف خارجًا عغ ُسمصاف بصشو، فبل يذتيي ما ال يجج, وال يكثخ إذا وجج. 

 أف يحبب إليو الثياب البيس دوف السمػف :-3

فإف ىحا مغ شأف الشداء والسخشَّثيغ،  -أؼ السعخَّؽ -ف، واإلبخيديع : وأف يحبِّب إليو الثياب البيس دوف السمػَّ -قاؿ
ف, فيشبغي أف يدتشكخه ويحمَّو.   وإف الخجاؿ يدتشكفػف مشو، وميسا رأػ عمى صبٍي ثػبًا مغ إبخيديع أو ممػَّ

 أف يحدغ تأديبو :-4

، حدػدًا، سخوقًا، نسَّامًا، لحػحًا، ذا وإف الربي إذا أىسل مغ ابتجاء نذأتو, خخج في األغمب ردؼء األخبلؽ، كحَّاباً 
, وإنسا ُيحفع عغ جسيع ذلظ بحدغ التأديب، ثع ُيذغل في -أؼ مغ السجػف -فزػؿ، وضحظ، وِكياد، ومجانة 

السكتب؛ فيتعمَّع القخآف، وأحاديث األخبار، وحكايات األبخار وأحػاليع، ليغخس في نفدو حب الرالحيغ, ويحفع 
ـ لدانو، ويجعمو محبًا لمغة العخبيَّة وعاشقيا. مغ الذعخ والشثخ األدبي   ما يقػِّ

 أف تثشي عميو إذا رأيت مشو خمقًا حسيجًا :-5

: فإذا ضيخ عمى الربي ُخمٌق جسيل وفعٌل -قاؿ-
يجب أف تثشي عمى -محسػد، فيشبغي أف يكخَّـ عميو 

 -ابشظ إذا رأيت مشو ُخمقًا حسيجًا؛ أمانًة، وفاًء، صجقاً 
سا يفخح بو، وأف ُيسجح بيغ أضيخ ويجازػ عميو ل

الشاس، فإف خالف ذلظ في بعس األحػاؿ مخًَّة واحجة, 
 فيشبغي أف يتغافل عشو.
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غمط غمصة نشتقجه انتقادًا صارخًا أماـ الشاس عمى غمصة واحجة، ال, فيحا ال يشبغي أف نفعمو, وكسا جاء في -
جة, فيشبغي أف نتغافل عشو, وأف ال نيتظ ستخه، وأال وصية الغدالي: فإذا خالف ذلظ في بعس األحػاؿ مخًَّة واح

نكاشفو، وال يطيخ لو أنو يترػر أف يتجاسخ عمى أحٍج مثمو, أؼ أف التغافل عمى أخصاء قميمة حكسٌة تخبػيَّة، أما 
 إذا عاد ثانيًة ُيعاتب عتابًا رقيقًا فيسا بيشظ وبيشو، ويقاؿ لو: إياؾ أف تعػد إلى ذلظ مخًَّة ثانية.

فو باألب, وتدجخه عغ القبائح. -قاؿ  : وليكػف األب حافطًا مع ابشو ىيبة الكبلـ، فبل يػبِّخو إال أحيانًا، واألـ تخػِّ

 أف يسشع االبغ مغ الشـػ نيارًا فإنو يػرث الكدل وأال يسشع مشو لياًل :-6

ليبًل، ولكغ ُيسشع الُفخش الػشيئة : ويشبغي أف يسشع االبغ مغ الشـػ نيارًا, فإنو يػرِّث الكدل، وأال يسشع مشو -قاؿ-
ده الشـػ-حتى تترمَّب أعزاؤه  , ويشبغي أف يسشع مغ كل فعٍل يفعمو خفيًة، فإنو -الفخش الػثيخة السخيحة ىحه تعػِّ

د في بعس الشيار السذي  د شيئًا شيبًا، ويعػَّ د تخؾ فعل القبيح فقج تعػَّ ال يخفيو إال وىػ يعتقج أنو قبيح، فإذا تعػَّ
كة والخياضة, حتى ال يغمب عميو الكدل، ويعػد أال يكذف أشخافو, وأال يدخع في السذي، وأال يخخي يجيو, والحخ 

 بل يزسيسا إلى صجره. 

 أف يسشع أف يفتخخ عمى أقخانو بذيء مسا يسمكو أبػه :-7

أو بذيٍء مغ  -أبي كحا، أبي عشجه بيتو، سيارتو، حاجتو-وُيسشع أف يفتخخ عمى أقخانو بذيٍء مسا يسمكو أبػه 
مصاعسو ومبلبدو، أو أدواتو، بل يعػد التػاضع واإلكخاـ لكل مغ عاشخه, وُيسشع أف يأخح مغ الربياف شيئًا بصخيق 
ة، فإف  الحيمة، بل يعمع أف الخفعة في اإلعصاء والجناءة في األخح، وإف كاف األخح مغ أوالد األغشياء لؤـٌ وخدَّ

ة  -عمى الحالتيغ-ع والسيانة والِحلَّة األخح مغ أوالد الفقخاء يعمِّع الصس وأف ُيقبَّح عشج الربياف حب الحىب والفزَّ
 والصسع فييسا. 
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 أف يعػد أال يبرق في مجمدو وأال يتسخط ... :-8

د أال يبرق في مجمدو، وأال يتسخَّط، وال يتثاءب بحزخة غيخه، وأال يدتجبخ غيخه ، وأال يزع رجبًل فػؽ  ويعػَّ
رجل، وأال يزع كفَّو تحت ذقشو، وال يعتسج رأسو في ساعجه, فإف ىحا دليل الكدل، ويعمِّع كيفية الجمػس, ويسشع 

كمَّع إال جػابًا, وبقجر الدؤاؿ، ويعمَّع حدغ االستساع مسغ ىػ كثخة الكبلـ، ويسشع أف يبتجغ بالكبلـ، ويعمَّع أال يت
أكبخ مشو سشًا، وأف يقـػ لسغ ىػ أكبخ مشو سشًا، ويػِسع لو في السكاف، وُيسشع مغ لغػ الكبلـ والُفحر، ومغ المعغ 

 والدب، ومغ مخالصة مغ يجخؼ عمى لدانو شيٌء مغ ذلظ. 

 السعمع وال يدتذفع بأحج بل يربخ : يشبغي أال يكثخ الرخاخ والذغب إذا ضخبو-9

وال يدتذفع بأحج بل يربخ، ويشبغي أف يعمَّع  -ىحه الدعبخة-وإذا ضخبو السعمِّع يشبغي أال يكثخ الُرخاخ والَذَغب 
بو، وكل مغ ىػ أكبخ مشو سشًا مغ قخيٍب أو أجشبٍي، وأف يشطخ إلييع بعيغ الجبللة  شاعة والجيو ومعمِّسو ومؤدِّ

 وأف يتخؾ المعب بيغ أيجييع.والتعطيع، 

وىػ فرٌل تخبػٌؼ ميٌع ججًا, إذا  -تأديب الربياف -ىحا فرل ورد في إحياء عمـػ الجيغ عغ رياضة الربياف 
أخح األب بو، وإذا شبَّقو بقجر إمكانو, ولكغ الطخوؼ صعبٌة ججًا، أؼ قبل أف تدتصيع أف تؤثِّخ بابشظ ىشاؾ ألف 

 وجل:  مؤثٍِّخ آخخ، كسا قاؿ هللا عدَّ 

 ﴿َضَيَخ اْلَفَداُد ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ ِبَسا َكَدَبْت َأْيِجي الشَّاِس﴾

 [42]سػرة الخـو اآلية: 

فأرجػ أف يكػف ىحا الكبلـ واقعيًا، لكغ قبل سشػاٍت شػيمة، قبل مئات الدشيغ, كاف الجػ جػًا صحيًا، واألخبلؽ 
 ىي الدائجة، والحكسة ىي السديصخة . 
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 الخاتسة: 

ىشاؾ واجباٌت كثيخة ىي عمى اآلباء تجاه أبشائيع؛ تعميع القخآف، وتعميع الدباحة،  -إف شاء هللا-وفي درٍس آخخ 
 والخماية، وركػب الخيل، والِختاف، واألذاف في أذنو، وتحشيكو، والعقيقة. 

 بشاء عمى اآلباء : نأخحىا في الجرس القادـ تتسيسًا لسػضػع حقػؽ األ -إف شاء هللا-أشياء كثيخة 

 ))ورحع هللا والجًا أعاف ولجه عمى بّخِه((

 والحسج  رب العالسيغ 
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 االبغ عمى األب تأديبو باآلداب اإلسالمية( : حق  4 - 2الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

شا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعم
 الرالحيغ. 

 مغ حقػؽ األبشاء عمى اآلباء أيزًا : 

 أف يؤدب األب ابشو باألدب اإلسالمي : -4

أييا األخػة السؤمشػف, ال زلشا في مػضػع حقػؽ األبشاء عمى آبائيع، وربَّسا كاف ىحا الجرس ىػ الجرس األخيخ في 
 السػضػع.ىحا 

 مغ حقػؽ األبشاء عمى آبائيع: أف ُيؤدَّب باألدب اإلسبلمي.

كل ديٍغ، أو كل محىٍب، أو كل مبجٍأ، أو أية حزارٍة 
ىي مجسػعة أفكار، ومجسػعة قَيع، ومجسػعة 
أخبلقيات، وقج يعبَّخ عشيا باألدبيات، اإلسبلـ لو 

 أفكاره، ولو قيسو، ولو آدابو. 

الحجيث، آداب الصخيق،  ىشاؾ آداب االستساع، آداب
آداب شمب العمع، آداب تمقيغ العمع، ىشاؾ آداب 
الدوج مع زوجتو، آداب الدوجة مع زوجيا، آداب 
الجار مع جاره، في اإلسبلـ بعامة وفي الُدشَّة السصَّيخة بخاصة مػضػٌع كبيٌخ ويحتل مداحًة كبيخًة: إنو مػضػع 

 اآلداب. 
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بو بأدب فاالبغ فزبًل عغ أف األب ُممـد عغ  أف يعمِّسو مبادغ اإلسبلـ، وأف يعمِّسو قيع اإلسبلـ, عميو أف يؤدِّ
 اإلسبلـ.

ح حقيقًة دقيقًة ججًا ىي: أف األب دوره كجور الصبيب, عميو أف يبحؿ ُقرارػ جيجه، أما أف يكػف  ومخًَّة ثانية أوضِّ
عميو الربلة والدبلـ وىػ -اشب الشبي تحقيق الشجاح محاسبًا عميو, فيحا شيٌء فػؽ شاقتو، ألف هللا عدَّ وجل خ
 , قاؿ: -سيِّج الُسخبيغ، وإماـ السعمِّسيغ، وسيِّج العمساء، وسيج األتقياء، وأخذع خمق هللا

 ﴿َلْيَذ َعَمْيَظ ُىَجاُىْع َوَلِكغَّ َّللََّ َيْيِجي َمْغ َيَذاُء﴾

 [171]سػرة البقخة اآلية: 

 ﴿َوَما َأَنا َعَمْيُكْع ِبَحِفيٍع﴾

 [86ىػد اآلية: ]سػرة 

 ﴿َفَحكِّْخ ِإنََّسا َأْنَت ُمَحكٌِّخ * َلْدَت َعَمْيِيْع ِبُسَدْيِصٍخ﴾

 [11-12]سػرة الغاشية اآلية: 

كاف مغ أنبياء هللا عدَّ وجل، ومع ذلظ لع يتسكَّغ أف يمقِّغ  -عميو وعمى نبيِّشا أفزل الربلة والدبلـ-سيجنا نػح 
 و.العمع الذخيف البشو الحؼ ىػ مغ ُصمب

أقػؿ ىحا الكبلـ ألف مػقف األب يجب أف يكػف دقيقًا ججًا، لػ أنو أىسل فيػ محاسٌب عمى إىسالو، لػ أنو عجد 
عغ تحقيق اليجؼ الحؼ أراده هللا مغ اإلنداف في ابشو, نقػؿ لو: إف ىحا العجد لدت محاسبًا عميو، ألف الصبيب 

 قيقٌة مدمٌَّع بيا ال تقبل األخح والخد. عميو أف يبحؿ ُقرارػ جيجه وليذ عميو ضساف الذفاء، ىحه ح

 ما دور الكالـ في نقل اآلداب وما دور الكالـ في نقل القيع؟ : 

فعمى األب أف يؤدَّب ابشو باآلداب اإلسبلميَّة، ولكغ وىحه كمسٌة صخيحة: ما دور الكبلـ في نقل اآلداب؟ ما دور 
 الكبلـ في نقل القَيع؟ .
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ججًا، محجوٌد ججًا، ولكغ يكفي أف يتأدَّب األب باألدب اإلسبلمي، وأف يكػف في بيتو إف دور الكبلـ دوٌر ضئيٌل 
مدمسًا صادقًا، يكفي أف َيْرُجؽ ليعمِّع أبشاءه الرجؽ مغ حيث ال يذعخ وال يذعخوف، لسجخَّد أف يكذف االبغ أف 

و، وأف األـ تكحب عمى األب، وأف األخ يكحب عمى أخيو, ىحا  اسسو كحٌب مسارس، الػاقع فيو األب يكحب عمى أمِّ
 كحب، فاالبغ يتعمَّع مغ الػاقع أضعاؼ ما يتعمَّع بالتمقيغ، مغ ىشا قالػا:

 لغة العسل أبمغ مغ لغة القػؿ. 

 السدمسػف في أنجونيديا أسمسػا ال عغ شخيق الجعػة؛ ولكغ عغ شخيق السسارسة، عغ شخيق السعاممة .

ثشي أٌخ كخيع فقاؿ لي: التقيت بخجل مغ أوروبا، ىػ في عخفات يجعػ ويبكي، مطيخه  في مػسع الحج الساضي, حجَّ
ُيْشِبُئ عغ أنو ليذ عخبيًا، وليذ مغ ببلد الذخؽ األوسط، فمسا سألو, عخؼ أنو مغ دولٍة في قمب أوروبا، أوؿ 

 سؤاٍؿ يخصخ في بالو: كيف أسمست؟ أو لساذا أسمست؟ فكانت اإلجابة في مشتيى البداشة :

دمسًا سكغ في بيتو، ىحا الصالب رآه مثبًل أعمى في االستقامة؛ عفٌَّة ما بعجىا عفَّة، صجٌؽ ما بعجه إف شالبًا م
صجٌؽ، ججيٌَّة ما بعجىا ججيَّة، انزباٌط، صبلٌة، ذكٌخ، عبادٌة، مغ حيث ال يذعخ, ىحا الصالب تخؾ أبمغ تأثيٍخ في 

 جاء إلى ببلد الحجاز ليؤدؼ الفخيزة. ىحا اإلنداف، وكاف إسبلـ ىحا الخجل عمى يج ىحا الصالب، و 

إذًا: ىحه كمسة أقػليا مغ القمب: اإلسبلـ اآلف ال يحتاج إلى كبلـ، الكبلـ وال سيسا في ىحا العرخ, ىشاؾ مشو 
َشَػفاف، أو ىشاؾ ُشػفاف، أؼ مغ الكبلـ، الكتابات، السقاالت، الكتب، التدجيبلت، الُخَصب، السحاضخات، 

خة، والعسق، والتفشُّغ، والتشػُّع، والقجرة عمى التأثيخ الَحجَّ األقرى، وما ليؤالء الشاس ال الشجوات بمغت مغ الكث
 يختجعػف، وال يؤثِّخ فييع ىحا الكبلـ؟ ألف لغة العسل أبمغ مغ لغة القػؿ .

 أنا أقػؿ لكع ىحه الكمسة: "بجأ الجيغ غخيبًا وسيعػد كسا بجأ، فصػبى لمغخباء.

ظ، وال في جارؾ، وال في زميمظ، وال في صجيقظ، وال في أؼ إنداف تمتقي بو, ال يؤثِّخ فيو اآلف ال يؤثِّخ في أخي
دقة الفكخة وال دليميا، بل يؤثِّخ فيو السػقف اإلسبلمي؛ أف تكػف صادقًا، أف تكػف مشزبصًا، أف تكػف عفيفًا، أف 

، عشج ما تقػؿ، فإذا كاف ىحا ىػ تكػف َسخيًا، أف تزع السادة تحت قجمظ مغ أجل مبجئظ، أف تكػف عشج وعجؾ
الصخيق الػحيج لشذخ الجيغ في األوساط، فأف يكػف الصخيق الػحيج لتمقيغ أوالدؾ: فسبادغ اإلسبلـ وقيسو وآدابو 
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مغ باب أولى, لحلظ قبل أف تقػؿ ألوالدؾ: ُعجَّ لؤللف ولمسميػف, ىل أنت في مدتػػ ىحا القػؿ؟ إف دعػتيع إلى 
إف دعػتيع إلى أف يفعمػا كحا وكحا فيل تدبقيع أنت إلى فعل كحا وكحا؟ ىحه االزدواجيَّة الرجؽ فيل أنت صادؽ؟ 

في شخرية اإلنداف ىي الصامَّة الكبخػ في ىحا العرخ, ىشاؾ شخٌخ كبيخ بيغ ما تعتقجه، وبيغ ما تؤمغ بو، 
اليػة الكبيخة, فرمت اإلسبلـ عغ وبيغ ما تجعػ إليو، وبيغ ما تسارسو في حياتظ اليػميَّة، ىحا الذخخ الكبيخ، ىحه 

 الحياة .

ما تدسعو في السدجج، ما تدسعو مغ خصيب السدجج, كبلـٌ شيب مائة في السائة، ولكغ ما تخاه في الحياة اليػميَّة 
 شيٌء آخخ مختمٌف كل االختبلؼ، لحلظ الكمسة الفرل، والكمسة الرادقة: 

ف يكػنػا كسا تخيج, إف لع تكغ أنت كسا يخيج اإلسبلـ، إذا إذا أردت أف تخبي أبشاءؾ عمى أؼ شيء, ال تشتطخ أ
كشت أنت عاجدًا عغ أف تكػف صادقًا, فأوالدؾ أعجد عغ الرجؽ مشظ، إذا كشت أنت عاجدًا عغ أف تزبط 

،  و، أو ....، ويكفي أف يشطخ إليظشيػاتظ، يكفي أف يخاؾ ابشظ تدتقبل امخأًة ال تحلُّ لظ؛ قخيبة أو صجيقة، أ
يخ معيا حجيثًا لصيفًا, وأنت تسؤل عيشيظ مشيا، أؼ كبلـٍ تقػلو البشظ عغ غس البرخ، وعغ العفَّة، وعغ وأنت تج

 كبلـٌ ال قيسة لو إشبلقًا، يجب أف يخػ االبغ مغ أبيو الرجؽ، العفَّة.

 مغ ىشا قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

، اإلسالـ عفيٌف عغ السصامع((  ))اإلسالـ عفيٌف عغ السحاـر

عػا الجائخة إلى الجعػة إلى هللا، لغ تدتصيع أف إذا أ ع الجائخة فيحا مسكغ, دعػنا مغ تخبية األبشاء ووسِّ ردنا أف نػسِّ
تؤثِّخ في إنداف كائشًا مغ كاف, إف رأػ ىحا اإلنداف مدافًة بيغ أقػالظ وأفعالظ، الكبلـ سيل، لحلظ قاؿ بعس 

 األدباء:
 ُثل الُعميا، ولكشيع ال يدتصيعػف أف يعيذػىا.إف أكثخ الشاس يدتصيعػف الحجيث عغ السُ 

أؼ لظ أف تقػؿ: ىحه حقػؽ األـ, ولكغ البصػلة أف تعخؼ ىحه الحقػؽ وأنت متدوِّج، حيشسا ترصجـ أمظ مع 
 زوجتظ، تقف مع مغ؟ تقف مع مبجئظ أـ مع شيػتظ؟ تقف مع مرمحتظ العاجمة أـ مع مرمحتظ اآلجمة؟. 
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 كيف أؤدب ابشي باألدب اإلسالمي؟ : 

ب ابشي باألدب اإلسبلمي؟ يجب أف  لحلظ ىحه الكمسة ال بجَّ مشيا تقجيسًا ليحا السػضػع الجقيق؛ أؼ يا رب كيف أؤدِّ
تكػف أنت مدمسًا، يجب أف يكػف ىحا البيت إسبلميًا، يجب أال تعج وعجًا إف لع تكغ متأكِّجًا مغ أف تػفيو, الصفل 

ؽ كل ما تقػلو لو، لقج وعجتو بسكافأٍة إذا نجح ، وىا ىػ ذا قج نجح أيغ السكافأة؟ ىػ ال يعخؼ أنظ ال تسمظ  يرجِّ
مااًل ولكغ يعخؼ أنظ وعجتو، أنت أبػه وىػ يطغ كسا يقػلػف: السخأة والصفل الرغيخ يحدباف الخجل عمى كل 

تأكِّجًا مغ قجرتظ عمى أف تفي بػعجؾ فبل شيٍء قجيخ, ىكحا تطغ السخأة وابشيا في وقٍت واحج، فإذا كشت لدت م
 تعج؛ أؼ عمِّع ابشظ قجسيَّة الكمسة.

أنا أالحع مبلحطة ىي مذكمة؛ عمى مدتػػ 
األقارب، عمى مدتػػ األصحاب، األصجقاء، عمى 
مدتػػ الجيخاف، عمى مدتػػ العبلقات اليػميَّة، 
تصمب شمبًا: أنا بحاجة ليحا الذيء, تجج أربعة أو 
خسدة انجفعػا انجفاعًا عجيبًا لتقجيع خجماتيع، تشتطخ 

ألربعاء، بل يسزى يـػ األحج، واالثشيغ, والثبلثاء، وا
أسبػع واثشاف وثبلثة وال تجج استجابًة ليحا الصمب، 

 فمساذا؟ 
ىحا الحؼ قاؿ لظ: أنا سأفعل ىحا, ىحا كبلـ، أما وعج الحخ ديغ، أنت ابق صامتًا، الرامت في سبلـ، والستكمِّع 

امتًا، فيحا أشخؼ مػقف إما لو أو عميو، أنت إذا كشت لدت متأكِّجًا مغ قجرتظ عمى أف تفي بسا وعجت فابَق ص
 تقفو.

أحيانًا األخ يدور أختو، تذكػ لو بعس ما ىي بحاجٍة إليو, فيقػؿ ليا: ىحه اتخكييا لي، وىحه عمى عيشي, األخت 
ؽ, وتشتطخ األسبػع واألسبػعيغ، والذيخ والذيخيغ، وال مغ مجيٍب، وال مغ سسيٍع، وال مغ قخيب، فيحه  ترجِّ

تبجُّح كثيخ، التػجيو كثيخ، الػعع كثيخ، ولكغ التصبيق قميل، فمحلظ قبل أف تفعل السذكمة أف الػعػد كثيخة، ال
 شيئًا: 
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 ىال لشفدظ كاف ذا التعميُع؟  يا أييا الخجل السعمِّع غيخه
 فإذا انتيت عشو فأنت حكيُع   ابجأ بشفدظ فانييا عغ غيِّيا
 عاٌر عميظ إذا فعمت عطيعُ  ال تشو عغ ُخُمٍق وتأتي مثمو 

 ياٌت بميغة.ىحه أب

 وبيغ دعػة الجعاة؟. -عمييع صمػات هللا-واآلف يصالعشا سؤاؿ دقيق: ما ىػ الفخؽ الجػىخؼ بيغ دعػة األنبياء 

الفخؽ الجػىخؼ ىػ: أنظ لغ تجج في حياة الشبي أؼ مدافة بيغ ما يقػؿ وبيغ ما يفعل، ىحا ىػ ممخَّز ممخَّز 
السمخَّز، إذا أردت أف تؤثِّخ في الشاس فكغ في مدتػػ دعػتظ، إذا عمَّست الشاس الُدشَّة شبِّقيا قبل أف تعمسيع 

ا عمَّست اإلنداف أدب إنكار الحات أنكخ ذاتظ أواًل، إذا إياىا، إذا عمَّست الشاس أدب التػاضع كغ متػاضعًا، إذ
ل أنت قبميع، إذا عمَّست الشاس أدب الدخاء ُكغ سخيًا قبل أف تعمِّسيع الدخاء، ىحا  ل تػكَّ عمَّست الشاس أدب التػكُّ

 يقػؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-إذا فعمشاه رضي هللا عميشا جسيعًا، ألف الشبي 

 ْشُطُخ ِإَلى َأْجَداِدُكْع َوال ِإَلى ُصَػِرُكْع َوَلِكْغ َيْشُطُخ ِإَلى ُقُمػِبُكْع(())ِإفَّ َّللََّ ال يَ 

 ]أخخجو البخارؼ ومدمع في الرحيح, وأبػ داود والتخمحؼ في سششيسا, ومالظ في السػشأ[

 األبػة مدؤولية : 

 مغ ىشا قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 ))أكخمػا أوالدكع وأحدشػا أدبيع((

 و ابغ ماجة في سششو[]أخخج

سبحاف هللا! ىشاؾ جبمٌَّة جبميا هللا عدَّ وجل في قمب كل أب، ىحه الجبمَّة ىي الحخص عمى أوالده، ولكغ السذكمة 
أنظ تحخص عمى أوالدؾ مغ زاوية نطخؾ، مغ وجية نطخؾ، فاألب الحؼ ال يعخؼ هللا عدَّ وجل يحخص عمى 

دسيو الشاس ضاٌؿ ُمزل، يحب أف يكػف أوالده أحخارًا في أعساليع، مدتقبل أوالده وفق تخصيصو ىػ، ىحا الحؼ ي
وفي حخكاتيع، وفي سكشاتيع، وال يتأثَّخ كثيخًا إذا رأػ انحخافًا, ال بجَّ مغ أف يكػف ابشو كحا وكحا، لحلظ تعمُّع األب 

 فخض عيٍغ قبل أف ُيَعمِّع، األبػَّة مدؤوليَّة.
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ىحا في مقجور أؼ فكل إنداف يتدوَّج يشجب أوالدًا، 
إنداف؛ جاىل، عالع، عطيع، تافو، أخبلقي، ال 

كائغ مع كائغ يشجباف مػلػدًا،  -أمخ واضح-أخبلقي 
ولكغ األبػَّة في اإلسبلـ مدؤوليًة قبل أف تكػف ُمتعة، 
 مدؤوليَّة كبيخة، ىحا الحؼ أنجبتو لو حٌق عميظ.

الشقصة التي ذكختيا لكع في الجرس الدابق: أف الشبي  
لساذا جعل الِجرىع الحؼ تشفقو  -ميو الربلة والدبلـع-

عمى عيالظ خيخًا مغ أؼ درىٍع آخخ؟ ألف إنفاؽ الساؿ 
عمى الفقخاء مثبًل قج تشفق عمييع أنت وىشاؾ آخخوف يشفقػف عمييع، أؼ ىػ باٍب مغ أبػاب الخيخ, إف امتشعت أنت 

ـ غيخؾ، ولكغ رعاية األوالد، ىؤالء األوال د إف تخميت أنت عشيع مغ ليع؟ ليذ ليع أحج، مغ ىشا عغ اإلنفاؽ تقجَّ
كاف الجرىع الحؼ تشفقو عمى عيالظ أو عمى أوالدؾ خيخًا مغ أؼ درىٍع آخخ، كسا قاؿ عميو الربلة والدبلـ في 

 مقجمة ىحا السػضػع.

 قاؿ:  -عميو الربلة والدبلـ-والحجيث الثاني: عغ أيػب بغ مػسى, عغ أبيو, عغ ججه, أف الشبي 

 ))ما نحل والٌج ولجًا أفزل مغ أدٍب حدغ((

 معشى نحل؛ أؼ أعصى.

 قمت لكع سابقًا فكخٌة ميسة أُعيجىا مخة ثانية: 

هللا سبحانو وتعالى جعل في األرض معاير، معشى معاير: أؼ جعل في األرض أبػابًا لكدب الخزؽ، كل واحج 
ـِ  والسحاماة باٌب لكدب الخزؽ، ىحا مػضَّف، ىحا لو حخفة؛ ىحا مجرِّس والتجريذ باٌب لكدب الخزؽ، ىحا محا

, كل إنداٍف يعير مغ عسٍل والشاس في أمذ الحاجة إليو، وىحا ترسيع هللا -حخفٍة يجويَّة-صاحب ميشٍة يجويَّة 
عدَّ وجل، فاإلنداف ُيتقغ عسبًل واحجًا, وىػ بحاجة إلى آالؼ آالؼ الخجمات والحاجات، الحياة تقـػ عمى العبلقة 

دلة , كحلظ ربشا سبحانو وتعالى جعل في الحياة الجنيا أبػابًا لمعسل الرالح ال تعج وال تحرى, األسخة أحج الستبا
أكبخ ىحه األبػاب؛ أؼ يكفي أف تكػف زوجًا مثاليًا، أف تخعى زوجتظ، أف تحسميا عمى شاعة هللا، أف تعخِّفيا بأمخ 

ف إسخاؼ، مغ دوف تبحيخ، مغ دوف مباىاة، أف تكفييا آخختيا، أف تعصييا سؤليا بالسعقػؿ مغ دوف شصط، مغ دو 
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مؤنتيا، أف تصسئشيا ال أف تيجدىا بالصبلؽ صباح مداء، يكفي أف تبثَّ في قمبيا األمغ والصسأنيشة، وأف تصعسيا 
سل مسا تأكل، وأف تمبديا مسا تمبذ، وأف تػقِّخىا تػقيخًا يميق بيا كدوجة شخيكة حياة، ىحا باٌب كبيخ مغ أبػاب الع

 الرالح. 
أوالدؾ يكفي أف تحخص عمى مدتقبميع، يكفي أف تحخص عمى ىجايتيع، يكفي أف تدعى لتشذئتيع نذأًة صالحة, 

عميو الربلة -بشاتظ يكفي أف يشذأف عمى شاعة هللا ورسػلو، يكفي أف تكػف ىحه البشت وفق ما أراد الشبي 
 ى عسبًل عطيسًا ىػ مجخٌل لظ عمى هللا عدَّ وجل. ، وأف تبحث ليا عغ زوٍج مؤمغ, فإف في ىحا السدع-والدبلـ

 األبػاب السفتحة إلى الجشة ال تعج وال تحرى : 

ع الجائخة؛ حخفتظ, عسمظ يكفي أف تتقشو، وأف تكػف صادقًا فيو، وأال تغر بو السدمسيغ، وأف تسارسو وفق  اآلف أوسِّ
 عسٍل صالح. الذخع، وأف تبتغي بو خجمة السدمسيغ, حتى يشقمب ىحا العسل إلى

فأحيانًا اإلنداف يتػىَّع أنو عجدًا قميبًل مغ الشاس فقط ليع عشج هللا مكانة كبيخة، أقػؿ: إف ىحا وىع, فحدب ضشو أف 
الحؼ يبشي ىحا السدجج، وىحا الجاعية، وىحا الخصيب مثبًل فقط ىع أصحاب الخصػة عشج هللا، ال, أنت أنت أييا 

اليػمي، وفي بيتظ، ومع زوجتظ وأوالدؾ، وفي عبلقاتظ االجتساعيَّة إذا أوقعتيا وفق األخ الكخيع بحخفتظ، وعسمظ 
مشيج اإلسبلـ، وضبصت عسمظ, ىحه كميا أبػاٌب لجخػؿ الجشَّة، فيل مغ السعقػؿ أف يكػف كل الشاس دعاة؟ ال، 

مسيغ, ىحا باٌب وكغ أنت صاحب ميشة، صادؽ، مدتقيع، أميغ، تشرح السدمسيغ، تبتغي بعسمظ ىحا خجمة السد
 كبيخ مغ أبػاب دخػؿ الجشَّة.

فأنا أريج أف أقػؿ: إف األبػاب السفتَّحة لمجشَّة ال تعج 
 وال تحرى، وذو مكانة عشج هللا كثيخوف.

رضي هللا عشو -شيٌء آخخ: عغ عبج هللا بغ عامخ 
ىحا الحجيث يؤكِّج كل ىحا الكبلـ الحؼ قيل قبل -
 قاؿ:  -قميل
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وأنا صبٌي صغيخ، فحىبت أللعب,  -يبجو أف بيشيع قخابة-إلى بيتشا  -الرالة والدالـ عميو-))جاء الشبي 
فقالت لي أمي: يا عبج هللا تعاَؿ أعصيظ, فقاؿ عميو الرالة والدالـ: ما أردِت أف تعصيو؟ قالت: تسخًا، فقاؿ 

 عميو الرالة والدالـ: أما إنِظ لػ لع تفعمي ذلظ لُكتبت عميِظ كحبة((

 سارس مع ابشظ الرجؽ قبل أف تأمخه بالرجؽ .فعميظ أف ت

 قاؿ:  -رضي هللا عشو-وعغ أبي ىخيخة 

 ))أخح الحدغ بغ عمي تسخًة مغ تسخ الرجقة فجعميا في فيو

أحيانًا األب ال يبالي ماذا يأكل ابشو؛ مغ شعاـ حبلؿ، مغ شعاـ حخاـ، ىحا الذيء يجػز أكمو، أو ال يجػز -
ع ابشو عمى أكل ماٍؿ حخاـ  أكمو؟ شاىج معو حاجة ليدت لو, فمع يدألو: مغ أيغ ىي؟ ىحا الحؼ ال يبالي, ربَّسا شجَّ

 .-وىػ ال يجرؼ 

ىحه كمسٌة فريحة وىي -فقاؿ عميو الرالة والدالـ لحفيجه الحدغ، وقج أخح تسخًة مغ تسخ الرجقة: كخ كخ 
 أما عمست َأنَّا ال نأكل الرجقة؟(( -اسع فعل: اـر بيا

 ومدمع في الرحيح[]أخخجو البخارؼ 

ىحه حخاـ، فإذا مخَّ األب عمى بائع وأكل شيئًا مغ ىحا السبيع وىػ ال يشػؼ الذخاء، عمى مخأػ مغ ابشو، صار عشج 
ابشو شعار: ضع في الُخخج, ىحا شعار آخخ: ال تجقِّق، أما إذا تعفَّف األب انتبو االبغ، وصار لجيو انزباط، 

 لحلظ مخَّ بشا سابقًا أنو:

 لقسًة مغ حخاـ ُجِخَحت عجالتو.مغ أكل 

 تصفيٌف بتسخة تجخح العجالة. 

 عشجنا قاعجة شييخة ججًا: ال يدتقيع الطُل والعػد أعػُج.

أحزخ عػدًا أعػج وضعو في الذسذ، ىل يسكغ أف يأتي ضمُّو مدتقيسًا؟ مدتحيل، متى يدتقيع العػد والطل 
 أعػج؟ والبيت الذييخ الحؼ تعخفػنو جسيعًا:
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 .ب البيت بالجؼ ضاربًا فذيسة أىل البيِت كمُّيع الخقز إذا كاف ر 

 فاألب كسا قمت لكع سابقًا: يكػف ابشو في سغ ال ُيججؼ معو إال السبلعبة والسجاعبة. 

 ))العب ولجؾ سبعًا .

شفل صغيخ، ىحا الحؼ يدتيقع ليزخب ابشو ضخبًا مبخِّحًا, إذا بكى في الميل وأيقطو، وعسخه سشتاف، ىحا ليذ -
، ىحا اإلنداف ليذ في مدتػػ أف يكػف أبًا لػلج، مغ عاـ لدبعة أعػاـ, ىحا الصفل الرغيخ يحتاج إلى إيشاس، أباً 

يحتاج إلى ابتداـ، يحتاج إلى مبلعبة، يحتاج إلى أف تيِبط إلى مدتػاه، يحتاج إلى أف تسزي معو فتخًة في 
سذي عمى أربع، ويخكب الحدغ والحديغ عمى تأليف قمبو، فالشبي عمى عطسة شأنو ، وعمى ِعَطِع قجره كاف ي

 ضيخه, ويقػؿ: 

 ))نعع الحسالف أنتسا، ونعع الجسل جسمكسا((

 ))نعع الجسل جسمكسا, ونعع العجالف أنتسا((

 ]أخخجو الصبخاني في السعجع الكبيخ[

 مغ كاف لو صبي فميترابى لو .

 بو حيث تذاء. وتسزي  -البشت الرغيخة ججاً -وكانت الجارية تأخح بيج رسػؿ هللا 

 : -اآلف

 العب ولجؾ سبعًا، وأدبِّو سبعًا((

مغ الدابعة إلى الخابعة عذخة تأديب، تكمَّع االبغ قميبًل خبلؼ الحق, أو أخح ما ليذ لو، أو نطخ نطخًة غيخ 
بو باستسخار, لكغ ما ىي السذكمة؟. بة، فيجب أف تؤدِّ  مؤدَّ
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خ؟  ف واحج وألف مػسِّ خ، فكيف إذا كاف مشطِّ ف, ال يدتصيع أف يديل أثخ إنداف يػسِّ أنو أحيانًا ألف إنداف يشطِّ
اعكدػىا, اإلنداف أحيانًا بحكع الفداد االجتساعي العاـ، يجج مرجرًا واحجًا لمتػجيو وألف مرجٍر لئلفداد، عمى 

بو سبعًا.   كٍل؛ وأدِّ

 وصية لقساف البشو وىػ يعطو: 

 أف يتقي هللا :-1

ىشاؾ وصية لديجنا لقساف مأثػرة عغ ىحا الشبي الكخيع, وىي مغ وصايا كثيخة أثخت عشو، وبعزيع يقػؿ: ىػ ليذ 
 نبيًا، عمى كٍل؛ ورد ذكخه في القخآف الكخيع: 

 ﴿َوِإْذ َقاَؿ ُلْقَساُف اِلْبِشِو َوُىَػ َيِعُطُو َيا ُبَشيَّ اَل ُتْذِخْؾ ِباَّللَِّ﴾

 [23لقساف اآلية: ]سػرة 

 قج تػاجيظ مخحمة ال تسمظ عشجىا إال التػجيو الرحيح وأف تكػف قجوًة، وعمى هللا الباقي.

 يا بشي, اتخح تقػػ هللا تعالى تجارتظ, يأتظ الخبح مغ غيخ بزاعة.

 أوؿ مبلحطة: استقيسػا ولغ تحرػا:

، وال تدأؿ عغ كثخة الخيخ الحؼ سيأتيظ مغ استقع عمى أمخ هللا, واجعل تجارتظ أف تكػف مدتقيسًا عمى أمخ هللا-
 . -كل جانب

 أف يحزخ الجشائد :-2

 الشريحة الثانية: يا بشي احزخ الجشائد فإف الجشائد تحكِّخؾ باآلخخة.

الجشائد تحكخ باآلخخة، فأحيانًا الذباب في مخحمة مغ حياتيع, أسقصػا مغ حداباتيع كميًا مػضػع السػت، أو -
ا، ىشاؾ مفاجآت، فكع مغ شاٍب مات في مقتبل العسخ؟! ىحه الفكخة الخاشئة أنا شاب اآلف، مػضػع مغادرة الجني
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ىحا كبلـ غيخ صحيح، ندسع كل يـػ بشعػات الذاب أو الذابَّة، أو فبلنة الػالجة مع ابشيا، إذًا السػت ال يعخؼ 
 . -صغيخًا وال كبيخًا. فالشريحة الثانية: أف يتجو الذاب إلى أمخ اآلخخة

 أف يدتيقع في وقت الدحخ :-3

ت باألسحار, وأنت نائٌع عمى فخاشظ.  يا بشي, ال تكغ أعجد مغ ىحا الجيظ الحؼ يرػِّ

 أؼ في الرباح ساعة فييا مغ التجمِّي، وفي مغ البخكات والخيخات ال يعمسيا إال هللا. -

َتْػُىَسا َوَلْػ  ْبِح أَل  َحْبًػا(())َلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفي اْلَعَتَسِة َوالرُّ

ربشا عدَّ وجل في ىحا الػقت يتجمَّى عمى عباده، فمحلظ ىشاؾ مغ يدتيقع ليأخح مغ ىحا التجمِّي شيئًا، وىشاؾ مغ 
 يسزي ىحا الػقت نائسًا.

 عمى كٍل؛ هللا سبحانو وتعالى يقػؿ في الحجيث القجسي : 

األخيخ، فيقػؿ: ىل مغ تائب فأتػب عميو؟ ))إف َّلّل تعالى يشدؿ كل ليمة إلى سساء الجنيا حيغ يبقى ثمث الميل 
 ىل مغ مدتغفخ فأغفخ لو؟ ىل مغ سائل فيعصى سؤلو؟ حتى يصمع الفجخ((

 أف ال يؤخخ التػبة :-4

خ التػبة فإف السػت يأتي بغتة.  يا بشي, ال تؤخِّ

خافشا في أمخنا، وتب : الميعَّ اغفخ لشا ذنػبشا, وإس-صمى هللا عميو وسمَّع-لحلظ مخَّ معي أف مغ أدعية السرصفى -
 عميشا إنظ أنت التػاب الخحيع.

 كثيخًا ما يتسثَّمو. -عميو الربلة والدبلـ-ىحا دعاء قخآني كاف الشبي 

 وىشاؾ شيء آخخ ىاـ ججًا: "الميعَّ تب عميشا مغ ندياف التػبة، وتب عميشا مغ تأخيخ التػبة.
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، أيزًا وبعس الذباب دائسًا يخدد: أنا شاب، وغجًا ندياف التػبة ذنب يزاؼ إلى ذنب الحنب، وتأخيخ التػبة ذنب
 أتػب, وقج قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 ))ويحظأ أو ليذ الجىخ كمو غجا؟((

فػف   .  -والقػؿ الذييخ: ىمظ السدػِّ

 أف ال يخغب في ود الجاىل :-5

 يا بشي, ال تخغب في ود الجاىل, فيخػ أنظ تخضى عغ عسمو.

 تثشي عمى جيمو، مغ ىشا الحجيث الذخيف:  إذا أثشيت عمى جاىل فكأنظ-

 ))إف هللا يغزب إذا ُمِجَح الفاسق((

إذا مجحت فاسقًا أماـ ابشظ، ىػ ال يرمي، يذخب الخسخ، يا أخي لصيف، تقػؿ عشو البشظ : ميحَّب، لبق، ذكي، 
قظ، إذا خمعت عمى ىحا اإلنداف ال عاصي لخبو، شاشخ، فإلى أيغ أنت مشجفع في ثشائظ الدائف؟ ابشظ يرجِّ

السقتخؼ لمكبائخ, ووصفتو بكل صفات األدب, والحكاء، والمصف، فيحه مذكمة، يجب أف تدكت, وإال فإنظ تكػف 
 قج وضعت ولجؾ في خرع الستشاقزات ...: 

 ))إف هللا يغزب إذا ُمِجَح الفاسق((

 يغزب، حيشسا تسجح الفاسق ماذا تفعل؟ تجعل القيع تزصخب في ذىغ ابشظ.
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ج ىحه  لحلظ: أحيانًا في القرز واألعساؿ التي تجدِّ
القرز في بعس أجيدة الميػ، ما الحؼ يحرل؟ 
أف شخريًة مغ الذخريات يدبغ عمييا كاتب 
ة البصػلة، الذيامة، السخوءة، حب اآلخخيغ،  القرَّ
حب خجمة الشاس، الرجؽ، األمانة، كل الرفات 

ذلظ يذخب  البصػليَّة ُتْدَقُط عمى ىحه الذخريَّة، ومع
الخسخ، وال يأبو ألوامخ هللا عدَّ وجل، إذا قخأ اإلنداف 
ة، أو شاىجىا مسثَّمًة، ماذا يحرل؟ ىحه  ىحه القرَّ

ة إذا أراد الكاتب مشيا تجميخ القَيع ىحا الخصخ  القيع تتدخَّب إلى أعساقو، إلى عقمو الباشغ، فأخصخ ما في القرَّ
ة عمى شخريٍَّة ما، وفي الػقت نفدو يطيخ أف ىحه الساحق، إذ أف كل صفات البصػلة يخمعيا  كاتب القرَّ

الذخريَّة ليدت مشزبصة بأوامخ الجيغ، في أعساؽ أعساؽ السذاىج أو القارغ, يتدخَّب إلى عقمو الباشغ: أف 
 البصػلة ليذ مغ مقػماتيا معخفة هللا وال شاعتو، بل إف السعرية مغ لػاـز البصػلة. 

أةً, وترفيا بأنيا ديشًة, مع أنيا ثخثارة، أو ميسمة ألوالدىا، وأنيا جاىمة، أو أف تطيخ امخأةً يكفي خصخًا أف تبخز امخ 
متبخِّجًة متفمِّتًة مغ كل أدٍب إسبلمي عمى أنيا امخأٌة صالحة، وزوجٌة ناجحة، صادقة، مخبِّية، مخمرة ألوالدىا، 

مجتسٍع بأكسمو, وتحيمو إلى ضبلؿ في  تخعى زوجيا، مثل ىحه الستشاقزات في األحكاـ, كسغ أف تقزي عمى
 الدمػؾ والعقيجة، والزبلؿ ضياع وكفخ, لحلظ:

إذا قخأت أدبًا, وشعخت أنو حخَّؾ مذاعخؾ الُعميا وتفكيخؾ السختفع, فأنت أماـ فٍغ رفيع، فإذا لع يحخِّؾ ىحا األدب 
ة إال السبتحؿ مغ مذاعخؾ، والتافو مغ تفكيخؾ, فأنت أماـ فٍغ رخيز، ويدتصيع  الكاتب الخخيز؛ كاتب القرَّ

الخخيز، كاتب الذعخ الخخيز، كاتب السقالة الخخيز, يدتصيع إذا آتاه هللا مقجرًة أدبيًَّة رائعة أف يجمِّخ مجتسعًا 
 بأكسمو.

يجب أف تعخؼ ماذا يقخأ ابشظ؟ إذا جئت بسصبػعات مغ السدتػػ اليابط إلى البيت, فتعمع أف ىحا ُيقخأ مغ ِقَبل 
ألوالد، إذًا مغ أنت؟ أنت وعاء تفكيخؾ، ترػراتظ محرمة ما يسؤل في ىحا الػعاء, فيحا الحؼ يعاشخ الدوجة وا

رفاؽ الدػء، ىحا الحؼ يعاشخ أناسًا متفمِّتيغ مغ أوامخ الجيغ، ىؤالء يبثػف فيو قيسًا أخخػ غيخ قيع الجيغ، يبثػف 



 Page 807  ( : حق االبي على األب تأديبه باآلداب اإلصالهيت 4 - 2الذرس )  :الباب الثالث : الفصل الثاًي 

لحلظ أنت أو ابشظ في الشياية وعاء، ماذا يربُّ  فيو عادات ليدت إسبلميًة ، يبثػف فيو مبادغ ليدت إسبلميَّة،
 في ىحا الػعاء؟.

فإذا كشت مسغ يقخأ القخآف، مسغ يقخأ ُسشَّة الشبي العجناف، إذا كشت مسغ يحزخ مجالذ العمع، إذا كشت مسكغ يقخأ 
اتظ وتقاليجؾ كتابًا إسبلميًا يغحؼ قمبو وعقمو, فأنت في الشياية إنداٌف مبجؤؾ صحيح، قيسظ صحيحة، وكحلظ عاد

ياٍت أخخػ، لثقافاٍت أخخػ، لمباشل السديَّغ السدخخؼ أف يسؤل بيتظ، عغ شخيق  وأخبلقظ، أما إذا سسحت لُسَغحِّ
ة ال يعخفو إال السختّرػف، أف تقخأ ما تذاء ىحا غحاء، حتى إف ىشاؾ  ة، ىشاؾ أثخ لمقرَّ كتاب، أو مجمَّة، أو قرَّ

ئع التي يختكبيا الرغار، والخاشجوف، والسخاىقػف, إنسا ىي مدتقاٌة بذكٍل أو تؤكِّج: أف أكثخ الجخا -اآلف–دراسات 
ج بعس القرز.   بآخخ مسا يخونو مغ خبلؿ األعساؿ الفشيَّة التي تجدِّ

ثشي رجل أثق بو, فقاؿ لي: في بعس القرز التي انقمبت إلى قرز مذاىجة، ثبلث عذخة خيانة زوجيَّة،  حجَّ
الفشي، فإف الخيانة الدوجية لجييا تربح شيئًا بديصًا ججًا, يسكغ أف تفعمو السخأة انتقامًا  لػ أف شابًة رأت ىحا العسل

مغ زوجيا، أو تأديبًا لدوجيا، أما السخأة السدمسة بيشيا وبيغ أف تشدِلق في ىحا العسل مدافاٌت ال يعمسيا إال هللا، 
تدسعو، ىحا الحؼ تذاىجه شئت أـ أبيت، أحببت بعيجٌة عشو بعج األرض عغ الدساء؛ فيحا الحؼ تقخؤه، ىحا الحؼ 

أـ لع ُتحب, في الشياية ىػ الحؼ يرشع عقيجتظ، وىػ الحؼ يرشع قَيسظ، وىػ الحؼ يرشع عاداتظ وتقاليجؾ، 
 فالخصخ يأتي مغ ىشا, اقخأ القخآف فيحا كبلـ هللا عدَّ وجل: 

 ْمِفِو﴾﴿اَل َيْأِتيِو اْلَباِشُل ِمْغ َبْيِغ َيَجْيِو َواَل ِمْغ خَ 

 [41]سػرة فرمت اآلية: 

 مخَّة قخأت في مجمَّة كمسة مجاىا سصخ واحج، إنيا ُسٌع مغ أشج أنػاع الدسـػ فتكًا، قاؿ قائميا: 

 أنت أخبلقي ألنظ ضعيف، وأنت ضعيف ألنظ أخبلقي.

ف تأخح ما ببلء، أربع كمسات، ىحا يجعػؾ مغ خبلليا لتكػف ال أخبلقيًا مغ أجل أف تكػف قػيًا، أو مغ أجل أ
بو أدبًا  تخيج، لحلظ ال بجَّ مغ مقٍز بيج األب, يقزُّ بو كل شيٍء ال يعجبو حتى ال يقخأه ابشو، إذا أردت أف تؤدِّ

 . -إسبلمياً 
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 اتِق هللا وال تخى الشاس أنظ تخذاه لذيٍء ما : -6

 يا بشي, اتِق هللا وال تخػ الشاس أنظ تخذاه لذيٍء ما.

هللا ابتغاء مخضاة هللا، بل إنو يخذى هللا ابتغاء أال يتعخض لغزب الشاس، ىحا نػٌع فأحيانًا اإلنداف ال يخذى -
 . -مغ الذخؾ

ٍة كاف الدكػت مغ ذىب.  يا بشي ما نجمت عمى الرست قط، فإف الكبلـ إذا كاف مغ فزَّ

 .-ألف الرامت في أماف أو في سبلـ، والستكمِّع إما لو أو عميو-

 فإف الذخَّ لمذخ ُخِمق.يا بشي, اعتدؿ الذخ يعتدلظ, 
يا بشي عميظ بسجالدة العمساء، واستسع إلى كبلـ  

الحكساء, فإف هللا يحيي القمب السيِّت بشػر الحكسة, 
كسا يحيي األرض بػابل السصخ، وإياؾ والكحب وسػء 
الُخُمق، فإف مغ كحب ذىب ماء وجيو، ومغ ساء 
خمقو كثخ غسُّو، ونقل الرخػر مغ مػضعيا أيدخ 

 إفياـ مغ ال يفيع.مغ 

عشجنا بالمغة مرصمحاف: الفيع والَتَفيُّع، الفيع معخوؼ، أما التفيُّع ىػ محاولة الَفْيِع، وتجج إندانًا ال يحب التفيُّع، -
 .-أؼ ليذ مدتعجًا أف يبحؿ أؼ جيٍج ليفيع، وتجج إندانًا ال يفيع ولكشَّو يتفيَّع

 كيسًا, فكغ رسػؿ نفدظ.يا بشي, ال تخسل رسػاًل جاىبًل, فإف لع تجج ح

أحيانًا اإلنداف يكمِّف إندانًا بسيسَّة، فيحا اإلنداف يذػِّه سسعتو، يدئ إليو، الخسػؿ يجب أف يكػف مغ ِجشذ -
 .-السخسل، وشخؼ الخسػؿ مغ شخؼ الُسخسل

 يا بشي, يأتي عمى الشاس زماف ال تقخُّ فيو عيغ حميع.

 . -خ الدماف، كيف أنو يجع الحميع حيخاف؟تعجَّب مغ آخ -عميو الربلة والدبلـ-الشبي -
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يا بشي, اختخ السجالذ عمى عيشظ، فإف رأيت السجمذ ُيحكخ فيو هللا عدَّ وجل, فاجمذ معيع، فإنظ إف تكغ عاِلسًا 
 يددد عمسظ، وإف تكغ جاىبًل يعمِّسػؾ، وإف يصمع هللا عدَّ وجل عمييع بخحسٍة تربظ معيع.

ُيحكخ فيو هللا عدَّ وجل، فإنظ إف تكغ عالسًا ال يشفعظ عمسظ، وإف تكغ غبيًا  يا بشي, ال تجمذ السجمذ الحؼ ال
 يددؾ غباًء، وإف يصمع هللا عمييع بعج ذلظ بدخٍط تربظ معيع.

 . -أؼ أف أججػ شيٍء لظ: أف تحزخ مجالذ العمع التي تثق بيا-

 يا بشي, ال يأكل شعامظ إال األتقياء، وشاور في أمخؾ العمساء.

 ف الجنيا بحٌخ عسيق وقج غخؽ فيو ناٌس كثيخ، فاجعل سفيشتظ تقػػ هللا عدَّ وجل.يا بشي, إ

فمع أحسل شيئًا أثقل مغ جاٍر الدػء، وذقت السخارة كميا  -الجشجؿ ىػ الرخخ-يا بشي, إني حسمت الجشجؿ والحجيج 
 فمع أذؽ أشجَّ مغ الفقخ .

 يا بشي, ال تتعمَّع ما ال تعمع، حتى تعسل بسا تعمع .

 .-مغ عسل بسا عمع ورَّثو هللا عمع مغ لع يعسل -

 يا بشي, إذا أردت أف تؤاخي رجبًل فأغزبو قبل ذلظ، فإف أنرفظ عشج غزبو وإال فاححره.

 .-فالبصػلة أف تشرف الشاس وأنت غزباف ال وأنت فخحاف-

 قخب مغ داٍر أنت عشيا راحل. يا بشي, إنظ مشح ندلت إلى الجنيا استجبختيا واستقبمت اآلخخة، فجاٌر أنت إلييا تديخ أ

د لدانظ أف يقػؿ: الميعَّ اغفخ لي، فإف هلل ساعاٍت ال ُيَخد فييا الجعاء.  يا بشي, عػِّ

 يا بشي, إياؾ والَجيغ, فإنو ذٌؿ في الشيار, وىٌع في الميل.

 ىحه بعس الكمسات التي ُأشخت في الكتب القجيسة عغ سيجنا لقساف الحكيع.

 الخجل الدغ التي يسيِّد بيا, فميذ عميظ إال أف تشرحو، ىحا كل ما تسمكو نحػ ابشظ. عمى كٍل؛ إذا بمغ ابغ 
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 قاؿ:  -رضي هللا عشو-سيجنا ابغ عباس 

يػمًا, فقاؿ لي: يا غالـ, إني أعمِّسظ كمسات، احفع هللا  -صمى هللا عميو وسمَّع-))كشت خمف رسػؿ هللا 
هللا، وإف استعشت فاستعغ با، واعمع أف األمة لػ اجتسعت  يحفطظ، احفع هللا تججه تجاىظ، إذا سألت فاسأؿ

عمى أف يشفعػؾ بذيٍء لع يشفعػؾ إال بذيٍء قج كتبو هللا لظ، وإف اجتسعػا عمى أف يزخوؾ بذيء لع يزخوؾ 
 إال بذيٍء قج كتبو هللا عميظ، ُرفعت األقالـ وجفَّت الرحف((

 ]أخخجو التخمحؼ في سششو[

 األب البشو، حجيٌث رائع .ىحا أيزًا مغ تػجيو 

 حجيٌث آخخ في تػجيو األوالد : 

))احفع هللا يحفطظ، احفع هللا تججه أمامظ، تعخؼ إلى هللا في الخخاء يعخفظ في الذجة، وإف الشرخ مع الربخ، 
 وإف الفخج مع الكخب، إف مع العدخ يدخا((

 الخشج. الحق الحؼ قبل األخيخ مغ حقػؽ األبشاء ىػ :أف يعػلو حتى يبمغ سغ

أنا لدت مجبػرًا بظ، ال إنظ مجبػر بو، ىحا الكبلـ الرحيح، أنت حيشسا أردت أف تكػف زوجًا وأبًا, فميؤالء األوالد 
 حقػؽ عميظ، لحلظ:

 قاال:  -رضي هللا عشيسا-عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص 

 ))قاؿ عميو الرالة والدالـ 

 : -استسعػا جيجاً -

 ع مغ يقػت((كفى بالسخء إثسًا أف يزيِّ 

 ]أخخجو مدمع في الرحيح, وأبػ داود في سششو[
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 مجبػر فيو وزيادة . 

 قاؿ:  -عميو الربلة والدبلـ-الذيء اآلخخ: عغ أبي قبلبة, عغ أبي أسساء, عغ ثػباف, أف الشبي 

 ))أفزل ديشاٍر يشفقو الخجل عمى عيالو، وديشاٌر يشفقو عمى دابَّتو في سبيل هللا((

 حتى يبمغ سغ الخشج ويدتصيع الكدب. إذًا: أف تعػلو 

 الخاتسة :

إلى درٍس قادـ, ألنو مغ أعطع  -إف شاء هللا تعالى-بقي حٌق ليذ في الػقت فدحٌة كي نذخحو، وسػؼ ُأؤخخه 
أبحاث ىحا السػضػع أىسيًة: إنو العجؿ بيغ األوالد في العصاء والػصيَّة، فيحا الحؼ يقع فيو معطع الشاس في 

عمى األنثى؛ في الػصيَّة, وفي اإلرث، ويمجؤوف إلى أساليب ال يخضاىا هللا عدَّ وجل في التيخُّب تفزيل الحكخ 
نخجئو إلى درٍس قادـ, لششتقل بعجه إلى حٍق آخخ  -إف شاء هللا تعالى-مغ إعصاء البشات حقَّيغ، ىحا السػضػع 
 مغ حقػؽ اإلنداف مسا لو أو عميو.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : حق االبغ عمى األب تعميسو لمقخآف وإشعامو الصعاـ الحالؿ 4 - 3الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

شا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعم
 الرالحيغ. 

 تتسة حقػؽ األبشاء عمى اآلباء : 

 أف يعمع األب ابشو القخآف الكخيع :-5

ثت في  أييا األخػة السؤمشػف, ال زلشا في مػضػع الحقػؽ، وال زلشا في مػضػع حقػؽ األبشاء عمى آبائيع، وقج تحجَّ
 عغ بعس ىحه الحقػؽ، وفي ىحا الجرس نتابع الحجيث عغ ىحه الحقػؽ . الجرس الساضي

 فسغ ىحه الحقػؽ: أف ُيَعمُِّع األب ابشو القخآف الكخيع، ىحا حق االبغ عمى أبيو. 

 أنو قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-فقج ورد في حجيٍث شخيف, رواه البييقي, عغ رسػؿ هللا 

 كتابة والدباحة والخماية، وأال يخزقو إال شيبًا(())حق الػلج عمى الػالج: أف يعمسو ال

 ىحا الحجيث الحؼ رواه البييقي, عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, ورد في الجامع الرغيخ في الجدء األوؿ . 
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 لساذا وجو الشبي أبشاء أمتو ليتعمسػا القخآف الكخيع؟ : 

يشا , القخآف الكخيع لساذا وجَّ  كي نعمسو ألبشائشا؟  -عميو الربلة والدبلـ-الشبي  أييا األخػة األكاـر

ألف القخآف الكخيع مشيٌج تفريمٌي لئلنداف، تعميسات 
الرانع، فأيَّة حخكٍة في مزسػنيا وفي شكميا تكػف 
خارج ىحا الكتاب، فيي حخكٌة ليدت مججية بل إنيا 
مؤذية, أؼ أف هللا سبحانو وتعالى خمق الخمق وخمق 

بتة، وخمق اإلنداف وفصخه عمى الخمق وفق سشٍغ ثا
فصخٍة ثابتة، وربشا سبحانو وتعالى نطَّع تشطيسًا دقيقًا 
عبلقة اإلنداف بأخيو اإلنداف، فسا داـ اإلنداف وفق 
ىحا السشيج فعسمو يشجح، فإذا خخج عغ ىحا السشيج 

 فبل بجَّ مغ أف يذقى.

األرض إال بدبب خخوج عغ مشيج هللا، وما مغ  والسقػلة التي تعخفػنيا جسيعًا ىػ أنو: ما مغ مذكمٍة عمى وجو
خخوج عغ مشيج هللا إال بدبِب جيٍل بو، إذًا كل مريبٍة، كل مذكمٍة: أساسيا الجيل وعبلجيا الِعمع، والقخآف 
الكخيع كتاب هللا عدَّ وجل، فيو ىحا كتاب مقخر ، فيو تعميسات الرانع، فسغ أخح بو فقج أمدظ مفتاح الشجاح، 

 ج جانب الشجاح، ومغ ىشا قاؿ هللا عدَّ وجل: ومغ أىسمو فق

َيَػاِت َفَدْػَؼ َيْمَقْػَف َغّيا﴾ اَلَة َواتََّبُعػا الذَّ  ﴿َفَخَمَف ِمْغ َبْعِجِىْع َخْمٌف َأَضاُعػا الرَّ

 [59]سػرة مخيع اآلية: 

وقج لقي السجتسع الحؼ جعل ىحا السشيج وراء ضيخه وانغسذ في شيػاتو، لقي ىحا السجتسع الَغي كسا وعج هللا عدَّ 
 وجل . 
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 األىجاؼ التي يدتفيجىا الصفل مغ تعميع القخآف الكخيع : 

خآف الكخيع فيو الُشُطع إذًا في تعميع االبغ القخآف الكخيع, ىشاؾ أىجاٌؼ ال تعجُّ وال تحرى، أوؿ ىحه األىجاؼ: أف الق
التي ال بجَّ مغ تصبيقيا في الحياة، فخبشا عدَّ وجل في ىحا الكتاب ذكخ أشياء، وسكت عغ أشياء، وأقخَّ بعس 
األشياء، وبعس األشياء تخكيا َمِخَنة، فالذيء الَسِخف ىػ الحؼ يسكغ أف يتصػر وفق الدماف والسكاف، والذيء 

الحؼ ال عبلقة لو ال بالسكاف وال بالدماف وال بالبيئة, والذيء الحؼ سكت عشو  الحؼ َبتَّ القخآف فيو, ىػ الذيء
 القخآف الكخيع, ىػ الحؼ ال يتعمق بدعادة اإلنداف وال باترالو بخالقو.

 فحيشسا يعمِّع األب ابشو كتاب هللا عدَّ وجل، يكػف قج أدػ ما عميو مغ حقػٍؽ تجاه الجيغ.

 األب ابشو, فيحا عسل يختمف اختبلفًا كميًا عغ أؼ عسل آخخ، فسثبًل:  لكغ ىشا مبلحطة ميسة ججًا: يخبي

خىا وفق ما تخيج، فيحا أمخ سيل ألف قصعة الخذب مصػاعٌة لظ، فأنت تفعل بيا ما  أف تسدظ بقصعة خذب وتشجِّ
خىا، ترميا بأختيا، ولكغ االبغ لو اختياٌر مدتقٌل عغ أبيو، فكأف األب مصالب  أف يبحؿ تذاء؛ تقصعيا، تشجِّ

العشاية الكافية، ولكغ ليذ عمى األب أف يحقق الشتائج السخجػة في ابشو، فيحا فػؽ مقجور اإلنداف، ألف هللا عدَّ 
 وجل ضخب بديجنا نػح مثبًل، ابغ سيجنا نػح، ومغ ىػ سيجنا نػح؟ نبٌي كخيع, قاؿ: 

َسَآِوي ِإَلى َجَبٍل َيْعِرُسِشي ِمَغ اْلَساِء َقاَؿ اَل َعاِصَع اْلَيْػـَ ِمْغ َأْمِخ  ﴿َيا ُبَشيَّ اْرَكْب َمَعَشا َواَل َتُكْغ َمَع اْلَكاِفِخيَغ َقاؿَ 
 َّللَِّ ِإالَّ َمْغ َرِحَع َوَحاَؿ َبْيَشُيَسا اْلَسْػُج َفَكاَف ِمَغ اْلُسْغَخِقيَغ﴾

 [43-41]سػرة ىػد اآلية: 

 وبعج بزع آيات قاؿ: 

ِإفَّ اْبِشي ِمْغ َأْىِمي َوِإفَّ َوْعَجَؾ اْلَحّقُ  َوَأْنَت َأْحَكُع اْلَحاِكِسيَغ * َقاَؿ َيا ُنػُح ِإنَُّو َلْيَذ ﴿َوَناَدى ُنػٌح َربَُّو َفَقاَؿ َربِّ 
ي َأِعُطَظ َأْف َتُكػَف ِمَغ الْ   َجاِىِميَغ﴾ِمْغ َأْىِمَظ ِإنَُّو َعَسٌل َغْيُخ َصاِلٍح َفاَل َتْدَأْلِغ َما َلْيَذ َلَظ ِبِو ِعْمٌع ِإنِّ

 [46-45]سػرة ىػد اآلية: 
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أنا ذكخت ىحا الكبلـ حتى يبحؿ كل أب أقرى جيجه في تخبية ابشو، ولكغ أحيانًا مع بحؿ غاية الُجيج وأقرى 
عميو الربلة -العشاية والتػجيو، فاالبغ قج يأخح مػقفًا آخخ ألف االبغ مَخيَّخ، مغ ىشا قاؿ هللا عدَّ وجل لمشبي 

 : -والدبلـ

 ُىَجاُىْع َوَلِكغَّ َّللََّ َيْيِجي َمْغ َيَذاُء﴾ ﴿َلْيَذ َعَمْيظَ 

 [171]سػرة البقخة اآلية: 

 وىحه آيٌة ثانية في السػضػع ذاتو: 

 ﴿ِإنََّظ اَل َتْيِجي َمْغ َأْحَبْبَت َوَلِكغَّ َّللََّ َيْيِجي َمْغ َيَذاُء ﴾

 [56]سػرة القرز اآلية: 

 وآيٌة ثالثة : 

 ِبَحِفيٍع﴾﴿َوَما َأَنا َعَمْيُكْع 

 [86]سػرة ىػد اآلية: 

 وآيٌة رابعة : 

 ﴿َفَحكِّْخ ِإنََّسا َأْنَت ُمَحكٌِّخ * َلْدَت َعَمْيِيْع ِبُسَدْيِصٍخ * ِإالَّ َمْغ َتَػلَّى َوَكَفَخ﴾

 [13-12]سػرة الغاشية اآلية: 

يتألَّع أٌب بحؿ قرارػ جيجه في فعمى اإلنداف أف يدعى وليذ عميو إدراؾ الشجاح، ىحا الكبلـ أريج أف أذكخه, لئبل 
تخبية ابشو، وفي تعميسو، وفي إرشاده، وفي تػجييو، فخأػ ىحا األب ابشو في شخيٍق آخخ، وفي واٍد آخخ، ولع 
ار عبلقتو بقصعة الخذب شيء، واألب عبلقتو بابشو شيٌء آخخ، لػ أف عشاية األب وحجىا كافيٌة  يدتجب لو, الشجَّ

 عاٌؽ عشج أٍب مؤمغ. ليجاية االبغ, لسا نذأ ابغٌ 
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ولكغ كسا ُيسدظ الصبيب مخيزًا, فيبحؿ الصبيب 
قرارػ جيجه في معالجتو، وتذخيز دائو، ووصف 
الجواء السشاسب، ثع تشتيي ميسة الصبيب عشج بحؿ 
العشاية، ولحلظ أجسع الفقياء عمى أف أجخة الصبيب 
 ليدت مغ السعاوضات، ما ىي السعاوضات؟ .

تجفع الِعَػض، تدتمع الَسبيع  أؼ حيشسا تذتخؼ بيتاً 
وتجفع الثسغ، فيحا عقج معاوضة، اإليجار والبيع وما 
شاكل ذلظ، ولكغ أجخة الصبيب والسحامي سسَّاىا 

العمساء ُجعالة؛ أؼ أف الصبيب يدتحقيا ال عشج شفاء السخيس ولكغ عشج بحؿ العشاية الكافية، يأكل الصبيب أجختو 
العشاية الكاممة لمسخيس، أما أف يذفى السخيس أو أف ال يذفى فيحا شيٌء آخخ حبلاًل مائة في السائة إذا بحؿ 

 بتقجيخ هللا وبعمسو.

إذًا: شأف األب كذأف الصبيب, ىشاؾ بعس السيغ تكػف العبلقة خبلليا بيشظ وبيغ اإلنداف اآلخخ عبلقة عشاية 
يا تقريخ اآلباء، وكل إنداٍف يعمع بالَزبط وبحؿ جيٍج ليذ غيخ، لكغ بالسقابل ىشاؾ أخصاٌء كثيخٌة عشج األبشاء سبب
 ما إذا كاف قج بحؿ العشاية القرػػ أو لع يبحؿ، وهللا سبحانو وتعالى يقػؿ: 

ْنَداُف َعَمى َنْفِدِو َبِريَخٌة * َوَلْػ َأْلَقى َمَعاِذيَخُه﴾  ﴿َبِل اإلِْ

 [25-24]سػرة القيامة اآلية: 

بدبب تقريخ األب أو إىسالو، أو بدبب إصخار االبغ عمى اختياٍر  األب يعخؼ، إذا كاف انحخاؼ ابشو أو تقريخه
معيغ، ىحا الذيء يعمسو األب وحجه دوف غيخه، فمحلظ السدؤولية تشتيي حيشسا تبحؿ قرارػ جيجؾ مع ابشظ، وإذا 

خ هللا عمى أكـخ هللا عدَّ وجل أحج اآلباء بابغ شيِّع بار، فأنا أنرحو نريحًة غالية أف يدجج هلل عدَّ وجل، ويذك
 ىحه السػىبة.
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 أقػؿ: عمى ىحه اليبة, ألف هللا سبحانو وتعالى قاؿ: 

 ﴿َوَوَىْبَشا َلُو ِإْسَحاَؽ﴾

 [17]سػرة العشكبػت اآلية: 

وىبشا، ومعمػـٌ لجيكع أف اليبة ببل مقابل، فإذا كاف عشج إنداف ابغ صالح مؤمغ، َديِّغ، مصػاع، بار، فيحا مغ 
رحو مخًة ثانية أال يعدو ىحا إلى تخبيتو، وال إلى ضبصو، وال إلى تػجييو، وال إلى َحْدِمِو، فزل هللا عميو، وأنا أن

وال إلى شجتو، يجب أف يعدو ىحا لفزل هللا وحجه, فكع مغ أٍب مشحخٍؼ، سيٍء، ضاٍؿ، مزٍل، جاءه ابٌغ صالٌح 
 كأنو َمَمظ؟ وكع مغ أٍب مؤمٍغ مدتقيٍع, جاءه ابغ مشحخؼ؟ 

مشو، داخل باختيار اإلنداف، وجدٌء آخخ داخٌل بتقجيخ هللا عدَّ وجل، ولحا أنرح أف يتأدب  فيحا الحاؿ جدء
اإلنداف مع هللا عدَّ وجل، فإذا عدوت ىحا إليظ، إلى قجراتظ، إلى حدمظ، إلى خبخاتظ في التخبية، فيحا مغ 

 الزبلؿ ومغ الذخؾ. 

 إذًا: 

 والدباحة, والخماية، وأال يخزقو إال شيبًا(())حق الػلج عمى الػالج: أف يعمسو الكتابة, 

 الفخؽ بيغ الستعمع والجاىل 

 يقػؿ: ليذ بعج الفخائس أفزل مغ شمب العمع، فيػ نػٌر ييتجؼ بو الحائخ. -رحسو هللا تعالى-اإلماـ الذافعي 
أؼ كسا تعمسػف مشي سابقًا: أف ىحه القَيع التي يتفاضل الشاس بيا في الجنيا؛ القػة، الغشى، الػسامة، الجساؿ، 
َحة، إال قيسًة واحجة ىي قيسة العمع والعسل  الحكاء، الرحة، ىحه القَيع قج رفس القخآف الكخيع أف يعتسجىا قيسًا ُمَخجِّ

 بو، فمحلظ قاؿ هللا عدَّ وجل: 

 َيْدَتِػي الَِّحيَغ َيْعَمُسػَف َوالَِّحيَغ اَل َيْعَمُسػَف﴾ ﴿ُقْل َىلْ 

 [9]سػرة الدمخ اآلية: 

 



 Page 818  حق االبغ عمى األب تعميسو لمقخآف وإشعامو الصعاـ الحبلؿ( : 4-3الذرس ): الباب الثالث : الفصل الثاًي 

 وقاؿ هللا عدَّ وجل : 

 ﴿َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْمسًا﴾

 [224]سػرة شو اآلية: 

والفخؽ الجقيق الجقيق بيغ اإلنداف الحؼ أكخمو هللا 
بيٌخ بالعمع، وبيغ اإلنداف الحؼ بقي جاىبًل ىػ فخٌؽ ك
ججًا فيسا ال يدتػياف، فمحلظ عمى األب أف يحخص 
عمى تعميع ابشو في الجرجة األولى السشيج اإلليي 

 الجقيق. 
فسخة ثانية، وثالثة, ورابعة: إذا كانت لجيظ آلة معقجة 
ججًا، غالية ججًا، ذات نفع عطيع ججًا، وأنت حخيٌز 
عمييا حخصًا بالغًا، إذا كشت حخيرًا عمييا، وإذا كاف 
 ثسشيا باىطًا، وإذا كاف نفعيا عطيسًا, فسا عميظ إال أف تقخأ كتاب التعميسات السخافق ليحه اآللة وإال خدختيا.
والقخآف الكخيع في جػىخه تعميسات الرانع ليحا اإلنداف األوؿ، لحلظ إذا جاء األب بابشو وأحزخه ليعمسو القخآف 

كامو، ليعمسو إعجازه، ىحا الػقت الحؼ يبحلو األب، أو يسزيو الكخيع؛ ليعمسو تجػيجه، ليعمسو تفديخه، ليعمسو أح
 األب في تعميع ابشو القخآف الكخيع, ىػ تػضيف السػقت واستثساٌر لو، وليذ تزييعًا كسا يتػىع جيمة الشاس.
في  أعخؼ أبًا بمغ مغ نجاحو في الجنيا مختبًة عاليًة ججًا، فقج نجح في تجارتو وفي صشاعتو إلى درجة أف تفخَّد

الذخؽ األوسط في صشاعٍة معيَّشة، فحاز بيا قرب الدبق ودخمت عميو األمػاؿ بغيخ حداب، ولكشو أىسل أوالده، 
نذؤوا عمى السعاصي، واالنغساس في الذيػات، ُقَبْيَل وفاتو قاؿ لدوجتو بالمغة الجارجة: يا فبلنة فخششا بالحىب 

 غجو بيغ أيجؼ أبشاء فدقة مشحخفيغ، فعخؼ ىحه الغمصة الكبيخة.واتَّبعشا الفحع, ألنو ىحه األمػاؿ الصائمة سػؼ ت
مغ ىشا سيأتي معشا: أف خيخ كدب الخجل ولجه؛ أؼ ميسا بحلت مغ وقٍت، مغ جيٍج، مغ تعميٍع، مغ تػجيٍو، مغ 
حمٍع، مغ صبٍخ، مغ خدارٍة، إذا أمكشظ أف ترل بيحا االبغ إلى الصخيق الرحيح, فأنت الخابح األكبخ. بعس 

 بيات الذعخية المصيفة : األ
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 بالعمع تحيا نفػٌس قط ما عخفت 
 مغ قبل ما الفخؽ بيغ الرجؽ والَسْيغِ 
 العمع لمشفذ نػٌر يدػػتجؿ بو 
 عمى الحقائق مثػػل الشػػر لمعيغ

 . -الَسْيِغ: ىػ الكحب-

 ولػال العمع ما سعجت نفػٌس وال عخؼ الحالؿ مغ الحخاـ 
 جيل السػػحلة والخغاـفبالعمع الشجػاة مغ السخازي وبال
أنا مخة ضخبت لكع مثبًل: عامل في بعس السصارات 

والصائخة -أثشاء تشطيف الصائخة, رأػ غخفة العجمة 
وعشجما تكػف جاثسة, فإف عجبلتيا عمى األرض، 
فػؽ العجمة غخفة كبيخة, حيشسا ُتقمع الصائخة، فإف ىحه 
العجمة ُتخفع مغ ِقَبل الصيار، مغ أجل أال يعيق 

ىحا العامل نطخ إلى ىحه  -سيا حخكة الصائخةحج
الغخفة رآىا واسعة، قاؿ: لَع ال أقبع بيا, وأنتقل مغ 
، وببل جػاز  مصار إلى مصار, ببل أجػر، وببل رسـػ

حدب -سفخ، وفي ذاؾ البمج أعساؿ كثيخ ججًا؟ فرعج إلى ىحه الغخفة، فمسا أقمعت الصائخة, اضصخ رباف الصائخة 
ف يخفع العجمة لمغخفة السخررة بيا، فابتعجت جػانب الغخفة عغ بعزيا لتأخح العجمة أ -تعميسات القيادة

 مكانيا، فدقط ىحا اإلنداف عمى أرض السصار مغ عمى ارتفاع ثبلثسائة متخ، فسات فػرًا.

ف يطغ ىحه قرة أُعمِّق عمييا أىسيٌة كبخػ، ما الحؼ قتل ىحا اإلنداف؟ جيمو، ىل كاف يخيج أف يسػت؟ ال وهللا، كا
فخ رسـػ الدفخ، ورسـػ الخخوج, وجػاز الدفخ، ويشتقل ببل قيػد وال شخوط إلى بمج  أنو ذكٌي ججًا، وأنو سػؼ يػِّ
 آخخ، ولكغ لػ عخؼ أف ىحا السكاف مكاٌف ال بجَّ مغ أف يسػت اإلنداف فيو إذا دخمو, لسا ألقى بو وأوردىا حتفيا.
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قاؿ لي واحج: لػ كاف في الغخفة مكاف ثابت وغيخ متحخؾ ليبقى فيو اإلنداف, لسات بدبب البخد, إذ تبمغ الحخارة 
في الجػ خسديغ تحت الرفخ فيسػت بخدًا، إذًا: أعجػ أعجاء اإلنداف ىػ الجيل، فإذا عمست ابشظ القخآف الكخيع، 

والجاىل ميسا ارتفع قجره في الجنيا, ىحا ارتفاٌع ىػائٌي ال  اإلنداف العالع إنداف ثسيغ ججًا، ىل ىػ شخرية َفحَّة؟
 قيسة لو، ميسا انتفخ جيبو، ىحا غشًى ال قيسة لو، ألف هللا عدَّ وجل قاؿ: 

 ﴿َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْمسًا﴾

 [224]سػرة شو اآلية: 

تحخس الساؿ، والساؿ تشقرو يقػؿ: العمع خيٌخ مغ الساؿ, ألف العمع يحخسظ وأنت  -كـخ هللا وجيو-وسيجنا عمي 
 الشفقة، والعمع يدكػ عمى اإلنفاؽ.

وأنا أذكخ أخًا قبل اثشتي عذخة سشة، بعج خصبة الجسعة سألشي سؤااًل والجمػع مغ عيشيو تديل: إف زوجتو خانتو، 
قيا؟ ولو مشيا خسدة أوالد، وىػ في بحبػحة، يدكشيا بيتًا فخسًا، وىػ يعجب لساذا حجث ىحا؟ ماذا يفعل؟ أيصم

أيدكت عشيا؟ أيعفػ عشيا؟ تكمَّع والبكاء والجمعة تتخقخؽ مغ عيشو واأللع يعترخ قمبو, قمت: كيف حرل ىحا؟ قاؿ 
لي: مغ سشتيغ تقخيبًا وأنا ال أدرؼ, مع مغ؟ مع جارنا, لكغ كيف تعخؼ عمى زوجتظ؟ قاؿ لي: وهللا أنا الدبب، 

 جمذ معشا، وكاف الحخيق السجمخ مغ تمظ الذخارة الػاىية.فقج شخؽ عميشا الباب ذات مخة زائخًا فأمختيا أف ت
فيحا الدوج لػ كاف يحزخ مجالذ العمع، ولػ عخؼ الحخاـ مغ الحبلؿ، وأف ىحا يجػز وىحا ال يجػز ما وقع في 
ىحه الػرشة، فمسا يتخؾ اإلنداف نفدو ببل عمع، يجفع الثسغ غاليًا في تجارتو، في بيعو، في شخائو، في زواجو، في 

 أوالده، في صحتو أحيانًا.

 فإذا أردت الجنيا فعميظ بالعمع، وإذا أردت اآلخخة فعميظ بالعمع، وإذا أردتيسا معًا فعميظ بالعمع.

فاهلل عدَّ وجل كـخ اإلنداف بالعمع، فإذا أىسل العمع وقع ضحية الجيل, وليذ العار أف تكػف جاىبًل، ولكغ العار 
 كل العار أف تبقى جاىبًل.
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حببت إيزاحًا أكثخ: فسا مغ قرٍة ترل إلى أذنيظ إف حمَّْمتيا, َتخػ أف ىحا الصبلؽ، وأف ىحا اإلفبلس، وأف إذا أ
وأف ىحا الخبلؼ الدوجي، وأف ىحه الجخيسة، وأف ىحه السذكمة، وأف  -أحيانًا أقػؿ أحياناً -ىحا السخض الُعزاؿ 

 رية سببيا الجيل، لحلظ: العمع نػر وىجػ.ىحه الفزيحة، وأف ىحه الِفتشة سببيا معرية، وأف ىحه السع

 الميع صلِّ عميو قاؿ: 

 ))إنسا بعثت معمسًا((

 في أصميا بعثة تعميع.  -عميو الربلة والدبلـ-بعثة الشبي 

 حقيقة مدمع بيا : 

وفي كل وبالسشاسبة: يا أخػاني, اإلنداف يحب ذاتو، ىحه حقيقٌة ُمدمٌَّع بيا، والسصمب الثابت لئلنداف في كل مكاٍف 
زماف: الدبلمُة والدعادة، ولػ سألت خسدة آالؼ مميػف مغ البذخ واحجًا واحجًا: ماذا تخيج؟ يقػؿ لظ: الدبلمة مغ 
كل مخض، مغ الفقخ، مغ الخػؼ، مغ الذقاؽ الدوجي، مغ الزعف، مغ الحؿ، مغ أف أفقج حخيتي، وأتسشى 

 البحبػحة في الساؿ، والدعادة الدوجية، و و....

أستصيع أف أقػؿ: إف السصمب الثابت لكل إنداف في كل مكاٍف وزماف ىػ الدبلمة والدعادة، والدبلمة  إذًا: أنا
 والدعادة ال تكػناف إال إذا سخت عمى مشيج هللا: 

 ﴿َفَسِغ اتََّبَع ُىَجاَي َفاَل َيِزلُّ َواَل َيْذَقى﴾

 [213]سػرة شو اآلية: 

أىػف عمى هللا مغ أف كػف  -ال أقػؿ األرض بل الكػف -ىحا كبلـ ربشا، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ, لدواُؿ الكػِف 
 ىحا الكبلـ غيخ صحيح: 

 ﴿َفَسِغ اتََّبَع ُىَجاَي َفاَل َيِزلُّ َواَل َيْذَقى﴾

 [213]سػرة شو اآلية: 
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 ال يزل عقمو وال تذقى نفدو:. 

  َخْػٌؼ َعَمْيِيْع َواَل ُىْع َيْحَدُنػَف﴾﴿َفَسْغ َتِبَع ُىَجاَي َفاَل 

 [38]سػرة البقخة اآلية: 

 ﴿َمْغ َعِسَل َصاِلحًا ِمْغ َذَكٍخ َأْو ُأْنَثى َوُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشَُّو َحَياًة َشيَِّبًة ﴾

 [97]سػرة الشحل اآلية: 

 َوَنْحُذُخُه َيْػـَ اْلِقَياَمِة َأْعَسى ﴾﴿َوَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِإفَّ َلُو َمِعيَذًة َضْشكًا 

 [214]سػرة شو اآلية: 

 َيْػـَ ُتْشَدى﴾﴿َقاَؿ َربِّ ِلَع َحَذْخَتِشي َأْعَسى َوَقْج ُكْشُت َبِريخًا * َقاَؿ َكَحِلَظ َأَتْتَظ َآَياُتَشا َفَشِديَتَيا َوَكَحِلَظ الْ 

 [216- 215]سػرة شو اآلية: 

ـْ َحِدَب الَِّحيَغ اجْ  اِلَحاِت﴾﴿َأ َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع َكالَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ يِّ  َتَخُحػا الدَّ

 [12]سػرة الجاثية اآلية: 

 وىكحا ....

إذا عّمْسَت ابشظ القخآف فقج عمستو مشيج الحياة حقيقة، والقخآف ليدت وردًة تتديغ بيا، أنا تعمست القخآف, وأنت إذا 
 ع شيء في حياتظ، تعمسَت السشيج.تعمست القخآف تعمست أى

مخًة ضخبُت مثبًل: كسبيػتخ ثسشو ثبلثػف مميػنًا لتحميل الجـ، وكل كبدة ِزر أجخىا ألف ليخة، ويشتطخ مائة زبػف 
بالجور، نقصة دـ تزعيا وتكبذ زرًا يعصيظ أربعًة وعذخيَغ تحميبًل بكبدة زر واحجة، وكل نتيجة مدجمة عمى 

، مبمغ ضخع، ىحا الػرؽ، ىكحا حاسػب، وعش جؾ مائة زبػف يشتطخونظ، وكل زبػف بألف ليخة، مائة ألف كل يـػ
الحاسػب اشتخيشاه، لكْغ حجث خصأ ىػ: أف الذخكة نديت أف تبعث لشا كتيب التعميسات، إف شغمتو مغ دوف 
، يا تخػ أليدت ىحه التعميسات أىع  ِمغ ىحا تعميسات تخخبو، وإف خفت عميو عصمت السائة ألف دخمو كل يـػ
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الجياز؟ إف استعسمتو ببل تعميسات خخَّبتو، وإف خفت عميو فمع تدتعسمو، جسجت ثسشو وفاتظ ربح وفيخ, إذًا: يسكغ 
 أف تخكب الصائخة وأف تجفع عذخات األلػؼ كي تحرل عمى ىحه التعميسات.

 ف تعير؟ كيف تفكخ؟إف القخآف الكخيع في عبلقتو باإلنداف ألخصخ مغ ىحه التعميسات؛ أخصخ بكثيخ وأىع، كي

 كيف تعتقج؟ كيف تقف؟ كيف َتِرل؟ َمغ ترل؟ َمغ تقصع؟ َمغ تعصي ؟ َمغ تسشع ؟ كيف تتعامل مع شيػاتظ؟

ىحه الذيػة مدسػح بيا، ىحه مسشػعة، ىحه محخمة، ىحا مكخوه، ىحا محخَّـ، ىحا واجب، ىحا ُمباح، ىحا فخض، 
بييسة، وأنا أقػؿ: دابة فمتانة، دابة جسػح, فمتانة، ىكحا اإلنداف  فاإلنداف ببل عمع بييسة، وإف كانت الكمسة قاسية:

 ببل عمع, لحلظ: 

 ))َشَمُب اْلِعْمِع َفِخيَزٌة َعَمى ُكلِّ ُمْدِمٍع((

 ]أخخجو ابغ ماجو في سششو[

 أؼ عمى كل شخٍز، أؼ عمى كل مدمٍع ومدمسة بالتعخيف الجقيق . 

 وصف لمقخآف الكخيع مغ قبل إنداف غيخ عخبي : 

ىشاؾ إنداف وصف القخآف الكخيع وىػ ليذ عخبيًا، لكغ ىؤالء الحيغ يؤمشػف بجافع قشاعتيع وسبلمة فصختيع فقط، 
 يفعمػف السدتحيبلت.

لمغػييغ، ومعمع نحٍػ قاؿ ىحا اإلنداف العالع الجكتػر: إف القخآف الكخيع ىػ بسثابة نجوٍة عمسية لمعمساء، ومعجع لغٍة 
لسغ أراد تقػيع لدانو، وكتاب عخوٍض لسحب الذعخ وتيحيب العػاشف، ودائخة معارؼ لمذخائع والقػانيغ، وكل 
كتاٍب سساوؼ جاء قبمو ال يداوؼ أدنى سػرٍة مغ سػره في ُحدغ السعاني واندجاـ األلفاظ، ومغ أجل ذلظ نخػ 

دادوف تسدكًا بو، واقتباسًا آلياتو، ويبشػف عمييا آراءىع كمسا ازدادوا رجاؿ الصبقة الخاقية مغ األمة اإلسبلمية يد 
 رفعًة في القجر ونباىًة في الفكخ.
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أؼ أنو كتاب شامل، فجائسًا ضع الفخؽ بيغ القخآف وبيغ كبلـ البذخ، ادخل لسكتبة، فمػ أف فييا مائة ألف مجمج، 
, ففي كٍل مشيا تجج الخصأ والرػاب، لكغ كبلـ هللا كل ىحه السجمجات مغ تأليف البذخ، واإلنداف يخصئ ويريب
 عدَّ وجل ال يأتيو الباشل مغ بيغ يجيو وال مغ خمفو, لحلظ:

دخل إنداف إلى مكتبة في إيصاليا، فمفت نطخه القخآف الكخيع متخجسًا، فدأؿ صاحب السكتبة: َمغ مؤلف ىحا 
اب وقخأه متخجسًا، ويبجو أنو آمغ بو، اآلف ىحا الكتاب؟ فقاؿ لو: خالق الكػف, وىػ مغٍغ شييخ، فاشتخػ الكت

السغشي الذييخ مغ السؤمشيغ الستفػقيغ، تخؾ الغشاء وصار يذتخؼ كل تدجيبلتو ليحخقيا، يذتخييا بسالو، بثخوتو 
 الصائمة، وىػ حاليًا يعير في لشجف.

 فيحا كبلـ هللا عدَّ وجل، مشيجظ في الحياة، إنداف ببل مشيج كالبييسة. 

 عميع القخآف لإلشفاؿ : ضخورة ت

فإنشا نخحب بكل أخ عشجه ابغ حخيز عميو، ونحغ عشجنا معيج تحفيع القخآف الكخيع، شبعًا تحفيطو، وتجػيجه، 
وتعميع أحكامو أحيانًا، وشيء مغ عمػمو وتفديخه، كحلظ درس التفديخ, ىحا درس ميع ججًا، لساذا ىػ ميع؟ ىحا 

 وأىع وأعطع مغ أف تتعمع السشيج الحؼ يشبغي أف تديخ عميو؟. مشيجشا في الحياة، فيل ىشاؾ عسل أخصخ

فقج يقػؿ أحجنا: الفرل شتاء فإلى أيغ نحىب لشديخ فالميل شػيل؟ درس التفديخ جيج, نحىب وندسعو عقب 
صبلة العذاء, ال, ليذ ىحا السػضػع بل السػضػع أخصخ مغ ذلظ، ال ألف الفرل شتاء، فيحا صار ذبػنًا 

ىحا مشيج مشيجظ بالحياة، فإذا عخفت ما ىػ التػكل؟ ما ىػ الرجؽ؟ ما ىػ اليقيغ؟ ما ىػ  شتػيًا، بل ألف
 التػحيج؟ ما ىػ الذخؾ؟ فقج عخفت الخيخ واإليساف حقًا.

ىحه أشياء خصيخة ججًا تجخل في صسيع حياة كل إنداف، لحلظ حزػر مجمذ عمع ىػ األججػ، وليذ قػلظ: 
شي، أو أف أقػؿ: أنا مذغػؿ ال أقجر أف آتي, فسػضػع أف تكػف مذغػاًل أو اليـػ عشجؼ فخاغ وليذ لجؼ ما يذغم

غيخ مذغػؿ، الفرل شتاء، والميل شػيل، ال يػجج شيء يذغمشي، ىحا كمو مخفػض, ما مغ عسٍل أعطع مغ أف 
 تتعمع مشيج الحياة وىػ القخآف.
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حفيع، مع شيء مغ أحكاـ القخآف، وشيء مغ والبشظ محل آخخ عشجنا، لجيشا معيج يعمسو التجػيج مبجئيًا، يعمسو الت
العقيجة، يعمسو شيئًا مغ الُدشَّة أحيانًا، فمحلظ عمى اإلنداف أف يحخص عمى ذلظ، عشجنا لكل السدتػيات، عشجنا 

 ابتجائي، وإعجادؼ، وثانػؼ . 

 أف يعمسو الدباحة :-6

 الحق اآلخخ: أف يعمسو الدباحة.

 الُكل، مثبًل: الفقخاء والسداكيغ, العمساء قالػا: أحيانًا بالمغة أنت تحكخ الجدء وتخيج

 إذا اجتسعا افتخقا وإذا افتخقا اجتسعا.

كيف؟ أؼ أف هللا عدَّ وجل إذا قاؿ: لمفقخاء والسداكيغ, معشاىا: أف الفقخاء ىع الحيغ ال يججوف حاجتيع، دخل 
ببل أعساؿ، إذا اجتسعا افتخقا، ولكغ  أحجىع أقل مغ حاجتو، أما السداكيغ فيع الحيغ ال يدتصيعػف العسل، أو ىع

إذا افتخقا اجتسعا, فإذا قاؿ ربشا عدَّ وجل: لمفقخاء؛ أؼ لمفقخاء والسداكيغ، إذا قاؿ: لمسداكيغ؛ أؼ لمفقخاء 
 والسداكيغ، حيثسا اجتسعا افتخقا وإذا افتخقا اجتسعا.

عشجما قاؿ في حجيٍث  -عميو الربلة والدبلـ-فالشبي 
 رواه البييقي: 

 )أف يعمسو الكتاب والدباحة ....(()

لع يقرج  -عميو الربلة والدبلـ-أنا أعتقج أف الشبي 
بالدباحة مجلػليا بالحات، بل مجلػؿ الدباحة عسػمًا, 
ألنيا تحخِّؾ كل عزبلت الجدع، فكأنو لسا ذكخ ىحا 
الشػع مغ الخياضة, وأراد بو كل أنػاع الخياضة، فقج 

الحاؿ في بعس القخػ، إذًا صار السقرػد  يكػف اإلنداف بسكاف ال يػجج فيو أنيار أو مدابح إشبلقًا، كسا ىػ
 يقػؿ:  -عميو الربلة والدبلـ-مغ الدباحة ىشا, أؼ يجب أف يشذأ ابشظ في بشيتو الجدسية نذأًة قػية، ألف الشبي 
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ِعيِف((  ))اْلُسْؤِمُغ اْلَقِػيُّ َخْيٌخ َوَأَحبُّ ِإَلى َّللَِّ ِمَغ اْلُسْؤِمِغ الزَّ

 ]أخخجو مدمع في الرحيح[

قيَّج القػة باإليساف، ألف القػة وحجىا شيٌء خصيخ، شيٌء  -عميو الربلة والدبلـ-وعة الحجيث: أف الشبي لكغ ر 
خ، أما السؤمغ القػؼ، لع يقل: القػؼ, بل السؤمغ القػؼ، ألف اإليساف فيو ضػابط:  مخيف، شيٌء مجمِّ

 اإليساف َقْيُج الفتظ وال يفتظ مؤمغ.

أعطع نعسٍة تستمكيا ما ىي؟ نعسة  -سيجنا عمي، ىحا كبلـ واقعي وخصيخ كسا قاؿ-السؤمغ القػؼ، واإلنداف 
 اإليساف.

 فديجنا عسخ إذا أصابتو مريبة, كاف يقػؿ: الحسج هلل إذ لع تكغ في ديشي ...

أؼ أف أعطع نعسة أال تكػف واقعًا في الكبائخ، أال تكػف ذا ماٍؿ حخاـ، أال تكػف مرمحتظ ال تخضي هللا عدَّ 
كػف في بيتظ مشكخ ال تدتصيع أف تديمو، ىحه أكبخ مريبة، بل ىي مريبة السرائب، فإذا كاف وجل، أال ي

: ىي الرحة, فسا قيسة الساؿ مغ -أقػؿ وأعشي ما أقػؿ-اإليساف، ما ىي أكبخ نعسٍة بعج اإليساف؟ أكبخ نعسة 
لرحة والكفاية إذا تػافخت دوف صحة؟ لكغ ما ىي أكبخ نعسٍة بعج الرحة؟ أف تكػف مكتفيًا, لحلظ: اإليساف وا

 لظ, فالجنيا كّميا ال تعجؿ شيئًا أماميا، مغ ىشا قاؿ عميو الربلة والدبلـ : 

ِعْشَجُه ُقػُت َيْػِمِو, فكأنسا  -اآلمغ أي مصسئغ إلى ربو-))َمْغ َأْصَبَح ِمْشُكْع آِمًشا ِفي ِسْخِبِو, ُمَعاًفى ِفي َجَدِجِه 
 حيدت لو الجنيا بححافيخىا((

 و التخمحؼ في سششو[]أخخج

 فاإلنداف متى يصسئغ؟ ىل يصسئغ إنداف عاٍص؟ أبجًا فيػ في قمق، ال يصسئغ إال السؤمغ، والجليل : 

اأْلَْمُغ َوُىْع ٍع ُأوَلِئَظ َلُيُع ﴿َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَحقُّ ِباأْلَْمِغ ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف * الَِّحي َآَمُشػا َوَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع ِبُطمْ 
 ُمْيَتُجوَف﴾

 [81-82]سػرة األنعاـ اآلية: 
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 ىحه آية قخآنية، أؼ ال تستع بشعسة األمغ حرخًا إال السؤمغ. 

 ﴿َوَقَحَؼ ِفي ُقُمػِبِيُع الخُّْعَب﴾

 [1]سػرة الحذخ اآلية: 

كخت ىحا في درس أقػػ إنداف في األرض، أغشى إنداف في األرض، إذا أشخؾ, قحؼ هللا في قمبو الخػؼ، وقج ذ
 الِذخؾ، كيف أف أصحاب أمػاؿ الصائمة إذا اعتسجوا عمى أمػاليع فيع معحَّبػف, كيف؟ ألف هللا عدَّ وجل يقػؿ: 

 ﴿َفاَل َتْجُع َمَع َّللَِّ ِإَليًا َآَخَخ َفَتُكػَف ِمَغ اْلُسَعحَِّبيَغ﴾

 [123]سػرة الذعخاء اآلية: 

حب بخػؼ فقج الساؿ، ىحا عحاب، وإذا فقجه يعحب بفقجه، فيػ إف كاف لكغ كيف يعحَّب ىحا الغشي؟ ىحا الغشي يع
معو الساؿ معحٌب بخػؼ فقجه، وإف فقجه معحٌب بفقجه، في كبل الحاليغ ىػ معحب، لحلظ: أعطع نعسٍة أف تكػف 

 مؤمشًا:
 آمشًا في سخبو.

 دكيشة بقجٍر ألصفيائو السؤمشيغ.إف هللا يعصي الرحة والحكاء والساؿ والجساؿ لمكثيخيغ مغ خمقو، ولكشو يعصي ال
 فالدكيشة ىي الصسأنيشة: 

ِعْشَجُه ُقػُت َيْػِمِو, َفَكَأنََّسا ِحيَدْت َلُو  -صحة-))َمْغ َأْصَبَح ِمْشُكْع آِمًشا ِفي ِسْخِبِو, ُمَعاًفى ِفي َجَدِجِه 
ْنَيا"بححافيخىا((  الجُّ

 ]أخخجو التخمحؼ في سششو[

حقيقة: أف الجدج مصيَّتظ إلى هللا عدَّ وجل، فسغ الشاس مغ يقػؿ: يا أخي إف إذًا: صحة الجدج شيٌء ميع، وال
العسخ محجود, وىحا صحيح, لكغ ىل مغ السسكغ ألحج الشاس أف يعير ثبلثًة وثبلثيغ عامًا مدصحًا عمى ضيخه 

حٍة وشسأنيشة، أو واقفًا عمى قجميو؟ العسخ ىػ العسخ، لكشظ إذا اعتشيت برحتظ، بيغ أف تعير ىحا العسخ في را
ألنو جدسظ مصيَّتظ، اإلنداف بالرحة يعسل، ويجرِّس، ويجعػ إلى هللا عدَّ وجل، ويكدب الساؿ، ويفعل كل شيء، 
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أما إذا تعصمت صحتظ, فإنظ تتعصل عغ العسل بدبب السخض، فالقزية خصيخة ججًا، أؼ أف العشاية بالرحة, 
 ا قاؿ عميو الربلة والدبلـ: أريج أف أقػؿ شيٌء يمي اإليساف في األىسية، مغ ىش

 ))عمسػا أوالدكع الكتاب والدباحة((

السقرػد بالدباحة؛ أؼ الخياضة، فاإلنداف بصعامو، بذخابو، وبكل أمػره, يجب أف يكػف دقيقًا, وإال فالخدارة 
 محققة.

يا، إذا وجج إذا كاف لجيظ سغ انكدخت ولع تقمع -ىحه نريحة لؤلخػاف-سسعت مغ يػميغ أف سخشاف الفع أسبابو 
نتػء حاد بالفع واإلنداف بجافع الفزػؿ يجأب بمدانو ليحكو، ىحا التخخير أحج أسباب سخشاف الفع، إذا انتبو 
اإلنداف ليحه الشقصة, فإنو لغ يتخؾ شيئًا مغ الشتػءات الحادة بفسو، ألف الحخكة الجائسة مع الشتػء الحاد يدبب 

ميع حتى في صحتظ، ىشاؾ مػاد مؤذية، ومػاد مخخشة، ومػاد  تخخيذًا، ىكحا سسعت مغ شبيب يقػؿ، فالعمع
كيسيائية، وأصبغة إذا تخاكست, تدبب أمخاضًا معيشة، فاإلنداف قبل أف يأكل، قبل أف يذخب، قبل أف يتحخؾ, قبل 

 أف يفعل ىحا كمو, عميو أف يكػف واعيًا مغ أجل سبلمتو.

, ىحا الجياز أساسو تخخيب الخبليا، يا تخػ: ىل أنت وقج ُيبيخ البعس فيقػؿ: جياز يدخغ األكل خبلؿ ثػافٍ 
متأكج مائة بالسائة أنو ال خصخ مشو؟ ال تعخؼ، تزع الصعاـ في صحغ بارد، والمحسة مثل الحصبة، وخبلؿ ثػاٍف 
يربح المحع مثل الشار, والرحغ بارد، يتعخض الصعاـ إلشعاعات تخخب الخبليا وتدخشو, ىحا إنجاز حزارؼ 

تخػ: ىل نحغ متأكجوف أف ىحا اإلنجاز الحزارؼ ليذ لو مزاعفات ثانية؟ ال نعخؼ، لحلظ عمى  عطيع, لكغ يا
اإلنداف أف يبقى شبيعيًا في شؤونو، فكل إنجاز حزارؼ قج يكػف لو أخصار كبيخة تكتذف بعج سشػات مغ 

كػف ىشاؾ شيء وجػده، فأنا ليذ عشجؼ معمػمات دقيقة حػؿ ىحا السػضػع، ولكغ مجخد استشباط عاـ، فقج ي
 ضار، ىحا الصعاـ الحؼ تع تحزيخه بثػاٍف حدب الطاىخ؛ أنو إنجاز سخيع، تدخيغ سخيع. 

 قرة بيغ فيمدػؼ ومالح : 

قالػا: إفَّ فيمدػفًا مغ كبار الفبلسفة ركب سفيشة, فالتقى بسبلَّح عمى ضيخ الدفيشة، فدألو عغ درجة عمسو: ما 
معظ مغ شيادات؟ ىحا السبلح قاؿ لو: وهللا ال أعخؼ شيئًا, قاؿ لو : إنظ ال تشفع مصمقًا ألنظ ال تعخؼ شيئًا, ما 

يا مػالؼ أتعخؼ الدباحة؟ قاؿ: ال إنيا ال تججؼ نفعًا, واتفق بعج قيستظ بالحياة ألع تجرس أبجًا؟ فقاؿ لو السبلح: 
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زمٍغ يديخ أف حجث ىياٌج واضصخاٌب عطيٌع في البحخ، حتى أشخفت الدفيشة عمى الغخؽ، فجنا السبلح مغ ىحا 
لي  الفيمدػؼ العطيع, وقاؿ: يا سيجؼ إنشا ىالكػف ال محالة, فيل تعخؼ الدباحة؟ فقاؿ الفيمدػؼ: وهللا ال مفخ

مغ السػت، وال حيمة بيجؼ, فقاؿ السبلح: ادُع معارفظ وعمػمظ لعميا تشجيظ, فقاؿ الفيمدػؼ: إف معارفي ال تشجي 
مغ الغخؽ, فقاؿ السبلح: أما أنا فأعخؼ الدباحة، وىي تشجي مغ الغخؽ بإذف هللا، رغع أنظ قمت لي قبل قميل: 

 قًا.أنيا ال تججؼ نفعًا, وىا أنت اآلف تعخؼ أنيا تججؼ ح

وبيشسا ىسا يتكمساف, لصست األمػاج الدفيشة فقمبتيا, وسقط مغ فييا في الساء، فأمدظ السبلح الفيمدػؼ بإحجػ 
 يجيو وسبح باألخخػ حتى نجا كبلىسا، فقاؿ الفيمدػؼ: صجَؽ مغ قاؿ: عمسظ بالذيء خيٌخ مغ الجيل بو .

محة, بيجه ميشة، يقػؿ أحجىع: أنا كيخبائي، إف كاف يدبح، وكاف جدسو قػيًا، وىػ ذو مر -شيء عاؿٍ -السؤمغ 
 أنا خياط، أنا مدارع, شيء رائع ججًا. 

 فديجنا عسخ يقػؿ: إني أرػ الخجل ليذ لو عسل يدقط مغ عيشي.

 وقاؿ سيجنا عمي: قيسة الخجل ما يحدغ.

جس، خيَّاط، لحلظ: السؤمغ الحؼ بيجه حخفة, مرمحة، تجارة، صشاعة، حخفة, خجمات، دارس، مجرِّس، شبيب، ميش
اد، فيػ إنداف نافع، إذًا تعمَّع لآلخخة، وتعمَّع مرمحة لمجنيا، واجسع بيشيسا، و ..:  ار، حجَّ  نجَّ

 واقبح الكفخ واإلفالس في الخجل ما أجسل الجيغ والجنيا إذا اجتسعا
 إذًا: الدباحة بسعشى ُمصمق القػة؛ القػة الجدسية، الخياضة البجيشة. 

 قػاعج فقيية : 

 السشاسبة: اآلف ال بجَّ مغ التحفُّع, فأذكخكع بالحكسة الثانية: لكغ ب

 دع خيخًا عميو الذخ يخبػ .
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لػ فخضشا أني أردت أف أعمع ابشي الدباحة، والسدبح فيو كذٌف لمعػرات، أو عمى شاشئ فيو نداٌء كاسيات 
 عاريات، ىحه سباحة ولكغ معيا فداٌد كبيخ.

 وعشجنا قاعجة فقيية تقػؿ: 

 السفاسج مقجـٌ عمى جمب السشافع.َدْرُء 

أؼ أنظ إذا عمست ابشظ الدباحة, وفدجت أخبلقو مغ جخاء ذلظ, وانجخؼ إلى شيػاٍت محخمة، وضّيع ديشو ودنياه 
 وآخختو، ماذا تججيو الدباحة؟.

سخة قج اختمط أريج أف أعمع ابشي المغة اإلنكميدية مثبًل, قالػا لي: أفزل شيء ابعثو إلى بخيصانيا، إذا لع يقع لجػ أ
فإنو ال يتقّػػ, شيء جسيل، بعث ابشو إلى مجتسع فاسج  -محادثة–بأفخادىا شيخًا بكاممو، وصار لجيو بخاتيظ 

مشحخؼ، الدنا في ىحا السجتسع كذخبة الساء، شاب في مقتبل حياتو مثل الػردة, تزعو في أسخة فييا صبايا 
 قغ البخاتيظ ولكشو رجع زانيًا، فسا قػلظ؟ أؼُّ بخاتيظ ىحا؟ .وفتيات، واألب مشحخؼ، واألـ مشحخفة، رجع االبغ ُيت

 دع خيخًا عميو الذخ يخبػ. 

 درء السفاسج مقجـٌ عمى جمب السشافع.

أحيانًا تكػف مرمحة تجارية رائجة ججًا، لكغ في الدػؽ فيو فداد كبيخ، والخبح ثبلثػف بالسائة، وكل يـػ رواج 
عبلقة صارخة مع الشداء، اإلنداف يربخ يػمًا، يػميغ، شيخًا، ثع بعج ذلظ وبيع، لكغ كل العبلقة مع الشداء، 
 يدتدمع، بعج ذلظ تدؿ قجمو:

 درء السفاسج مقجـٌ عمى جمب السشافع.

قاعجة أساسية، فإذا تحجثشا عغ الخياضة والدباحة, فالحجيث جسيل بذخط أال نزيع مغ أجميا أخبلؽ أبشائشا، ىحه 
 العػرات، االختبلط، ىحا كمو يتشاقس مع قػاعج الجيغ.قاعجة ميسة ججًا، كذف 
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 في أحاديث أخخػ : 

 ))عمسػا أوالدكع الدباحة والخمي والفخوسية((

 يقػؿ :  -عميو الربلة والدبلـ-والشبي 

 ))أال إف القػة الخمي, أال إف القػة الخمي, أال إف القػة الخمي((

 سششيسا[ ]أخخجو مدمع في الرحيح, وأبػ داود والتخمحؼ في

 ، فأحجث سبلح اآلف أساسو دقة الخمي، واآلف اسسع:-عميو الربلة والدبلـ-وىحا مغ إعجاز الشبي 

 يقػؿ لظ الخبخاء: الخصأ متخ.

إف كاف الدبلح مجافع، وإف كاف صػاريخ، وإف كاف صػاريخ مػجية، وأؼ سبلح، قػة الدبلح بجقة إصابتو، 
 يقػؿ :  -عميو الربلة والدبلـ-والشبي 

 )أال إف القػة الخمي, أال إف القػة الخمي, أال إف القػة الخمي(()

 ]أخخجو مدمع في الرحيح, وأبػ داود والتخمحؼ في سششيسا[

 ىحا الحجيث الذخيف مغ أحاديثو التي ُتْشِبئ عغ نبػتو ملسو هيلع هللا ىلص .

 ويقػؿ في حجيٍث آخخ رواه أبػ داود : 

 لي مغ أف تخكبػا، ومغ تخؾ الخمي بعج ما عمسو رغبًة عشو فقج كفخ(())ارمػا واركبػا, وألف تخمػا أحب إ

 أؼ كفخ ىحه الشعسة نعسة الخمي، شبعًا ىحا كمو مغ أجل إعجاد العجة مغ أجل قتاؿ األعجاء .

ع أبشاء السدمسيغ عمى الخمي: -عميو الربلة والدبلـ-الشبي   كاف يذجِّ

 

 



 Page 832  حق االبغ عمى األب تعميسو لمقخآف وإشعامو الصعاـ الحبلؿ( : 4-3الذرس ): الباب الثالث : الفصل الثاًي 

 قاؿ:  -رضي هللا عشو-فعغ سمسة بغ األكػع 

فقاؿ: ارمػا بشي  -أي يدتابقػف في الخمي-عمى قـػ يشتزمػف؛  -عميو الرالة والدالـ-))مخ الشبي 
فخيقاف انزع الشبي ألحج الفخيقيغ, وقاؿ: ارمػا أنا -إسساعيل, فإف أباكع كاف راميًا، ارمػا وأنا مع بشي فالف 

فقاؿ عميو الرالة والدالـ: ما  -الخميالفخيق الثاني تػقف عغ -فأمدظ أحج الفخيقيغ بأيجييع  -مع بشي فالف
فيل نتدابق مع قـػ أنت معيعأأ ال يعقل ىحا؟ -لكع ال تخمػف؟ قالػا: يا رسػؿ هللا كيف نخمي وأنت معيع؟ 

 عشجئٍح قاؿ عميو الرالة والدالـ: ارمػا وأنا معكع جسيعًا(( -إنو مشتيى األدب, كيف نخمي وأنت معيع؟

 ىحا مغ تذجيعو ملسو هيلع هللا ىلص لمخماية . أؼ أنا مع الفخيقيغ فتشافدػا.

 وفي حجيث آخخ رواه الصبخاني :

 كل شيٍء غيخ ذكخ هللا فيػ ليٌػ أو سيٌػ: 

 ﴿َوالَِّحيَغ ُىْع ِلُفُخوِجِيْع َحاِفُطػَف﴾

 [5]سػرة السؤمشػف اآلية: 

 * َوالَِّحيَغ ُىْع َعِغ المَّْغِػ ُمْعِخُضػَف﴾﴿َقْج َأْفَمَح اْلُسْؤِمُشػَف * الَِّحيَغ ُىْع ِفي َصاَلِتِيْع َخاِشُعػَف 

 [3-2]سػرة السؤمشػف اآلية: 

 ، فقج قاؿ عميو الربلة والدبلـ: -فدخ القخشبي ىحه اآلية: بأف المغػ ىػ كل ما سػػ هللا ىػ لغػ

ي بيغ األىجاؼ أ-))كل شيٍء غيخ ذكخ هللا فيػ ليٌػ أو سيٌػ, إال أربع خراؿ؛ مذي الخجل بيغ الغخضيغ 
 وتأديبو فخسو، ومالعبتو أىمو، وتعميع الدباحة(( -تعمسو الخمي

أؼ إذا قعج اإلنداف مع أوالده، فميذ ىحا ليػًا, فقج كاف الشبي يسذي عمى يجيو ورجميو ويخكب الحدغ والحديغ 
 عمى ضيخه. 
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 الفخؽ بيغ الميػ ومالعبة األشفاؿ 

 ويقػؿ: 

 ))نعع الجسل جسمكسا, ونعع العجالف أنتسا((

 ]أخخجو الصبخاني في السعجع الكبيخ[

كانت بشٌت صغيخة جارية تأخح بيجه وتقػده حيث شاءت، فإذا اإلنداف دخل بيتو  -عميو الربلة والدبلـ-الشبي 
اكًا، ىحا  امًا، كغ ضحَّ أحجًا, صار ىحا القادـ واحجًا مغ أىمو، داعب أوالده، أدخل عمى قمػبيع الدخور، كغ بدَّ

ىؤالء ليع حٌق عميظ، والخجل العطيع ىػ عطيع خارج بيتو, أما إذا دخل بيتو فيػ إنداف ليذ مغ الميػ، ألف 
 عادؼ بيغ أىمو.

 السذي بيغ الغخضيغ, وتأديبو فخسو, ومبلعبتو أىمو, وتعميسو الدباحة. 

 أال يخزقو إال شيبًا :-7

 اآلف: الحق الثالث: أال يخزقو إال شيبًا.

الحبلؿ، ومعشى ذلظ: والسخاد بالخزؽ الصيب الكدب 
أف يتحخػ الحبلؿ في تجارتو، وأف يؤدؼ األعساؿ 
بإتقاف, قزية دقيقة ججًا, فإذا كشت صانعًا صاحب 
ميشة، وشمبت أجخًا ليحا العسل مبمغًا معتجاًل ججًا 
ومشاسبًا، لكغ األداء مدتػاه مشخفس، ىحا األجخ 

 الحؼ تأخحه أجٌخ حخاـ، ىحا مثل بديط:
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ى أف يكدخ كل الببلط، ببلط رخاـ إيصالي بالحساـ، كدخناه كمو, الدبب: أنبػب الساء الداخغ قخيب لي اضصخ إل
يشحرخ باإلسسشت مع خػابيخ، ويشحرخ بالجبريغ، فيو يحف سخيعًا، بيغ أف يزع الخػابيخ حتى يحرخ 
سذ األنبػب, ويزع لو إسسشت, ويشتطخ خسذ ساعات لكي يجف، وبيغ أف يزع قصعة مغ الجبريغ بعج خ

ت فتثبت، الجبريغ يأكل الحجيج أكبًل، فخبلؿ عجة سشػات يحجث ثقب كبيخ قجر الباىع في األنبػب،  ُّ دقائق جّف
فيحا مبمط بالخخاـ، والحساـ َقمج بديخاميظ، والسالظ أحدغ كداءه، وقج دفع دـ قمبو بيحه الكدػة، وأنت لكي 

خسذ سشػات الحيصاف ساؿ الساء عمييا،  تخترخ خسذ ساعات, ثبت األنابيب بالجبريغ, فساذا حرل؟ بعج
فاضصخ صاحب السشدؿ إلصبلحيا لتكديخ كل الخخاـ، نتيجة إىساؿ مقرػد مغ قبل العامل، ولحلظ األجخ الحؼ 
اىا أداًء مشخفزًا, ىحا األجخ حخاـ، سخقة، ولحلظ: فإتقاف  يأخحه صاحب السيشة, إذا أىسل ميشتو أو أساء أو أدَّ

 العسل جدٌء مغ الجيغ.

 قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 ))إف هللا يحب إذا عسل أحجكع عساًل أف يتقشو((

يقػؿ بعزيع: أنا صبلتي متقشة, وأنا أقػؿ: إذا لع يكغ عسمظ متقغ, فكل صبلتظ ليدت ليا قيسة، ألف الجيغ في 
 التعامل.

 أنت ال تعخفو. قاؿ لو: ىل عاممتو بالجرىع والجيشار؟ ىل حاككتو؟ ىل جاورتو؟ قاؿ: ال، قاؿ: إذاً 

فالجيغ ال يبجو في الربلة والرـػ والحج والدكاة، الجيغ يبجو في أداء العسل، العسل الستقغ، فبالسيغ كميا ىشاؾ 
 أشياء مخيفة ججًا.

أحجىع باع شقع كشباة, جاء لبيت الحؼ اشتخاه ضيػؼ, فسغ أوؿ يـػ قعجوا ندؿ، سارع لعشج البائع قائبًل: ندؿ, قاؿ 
 قعجتع عميو، استعسمتو؟ فمساذا اشتخاه؟ ىل اشتخاه ليقف بجانبو أـ ليقعج عميو؟. لو: يسكغ أنكع

إذًا: الكدب الحبلؿ، ومعشى الحبلؿ: أف يتحخػ الحبلؿ في تجارتو, وأف يؤدؼ أعسالو بإتقاف, حتى يكػف كدبو 
 حبلاًل.
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ثانية، ىحه ليدت أصمية، ىحه  اآلف بالترخيح, يقػؿ لو: ىحه البزاعة متيشة, قل لو الحقيقة: ىحه بزاعة درجة
فييا خيط تخكيبي، يقػؿ لظ: صػؼ مائة بالسائة، وثسشيا ثبلثسائة ليخة، والحقيقة: إذا كاف صػفًا مائة بالسائة 
ثسشيا ألف ومئتا ليخة، لساذا تكحب عميو؟ فيحا خيط تخكيبي، عشج الغديل يذمف، قل لو: ىحا خيط تخكيبي, ىحا 

ئة بالسائة كمو كبلـ فارغ، والسذتخؼ معو ىحا السبمغ, فقشع أنو صػؼ مائة بالسائة سعخه، ال يػجج مشيا صػؼ ما
 فاشتخاه، لػ قمت لو: ىحا تخكيبي, لسا اشتخاىا، فأنت أخحت مغ تعبو، ىحا اسسو عجواٌف عمى الكدب.

بيَّغ البائع  وىشاؾ كدب الكدب: أنت اعتجيت عمى كدب اإلنداف، أخحت مغ كدبو الحبلؿ كدبًا حخامًا، شبعًا إذا
فبل مانع، وأصبح ليذ بغاش، فمػ قمت لمسذتخؼ: ىحا قساش درجة ثانية، ىحا يشكسر، ىحا خذب نػع ثاٍف، ىحه 
شاولة مرشػعة مغ نذارة، يطشيا التيو، يزع ليا بخغي, يغػص كل البخغي، يشداىا تحت السصخ فيديج سسكيا، 

ح لو  . قل لو: ىحه نذارة وليدت التيو ، بيِّغ لو، وضِّ

 قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 أذىبو هللا في نيابخ(( -أي بالييمسة-))مغ أصاب مااًل في مياوش 

 يحىب الساؿ نييبًا، كيف يأتي الساؿ يحىب.

 حجيٌث ورد في الجامع الرغيخ: 

 ))مغ أصاب مااًل في مياوش, أذىبو هللا في نيابخ((

قاؿ لي: تعاممت مع واحج أربع أو خسذ سشػات، أشتخؼ بػرًا عمى أساس أنو أجشبي, والدعخ ثبلثة أمثاؿ، فطيخ 
لي أنو يعصيشي بممػرًا وششيًا، يدتشطف بعس األلػاح, ويعصيشي عمى أساس أنيا مغ صشع أجشبي بثبلثة أمثاؿ 

 الدعخ، وإذا أّذف السؤّذف لمطيخ يحىب أوؿ واحج لمجامع: 

 َغرَّ َفَمْيَذ ِمشِّي(( ))َمغْ 

َشا َفَمْيَذ ِمشَّا((  ))َمْغ َغذَّ

 ]أخخجو مدمع في الرحيح, والتخمحؼ في سششو[
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انطخ الفخؽ: مغ غذشا ومغ غر؛ مغ غر مصمقًا، لػ غذذت مجػسيًا فمدت مغ أمة دمحم، ليذ مغ غذشا، بل 
 مصمق الغر فميذ مشا.

 قاؿ: 

َفَخ, َأْشعَ  ُجَل ُيِصيُل الدَّ ـٌ, َوَمْمَبُدوُ ))الخَّ ـٌ, َوَمْذَخُبُو َحَخا , َوَمْصَعُسُو َحَخا َساِء, َيا َربِّ َيا َربِّ  َث َأْغَبَخ, َيُسجُّ َيَجْيِو ِإَلى الدَّ
ـِ, َفَأنَّى ُيْدَتَجاُب لحلظأ؟(( ـٌ, َوُغِحَي ِباْلَحَخا  َحَخا

 ]أخخجو مدمع في الرحيح, والتخمحؼ في سششو[

 جاب الجعػة(())يا سعج, أشب مصعسظ تكغ مدت

 ]أخخجو الصبخاني في السعجع الرغيخ[

الغر بالػصف، إف قمت أجشبي وىػ وششي فيحا غر،  -نعالجو -إف شاء هللا-وىحا بحث شػيل -معشى الغر: 
إف قمت مغ نػع أوؿ، وىػ مغ الشػع الثاني فيػ غر، إذا وصفتو وصفًا وىػ عمى وصف آخخ فيػ غر، إف 

و، ونػعًا أقل جػدة مغ نػعو، إف حجدت لو وقتًا أبعج مغ الػقت السصمػب، وفّػت كشت أعصيتو وزنًا أقل مغ وزن
عميو ربحًا كثيخًا، فكل ىحا مغ أنػاع الغر، إذا أديت عسبًل أداء ال إتقاف فيو فيػ غر، وىحا أيزًا يدبب الكدب 

 الحخاـ.
 يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

في سبيل هللا, ومغ شمب الجنيا حالاًل في عفاؼ, كاف في  ))مغ سعى عمى عيالو مغ ِحمِّو, فيػ كالسجاىج
 درجة الذيجاء((

 وفي األثخ أنو: 

 ))مغ لع يباؿ مغ أيغ مصعسو, لع يباؿ هللا عدَّ وجل مغ أي أبػاب الشيخاف دخل((
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وحي ىحه كمسة: حط بالخخج؛ ىحه كمسة الذيصاف، ومثميا كمسة: ال تجقق، ضعيا بحمتي, ىحا كمو كبلـ فارغ، ومغ 
 الذيصاف.

 كمكع يعمع: أف أكل لقسٍة مغ حخاـ يجخح العجالة، تصفيٌف بتسخة يجخح العجالة.

رحسو -لو صجيق اسسو يحيى بغ معيغ، لو معو صحبٌة شػيمة، اإلماـ أحسج  -رضي هللا عشو-اإلماـ ابغ حشبل 
ولػ أعصاني الذيصاف شيئًا ىجخ صجيقو سشػات شػيمة, ألف صجيقو قاؿ: إني ال أسأؿ أحجًا شيئًا  -هللا تعالى
، فحيشئٍح غزب ابغ حشبل حتى اعتحر يحيى، وقاؿ: " كشت أمدح, فقاؿ: " تسدح -ىكحا قاؿ لو صجيقو-ألكمتو, 

 بالجيغ؟! أما عمست أف األكل مغ الجيغ؟!!

 بل ىػ أخصخ ما في الجيغ، قجمو تعالى عمى العسل الرالح.

 في قػلو تعالى في سػرة السؤمشػف اآلية الحادية والخسدػف: 

َباِت َواْعَسُمػا َصاِلحًا﴾ ُسُل ُكُمػا ِمَغ الصَّيِّ  ﴿َيا َأيَُّيا الخُّ

 [52]سػرة السؤمشػف اآلية: 

 هللا عدَّ وجل قجـ األكل الحبلؿ عمى العسل الرالح؛ أؼ أف عسمظ الرالح مغ دوف أف تأكل مااًل حبلاًل ال قيسة
 لو:. 

َباِت َواْعَسُمػا َصاِلحًا ﴾  ﴿ُكُمػا ِمَغ الصَّيِّ

 [52]سػرة السؤمشػف اآلية: 

 إذًا: العسل الرالح ليذ مججيًا إال إذا كاف كدب الساؿ في األصل حبلاًل .

كانػا يػصػف أباىع قبل أف يحىب إلى العسل، يقػلػف لو: اتِق هللا  -عميو الربلة والدبلـ-أبشاء أصحاب الشبي 
 فيشا وال تعج عميشا إال بالحبلؿ، فإنا نربخ عمى الجػع وال نربخ عمى عحاب هللا.
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إف شاء هللا في الجرس القادـ نتابع حقػؽ األبشاء عمى آبائيع، واعتقج أف ىحه السػضػعات تسذ كل إنداف مشا، 
 لو وما عميو . وىي ميسة ججًا, ألنو ما مغ إنداف إال ولو أب أو ابغ, فميعخؼ إذا كل واحج مشيسا ما

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : حق االبغ عمى األب العجؿ بيشو وبيغ أخػتو 4 - 4الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسا ، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

 وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبلً 
 الرالحيغ. 

 مغ حقػؽ األبشاء عمى اآلباء أيزًا : 

 العجؿ بيغ األوالد في العصاء والػصية :-8

أييا األخػة السؤمشػف, ال زلشا في حقػؽ األبشاء عمى اآلباء، وقج وصمشا في الجرس الساضي إلى حٍق ججيج، إنو: 
 العجؿ بيغ األوالد في العصاء وفي الػصية. 

السذكمة التي يعيذيا بعس السدمسيغ: ىػ الفرل بيغ العبادات وبيغ السعامبلت، فإذا أدَّػ صمػاتو الخسذ، 
بيت هللا الحخاـ، وأدػ زكاة مالو، يطغ أنو قج أدَّػ كل شيء، أما أف يأتي فيحابي ولجًا عمى وصاـ شيخه، وحج 

حداب ولج، أو يعصي ولجًا عمى حداب ولج، فيطغ أف ىحا مغ شأنو الذخري، مع أف اإلسبلـ نطاـٌ كامٌل أمثٌل 
 ي عبلقتو بخبو.لكل مػاقف اإلنداف، سػاٌء أكانت ىحه السػاقف ُأَسِخيَّة، أو في عسمو، أو ف

 الحق األخيخ مغ حقػؽ األبشاء عمى اآلباء: العجؿ بيشيع في العصاء والػصية .

عمى ذلظ,  -, أف أحج أصحابو أعصى أحج أوالده عصيًة، وأراد أف ُيذيج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص-ملسو هيلع هللا ىلص-فقج ورد عغ رسػؿ هللا 
 فدألو الشبي الكخيع: 

ىحا -ْعَصْيَت ِمْثَل َما َأْعَصْيَتُو؟ فقاؿ ىحا الرحابي: ال, فقاؿ عميو الرالة والدالـ: َفَمْيَذ َيْرُمُح َىَحا ))َأَفُكمَُّيْع أَ 
(( -العسل ال يرمح  َوِإنِّي ال َأْشَيُج ِإال َعَمى َحقٍّ
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 وفي رواية: 

 ))ال أشيج عمى جػر((

مغ خبلؿ ىحا الحجيث يتزح: أف الحؼ يفخؽ بيغ 
عميو الربلة -ة, خخج عغ سشة الشبي أوالده في العصي
 إال في حاالت خاصة. -والدبلـ

فأحيانًا ىشاؾ أٌب يدوج بشاتو األربع، ثبلث بشاٍت 
مشيغ في وضٍع مادٍؼ جيِّج، بيشسا بشٌت رابعة زوجيا 
فقيخ، فإذا أعصاىا في حياتو شيئًا, فأعانيا عمى 
صعػبات الحياة، وقج رضي بقية األخػة، فيحا وضٌع 

ة ومبخرات، ولكغ األصل أف يعجؿ الُسدمع بيغ أوالده في العصية.استثشا  ئي, لو عشج هللا ُحجَّ

 قاؿ:  -عميو الربلة والدبلـ-روػ البخارؼ ومدمع في صحيحيسا, أف الشبي 

 ))اتقػا هللا واعجلػا بيغ أوالدكع((

 أمخ:
 اعجلػا بيغ أوالدكع.

 أمٌخ مغ الشبي عميو الربلة والدبلـ.

السذكمة: أف اإلنداف أحيانًا يطغ أف ىحا حجيث شخيف وقج مخ بو، قج قخأه, أو سسعو مغ مجرس، أو اشمع عميو، 
 وىحا مجخد أمخ: 

ُسػُؿ َفُخُحوُه َوَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا﴾  ﴿َوَما َآَتاُكُع الخَّ

 [7]سػرة الحذخ اآلية: 
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, ىػ الرانع، ىػ الخالق، بيجه كل شيء، أعصاؾ أمخًا واضحًا أؼ أف هللا سبحانو وتعالى خالق الدسػات واألرض
بيشًا، قصعي الثبػت، قصعي الجاللة، يقػؿ لظ: اعجؿ بيغ أوالدؾ, وتقػؿ: ىحا حجيٌث شخيف, قخأتو, واشمعت عميو، 

ضو هللا عدَّ -عميو الربلة والدبلـ-وقج مخ بي, القزية أخصخ مغ ذلظ، إنو أمٌخ مغ عشج الشبي  وجل  , الحؼ فػَّ
 أف يذخع لشا: 

ُسػُؿ َفُخُحوُه َوَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا﴾  ﴿َوَما َآَتاُكُع الخَّ

 [7]سػرة الحذخ اآلية: 

 لع يذخِّع مغ عشجه, إنسا كسا قاؿ هللا عدَّ وجل:  -عميو الربلة والدبلـ-والشبي 

 ﴿َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى * ِإْف ُىَػ ِإالَّ َوْحٌي ُيػَحى﴾

 [4-3]سػرة الشجع اآلية: 

 اتقػا هللا واعجلػا في أوالدكع 

 ]أخخجو البخارؼ ومدمع في الرحيح, وأبػ داود والتخمحؼ والشدائي في سششيسا, ومالظ في السػشأ[

 والحجيث اآلخخ : 

مت الشداء(( -سػوا: فعل أمخ مغ التدػية–))سػوا بيغ أوالدكع في العصية   فمػ كشت مفزاًل أحجًا لفزَّ

 حا الحجيث أيزًا رواه اإلماـ الصبخاني. وى

 العجؿ بيغ األوالد : 

 إذًا: حجيٌث أوؿ، وثاٍف، وثالث: يحسُّ السدمسيغ عمى أف يعجلػا بيغ أوالدىع، والجيغ تصبيق ىحه الدشة.
 لعمظ رأيتو يرمي, قاؿ: نعع, قاؿ: أنت ال تعخفو.

 



 Page 842  حق االبغ عمى األب العجؿ بيشو وبيغ أخػتو( : 4-4الذرس ): الباب الثالث : الفصل الثاًي 

هللا, وعمى شاعٍة لو، وعمى انرياٍع كامل في كل ما أمخ، ىحه العبادات إف لع تكغ مبشيًة عمى استدبلـٍ ألمخ 
خ وال قيسة ليا. ـ وال تؤخِّ  وفي كل ما نيى، فيحه العبادات جػفاء ال تقجِّ

ل ولجًا مغ أوالده عمى  -عميو الربلة والدبلـ-الشبي  رفس أف يذيج عمى جػر, حيشسا بمغو أف أحج أصحابو فزَّ
 -عميو الربلة والدبلـ-يأمخنا أف نتقي هللا, وأف نعجؿ في أوالدنا، والشبي  -عميو الربلة والدبلـ-آخخ، والشبي 

 في حجيٍث ثالث يقػؿ: 

مت الشداء((  ))سػوا بيغ أوالدكع في العصية, فمػ كشت مفزاًل أحجًا لفزَّ

 ىحه الشرػص الثبلثة الرحيحة التي ىي األصل في العجؿ بيغ األوالد .

ف يػصي ألحجىع بأكثخ مسا يدتحق شخعًا، أو أف يحخمو مسا يدتحق، أو أف العمساء قالػا: يحـخ عمى السخء أ
 يحخمو بعس ما يدتحق.

؛ أؼ دخمشا في الحخمة، ىشاؾ حخمة، وىشاؾ  يحـخ
كخاىٌة تشدييية، وىشاؾ كخاىٌة تحخيسية، وىشاؾ أمٌخ 
مباح، وىشاؾ ُسشٌَّة غيخ مؤكجة، وسشٌة مؤكجة، وواجب، 

غ حقو، أو مغ بعس وفخض, أف تحـخ أحج أوالدؾ م
حقو، أو أف تعصي أحج أوالدؾ فػؽ حقو، فيحا مسا 
يحُخـ شخعًا، فيحا الحؼ سيغادر الجنيا كيف سيمقى هللا 
ل بعزيع  عدَّ وجل؟ يمقاه وقج ضمع أوالده، وقج فزَّ
عمى بعس، وقج حابى بعزيع عمى حداب بعس, 
َيَبخُّني, إف ىحا الترخُّؼ مغ قبل األب, يديج االبغ البعيج إف ىحا يديج البعيج بعجًا، قج يقػؿ قائل: إف ىحا االبغ ال 

بعجًا، وتشذأ عجاواٌت بيغ األخػة بعج الػفاة ال يعمسيا إال هللا, لحلظ األولى أف تبقى عمى الُدشَّة، الدشة مشيج، 
 ىحا الجيغ. شخيق مدتقيع، فاإلنداف ميسا اجتيج، وفكخ، وتأمل، ليذ أعطع فيسًا مغ خالقو ومخبيو الحؼ شخع لو
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 اآلف عشجنا نقصة دقيقة: ويجب أف يعصي أبشاءه في الػصية مثل ما أخحه أحجىع زيادٌة عشيع.

فأحيانًا ولج يأخح نريبًا كبيخًا مغ والجه, بحكع كػنو أكبخ أوالده، فيدوجو، يذتخؼ لو بيتًا، ويغادر الجنيا, وعشجه 
داوؼ مع أخييع األكبخ الحؼ أخح ىحه الجفعة الكبيخة، األولى أربعة أوالٍد آخخوف، ىؤالء سػؼ يقتدسػف اإلرث بالت

أف يدػِّؼ بيشيع في الَعصية، بسعشى أنو إذا أعصى األخ األكبخ، فيجب أف يعصي كبًل مغ الرغار بقجر ما أعصى 
 األكبخ، ىحا أيزًا حكع هللا عد وجل، أؼ يجب أف يتع التػازف بيغ األوالد في تقديع السيخاث.

  يحق لؤلب أف يعصي في وجػه الخيخ أكثخ مغ الثمث، والثمث كثيخ.شيٌء آخخ: ال

أؼ أنو إذا كاف مشجفعًا لفعل الرالحات, فيجع ورثتو عشجئٍح مغ بعجه عالًة يتكففػف الشاس, وىحا ال يخضي هللا عدَّ 
تًا واحجًا، ويدكشو وجل أبجًا، ال يخضيو أبجًا, فأحيانًا يقػؿ لظ: يجب أف أوصي بثمث الساؿ لمسداجج, وقج تخؾ بي

أوالده، فسغ أجل أف تػصي لمسدجج فدػؼ تخغع أوالدؾ عمى بيع ىحا البيت، فإذا كاف ىشاؾ بيت وحيج يأوييع، 
 ففي مثل ىحه الحالة ال يشبغي أف تػصي ال لمسدجج وال لغيخه. 

 ))ألف تجع ورثتظ أغشياء خيخ مغ أف تجعيع فقخاء يتكففػف((

الربلة والدبلـ, فدػاء في حياتو، أو بعج مساتو, فبل يشبغي أف يعصي أحجًا فػؽ ما ىحا تػجيو الشبي عميو 
يدتحق، وال أف يحـخ أحجًا حقو وال جدءًا مغ حقو، وإذا أعصى أحجًا دفعًة كبيخة، فيشبغي أف تجخل ىحه في حداب 

وتخؾ أربعة أوالد آخخيغ،  اإلرث، أما أف تكػف خارج الحداب, وىػ أعصاه بيت وزوجو، وفتح لو محبًل, ثع تػفى،
, إال أنو في حاالت  فسا تبقى ليؤالء الخسدة، صار في تفاوت كبيخ ججًا، األولى أف يكػف لكل ولٍج حٌق معمـػ

 أخخػ، قج يكػف األب يعسل مع والجه، ىحا لو ُجيج نطيخ عسمو، فسثبًل:

ح الحؼ يعسل نريب الجيج, واقتدع مع ولج في البيت ال يعسل، وولج يعسل, صار ىشاؾ تفاوت كبيخ ججًا، فإذا أخ
 أخػتو الباقيغ بالتداوؼ، ما تبقى فيحا أيزًا محس عجٍؿ. 
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 أف تجخل الدخور عمى أوالدؾ :-9

 اآلف: مغ تػابع ىحا الحق: أف تجخل الدخور عمى أوالدؾ.

فقالػا: تقبمػف صبيانكع؟ قالػا: نعع، فقالػا: لكشا وهللا ال نقبل,  -ملسو هيلع هللا ىلص-فقج ورد أف مخ قػـٌ مغ األعخاب عمى الشبي 
 : -ملسو هيلع هللا ىلص-فقاؿ الشبي 

 ))وما أممظ إف كاف هللا قج ندع مشكع الخحسة((

أؼ أف ىشاؾ عصاًء معشػيًا، كاف الحجيث قبل قميل 
صاء السادؼ, ولكغ عشجنا عصاء معشػؼ، عغ الع

فاالبغ أحيانًا بحاجة إلى عصف، بحاجة إلى قمب 
كبيخ، بحاجة إلى اىتساـ، أحيانًا لسدة حشاٍف مغ 
األب أو األـ تغشي عغ آالؼ الميخات، اإلنداف مفتقخ 
إلى العصف، لحلظ ىحا الحؼ يشذأ في حجخ أمو وأبيو 

ما الحؼ يشذأ في يكػف في السدتقبل متػازنًا نفديًا، أ
بيت فيو خرػمات، وفيو شقاؽ، وفيو شبلؽ، ىحا 

أشار إلى أف مغ واجبات األب تجاه  -عميو الربلة والدبلـ-الصفل يشذأ عشجه خمل في عػاشفو، فمحلظ الشبي 
أبشائو: ليذ أف يصعسيع، أو أف يدقييع، أو يكدػىع فقط, بل ىشاؾ واجٌب آخخ, وىػ: أف يغسخىع بالعصف 

االىتساـ بصعامو وبذخابو، وبغخفتو, وبحاجاتو، وبسبلبدو، ىحا االىتساـ ىػ الحؼ يدرع العصف والحب  والحشاف،
 في قمب األبشاء.

 حيشسا أنكخ ىحا األعخابي تقبيل الػلج، قاؿ عميو الربلة والدبلـ:  -عميو الربلة والدبلـ-فالشبي 

 ))وما أممظ إف كاف هللا قج ندع مشكع الخحسة((

عميو -أراد أف َيُخزَّ البشات بذيٍء مغ العصف الدائج، ألف الشبي  -عميو الربلة والدبلـ-لشبي شيٌء آخخ: ا
 نذأ في بيئٍة كانت البشت فييا مطمػمة، ويكفي أف تقخؤوا قػلو تعالى:  -الربلة والدبلـ
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 ﴿َوِإَذا اْلَسْػُءوَدُة ُسِئَمْت * ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَمْت﴾

 [9-8]سػرة التكػيخ اآلية: 

 يقػؿ:  -عميو الربلة والدبلـ-الشبي 

 ))أكخمػا الشداء فإنيغ السؤندات الغاليات((

 ))اْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء َخْيًخا((

 ]أخخجو البخارؼ ومدمع في الرحيح, والتخمحؼ في سششو[

 واستػصػا بالشداء خيخًا: قاليا كثيخًا في حياتو، فمحلظ ىشاؾ أحاديث خاصة بالشداء.

 : -ملسو هيلع هللا ىلص-, قاؿ رسػؿ هللا -رضي هللا عشو-الظ فعغ أنذ بغ م

حتى تبمغا, جاء يـػ القيامة أنا وىػ ىكحا، وضع أصبعيو كشاية  -أي ابشتيغ صغيختيغ-))مغ عاؿ جاريتيغ 
 عغ قخب الجػار في الجشة((

ئيسا عمى حب  شبعًا كل مغ عشجه بشتاف صغيختاف يخعاىسا، لكغ بذخط أف يشذئيسا تشذئًة شاىخة، بذخط أف يشذِّ
ئيسا وفق الذخع، أما إذا سيب أمخىسا, وجعميسا تعيذاف كسا يعير  هللا ورسػلو، وعمى تبلوة كتابو، بذخط أف يشذِّ

 تيغ البشتيغ فقط, والحجيث الحؼ تعخفػنو سابقًا: بقية الفتيات غيخ السمتدمات، فيحا ما زاد عغ أف أشعع ىا
 أف البشت إذا نذأت نذأًة مشحخفة بتذجيٍع مغ أبييا، أو بغفمٌة مشو، أو بإىساٍؿ ليا، ورأت مريخىا في الشار، تقػؿ: 

 ))يا رب ال أدخل الشار حتى أدخل أبي قبمي((

 لقج كاف ىػ الدبب، فمحلظ األبػة مدؤولية. 

حتى تبمغا, جاء يـػ القيامة أنا وىػ ىكحا, وضع أصبعيو كشايًة عغ قخب الجػار في ))مغ عاؿ جاريتيغ 
 الجشة((
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 قالت:  -رضي هللا عشيا-وعغ عائذة 

 ))جاءت امخأٌة ومعيا ابشتاف ليا تدألشي أي شيًء, فمع أجج عشجي شيئًا.

 .-بيتو إال تسخٌة واحجانطخ بيت سيجنا رسػؿ هللا, سيج الخمق, حبيب الحق، نبي ىحه األمة, ليذ في -

فمع أجج عشجي شيئًا غيخ تسخٍة واحجة أعصيتيا إيَّاىا, ىحه األـ أخحتيا فذقتيا بيغ ابشتييا ولع تأكل مشيا شيئًا، 
 فجخل عميو الرالة والدالـ عمى أثخ ذلظ, فحجثتو حجيثيسا, فقاؿ عميو الرالة والدالـ: 

 ٍء فأحدغ إلييغ, كغ لو ستخًا مغ الشار((مغ ىحه البشات بذي -أي مغ كاف لو بشت-مغ ابتمي 

 ]أخخجو البخارؼ ومدمع في الرحيح[

 في رواية: 

مغ -ِمْغ َىِحِه اْلَبَشاِت ِبَذْيٍء, أو مغ ابتشى  -أنو بالء وليذ مريبة، البالء مغ معانيو االمتحاف-))مغ ابتمي 
 َذْيٍء, ُكغَّ َلُو ِسْتًخا ِمَغ الشَّاِر((ِمْغ َىِحِه اْلَبَشاِت بِ  -البشػة؛ أي مغ كانت لو بشت مغ ىحه البشات

ىحا الحجيث وحجه يكفي كي يجفع اآلباء إلى اإلحداف إلى بشاتيع، فمعل هللا سبحانو وتعالى يخحسشا جسيعًا 
 باإلحداف إلى أوالدنا وبشاتشا.

 قاؿ :  -ملسو هيلع هللا ىلص-, أف رسػؿ هللا -رضي هللا عشو-وعغ عػؼ بغ مالٍظ 

أو يُستغ, كغ لو  -أي بسعشى يبتعجف عشو بسعشى يتدوجغ-لو ثالث بشاٍت يشفق عمييغ حتى َيِبغَّ ))مغ كانت 
 حجابًا مغ الشار((

 في الحجيث األوؿ: بشتاف يحدغ إلييغ, وىشا ثبلث بشات يشفق عمييغ.
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 وعغ عػؼ بغ مالٍظ أيزًا, قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

شفق عمييغ, حتى َيِبغَّ أو يُستغ, إال كغ لو حجابًا مغ الشار, فقالت امخأة: ))ما مغ عبٍج يكػف لو ثالث بشاٍت, في
 يا رسػؿ هللا وابشتاف؟ قاؿ: وابشتاف((

أؼ أف ممخز السمخز: إذا جاء ممظ السػت يشبغي أف يكػف معظ عسٌل تمقى هللا بو، عسل شيِّب، يا رب ربيت 
ىاتيغ االبشتيغ تخبيًة صالحة، تخبيًة إسبلمية، عمَّستيسا كتاب هللا، زوَّجتيسا مغ مؤمشيغ، أنفقت عمييسا، حتى 

صالحيغ مغ بعجؾ، ىحا عسل، أو دعػت إلى هللا, أدخمت عمى قمبييسا الدخور، ىحا عسل، أو ربيت ولجيغ فرارا 
 ىحا عسل، أو تخكت عمسًا نافعًا, ىحا عسل، وكل ذلظ عسل صالح . 

 فجائسًا لجيظ سؤاؿ كبيخ كبيخ كبيخ: ماذا أعجدت لمقاء هللا عدَّ وجل؟ . 

العمع؟ قاؿ: ىل قاؿ لو: جئتظ لتعمسشي مغ غخائب العمع, قاؿ: فساذا صشعت في أصل العمع؟ قاؿ: وما أصل 
عخفت الخب؟ قاؿ: ما شاء هللا, قاؿ: فساذا صشعت بحقو؟ قاؿ: ىل عخفت السػت؟ قاؿ: ما شاء هللا, قاؿ: فساذا 

 أعجدت لو؟ .

 فيحا الدؤاؿ، يشبغي أف يكػف ىحا الدؤاؿ في مكاٍف بارٍز مغ البيت: ماذا أعجدت لمقاء هللا عدَّ وجل؟ .

حا البيت مدتيمظ، قست بيحه الشدىة استيبلؾ، لكغ نخيج االستثسار، فأنت أكمت فالسأكػالت مدتيمكات، سكشت ى
معظ مبمغ مغ الساؿ، سشذبو الػقت بسبمغ ضخع مغ الساؿ، ىحا السبمغ إما أف تدتيمكو وإما أف تدتثسخه، فكل 

ماذا أعجدت عسٍل يشتيي عشج السػت استيبلؾ، وكل عسٍل يدتسخ إلى ما بعج السػت استثسار، فيحا الدؤاؿ الكبيخ: 
 لمقاء هللا عدَّ وجل؟.

ىل أعجدت ليحا المقاء استقامًة تامة؟ ىل أعجدت حبًا هلل ورسػلو؟ ىل أعجدت حفطًا وفيسا ليحا الكتاب وتعميسًا 
لو؟ ىل أعجدت أمخًا بالسعخوؼ أو نييًا عغ السشكخ؟ ىل أعجدت تخبية أوالٍد تخبيًة صالحة؟ ماذا أعجدت ليحا 

 المقاء؟.
جعػا وتخكػؾ وفي التخاب دفشػؾ، ولػ بقػا معظ ما نفعػؾ، ولع يبق لظ إال أنا, وأنا الحي الحؼ ال يقػؿ لو: ر 
 يسػت.
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 و: إف الغشى والفقخ بعج العخض عمى هللا.

: بعج العخض عمى -كسا قاؿ اإلماـ عمٌي كـخ هللا وجيو-ىحا الغشى في الجنيا ال قيسة لو إشبلقًا، الغشى والفقخ 
 هللا.

 ت ليحه الداعة؟.ماذا أعجد

لجيشا نقصة ميسة ججًا أحب أف أقػليا لكع: فأف تكػف أبًا وعشجؾ زوجة وأوالد ىحه أبػاب مفتَّحة لمعسل الرالح، 
فدػؼ تتعخض لتعب، وعميظ مدؤولية، تعاني َسَيخًا، وىسػمًا، وُحدنًا، ال بج مغ تػجيو، وتتعخض إلحباط، أحيانًا 

لو إلى آخخه يػاجيظ إخفاؽ، لكغ هللا عدَّ وجل  وضعظ بسػضع لكدب ثػاب العسل الرالح، فالدواج كمو مغ أوَّ
بجءًا بسدخَّاتو وانتياًء بسآسيو، الدواج كمو باٌب مغ أبػاب العسل الرالح، فالجيج السبحوؿ لمتػجيو، وإلدخاؿ الدخور 

 عمى قمب األوالد، وإكخاـ الدوجة, ىحا كمو مغ األعساؿ الرالحة التي يخضى هللا عشيا.

، وإف لع تقع، قج يقـػ  ثتكع مغ قبل: مغ أف األعساؿ الرالحة األخخػ إذا قست بيا أنت فأنعع وأكـخ وكشت قج حجَّ
خت في حقيا فأنت محاسٌب عشج هللا.   بيا غيخؾ، ولكغ أسختظ مغ ليا غيخؾ؟ ليذ ليا أحٌج غيخؾ، فمحلظ إذا قرَّ

 و الرالة والدالـ : األخػة اإليسانية التي كانت تدػد بيغ أصحاب الشبي عمي

ويصالعشا شيء آخخ: نحغ قاربشا أف نشتيي مغ حقػؽ األبشاء عمى اآلباء، فدػؼ نشتقل إف شاء هللا تعالى إلى 
حقػٍؽ أخخػ, نأخحىا في درٍس قادـ, وأريج فيسا تبقى مغ ىحا الجرس: أف أضع بيغ أيجيكع نسػذجًا مغ األخػة 

 يو الربلة والدبلـ.اإليسانية التي كانت بيغ أصحاب الشبي عم

أردت أف يكػف في ىحا الجرس قرة مغ قرز أصحاب الشبي عمييع رضػاف هللا، لتخوا بأـ أعيشكع كيف يشبغي 
 أف تكػف عبلقتشا فيسا بيششا؟ . 

احتمػا عشج هللا مختبًة ثابتة، بقيشا نحغ، وال يشبغي أف  -رضي هللا عشيع ورضػا عشو-شبعًا ىؤالء الرحابة الكخاـ 
ا مغ كبلمي ىحا: أف السػضػع يتعمق بالرحابة، بل يتعمَّق بشا، لكغ ىحا نسػذج حي مغ نساذج أصحاب تفيسػ 

 الشبي عمييع رضػاف هللا. 
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 قرة سالع مػلى أبي ححيفة : 

انطخوا كيف أف اإلنداف إذا -سالع مػلى أبي ححيفة, كاف عبجًا رقيقًا  -انطخ لكمسة سيجنا-صاحب القرة سيجنا 
 ًا, يشتقل مغ العبػدية إلى مختبة الديادة:عخؼ هللا حق

 سبحاف مغ جعل العبيج ممػكًا بصاعتظ.

 وربشا عدَّ وجل قاؿ: 

 ﴿َوَرَفْعَشا َلَظ ِذْكَخَؾ﴾

 [4]سػرة الذخح اآلية: 

 -عميو الربلة والدبلـ-فالشبي  -سيجنا سالع مػلى أبي ححيفة-فأنا أقػؿ: سيجنا وىػ سيجنا فعبًل، وىػ عبٌج رقيق 
 أوصى, فقاؿ: 

؛ -خحوا القخآف، أي أف ىحا سيجنا سالع مغ أىل القخآف، مغ أىل كتاب هللا عدَّ وجل-))خحوا القخآف مغ أربعة 
 بي ححيفة، ومغ أبي بغ كعب، ومغ معاذ بغ جبل((مغ عبج هللا بغ مدعػد، ومغ سالع مػلى أ

غشًى  -كسا تعمسػف -ىع مخجٌع كبيخ في القخآف الكخيع، والقخآف  -عميو الربلة والدبلـ-أربعٌة مغ أصحاب الشبي 
 ال فقخ بعجه، وال غشًى دونو.

 و: مغ تعمَّع القخآف متَّعو هللا بعقمو حتى يسػت.

 و: 

 أوتي خيخًا مشو, فقج حقَّخ ما عطَّسو هللا تعالى(( ))مغ أوتي القخآف فخأى أف أحجاً 
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 و: 

 ))خيخكع مغ تعمَّع القخآف وعمسو((

 ]أخخجو البخارؼ في الرحيح, وأبػ داود والتخمحؼ في سششيسا[

كاف عبجًا رقيقًا رفع اإلسبلـ مغ شأنو، حتى جعل مشو 
أخًا لػاحٍج مغ كبار السدمسيغ، بعج أف كاف قج تبشاه 

ة, كاف قبل إسبلمو شخيفًا مغ أشخاؼ في الجاىمي
قخير, وزعيسًا مغ زعسائيا، ولسا أبصل اإلسبلـ عادة 
التبشي, صار أخًا ورفيقًا ومػلى لمحؼ كاف يتبشاه، وىػ 
الرحابي الجميل أبػ ححيفة بغ عتبة، سيج مغ أسياد 
قخير، زعيٌع مغ زعسائيا، شخيٌف مغ أشخاؼ مكة, 

ه، فمسا أسمع صارا وىحا سالع كاف عبجًا رقيقًا عشج
 أخػيغ في هللا.

أنا أريج مغ ىحه القرة: أف تمسدػا أف اإلسبلـ ديٌغ يجسع وال يفخؽ، ُيمغي كل مطاىخ الصبقيَّة، فإنداف في قسة -
السجتسع وإنداف في الحزيس، بعج أف أسمسا صارا أخػيغ، وما لع تكغ لظ ىحه الشفدية فمدت مدمسًا، حيشسا 

حه الذيادة، أو إف أبي فبلف, حيشسا تعتدُّ بذيٍء غيخ تقػؿ: أنا ابغ فبلف، أو أنا أممظ كحا وكحا، أو أنا أحسل ى
؛ إنداف يتبػأ قسة -فعبًل مفارقة كبيخة ججاً -الذيء الحؼ يشبغي أف تعتدَّ بو وىػ اإليساف, فأنت لدت مؤمشًا 

السجتسع، وإنداف يقع في الحزيس, حق اإلسبلـ مشيسا أخػيغ، وسػؼ تخوا معي كيف أف اإلسبلـ سػػ 
ف إذا دخل السدجج يجب أف يشدى أنو يحسل شيادة عميا، أو أنو لو وضيفة مخمػقة، أو أنو بيشيسا؟ واإلندا

صاحب معسل، ىحا كمو يجب أف يزعو تحت قجمو إذا كاف مدمسًا، وأف يشطخ إلى أخيو في اإليساف كسا لػ أنو 
 يشطخ إلى إنداٍف مداٍو لو تسامًا. 

أنيا كانت ساعة غزب, قاؿ ألحج أصحاب الشبي األرقاء  تكمع بكمسة، يبجو -رضي هللا عشيع-فأحج الرحابة 
العبيج: يا بغ الدػداء, فسا زاد الشبي عغ أف قاؿ: ِإنََّظ اْمُخٌؤ ِفيَظ َجاِىِميٌَّة , فمع يخض ىحا الرحابي بعج ذلظ, إال 

 أف يزع رأسو عمى األرض, ليجوس ىحا العبج الخقيق بقجمو عمى رأسو، حتى يغفخ هللا لو.
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ة بغ عتبة، عتبة بغ شيبة مغ َأَلجِّ أعجاء الشبي، مغ زعساء الكفخ في قخير, ىحا ابشو، عتبة بغ شيبة ىػ أبػ ححيف
 حيشسا رآه قتيبًل في بجر, قاؿ : -عميو الربلة والدبلـ-الحؼ خاشبو الشبي 

 يا عتبة بغ شيبة، يا فبلف، يا فبلف، يا فبلف.

ىحا قبل أف يبصل هللا عدَّ -, وصار يجعى سالع بغ أبي ححيفة تبشى أبػ ححيفة سالسًا بعج أف أعتقو -ىحا ابشو
كاف اسسو زيج بغ  -رضي هللا عشو-وجل عادة التبشي، صار اسسو سالع بغ أبي ححيفة، كسا أف زيج بغ حارثة 

، وسالع دمحم، ابغ الشبي، تبشاه الشبي، لكغ هللا عدَّ وجل لحكسٍة رآىا حخَّـ التبشي، عشجئٍح أصبح اسسو زيج بغ حارثة
 ليذ لو أب، أبػه غيخ معخوؼ، فرار اسسو سالع مػلى أبي ححيفة، مػاله.

 مغ أخػانيع في هللا. -ملسو هيلع هللا ىلص-لع يكغ شيٌء أحبَّ إلى أحجىع بعج رسػؿ هللا 

ىحا  ، ثع السؤمشػف, وهللا-عميو الربلة والدبلـ-التختيب كاف عمى الذكل التالي: هللا سبحانو وتعالى، ثع الشبي 
مقياس دقيق، إذا كشت تحب إندانًا مشحخفًا عاصيًا ألسباب، لسرالح، لقخابة، أكثخ مسا تحب أخًا في هللا شاىخًا 

كانػا يحبػف بعزيع  -عمييع رضػاف هللا-مدتقيسًا, ىحه بادرٌة خصيخة، وشخٌخ كبيخ في اإليساف ، أصحاب الشبي 
ى قمٍب واحج، يجىع واحجة، مذكمتيع واحجة، خيخىع واحج، حبًا ال يرجؽ، فإذا كاف أخػٌة في مدجٍج واحج، عم

 سخَّاؤىع واحج، ضخاؤىع واحجة, فيحه عبلمة إيسانيع، وهللا سبحانو وتعالى يقػؿ: 

 ))َيُج َّللَِّ َمَع اْلَجَساَعِة((

 ]أخخجو التخمحؼ في سششو[

 ما تسيد بو سالع مػلى أبي ححيفة : 

سيجنا سالع مػلى أبي ححيفة, كاف إمامًا لمسياجخيغ مغ مكة إلى السجيشة، وكاف حجًة في كتاب هللا، حتى أمخ 
 :  -ملسو هيلع هللا ىلص-السدمسيغ أف يتعمسػا مشو، وقج قاؿ عشو الشبي  -عميو الربلة والدبلـ-الشبي 

 سالع(())اْلَحْسُج َّللَِّ الَِّحي َجَعَل ِفي ُأمَِّتي ِمْثَمَظ يا 
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السدمسػف جسيعًا  -وكاف أخػانو السؤمشػف يرفػنو سالٌع مغ الرالحيغ، ىكحا، آمغ لو مالشا وعميو ما عميشا،
 سػاسية كأسشاف السذط.

 ال فزل لعخبٍي عمى أعجسٍي إال بالتقػػ:. 

 ﴿ِإفَّ َأْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللَِّ َأْتَقاُكْع﴾

 [23]سػرة الحجخات اآلية: 

ء عمى ابغ الدػداء فزٌل إال ليذ البغ البيزا
 بالتقػػ.

أتعمسػف مغ ىػ ِحبُّ رسػؿ هللا؟ أؼ مغ أحب الشاس 
إليو؟ كاف سيجنا أسامة بغ زيج، ولػ أتيح لكع أف 
تقخؤوا عغ أوصافو ليا لكع األمخ، كاف أبػه سيجنا زيج 
عبجًا أسػد المػف، وكاف ابشو كحلظ، فكاف يزع الشبي 

عمى ركبتو اليسشى,  أسامة -عميو الربلة والدبلـ-
والحدغ والحديغ عمى ركبتو اليدخػ، وكاف يقبميع 

 معًا، حتى إف أصحاب الشبي سسػا سيجنا أسامة ِحب رسػؿ هللا ىكحا.

 إذًا: السؤمغ الرادؽ يحب ألسباٍب ديشية، لمكساؿ الحؼ يشصػؼ عميو، أما وىشاؾ حجيث شخيف دقيق, قاؿ: 

 الشسمة الدػداء في الميمة الطمساء عمى الرخخة الرساء(( ))الذخؾ أخفى في قمب ابغ آدـ مغ دبيب

أؼ لػ كاف إنداف عاداًل، وكخىت ىحا اإلنداف العادؿ لدبب أو آلخخ، وإذا ماؿ قمبظ إلنداف جائخ ضالع لدبب أو 
آلخخ, فأنت في وضٍع خصيٍخ في الجيغ، صار ىحا شخؾ، فالسؤمغ الرادؽ عبلقاتو كميا عمى أساس ديشي، عمى 

 الكساؿ اإلنداني .أساس 
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بادر  -قرة سالع كقرة ببلؿ، وقرة عذخات العبيج-وىحه قرة تفيجنا ججًا: فقبل فتح مكة, بل وقبل اليجخة, 
سيجنا أبػ بكخ الرجيق, وأتى صفػاف بغ أمية, واشتخػ ىحا العبج سيجنا ببلؿ، ويقػؿ لو صفػاف: وهللا لػ دفعت 

، فيقػؿ سيجنا بكخ: "وهللا لػ أبيت إال أف تأخح ثسشو مائة ألٍف بو درىسًا لبعتكو, ليذ لو قيسة خحه بجرىع
 ألعصيتكيا. 

ىحا تعبيخ عغ -سيجنا الرجيق عمى عطع شأنو وببلؿ عبج رقيق، حيشسا خخج أبى إال أف يزع يجه تحت إبصو 
وقاؿ: ىحا  -السػدة واألخػة في هللا، سيجنا الرجيق وضع يجه تحت إبط سيجنا ببلؿ، تعبيخًا عغ أخػتو الرادقة

 أخي حقًا. 

ىل ترجقػف: أف سيجنا عسخ يخخج إلى ضاىخ السجيشة، وىػ أميخ السؤمشيغ, وخميفة السدمسيغ, الستقباؿ سيجنا 
ببلؿ، سيجنا عسخ، خميفة السدمسيغ، عسبلؽ اإلسبلـ، أميخ السؤمشيغ يخخج إلى ضاىخ السجيشة, الستقباؿ سيجنا 

إذف ىػ وصييب، بيشسا وقف أبػ سفياف ساعًة وساعتيغ, فمع يؤذف لو, ببلؿ!؟ سيجنا ببلؿ يجخل عمى عسخ ببل 
وىػ زعيع قخير، فمسا دخل عميو عاتبو, قاؿ: أبػ سفياف زعيع قخير يقف في بابظ الداعات الصػاؿ, وصييٌب 

 وببلؿ يجخبلف ويخخجاف ببل استئحاف!! فسا زاد عغ أف قاؿ: أأنت مثميسا؟!. 

عجًا أف تخػ أف أخاؾ في هللا، ولػ كشت أنت في قسة السجتسع, وىػ في حزيزو، ىحا ىػ اإلسبلـ؛ فإذا كشت مدت
ولػ كشت في قسة العمع, وىػ ال يحسل شيادات، ولػ كشت أنت في قسة الغشى, وىػ ال يسمظ شخ وال نقيخ، إذا 

هللا مؤمٌغ  شعخت أف ىحا اإلنداف أخػؾ في هللا, لو ما لظ وعميو ما عميظ، إذا شعخت ىحا الذعػر, فأنت بفزل
ورب الكعبة، أما إذا كاف لجيظ شعػر بأنظ غيخه رفعة ومشدلة، أنت فػقو، أنت أعمى مشو، أنت مغ أسخة أرفع 
وأسسى، فيحا شعػر جاىمي مخضي، يحتاج إلى معالجة, لحلظ فإف السؤمشيغ كتمة واحجة؛ مجني، ريفي، مػضف، 

 تاجخ، كبيخ, صغيخ، وسيع، دميع، كميع في اإلسبلـ سػاء:

 السؤمشػف شبقٌة واحجة، يأخح بحمتيع أدناىع، ويخعاىع أكبخىع.

أوامخ مذجدة, أال ييخؽ دـٌ إشبلقًا, في ضخؼ  -عميو الربلة والدبلـ-كمكع يعمع: أنو عشج فتح مكة أعصى الشبي 
ا لس -عميو الربلة والدبلـ-مغ الطخوؼ فيو مبلبدات، سيجنا خالج اضصخ إلى استعساؿ الديف، حتى إف الشبي 

 سسع بيحا الخبخ, اعتحر إلى ربو شػيبًل, وىػ يقػؿ: 
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 ))الميع إني أبخأ إليظ مسا صشع خالج((

 ]أخخجو البخارؼ في الرحيح, والشدائي في سششو[

فيحا الكبلـ لو مغدػ كبيخ، ليذ اليجؼ أف تخيق دـ الكافخ أبجًا، اليجؼ أف تيجيو، اليجؼ أف يشزعَّ إليظ، -
أف يدمع عمى يجيظ، ىحا أخػؾ في اإلندانية، وحيشسا شخع هللا الجياد, شخعو مغ أجل اليجؼ أف تحتػيو، اليجؼ 

أعصى تػجييات  -عميو الربلة والدبلـ-صيانة الجعػة, ومغ أجل أف تكػف كمسة هللا ىي العميا, لحلظ فإف الشبي 
رحابة األجبلء الكخاـ, مذجدة أال يدتعسل الديف، ولكغ لدبٍب لدشا اآلف برجده، فإف سيجنا خالجًا وىػ مغ ال

يحكخىا لو, ويأخحىا عميو, ويقػؿ: إف في سيف خالج  -رضي هللا عشو-وضل عسخ  -اضصخ إلى استعساؿ الديف
 رىقًا.

 :-واآلف: نعػد إلى قرة سالع

فقج كاف مع سيجنا خالج، وسالع عبٌج رقيق، وسيجنا خالج شخيٌف مغ أشخاؼ مكة، وقائج الحسمة، وقائج ىحه الفخقة، 
سيجنا سالع ما نطخ -سيجنا سالع أخح عمى سيجنا خالج ىحا السأخح، وحاسبو، وكأنَّو ِنٌج لو، فقج سػَّػ اإلسبلـ بيشيسا 

أخصاءه، وال نطخ عمى أنو فػؽ أف يحاسب، كاف ىشاؾ نػع مغ  إلى سيجنا خالج عمى أنو إنداف, يجب أف نقجس
 : -عميو الربلة والدبلـ-الرخاحة، ونػع مغ الػاقعية، عمى كٍل؛ ىشاؾ حجيث شخيف قالو الشبي 

يُغ الشَِّريَحُة((  ))الجِّ

 قاليا ثبلثًا .

 فالحجيث ما أدقو، وفي األحاديث الذخيفة تعاريف لمجيغ جامعة مانعة مثبًل :

 الجيغ الػرع. رأس
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 أؼ تعمع ما شئت ما لع تكغ ورعًا فمدت ديشًا:

 رأس الجيغ الػرع, فإف لع تكغ ورعًا قصع رأس الجيغ.
فمػ شبيشا الجيغ بإنداف وقصعت رأسو ماذا بقي مشو؟ 

 انتيى.
 رأس الحكسة مخافة هللا. 

 رأس الجيغ الػرع.

: -بالتعخيف الجامع السانع الجقيق الجقيق-الجيغ 
 يحة.الشر

 قاؿ:  -عميو الربلة والدبلـ-فإذا لع تشرح السدمسيغ فمدت ديِّشًا، فالشبي 

يَغ الشَِّريَحُة(( يَغ الشَِّريَحُة, ِإفَّ الجِّ يَغ الشَِّريَحُة, ِإفَّ الجِّ  ))ِإفَّ الجِّ

 في حجيٍث كخرىا ثبلثًا. 

 ]أخخجو أبػ داود في سششو[

 .-وىشاؾ مغ يشرح، كغ نرػحًا وال تكغ فزػحاً لكغ ىشاؾ نريحة وىشاؾ فزيحة، ىشاؾ مغ يفزح 
 لسا بمغو ما صشع خالج, سأؿ ىحا الدؤاؿ الخصيخ, قاؿ: -عميو الربلة والدبلـ-الشبي 

 ىل أنكخ عميو أحج؟ فقالػا: نعع راجعو سالٌع وعارضو. 

 فاشسأف الشبي. 

 مغ مػاقف عسخ بغ الخصاب : 

مشاؾ بديػفشا, فقاؿ عسخ - : " -رضي هللا عشو-وقاؿ أحج عامة السدمسيغ لعسخ: وهللا لػ رأيشا فيظ اعػجاجًا لقػَّ
 الحسج هلل الحؼ جعل في أصحابي مغ يقػمشي إذا اعػججت. 
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 .-ىحه قرز, ىحه سشغ، ىحه مشاىج، ىحه شخائق لمتعامل مع اآلخخيغ-سيجنا عسخ مخًة كاف مع أصحابو، 
أؼ أنو مغ الصخاز األوؿ، أيغ -كاف مع أصحابو, قاؿ أحجىع: وهللا ما رأيشا خيخًا مشظ بعج رسػؿ هللا,  سيجنا عسخ

, سيجنا عسخ غزب -سيجنا الرجيق؟ إنو قج مات، نخيج أف نسجح الحالي، وهللا ما رأيشا خيخًا مشظ بعج رسػؿ هللا
ىػ خيٌخ مشظ, قاؿ: ومغ ىػ؟ قاؿ: أبػ بكخ, فقاؿ  وَحجَّ فييع الشطخ، إلى أف قاؿ أحجىع: ال وهللا لقج رأيشا مغ

 عسخ: كحبتع جسيعًا وصجؽ ىحا.

ثع قاؿ: وهللا  -اعتبخ سيجنا عسخ أو عج سيجنا عسخ أف سكػتيع كحٌب، وأف ىحا الحؼ قاؿ الحقيقة ىػ الرادؽ-
 لقج كشت أضل مغ بعيخؼ، وكاف أبػ بكٍخ أشيب مغ ريح السدظ.

 .-ف أف يشافق لو؟ انتيى كل الشفاؽفيل يجخؤ أحٌج بعج ىحا السػق-

 قاؿ: ىل أنكخ عميو أحج؟ قالػا: نعع راجعو سالٌع وعارضو.  -عميو الربلة والدبلـ-الشبي 

 : -عميو الربلة والدبلـ-عبج رقيق، وسيجنا خالج قائج الجير, ومع ذلظ راجعو في مػقف، نحغ كسا قاؿ الشبي -

 ))إذا ذكخ أصحابي فأمدكػا((

 ني في السعجع الكبيخ[]أخخجو الصبخا

 قاؿ:  -عميو الربلة والدبلـ-لكششي أردت مغ ىحه القرة أف أبيغ: أف الشبي 

يُغ الشَِّريَحُة((  ))الجِّ

 وقاؿ: ىل راجعو أحج؟ ىل أنكخ عميو أحج؟ قالػا: نعع, راجعو سالٌع وعارضو.

لػمة الئع، والذيء الحؼ تعخفػنو جسيعًا, فإذا كشت تحب هللا ورسػلو, فقل الحق ولػ كاف مخًا, وال تخَر في هللا 
 ىػ:
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 أف هللا سبحانو وتعالى حيشسا قاؿ: 

 ﴿ُيَبمُِّغػَف ِرَسااَلِت َّللَِّ َوَيْخَذْػَنُو َواَل َيْخَذْػَف َأَحجًا ِإالَّ َّللََّ َوَكَفى ِباَّللَِّ َحِديبًا﴾

 [39]سػرة األحداب اآلية: 

 . -مغ صفات ىؤالء الحؼ يبمغػف رساالت هللا: أنيع يخذػف هللا وحجه، فإذا خذػا غيخ هللا انتيػا وانتيت رسالتيع

 قرة استذياد سالع مػلى أبي ححيفة : 

ة،  -عميو الربلة والدبلـ-كمكع يعمع أف الشبي  ويعجُّ سيجنا الرجيق -انتقل إلى ربو، وبعج انتقالو ضيخت فتشة الِخدَّ
 . -لسؤسذ الثاني لئلسبلـ، وقف وقفًة ال يدتصيع أحٌج مغ أصحاب الشبي أف يقفيا إال ىػبحٍق ا

، وتعانق -اآلف كانػا تحت إمخة سيجنا خالج-خخج السدمسػف لقتاؿ السختجيغ الحيغ تدعَّسيع مديمسة الكحاب، 
األخػاف أبػ ححيفة وسالع، وتعاىجا عمى الذيادة في سبيل الحق، وقحفا بشفدييسا في الِخَزعِّ الخىيب, كاف أبػ 

 : -اسسعػا جيجاً -ححيفة يشادؼ, 

 آف بأعسالكع.يا أىل القخآف زيشػا القخ 

والكبلـ لشا اآلف، أنت حافع لمقخآف، يحب أف تديِّغ ىحا الكتاب بأعسالظ، الكػف قخآٌف صامت، القخآف كػٌف -
ناشق، سيجنا رسػؿ هللا قخآٌف يسذي، كاف خمقو القخآف، أنت مؤمغ, وقتظ كمو في قخاءة القخآف, وفي حفطو، وفي 
يديغ  تجػيجه، وفي فيع أحكامو وآياتو، نخيج عسبلً 

 : "-القخآف

 يا أىل القخآف زيشػا القخآف بأعسالكع.

وكاف سالٌع يريح: بئذ حامل القخآف أنا، لػ ىػجع 
السدمسػف مغ قبمي, فقيل لو: " حاشاؾ يا سالع بل 

 نعع حامل القخآف أنت.
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اإلسبلـ، وىػػ سيٌف وكاف سيفو صػَّااًل وجػااًل في أعشاؽ السختجيغ, الحؼ ىبػا ليعيجوا جاىمية قخير, ويصفئػا نػر 
, وكاف يحسل بيا راية السياجخيغ, بعج أف سقط حامميا زيج بغ -لديجنا سالع-مغ سيػؼ الخدة عمى يسشاه فبتخىا 

 الخصاب، ولسا رأػ يسشاه تبتخ التقط الخاية بيدخاه, وضل يمػِّح بيا إلى أعمى, وىػ يريح تاليًا ىحه اآلية الكخيسة: 

 ُيِحبُّ َقاَتَل َمَعُو ِربِّيُّػَف َكِثيٌخ َفَسا َوَىُشػا ِلَسا َأَصاَبُيع ِفي َسِبيِل َّللَِّ َوَما َضُعُفػا َوَما اْسَتَكاُنػا َوَّللَُّ ﴿َوَكَأيِّْغ ِمْغ َنِبيٍّ 
اِبِخيَغ﴾  الرَّ

 [246]سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

، حتى انتيت السعخكة أحاشت بو غاشيٌة مغ السختجيغ، فدقط البصل، ولكغ روحو ضمت تتخدد في جدجه الصاىخ
بقتل مديمسة الكحاب, وانجحار جيذو, وانترار السدمسيغ، وبيشسا السدمسػف يتفقَّجوف ضحاياىع وشيجاءىع, وججوا 

ما فعل أبػ ححيفة؟ قالػا: استذيج,  -مػاله, أخػه في هللا-سالسًا في الشدع األخيخ، وسأليع: ما فعل أبػ ححيفة؟ 
 ػا: إنو إلى جػارؾ اآلف.فقاؿ: أضجعػني إلى جػاره, فقال

 ىػ بجانبظ مزصجع، لقج استذيج في السكاف نفدو.-

 سيجنا عسخ حيشسا شعشو أبػ لؤلؤة السجػسي قاؿ: ىل صمى السدمسػف الفجخ؟. 

 ىػ في حالة الشدع وبيغ السػت والحياة، ما الحؼ يعشيو؟ ىل صمى السدمسػف الفجخ؟

بتسػه؟ ماذا صار بالبزاعة ىل بعتسػىا؟ اشتخيتسػىا؟ ىل  فأحجنا إذا كاف ألسَّت بو شجة، ماذا يقػؿ: البيت ىل شػَّ
 . -صمى السدمسػف الفجخ؟

 ما فعل أبػ ححيفة بغ شيبة؟ قالػا: استذيج, فقاؿ: أضجعػني إلى جػاره, فقالػا: إنو إلى جػارؾ يا سالع.
صاب وىػ عسبلؽ اإلسبلـ, قاؿ وىػ يسػت : " لػ كاف سالٌع حيًا لػليتو ىل ترجقػف: أف سيجنا عسخ بغ الخ

 األمخ مغ بعجؼ.

 أؼ لػ كاف سالع حيًا، لكاف ثالث الخمفاء الخاشجيغ، وىػ عبٌج رقيق:

 اسسعػا وأشيعػا ولػ تػلى عميكع عبٌج رأسو كالدبيبة.



 Page 859  حق االبغ عمى األب العجؿ بيشو وبيغ أخػتو( : 4-4الذرس ): الباب الثالث : الفصل الثاًي 

 ىكحا قاؿ عميو الربلة والدبلـ.

 سالٌع حيًا لػليتو األمخ مغ بعجؼ.ىحه كمسة خصيخة ججًا: لػ كاف 

إذًا الباب مفتػح، كغ مغ تكػف، أؼ إنداف كغ؛ بأؼ مدتػػ، بأؼ دخل، بأؼ شكل، مغ أؼ لػف، مغ أؼ جشذ، 
، ما عميظ  مغ أؼ بمج، ما دمت عبجًا هلل، فباب البصػلة مفتػٌح أمامظ عمى مراريعو كميا، وما عميظ إال أف تقـػ

  إال أف تجاىج في سبيل هللا:

 ﴿َجاَىُجوا ِفيَشا﴾

 [69]سػرة العشكبػت اآلية: 

 يقػؿ بعج عػدتيع مغ إحجػ الغدوات:  -عميو الربلة والدبلـ-والشبي 

 ))رجعشا مغ الجياد األصغخ إلى الجياد األكبخ؛ جياد الشفذ واليػى((

 هللا سبحانو وتعالى يقػؿ:  -أييا األخػة-فمحلظ 

إلى تخؾ معاصييع, لتقصعت أوصاليع مغ حبي, ولساتػا شػقًا إلي،  ))لػ يعمع السعخضػف حبي ليع, وانتطاري 
 ىحه إرادتي في السعخضيغ, فكيف إرادتي في السقبميغ؟((

 فالسفخوض أف َيرجؽ اإلنداف في شمب الحق, حتى يكػف مغ الدعجاء في الجنيا واآلخخة. .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفرل الثالث : أحكاـ العػرة

   ( : تعخيف العػرة والتخغيب في ستخىا والتخىيب مغ كذفيا 5 - 2الجرس ) 

 ( : عػرة الخجل بالشدبة لمخجل 5 - 1الجرس ) 

 ( : عػرة الخجل بالشدبة لمسخأة  5 - 3الجرس ) 

 ( : عػرة السخأة بالشدبة لمسخأة  5 - 4الجرس ) 

 ( : عػرة السخأة بالشدبة لمخجل 5 - 5الجرس ) 
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 : أحكاـ العػرةالفرل الثالث 

 تعخيف العػرة والتخغيب في ستخىا والتخىيب مغ كذفيا( :  5 - 1الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ماعمستشا إنظ 
تشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمس

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحيغ. 

 العػرة والتخغيب في ستخىا والتخىيب مغ كذفيا :

... مغ فقو الخجل أف يعمَّع السشصقة الخصخة التي يسكغ أف يؤخح مشيا، والذيء الثابت أف مغ  أييا األخػة األكاـر
أخصخ السشاشق في حياة اإلنداف التي يسكغ أف يؤخحَّ مشيا الساؿ والشداء، وما استصاع أحٌج أف يشاؿ مغ أحٍج إال 

فَّ هللا جلَّ جبللو ىػ الخالق، ىػ الرانع، ىػ السرسع، ىػ عغ شخيق ىاتيغ الشقصتيغ؛ الساؿ والشداء، لحلظ أل
 الحؼ جبل اإلنداف عمى كحا وكحا، ىػ الحؼ أودع في اإلنداف ىحه الذيػات، ىػ الخبيخ، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َواَل ُيَشبُِّئَظ ِمْثُل َخِبيٍخ﴾

 [ 29] سػرة فاشخ: 

في اآليات  -غ الفتحة، ألنو جسع مؤنٍث سالعاآليات شبعًا مفعػؿ بو مشرػب بالكدخة نيابًة ع -لحلظ تخػ 
القخآنية الرفة تتبع السحّل وليذ المفع، اآليات تححر اإلنداف مغ مػضػع كدب الساؿ الحخاـ، أو اقتخاؼ اإلثع 
الحخاـ، مغ ىحا السشصمق نخػ في كتب الفقو أبػابًا كثيخًة تتعّمق بسػضػع العػرة، وسػؼ نخػ بعج قميل كيف أف مغ 

 مغ أف يدتخ عػرتو، وكيف أفَّ مغ شأف الكافخ الستفمت أف يكذف عػرتو.شأف السؤ 

شخز قاؿ لي: ابشي في البيت، يقـػ بالثياب الجاخمية أماـ إخػتو البشات، وأماـ أمو، وأماـ أبيو، وأماـ أوالده، 
 فيحا شيٌء مخالٌف مخالفًة صخيحًة لتػجييات الّشبي عميو الربلة والدبلـ. 
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دتكع، و  أرجػ هللا عدَّ وجل أف يػفقشي دائسًا، إلى أف أضع يجؼ عمى الجخح، عمى السػضػعات الحداسة فكسا عػَّ
التي نحغ في أمِذّ الحاجة إلييا، ىحا اليـػ يـػ األحج مخرٌز لخسػؿ هللا صمَّى هللا عميو وسمع، إما أحاديثو، 

 ة والدبلـ.وإما األحكاـ الفقيية السدتشبصة مغ أحاديث و تػجييات الشبي عميو الربل

فسػضػع العػرة، والتخغيب في ستخىا، والتخىيب مغ كذفيا، وفزائل غّس البرخ، ومغبة إشبلؽ البرخ، وعػرة 
الخجل بالشدبة إلى الخجل، وعػرة الخجل بالشدبة إلى السخأة، وعػرة السخأة بالشدبة إلى السخأة، وعػرة السخأة بالشدبة 

احجًا مشا وأنا معكع ال نحتاج إلييا، كمُّشا محتاجػف ليحا السػضػع إلى الخجل، أربع مػضػعات، ال أعتقج أف و 
الجقيق الحداس، يبجو أف اإلنداف حيشسا يتداىل في ىحا السػضػع يحجب عغ هللا عدَّ وجل، وكذف العػرة أو 

ـٍ خصيخة قج تشتيي إلى الدنا.   الشطخ إلى عػرة اإلنداف اآلخخ محلة قج

 الكدب الحخاـ والشطخ الحخاـ :في شخرية السؤمغ نقصتا ضعٍف 

قمت لكع سابقًا: ىشاؾ معاص، فييا قػة جحب، بسعشى أف اإلنداف حيشسا يخصػ الخصػة األولى، في األعع األغمب 
الخصػة األولى تقػده إلى الخصػة األخيخة؛ نطخٌة، فدبلـٌ، فابتداـٌ، فسػعٌج، فمقاء ، يسكغ أف أشبو ىحا برخخٍة عمى 

رأس الجبل إلى أبج اآلبجيغ، فإذا أزحتيا عغ مكانيا، إلى أوؿ السشحجر، خخج األمخ مغ رأس جبل، تبقى عمى 
يجؾ، ىي في قسة الجبل بيجؾ، أما إذا أزحتيا عغ قسة الجبل إلى أوؿ السشحجر، ال بجَّ مغ أف ترل إلى أعسق ما 

 في الػادؼ، ليحا في مػضػع الشداء، في مػضػع كدب الساؿ، ال يػجج حل وسط.

كيف اإلنداف أحيانًا يشفخ بالػف؟ لػ قاؿ: وهللا حجسو كبيخ عغ المدـو سأحزخ دبػسًا وأثقبو، إذا ثقبو اليػاء كّمو 
 يخخج مشو. 

فأنا أقػؿ لكع: عشجما نفيع الجيغ فيسًا عمسيًا، فيسًا دقيقًا، ال يػجج حل وسط، اإلنداف حيشسا يختار الحل الػسط 
لصخؼ الدالب، مغ الػسط إلى نياية الػادؼ، إلى أعسق أعساؽ الػادؼ، فأتسشى يجج نفدو، يشتقل مغ الػسط إلى ا

عمى األخػة الكخاـ أف يعمسػا عمع اليقيغ أف في شخرية السؤمغ نقصتي ضعٍف خصيختيغ، مػضػع الكدب الحخاـ 
دب الحخاـ، إما ومػضػع الشطخ الحخاـ، ما مغ شاٍب يدمظ شخيق اإليساف ثع يشتكذ إما لعّمة الشداء، أو لعّمة الك

ألف في دخمو شبيًة حجبتو عغ هللا، فانقصعت عشو السػارد وانقصعت عشو التجميات، فخأػ الجيغ عبئًا عميو، وسئع 
الربلة والرياـ، وسئع مجالذ العمع، ألنو محجػب، أؼ إذا أردت كلَّ شيء مغ الجيغ فاستقع عمى أمخ هللا 
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ُج كلَّ الدعادة، وإذا زلَّت القجـ في مػضػع الشداء أو مػضػع كدب تقصف كلَّ الثسار، وتجشي كلَّ الثسخات، وتدع
الساؿ الحخاـ، كاف الحجاب، والحجاب مغ لػاـز البعج، أف تؤدَّػ العبادات بذكٍل أجػؼ، بذكٍل ال معشى لو، 

، ليجج أنو اإلنداف يدأـ أداء العبادات، ثع يسّل، ثع يشقصع، ثع يشجخؼ، ثع بيغ عذيٍة أو ضحاىا يأتيو ممظ السػت
 خدخ خدارًة كبخػ. 

 العػرة لغة و شخعًا :

ْػَأةُ، والعػرة في الّمغة ىي كلُّ ما يدتحيا مشو، الخمل، والدػأة،  العػرة في الّمغة الخمل، والعػرة في الّمغة ىي الدَّ
 وكلَّ ما يدتحيا مشو. 

 خ إليو. وشخعًا العػرة ىي كلَّ ما حـخ هللا تعالى كذفو أماـ مغ ال يحلُّ لو الشط

يػجج عشجنا تعخيف لغػؼ، تعخيف شخعي، شخز شخؽ الباب، قاؿ لظ: الػالج مػجػد؟ أنت دارس لغة، قمت لو: 
وهللا يا عع اآلف راح، قاؿ لظ: سمِّع عميو، أنت صادؽ، والجؾ داخل البيت، اآلف أتى، قمت: وهللا يا عع اآلف راح، 

ألف غجا بسعشى ذىب إلى عسمِّو قبل الذسذ، وراح عاد إلى بيتو، إذا قمت لو: اآلف راح بالّمغة معشاىا اآلف جاء، 
الغجو والخواح، أنت صادٌؽ لغًة، ولكغ الحؼ يقػؿ ىحا الكبلـ، ووالجه داخل البيت، كاذٌب شخعًا، المغة شيء 

 والذخع شيء. 

لحع الزأف، اإلنداف  لػ قاؿ إنداف: وهللا ال آكل المحع لذيٍخ، فإذا أكَل الدسظ ال يحشث، ألف المحع بالعخؼ ىػ
يقػؿ: وهللا اليـػ أكمشا سسظ، ال تقل: أكمشا لحسًا، أكمشا سسكًا، لكغ بالّمغة الدسظ لحع، فأحيانًا تفتخؽ المغة عغ 

 الذخع، فشحغ دائسًا بحاجة إلى التعخيف المغػؼ، والتعخيف الذخع.
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كشا مغ مجة بسػلج، قاؿ أحجىع: أنا شعخت بػحذة، 
ؿ لو اآلخخ: هللا معظ، ما ال يػجج معي أحج، فقا

معشى هللا معظ؟ أؼ انرخؼ، ىحا معشاىا 
االصصبلحي، لكغ معشاىا المغػؼ هللا معظ ناصخ 
ومؤيج، أحيانًا الحقي بأىمظ، لغًة اذىبي لعشج أىمظ، 
تفزمي زورييع، ىع مذتاقػف لِظ، أمظ شمبت مشي 

تدورييا، اذىبي إلييا، ىحا معشى المغة، لكغ إذا أف 
ؽ، الحقي بأىمظ، أؼ شمقتظ، فخٌؽ كبيخ، نػػ الصبل

فأحيانًا تفتخؽ الّمغة عغ الذخع، لحلظ تجج في أكثخ الكتب، كتب الفقو، السعشى المغػؼ، والسعشى الذخعي، فالسعشى 
المغػؼ لمعػرة الخمل، والدػأة، وكلَّ ما يدتحيا مشو، والسعشى الذخعي ىػ كلُّ ما حخَّـ هللا تعالى كذفو أماـ مغ ال 

الشطخ إليو، أما الدوجة فمظ أف تشطخ إلييا، بل إف الّشبي عميو الربلة والدبلـ حيشسا وصف السخأة السؤمشة  يحلُّ 
 قاؿ : الَِّتي َتُدخُُّه ِإَذا َنَطَخ ِإَلْيَيا : 

ى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َأيُّ الشَِّداِء َخْيٌخ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: ُسِئَل الشَِّبيُّ َصمَّ 
 ي َماِلِو ((َقاَؿ الَِّتي َتُدخُُّه ِإَذا َنَطَخ ِإَلْيَيا َوُتِصيُعُو ِإَذا َأَمَخ َوال ُتَخاِلُفُو ِفيَسا َيْكَخُه ِفي َنْفِدَيا َوال فِ 

 ] أحسج عغ أبي ىخيخة[

 وفي رواية لمحجيث رائعة ججًا الَِّتي َتُدخُُّه ِإَذا َنَطَخ : 

َتُدخُُّه ِإَذا َنَطَخ َوُتِصيُعُو ِإَذا  ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ ِقيَل ِلَخُسػِؿ َّللَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َأيُّ الشَِّداِء َخْيٌخ َقاَؿ الَِّتي
 ي َنْفِدَيا َوَماِلَيا ِبَسا َيْكَخُه ((َأَمَخ َواَل ُتَخاِلُفُو فِ 

 ]الشدائي عغ أبي ىخيخة[

ـٍ  ال يػجج إلييا.. أؼ إف نطخت إلى غخؼ البيت ورأيتيا مختبة، تذعخ بالخاحة إف نطخت إلى أوالدؾ، ورأيتيع بيشجا
يا أماـ زوجيا، بل إف حدغ، ونطافٍة باىخة، فإما أف تدخَّ بالشطخ إلييا بالحات، تعتشي بذكمِّيا، وىشجاميا، وأناقت
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الدمَّف الرالح، بل إف الشداء الرالحات، كغَّ ال يختجيغ الثػب أوؿَّ مخة إال ألزواجيّغ، أما اآلف فالدوج آخخ مغ 
 يخػ الثػب، آخخ مغ يخاه.

 يحل فالعػرة في المغة: الخمل، والدػأة، وكلُّ ما يدتحيا مشو، وشخعًا: ىي كلُّ ما حـخ هللا تعالى كذفو أماـ مغ ال
 لو الشطخ إليو. 

 إضيار العػرة أماـ الغيخ إخالؿ بالرفة اإلندانّية :

اآلف نقػؿ: ىشا في الحجود عػرة، أؼ مكاف فيو خمل، مكاف ضعيف، هللا جلَّ جبللو سسى ما حـخ عميشا إبجاؤه 
عػرة، ألفَّ إضياره أماـ الغيخ إخبلٌؿ بالرفة اإلندانية، ألع نقل قبل قميل: العػرة ىي الخمل، فإذا أضيخت ما 

ؾ فصخة، هللا عدَّ وجل جبمشا جبمة، فصخنا فصخة، فإذا يشبغي أف ُيدتخ فقج أختمت عشجؾ الرفة اإلندانية، أؼ ىشا
 أبجيت ما حقَّو اإلخفاء، فقج اختمت فصختظ، أصبح ىشاؾ خمل، وعجـ تػازف . 

أحيانًا اإلنداف إذا رأػ الشداء متبخجات، متبحالت، يكذفغَّ ما يشبغي أف يدتخ، ورأيت امخأًة بيشيغ، تختجؼ ثيابًا 
ساتخًة لخصػط جدسيا، ساتخًة لسفاتغ جدسيا، تذعخُّ بتقجيٍذ ليحه السخأة، ىحه الفصخة، قاؿ لي أحجىع مخًة وال أضشو 

 حجبًة ال يبجو مشيا شيء أشعخ بقذعخيخة في جدسي احتخامًا ليا. ديشًا: وهللا يا أستاذ حيشسا أرػ امخأًة م
وأنا أقػؿ لكع: ال يسكغ المخأة ستخت ما أمخىا هللا بو أف يدتخ، أف يتحخَّش بيا أحج، أو يصسع بيا شامع، أو 

تخ، لداف يزايقيا مزايق، أو يشاؿ مشيا رجل، أبجًا، أقػؿ لكع مخًة ثانية: السخأة حيشسا تكذف عسا يشبغي أف يد
حاليا يقػؿ: تعالػا تحخشػا بي، إنشي أرتجؼ ىحه الثياب كي تتحخشػا بي، ىحا لداف الحاؿ، يػجج عشجنا لداف 
السقاؿ، ولداف الحاؿ، لداف حاؿ السخأة التي تتبحؿ في ثيابيا كأنيا تجعػ الذباب إلى التحخُّش بيا، فمحلظ حيشسا 

 أمخ هللا السؤمشات بالحجاب، قاؿ: 

 َأْدَنى َأْف ُيْعَخْفَغ﴾﴿ َذِلَظ 

 [ 59] سػرة األحداب: 
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 أنيغ مؤمشات، حيشسا تحتجب السخأة، ىحا إعبلٌف، وترخيٌح، وإشارٌة بميغٌة لكل مغ حػليا أنيا مؤمشة ومدمسة: 

 ﴿ َذِلَظ َأْدَنى َأْف ُيْعَخْفَغ﴾

 [ 59] سػرة األحداب: 

 ات، بأنيغ عفيفات.ال يػجج بيحه اآلية بأنيغ مدمساٌت شاىخات، بأنيغ محرش

إذًا ُسسيت العػرة عػرًة ألنظ إذا كذفتيا اختمت إندانيتظ، اختمت فصختظ. أنا أذكخ قرة، مخة قخأت بسجّمة كمسة، 
سألػا امخأة تستيغ التسثيل، وليا سسعة كبيخة، ما شعػرؾ وأنت عمى خذبة السدخح؟ ىي ليدت مدمسة، وليدت مغ 

ليا فصخة، قالت: شعػر الخدؼ والعار، وىحا شعػر كل أنثى، تعخض مفاتشيا أىل الكتاب، ال ديشية إشبلقًا، لكغ 
عمى الشاس، إف الحب يجب أف يبقى بيغ الدوجيغ، وفي غخٍؼ مغمقة، ىحه إجابة الفصخة، ليدت مدمسًة، وليدت 

 مغ أىل الكتاب، لكّشيا تحجثت عغ فصختيا، والفصخة صادقة. 

 ألخالؽ االجتساعية بالخمل :تدسية العػرة بالعػرة ألف كذفيا يريب ا

ىشاؾ شيء آخخ.. ُسسيت العػرة عػرة ألف كذفيا يريب األخبلؽ االجتساعية بالخمل، صار ىشاؾ اضصخاب، 
شبعًا مغ فزل هللا عميشا أحجنا إذا هللا أكخمو بالحج، في مكة والسجيشة ليذ ىشاؾ امخأٌة سافخٌة أبجًا، نحغ في الذاـ 

تسٍع، الحجاب مغ نطامو االجتساعي، والشداء نغسُّ البرخ، والفزل هلل عدَّ وجل، ولكغ لػ جمدشا في مج
يحتجبغ إما شػاعيًة، أو قدخًا، أؼ إذا عذت في مجيشٍة ليذ فييا امخأٌة سافخة، حتى وال وجييا تذعخ بخاحٍة ال 
حجود ليا، تذعخ بالرفاء، قّمسا يأتي خاشخ ندائي، لحلظ السجتسعات التي فييا فجػر، فييا فتغ، مجتسعات شبعًا 

بيخ، أحبابي يأتػف في آخخ الدماف القابس مشيع عمى ديشو كالقابس عمى الجسخ، أؼ السجتسع كمُّو فييا أجخ ك
مراب بالخمل إذا كذفت العػرات، ىحه فصخة اإلنداف، ىحه الفصخة، والعقل يقػؿ بحلظ، والشقل يقػؿ بحلظ، والػاقع 

 يقػؿ بحلظ. 

وستيغ، كلُّ ثبلثيغ ثانيًة تختكب جخيسة قتٍل، أو  في أمخيكا، إحراء قخأتو مخة في صحيفة، اعتقج عاـ خسدة
سخقٍة، أو اغتراب، مخة حجثت أخػانشا بيحا الخقع قاؿ: ىحا رقع قجيع ججًا أستاذ، اآلف كل ثبلث ثػاف، كل ثبلث 
ثػاف، تختكب جخيسة قتٍل، أو سخقٍة، أو اغتراب، ىحا مغ كذف العػرات، ولػ كشت ضابصًا في األمغ الجشائي 
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مى الجخائع التي تجخؼ في كل بمج لػججت العجب العجاب، لػججت أف وراء كلَّ جخيسٍة كذٌف لمعػارت، واشمعت ع
 دائسًا كذف العػرة دعػة إلى الدنا. فسغ صفات السؤمغ ستخ العػرات، ذكػرًا وإناثًا، فالعػرة: ىي الخمل و الدػأة. 

السجتسع، يدػء الفخد، يدػء كلَّ ذؼ فصخٍة سميسة،  وسسيت العػرة سػأة ألف إبجاءىا أمٌخ سيِّئ يدػء الشاس، يدػء
 هللا عدَّ وجل قاؿ: 

ُ ُغَخابًا َيْبَحُث ِفي اأْلَْرِض ِلُيِخَيُو َكْيَف ُيَػاِري َسْػَأَة َأِخيِو َقاَؿ َيا َوْيَمَتا َأَعَجْدتُ  َأْف َأُكػَف ِمْثَل َىَحا اْلُغَخاِب  ﴿ َفَبَعَث َّللَّ
 ي َفَأْصَبَح ِمَغ الشَّاِدِميَغ ﴾َفُأَواِرَي َسْػَأَة َأخِ 

 [32] سػرة السائجة : 

 اتفقشا اآلف عمى أف العػرة تصمق عمى كلِّ شيٍء يحخَّـ اضياره، يمحق كاشفيا والشاضخ إلييا العار، والسحمة، والخمل. 
 أف تطيخ . األصفياني يقػؿ: العػرة سػأة اإلنداف، وىي كشاية، وأصّميا مغ العار، سسيت عػرة، ألنو مغ العار

أنا حجثشي صجيق درس في بمج مغ البمجاف الذخقية، التي كانت تخفع شعار: ال إلو، قاؿ لي: دخمشا إلى جامعة 
ضخسة مغ أضخع الجامعات، دورات السياه، صاالت كبيخة ججًا، ال يػجج فييا ججراف، أؼ كل صالة تتدع 

لصبلب يقزػف حاجاتيع أماـ زمبلئيع، اإلنداف لخسديغ أو مئة شالب، بيػ كبيخ كّمو مخاحيس، فكلُّ ىؤالء ا
حيشسا تشعجـ مشو القيع الخمقية يربح كالبييسة، وىكحا العمساء قالػا: اإلنداف مغ دوف عمع، مغ دوف إيساف 

 كالبييسة ، اآلف السعشى األوؿ: 

 ﴿ َوَيْدَتْأِذُف َفِخيٌق ِمْشُيُع الشَِّبيَّ َيُقػُلػَف ِإفَّ ُبُيػَتَشا َعْػَرٌة﴾

 [ 23سػرة األحداب:  ]

 أؼ فييا خمل، أؼ نقصة ضعف يسكغ أف يرل العجو مشيا: 

 ﴿ َوَما ِىَي ِبَعْػَرٍة ِإْف ُيِخيُجوَف ِإالَّ ِفَخارًا ﴾

 [ 23] سػرة األحداب: 
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َيْبُمُغػا اْلُحُمَع ِمْشُكْع َثاَلَث َمخَّاٍت ِمْغ َقْبِل َصاَلِة ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ِلَيْدَتْأِذْنُكُع الَِّحيَغ َمَمَكْت َأْيَساُنُكْع َوالَِّحيَغ َلْع 
 اْلَفْجِخ َوِحيَغ َتَزُعػَف ِثَياَبُكْع ِمَغ الطَِّييَخِة َوِمْغ َبْعِج َصاَلِة اْلِعَذاِء َثاَلُث َعْػَراٍت َلُكْع﴾

 [ 58] سػرة الشػر: 

شيء قبيح ججًا، فمحلظ ىحه آداب اإلسبلـ، يجب أف أؼ شيء قبيح أف يصمع االبغ عمى ما يكػف بيغ أمو وأبيو، 
بًة أحيانًا، في ىحه األوقات الثبلث، ال يشبغي أف يجخل إال بعج أف يدتأذف.  يخبَّى الصفل تخبيًة متكخرًة حازمًة، مؤدِّ
األمخ، إنداف قاؿ: يا نبي هللا، إنيا أمي، ىحه أمي، فقاؿ عميو الربلة والدبلـ: أتحب أف تخاىا عخيانة؟ انتيى 

أتحب أف تخاىا عخيانة؟ لحلظ البيت السدمع، خمع الثياب لو نطاـ، ثياب األخت أماـ أخييا محتذسة، كمسة أخي 
 ماذا تعشي؟ تعشي يجب أف تطيخ األخت أماـ أخييا بثياب محتذسة.

 ستخ العػرة ألف إضيارىا فتشة :

مانع، الدوجة لػحجىا بشج، أما السحاـر نحغ عشجنا بيحا السػضػع ثبلثة مدتػيات، ليذ بيغ الدوجة وزوجيا 
فسحاـر جسع امخأة محـخ أؼ األـ، واألخت، واالبشة، وبشت االبغ، وبشت البشت، والعسة، والخالة، السحاـر يجب أف 
يطيخف أماـ أقاربيغ، مغ حقيع أف يشطخوا إلييغ بثياب الخجمة، ثياب الخجمة أؼ الرجر مدتػر، والعزج 

 ىي ثياب الخجمة، أما ثياب شفافة أخت أماـ أخييا فيحا شيء مخالف لمدشة.  مدتػر، تحت الخكبة، ىحه
 أنا حيشسا اختخت ىحا السػضػع اليـػ لعمسي بأف بيػتًا إسبلميًة كثيخة ىحه الحقائق ال يعخفػنيا، ىشاؾ تبحُّؿ، إذًا: 

ُ َلُكُع ﴿ َثاَلُث َعْػَراٍت َلُكْع َلْيَذ َعَمْيُكْع َواَل َعَمْيِيْع ُجَشاٌح َبْعجَ  ُىغَّ َشػَّاُفػَف َعَمْيُكْع َبْعُزُكْع َعَمى َبْعٍس َكَحِلَظ ُيَبيُِّغ َّللَّ
ُ َعِميٌع َحِكيٌع ﴾  اآْلََياِت َوَّللَّ

 [58] سػرة الشػر : 

ـَ َقْج َأْنَدْلَشا َعَمْيُكْع ِلَباسًا ُيَػاِري َسْػَآِتُكْع َوِريذًا َوِلَباُس التَّْقَػى ذَ  ِلَظ َخْيٌخ َذِلَظ ِمْغ َآَياِت َّللَِّ َلَعمَُّيْع ﴿ َيا َبِشي َآَد
 َيحَّكَُّخوَف ﴾

 [16] سػرة األعخاؼ : 
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إذًا المباس، الشبات القصغ، القصغ مرسع خريرًا ليكػف ثيابًا لظ، الرػؼ مرسع خريرًا ليكػف ثيابًا لظ، 
 الكتاف، الحؼ خمق اإلنداف خمق الكتاف، الحؼ خمق اإلنداف خمق الرػؼ، الحؼ خمق اإلنداف خمق القصغ. 

ـَ َقْج َأْنَدْلَشا َعَمْيُكْع ِلَباسًا ُيَػاِري   َسْػَآِتُكْع َوِريذًا َوِلَباُس التَّْقَػى َذِلَظ َخْيٌخ﴾﴿ َيا َبِشي َآَد

 [16] سػرة األعخاؼ : 

ـُ رَ   بَُّو َفَغَػى ﴾﴿ َفَأَكاَل ِمْشَيا َفَبَجْت َلُيَسا َسْػَآُتُيَسا َوَشِفَقا َيْخِرَفاِف َعَمْيِيَسا ِمْغ َوَرِؽ اْلَجشَِّة َوَعَرى َآَد

 [212] سػرة شو: 

 العػرة بيحه اآلية ما يجب ستخه، ألف في إبجائو فتشًة. 

 زيشة اإلنداف ستخ عػرتو :

ىشاؾ استشباط لصيف ججًا، زيشة اإلنداف ستخ عػرتو، 
 ىل في القخآف الكخيع آية تؤكج ذلظ؟ 

زيشة اإلنداف ستخ عػرتو؟ بارؾ هللا بظ، اإلنداف 
مكمف في السدجج، التعصُّخ واجب، أف يتديغ بمباس 

ع؟ ال.. إذا ارتجػ ثيابًا نطيفًة ساتخًة لعػرتو فيحه فخ
 ىي الديشة، حيشسا قاؿ هللا عدَّ وجل: 

 

ـَ ُخُحوا ِزيَشَتُكْع ِعْشَج ُكلِّ َمْدِجٍج َوُكُمػا َواْشَخُبػا َواَل ُتْدِخُفػا﴾  ﴿ َيا َبِشي َآَد

 [32] سػرة األعخاؼ : 
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 فالديشة ىي ستخ العػرة. 

ـَ  ْيَصاُف َكَسا َأْخَخَج َأَبَػْيُكْع ِمَغ اْلَجشَِّة﴾﴿ َيا َبِشي َآَد  اَل َيْفِتَششَُّكُع الذَّ

 [17] سػرة األعخاؼ : 

ف، تْكذيف لمعػارت:   انطخ إلى الذيصاف، يشدع عشيسا لباسيسا، أبجًا البيت الغيخ السدمع دائسًا ىشاؾ تكذُّ

َياِشيَغ ﴿ اْلَجشَِّة َيْشِدُع َعْشُيَسا ِلَباَسُيَسا  ِلُيِخَيُيَسا َسْػَآِتِيَسا ِإنَُّو َيَخاُكْع ُىَػ َوَقِبيُمُو ِمْغ َحْيُث اَل َتَخْوَنُيْع ِإنَّا َجَعْمَشا الذَّ
 َأْوِلَياَء ِلمَِّحيَغ اَل ُيْؤِمُشػَف ﴾

 [17] سػرة األعخاؼ : 

 الديشة ستخ العػرة، والفحذاء كذُفيا. 

 عجـ اتباع خصػات الذيصاف :

 ثابت لمذيصاف: األمخ ال

ْيَصاُف َيِعُجُكُع اْلَفْقَخ َوَيْأُمُخُكْع ِباْلَفْحَذاِء﴾  ﴿ الذَّ

 [ 168] سػرة البقخة: 

 قاؿ بعس السفدخوف: يأمخكع بكذف ما يشبغي أف يدتخ .

شبعًا لو حجج، ساعة مثل أخيظ، ساعة ال يػجج أحج غخيب، ساعة ربيشا معًا، ساعة ىكحا نذأنا، ساعة ىل 
 ستأكمو؟ ىحه الكمسات مفادىا كذف لمعػرات، والحؼ أمخ بالتدتخ، وأمخ بغس البرخ، ىػ الخبيخ. 
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إذا كاف عشجؾ كسبيػتخ، وصار فيو خمل، تكمف 
ميشجس  جارؾ الحؼ يذتغل بالخزخة أـ تكمف

الكسبيػتخ بيحا؟ تحتاج لمخبيخ، ىحا عمى عيششا 
ورأسشا، ولكغ ليذ خبيخًا في الكسبيػتخ، فأنت أعقج 
 آلة في الكػف، يجب أف تدأؿ الخبيخ الرانع. 
مخة أحج أدباء مرخ، عاصخ حخكة قادىا مفكِّخ في 
مرخ، يجعػ إلى الدفػر، فعسل مقالة أدبية، شمبو 

اؿ انطخ ماذا حجث، أنت لمجار اآلخخة، وقاؿ لو: تع
أمخت بكذف الػجو فقط، تعاؿ انطخ ماذا حجث، فمسا أشمعو عمى ما يجخؼ في السجتسعات الساجشة، عمى 
شػاشئ البحار، في دور الّميػ، في الصخقات، قاؿ لو: وهللا أنا ما أردت ذلظ، أبمغيع أنشي بخؼء مغ ىحه الجعػة، 

ط، كذف الػجو انتقل لكذف الذعخ، وكذف الذعخ انتقل ىػ حػار فشي أدبي، أؼ ىػ شمب كذف الػجو فق
 لكذف الشحخ، وكذف الشحخ انتقل لكذف الداؽ. 

فالذيصاف دائسًا، خصػة، خصػة، خصػة، خصػة، الذيصاف ذكي، بالسشاسبة لع يأمخ امخأًة أف تخمع ثيابيا، يقػؿ ليا: 
تكذف عغ وجييا ترجؽ الذيصاف بأنيا  أنت كبيخة، ال يشطخ إليظ أحج، تكػف ىي ليدت كبيخة، لكغ اآلف لكي

كبيخة، دائسًا الذيصاف يأمخ اإلنداف خصػًة خصػة، يقػؿ الديج السديح اشّمعت عمى كمسة، ىشاؾ كتاب: أف ليذ 
الذخيف الحؼ ييخب مغ الخصيئة، لكغ الذخيف ىػ الحؼ ييخب مغ أسبابيا ، نحغ عشجنا قاعجة، أف ىحه الذيػة 

آالؼ فػلت، مغ اليسيغ ستة أمتار، ىحه مشصقة خصخة، تجحب، وستة أمتار مغ اليدار، الجشدية مثل تيار، ثسانية 
فػزيخ الكيخباء العالع، الخحيع، إذا مّخ تيار ثسانية آالؼ فػلت، يزع لػحات، مسشػع االقتخاب وليذ مسشػع 

قػة جحب، فمحلظ ال بجَّ المسذ، إذا كتب مسشػع الّمسذ، و اقتخب أحجىع يدحبو التيار فيسػت، فيحه الذيػات معيا 
 مغ ىامر أماٍف بيشظ وبيشيا، لحلظ قاؿ هللا عدَّ وجل: 

 ﴿ ِتْمَظ ُحُجوُد َّللَِّ َفاَل َتْقَخُبػَىا﴾

 [ 287] سػرة البقخة: 
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 اسسع اآليات: 

ْيَصاِف﴾  ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اَل َتتَِّبُعػا ُخُصَػاِت الذَّ

 [ 12] سػرة الشػر: 

خصػة.. خصػة، أوؿ خصػة خمػة، وهللا يػجج أخػاف حجثػني، وأنا أثشيت عمييع وهللا، يعج السرعج خمػة، ال يرعج 
مع امخأة بسرعج، يرعج ستة شػابق، أو يشدؿ عمى الجرج، إذا دخل إلى غخفة حتى إذا أغمق الباب صار خمػة، 

 الشبي الكخيع قاؿ: 

ْيَصاُف (()) ال َيْخُمَػفَّ َرُجٌل ِباْمَخَأٍة إِ   ال َكاَف َثاِلَثُيَسا الذَّ

 ]التخمحؼ عغ ابغ عسخ[

 لع يقل: كافخ، لع يقل: فاسق، رجل، أؼ رجل بامخأٍة إال كاف الذيصاف ثالثيسا: 

ـَ ِفيشَ  ا َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى )) َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َأفَّ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّاِب َرِضي المَّيع َعْشيع َخَصَب الشَّاَس ِباْلَجاِبَيِة َفَقاَؿ َقا
الَِّحيَغ َيُمػَنُيْع ُثعَّ َيْفُذػ  المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع ِمْثَل َمَقاِمي ِفيُكْع َفَقاَؿ اْسَتْػُصػا ِبَأْصَحاِبي َخْيًخا ُثعَّ الَِّحيَغ َيُمػَنُيْع ُثعَّ 

َياَدِة َقْبَل أَ  ُجَل َلَيْبَتِجُئ ِبالذَّ ْف ُيْدَأَلَيا َفَسْغ َأَراَد ِمْشُكْع َبْحَبَحَة اْلَجشَِّة َفْمَيْمَدـِ اْلَجَساَعَة َفِإفَّ اْلَكِحُب َحتَّى ِإفَّ الخَّ
ْيَصاَف َثالِ  ْيَصاَف َمَع اْلَػاِحِج َوُىَػ ِمَغ االْثَشْيِغ َأْبَعُج ال َيْخُمَػفَّ َأَحُجُكْع ِباْمَخَأٍة َفِإفَّ الذَّ ْتُو َحَدَشُتوُ الذَّ  ُثُيَسا َوَمْغ َسخَّ

َئُتُو َفُيَػ ُمْؤِمٌغ((   َوَساَءْتُو َسيِّ

 ]أحسج عغ ابغ عسخ[

أنت في البيت بسفخدؾ شخؽ الباب، صجيقة زوجتظ، أخت زوجتظ، ماذا تفزمي؟ ما ىحه السجامبلت الذيصانية ؟ 
 وهللا ليدت ىشا، ديشظ أغمى، ليذ ىحا مجاممة إشبلقًا ، فقاؿ: 

ْيَصاِف َفِإنَُّو َيْأُمُخ ِباْلَفْحَذاِء َواْلُسْشَكِخ َوَلْػاَل َفْزُل َّللَِّ ﴿ َآَمُشػا اَل َتتَِّبُعػا ُخُصَػاِت  ْيَصاِف َوَمْغ َيتَِّبْع ُخُصَػاِت الذَّ  الذَّ
ُ َسِسيٌع َعمِ   يٌع ﴾َعَمْيُكْع َوَرْحَسُتُو َما َزَكا ِمْشُكْع ِمْغ َأَحٍج َأَبجًا َوَلِكغَّ َّللََّ ُيَدكِّي َمْغ َيَذاُء َوَّللَّ

 [12] سػرة الشػر : 
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 إذًا ىشا األمخ ال تتبعػا خصػات الذيصاف. 

 ستخ العػرة واجب عمى كل إنداف :

 األمخ الثاني: 

 ﴿ َواَل َتْقَخُبػا اْلَفَػاِحَر َما َضَيَخ ِمْشَيا َوَما َبَصَغ﴾

 [ 252] سػرة األنعاـ:

حجودىا بالشدبة لمخجل إلى الخجل، لمخجل إلى  إذًا العػرة يجب ستخىا، فجروسشا القادمة ميسة ججًا، ما ىي العػرة؟
 السخأة، مغ السخأة إلى السخأة، مغ السخأة إلى الخجل. 

ي َقاَؿ: ُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللَِّ َعْػَراُتَشا َما َنْأِتي ِمشْ  َثِشي َأِبي َعْغ َججِّ َثَشا َبْيُد ْبُغ َحِكيٍع َحجَّ َيا َوَما َنَحُر؟ َقاَؿ: اْحَفْع )) َحجَّ
ُجِل َقاَؿ ِإِف اْسَتَصْعَت َأفْ عَ  ُجُل َيُكػُف َمَع الخَّ  ال َيَخاَىا َأَحٌج َفاْفَعْل ْػَرَتَظ ِإال ِمْغ َزْوَجِتَظ َأْو َما َمَمَكْت َيِسيُشَظ َفَقاَؿ الخَّ

ُ َأَحقُّ َأْف ُيْدَتْحَيا ِمْشُو (( ُجُل َيُكػُف َخاِلًيا َقاَؿ َفاَّللَّ  ُقْمُت َوالخَّ

 يد بغ حكيع []التخمحؼ عغ ب

 عػراتشا لمشداء، رجل مع رجل، ال يػجج أحج، هللا أحق أف يدتحيا مشو. 

 عجـ قبػؿ عسل اإلنداف إال إذا كاف خالرًا و صػابًا :

 ىشاؾ حجيٍث آخخ، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) إنا نييشا أف تخى عػراتشا ((

 ]العمل البغ أبي حاتع عغ َعْغ جبار بغ صخخ [
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في الحجيث نقصة دقيقة، بالرياغة، إنا نييشا أف تخػ عػراتشا، فعل تخػ ما إعخابو؟ فعل مزارع مدتسخ، وىشاؾ 
شيء ثاف بالسزارع، يأتي مبشي لمسجيػؿ، أؼ أنت غيخ قاصج، لػ إنداف كذف عػرتو شبعًا آثع، لكغ وأنت آثٌع 

 أيزًا، إذا بجت وأنت ال تجرؼ، إذًا يجب مغ االحتياط. 

 نييشا أف تخى عػراتشا (( )) إنا

 ]العمل البغ أبي حاتع عغ َعْغ جبار بغ صخخ [

 ىحا يحكخني بحجيث: 

جا فميتبػأ مقعَجُه مغ الشار ((  ))َمغ كحب عميَّ ُمتعسِّ

 ]أبػ داود والتخمحؼ عغ عمي بغ أبي شالب [

ْيَصاَف ال َيَتَسثَّ  ـِ َفَقْج َرآِني َفِإفَّ الذَّ ُل ِفي ُصػَرِتي َوَمْغ َكَحَب )) َتَدسَّْػا ِباْسِسي َوال َتْكَتُشػا ِبُكْشَيِتي َوَمْغ َرآِني ِفي اْلَسَشا
ًجا َفْمَيَتَبػَّْأ َمْقَعَجُه ِمَغ الشَّار((   َعَميَّ ُمَتَعسِّ

 ]البخارؼ عغ أبي ىخيخة [

  أنا لدت قاصجًا، ىحا الحجيث قخأتو وأتكمع بو، نقػؿ لو: ىشاؾ حجيث آخخ: يقػؿ لظ: وهللا

َث َعشِّي َحِجيًثا َوُىَػ َيَخى َأنَُّو َكِحٌب َفُيَػ َأَحُج اْلَكاِذِبيَغ ((  )) َمْغ َحجَّ

 ]التخمحؼ عغ السغيخة بغ شعبة [

ا كاف خالرًا وصػابًا، خالرًا ما ابتغي بو لػ لع تكغ قاصجًا، لحلظ أىع شيء أف عسمظ ال يقبل عشج هللا إال إذ
 وجو هللا، وصػابًا ما وافق الدشة. 

ُجُل ِإَلى ال ُجِل َوال اْلَسْخَأُة ِإَلى َعْػَرِة اْلَسْخَأِة َوال ُيْفِزي الخَّ ُجُل ِإَلى َعْػَرِة الخَّ ُجِل ِفي َثْػٍب َواِحٍج َوال )) ال َيْشُطُخ الخَّ خَّ
 ِإَلى اْلَسْخَأِة ِفي الثَّْػِب اْلَػاِحِج ((ُتْفِزي اْلَسْخَأُة 

 ]مدمع عغ أبي سعيج الخجرؼ[
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وقػلو: ال يفزي، أؼ ال يمرق جدجه بجدجه، أؼ أف تبلمذ البذخة البذخَة بيغ رجميغ، أو امخأتيغ، ىحا مشيي 
 عشو في قػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ. 

 اآلخخ : ستخ العػرة مغ ثسخات اإليساف الرحيح با واليـػ

كاف ملسو هيلع هللا ىلص يخػ أف ستخ العػرة مغ ثسخات اإليساف الرحيح باهلل واليـػ اآلخخ، ولحلظ َشَخط ستخ العػرة لسغ أراد 
 اإليساف، قاؿ عميو الربلة والدبلـ، انطخ أحيانًا ىحا الخبط خصيخ ججًا: 

ـَ ِإال )) َعْغ َجاِبٍخ َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو  ـِ اآلِخِخ َفال َيْجُخِل اْلَحسَّا َوَسمََّع َقاَؿ َمْغ َكاَف ُيْؤِمُغ ِباَّللَِّ َواْلَيْػ
 ِبِسْئَدٍر((

 ]الشدائي عغ جابخ[

ستخ العػرة، مغ صفات السؤمغ، ىحا يفيع مشو، السعشى السخالف مغ تبحَّؿ في كذف عػرتو فكأنسا ُنِدَع مشو 
 اإليساف.

إذا اإلنداف اغتدل  -يج، قاؿ: بمغشي أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص خخج فإذا بأجيٍخ لو يغتدل عارياً أخخج عبج الخزاؽ بغ جخ 
فقاؿ لو: ال أراؾ تدتحي مغ  –باألكسل، يغتدل بالثياب الجاخمية، بعج ذلظ يعرخىا ويشذخىا، بعج ذلظ يغدميا 

 ربظ، خح إجارتظ، ال حاجة لشا بظ ، فيسكع كفاية. 

اِمِت َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: اْضَسُشػا ِلي ِستاا ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْضَسْغ َلكُ  ))َعْغ ُعَباَدةَ  ُع اْلَجشََّة ْبِغ الرَّ
وا ِإَذا اْؤُتِسْشُتْع، َواْحَفُطػا ُفُخوَجُكْع،  ْثُتْع، َوَأْوُفػا ِإَذا َوَعْجُتْع، َوَأدُّ ػا َأْبَراَرُكْع، َوُكفُّػا َأْيِجَيُكْع ((اْصُجُقػا ِإَذا َحجَّ  َوُغزُّ

 ]أحسج عغ عبادة بغ الرامت[

 إشالؽ البرخ في الحخاـ إفداد لكل شيء :

 بالسشاسبة الحجيث السذيػر: 

َنا ُمْجِرٌؾ َذِلَظ اَل َمَحاَلَة (( ـَ َنِريُبُو ِمَغ الدِّ  )) ُكِتَب َعَمى اْبِغ آَد

 ]مدمع عغ أبي ىخيخة[
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 تسة، وتتستو: ولكغ لو ت

ْجُل ِزَناَىا )).... َفاْلَعْيَشاِف ِزَناُىَسا الشََّطُخ، َواأُلُذَناِف ِزَناُىَسا االْسِتَساُع، َوالمَِّداُف ِزَناُه اْلَكالـُ، َواْلَيُج  ِزَناَىا اْلَبْصُر، َوالخِّ
ُؽ َذِلَظ اْلَفْخُج َويُ  ُبُو ((اْلُخَصا، َواْلَقْمُب َيْيَػى َوَيَتَسشَّى َوُيَرجِّ  َكحِّ

 ]مدمع عغ أبي ىخيخة[

ـَ َنِريُبُو ِمَغ الدِّ  َنا ُمْجِرٌؾ َذِلَظ اَل )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: ُكِتَب َعَمى اْبِغ آَد
ْجُل ِزَناَىا َمَحاَلَة َفاْلَعْيَشاِف ِزَناُىَسا الشََّطُخ َواأُلُذَناِف ِزَناُىَسا االْسِتَساُع َوالمَِّداُف ِزَناُه  اْلَكالـُ َواْلَيُج ِزَناَىا اْلَبْصُر َوالخِّ

ُبُو ((  ُؽ َذِلَظ اْلَفْخُج َوُيَكحِّ  اْلُخَصا َواْلَقْمُب َيْيَػى َوَيَتَسشَّى َوُيَرجِّ

 ]متفق عميو عغ أبي ىخيخة[

 وفي روايًة لسدمع وأبي داود: 

المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى 
ِة َقاَؿ:  َنا ِبَيِحِه اْلِقرَّ ـَ َحطُُّو ِمَغ الدِّ َقاَؿ: ِلُكلِّ اْبِغ آَد
ْجاَلِف َتْدِنَياِف  َواْلَيَجاِف َتْدِنَياِف َفِدَناُىَسا اْلَبْصُر َوالخِّ
 َفِدَناُىَسا اْلَسْذُي َواْلَفُع َيْدِني َفِدَناُه اْلُقَبُل ((

 غ أبي ىخيخة[]أبػ داود عغ ع

 و: 

ْجالِف َتْدِنَياِف )) َعِغ اْبِغ َمْدُعػٍد َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َأنَُّو َقاَؿ: اْلَعْيَشاِف َتْدِنَياِف َواْلَيَجافِ   َتْدِنَياِف َوالخِّ
 َواْلَفْخُج َيْدِني ((

 ]أحسج عغ ابغ مدعػد[

اد، وما ىػ مغ فخػخو واإلثع حػَّاز القمػب، وما مغ نط خٍة إال ولمذيصاف فييا مصسع، أؼ إف إبميذ شبلٌع رصَّ
 بأوثق لريجه في األتقياء مغ الشداء، فاتقػا هللا واتقػا الشداء.
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 ىشاؾ حجيث معخوؼ عشجكع جسيعًا فحكخ إف الحكخ يشفع السؤمشيغ : 

)) ....  )) الشطخة سيٌع مدسـػ

 ]الحاكع وصحح إسشاده مغ حجيث ححيفة [

؟ ألف الديع إذا أصاب الجدع أصاب مػضعًا معيشًا، لكغ الديع السدسـػ يجخؼ  لساذا قاؿ الشبي: سيٌع مدسـػ
الدع في كل أنحاء الجدع، وىحا كبلـ وهللا دقيق ججًا، اإلنداف إذا أشمق برخه في الحخاـ يفدج بيتو، يفدج عسمو، 

 و، ليحا: تفدج دراستو، تفدج تجارتو، يدخؼ الدع في كلِّ نػاحي حيات

 )) الشطخة سيٌع مدسـػ مغ سياـ إبميذ، مغ تخكيا مغ مخافتي أبجلتو إيسانًا يجج حالوتو في قمبو ((

 ]الحاكع وصحح إسشاده مغ حجيث ححيفة [

 غس البرخ عبادة اإلخالص :

كسا وصف  -سؤاؿ: هللا عدَّ وجل أمخنا بخسذ صمػات لساذا؟ كي نبقى مع هللا دائسًا، وكأف الرمػات الخسذ 
 الشبي ذلظ: 

َيْغَتِدُل ِفيِو  ًخا ِبَباِب َأَحِجُكعْ ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأنَُّو َسِسَع َرُسػَؿ َّللَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ: َأَرَأْيُتْع َلْػ َأفَّ َنيَ 
ـٍ َخْسًدا َما َتُقػُؿ َذِلَظ ُيْبِقي ِمْغ َدَرِنِو؟ َقاُلػا: اَل ُيْبِقي ِمْغ َدَرِنِو َشْيًئا، َقاَؿ: َفَحِلَظ مِ  َمَػاِت اْلَخْسِذ ُكلَّ َيْػ ْثُل الرَّ

ُ ِبِو اْلَخَصاَيا ((  َيْسُحػ َّللَّ

 ]البخارؼ عغ أبي ىخيخة [

 صمػات بيغ الرمػات، ىشا الدؤاؿ؟ شيء جسيل، ىل يػجج عشجنا 

أردت إف أنت صميت الربح، والطيخ، وانصمقت لعسمظ، كل امخأة تخاىا وتغس برخؾ عشيا، سبٌب إلقبالظ عمى 
هللا، فكأنسا السخأة التي في الصخيق ثسخة غس برخؾ عشيا أنظ تترل باهلل، فرارت الرمػات الخسذ مشاسبة 

امخأة أجشبيٍة ال تحل لظ مشاسبٌة أو حافٌد أو مجعاٌة إلقبالظ عمى هللا عدَّ لبلتراؿ باهلل، وكل غس برٍخ عغ 
 وجل.
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بالسشاسبة ليذ ىشاؾ قانػف يأمخ بغس البرخ في األرض كميا، ال في شخقيا، وال في غخبيا، واآلف ىشاؾ دوؿ 
غ دوؿ الذساؿ أؼ دولة الذساؿ ودوؿ الجشػب، دوؿ الذساؿ غشية ججًا، دوؿ الجشػب فقيخة ججًا، فإذا قمشا: ىحه م

غشية، ال في شخؽ األرض، وال في غخبيا، وال في شساليا، وال في جشػبيا، دولة في قػانيشيا أمٌخ بغس البرخ، 
وىحه حكسٌة أرادىا هللا عدَّ وجل، إنظ إف غززت برخؾ عغ محاـر هللا ال تخجػ ثػابًا وال عقابًا، لكغ تخجػ أف 

دة اإلخبلص، أؼ اإلنداف يدتصيع أف يشطخ وال أحج يحذ بو، يػجج يخضى هللا عشظ، فكأف غس البرخ عبا
مشاسبات، جالذ ببيتظ والشافحة مفتػحة، البيت الحؼ أمامظ انفتحت الشافحة وشمت امخأة، ال يػجج إنداف باألرض 
أف  يكذفظ إال هللا، لحلظ يعمع خائشة األعيغ، ىػ وحجه يعمع خائشة األعيغ، فإذا غززت البرخ ىحا يعبخ عمى

 هللا يخاؾ، إيسانظ أف هللا يخاؾ، وشسػحظ أف يخضى هللا عشظ. 

لكغ بالسشاسبة ال تطشػا الجيغ غس برخ فقط، ىحا فيع، الجيغ مئة ألف بشج، أحج ىحه البشػد غس البرخ، لكغ 
إذا اإلنداف ضغ الجيغ فقط غس البرخ فيحا فيع خاشئ، غس برخه وأكل مااًل حخامًا، غس برخه واغتاب 

، غس برخه وكاف ذو وجييغ ولدانيغ، الجيغ مئة ألف بشج، مغ باب التقخيب أحج ىحه البشػد غسُّ الشاس
 البرخ. 

 اآلف الشبي عميو الربلة والدبلـ في حجيٍث مغ أحاديث الدواجخ، يقػؿ: 

 )) لعغ هللا الشاضخ والسشطػر إليو ((

 ]البييقي في شعب اإليساف عغ الحدغ[

 يو ممعػف، لػال أنيا كذفت عػرتيا لسا نطخ الخجاؿ إلييا. الشاضخ ممعػف، والسشطػر إل

 التداىل و التديب يغخي اآلخخيغ بالحخاـ :

اآلف أنا أقػؿ لكع نقصة دقيقة تكمست عشيا الجرس الساضي، أف إندانًا سخؽ، كع إثسو عشج هللا؟ كبيخ ججًا، وهللا 
ل، الحؼ ال يكتب  الحؼ ال إلو إال ىػ الحؼ ييسل مالو ويغخؼ الشاس بأكمو، الحؼ ال يزبط أمػره، الحؼ ال يدجِّ

أمػره أغخػ الشاس بسالو فأكمػه، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ ليذ  العقج، الحؼ ال يفعل أشياء مػثَّقة، بتداىمو وتدييب
الحؼ أكل الساؿ غربًا بأكثخ إثسًا مغ الحؼ أغخاه بو، العػاـ: يقػلػف الساؿ الجاشخ يعمع الحخامي الدخقة ، فكل 

خة رجل عشجه إنداف يديِّب أمػره، ومغ صفات الفاسق أف أمخه سائبًا، وكاف أمخه فخشًا، أمػره سائبة، قاؿ لي م
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معسل مفخوشات: ما كشت أربح أبيع كثيخًا ولكغ ال يػجج ربح، بعج ذلظ اكتذف األمخ، يصمب مثبًل خسدة آالؼ 
متخ وجو كشبات، يحزخونيع بذاحشة، يقػؿ ليع: ضعػىع بالسدتػدع، انتبو الدائق أنو لع يعج ىشاؾ تدجيل، أوؿ 

خح خسدة أتػاب، مخة سمب نرف الكسية، فإذا اإلنداف لع يدتمع مخة وضعيع، ثاني مخة، أخح تػبيغ، السخة الثالثة أ
البزاعة، وسجميا، قج يكػف السػضف أميشًا لكغ عشجما رآؾ لع تدتمع مشو بزاعة، و لع تعجىا و لع تدأؿ عغ 
سيع الفاتػرة، وأيغ الستخاج، وهللا مسكغ أف يأخح تػبًا أو تػبيغ، فيحا الحؼ قاؿ لو: ضعيع في السدتػدع ولع يدتم

 مشو، ىػ الحؼ أغخػ ىحا الذاب السدتقيع باالنحخاؼ، إذًا في صحيفة كل إنداف يديب مالو. 

اآلف قيدػا عمييا السخأة الستبحلة، الشداء الكاشفات الستبحالت، الكافخات، يتفمدفغ بأنيغ شخيفات، ال يقجر إنداف أف 
خيفة، ألف لداف حاليا يجعػ الشاس إلى الشطخ يتكمع معيع كمسة، حيشسا خخجت ىحه الفتاة بذكٍل متبحِّؿ ليدت ش

 إلييا. 

 )) لعغ هللا الشاضخ والسشطػر إليو ((

 ]البييقي في شعب اإليساف عغ الحدغ[

سسعت قرة مغ يػميغ تخكت في نفدي أثخًا، امخأة عمى جانب مغ الجساؿ، زوجيا ليذ مشزبصًا، وليذ ممتدمًا، 
الِعشاف، والَعشاف ىػ الدحاب، إذًا الِعشاف بالكدخ، الِعشاف الدماـ، بمغت أشمق ليا الِعشاف، الَعشاف أـ الِعشاف ؟ 

األصػات َعشاف الدساء، أشمق زوجيا ليا الِعشاف، فانصمقت متبحلة، في ثيابيا الفاضحة، وعاشت كسا يقػؿ الجيمة 
اؽ، عاشت وقتيا، عاشت شبابيا، عاشت تألُّقيا، الحبل مخخى، نحغ عشجنا اصصبلح بي ششا الحبل مخخى، والفدَّ

يذج الحبل، أصيبت بسخٍض خصيٍخ في العزػ التي كانت ُتكثخ مغ كذفو لؤلجانب، لغ ندسيو باسسو تخفعًا، ىحا 
العزػ صار يحتاج إلى عسمية جخاحية في دولة أجشبية، العسمية كمفت مميػني ليخة وعادت مغ ىحا البمج األجشبي 

ت، لع تدتخجـ العكازة فػقعت، فيحا العطع الحؼ صشِّع مغ بػضع غيخ مخيح، ىي في البيت تسذي فجأًة وقع
الدتانمذ والسخمخ أدخل في عطع الحخقف تسامًا، في بمج أجشبي أجخت عسمية كمفت العسمية مميػني ليخة، خخج مغ 
مكانو، وبخز مغ اَلّمحع، فبقيت أربع ساعات تريح صياحًا، لع يبق في البشاء كمو إنداف إال وندؿ ليخػ ماذا 

ث، اترمػا بالصبيب األجشبي عغ شخيق التمكذ، قاؿ الصبيب: أنا لدت مكمفًا بإجخاء عسمية ثانية، القرة حج
شػيمة ججًا، ليذ ىحا ىػ السغدػ، السغدػ أنيا بعج ىحه العسمية الجخاحية، وىحه اآلالـ السبخِّحة، تابت إلى هللا، 

 وتحجبت، وتدتخت، وبجأت تحفع كتاب هللا.
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لرجيقتيا: وهللا الحؼ فعمو هللا بي قميل، العزػ التي كانت تكثخ مغ كذفو أماـ األجانب ىػ قالت ىحه السخأة 
الحؼ تمف، وىػ الحؼ أذاقيا هللا بو آالمًا مبخِّحة، لحلظ أنا أتسشى عمى كل إخػتشا أف ىحا الحبل، انطخ لمحبل، ال 

تشطخ إليو مخخيًا، الحبل يذج بمحطة واحجة، فإذا أنت 
 عدَّ وجل.في قبزة هللا 

أنا برخاحة أقػؿ لكع، ال أقبل مغ أخ مؤمغ يقػؿ: 
وهللا يا أخي ىكحا تخيج زوجتي، ماذا أفعل ليا؟ ىحه 
وهللا صعبة أف أقبميا مشو، أيغ جيجؾ؟ جعمظ هللا 
قيِّسًا عمى أىل بيتظ أيغ إقشاعظ؟ أيغ إحدانظ؟ أيغ 
حدمظ؟ فأنا أتداىل بكل شيء إال بيحا السػضػع، 

يا يتداىل فييا، ليذ شجيجًا، الخجل السػمغ أمػر الجن
إال في حجود هللا إذا انتيكت فيػ شجيج ججًا، في أمػر 

أخخػ ليذ شجيجًا، أما إذا انتيكت حجود هللا عدَّ وجل، فتقػؿ: وهللا ماذا نفعل؟ وهللا ال يعجبػنشي. خيخ إف شاء 
 هللا، فقط لع يعجبػؾ، وأنت مؤمغ!! يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 اكيٌة يـػ القيامة (())كل عيٍغ ب

 كل عيٍغ : 

)) كل عيٍغ باكيٌة يـػ القيامة إال عيشًا غزت عغ محاـر هللا، وعيشًا سيخت في سبيل هللا، وعيشًا خخج مشيا مثل 
 رأس الحباب مغ خذية هللا ((

 ]حجيث أبي بكخ األنبارؼ عغ أبي ىخيخة[

اسأؿ نفدظ ىحا الدؤاؿ ولػ كاف محخجًا: مخة بكيت خذػعًا هلل عدَّ وجل؟ ىل ىشاؾ مخة واحجة انيسخت الجمػع إما 
 شػقًا أو خػفًا أو رجاًء أو نجمًا أو حبًا؟ قاؿ: 
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))كل عيٍغ باكيٌة يـػ القيامة إال عيشًا غزت عغ محاـر هللا وعيشًا سيخت في سبيل هللا، وعيشًا خخج مشيا مثل 
 س الحباب مغ خذية هللا ((رأ

 ]حجيث أبي بكخ األنبارؼ عغ أبي ىخيخة[

 اإلصخار عمى الرغائخ يقمبيا إلى كبائخ :

 ىشاؾ حجيث آخخ: 

)) ثالثة ال تخى أعيشيع الشار، عيٌغ حخست في سبيل هللا، وعيٌغ بكت مغ خذية هللا، وعيٌغ كفَّت عغ محاـر 
 هللا((

 معاوية بغ حيجة []الصبخاني في معجسو الكبيخ, عغ 

أنا ال أشخب وهللا، أنا ال آكل مااًل حخامًا، يحدب أنو  -أعػذ باهلل -اآلف الشاس، ماذا يطشػف ؟ أف أخي الخسخ
عطيع مغ تخؾ الكبائخ، مغ قاؿ لظ: إف الرغائخ ال تشقمب إلى كبائخ إذا أصخرت عمييا؟ مغ قاؿ لظ ذلظ ؟ 

 أبجًا، اسسعػا الحجيث روػ اإلماـ أحسج:  الرغائخ إذا أصخرت عمييا تشقمب إلى كبائخ،

َخاتِ   الحُُّنػِب َفِإنَُّيغَّ َيْجَتِسْعَغ )) َعْغ َعْبِج َّللَِّ ْبِغ َمْدُعػٍد َأفَّ َرُسػَؿ َّللَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: ِإيَّاُكْع َوُمَحقَّ
ُجِل َحتَّى ُيْيِمْكَشُو، َوِإفَّ َرُسػؿَ  ـٍ َنَدُلػا َأْرَض َفالٍة  َعَمى الخَّ َّللَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َضَخَب َلُيغَّ َمَثال َكَسَثِل َقْػ

ُجُل َيِجيُء ِباْلُعػِد َحتَّى َجَسُعػا  ُجُل َيْشَصِمُق َفَيِجيُء ِباْلُعػِد َوالخَّ ـِ َفَجَعَل الخَّ ُجػا َناًراَفَحَزَخ َصِشيُع اْلَقْػ  َسَػاًدا َفَأجَّ
 َوَأْنَزُجػا َما َقَحُفػا ِفيَيا((

 ] أحسج عغ عبج هللا بغ مدعػد [

مخة ضخبت مثبًل تعخفػنو أنتع: شخيق أوتدتخاد مدتقيع، عخيس، ستػف متخًا يقػؿ لظ: شارع الدتيغ بسكة، ما 
 معشى شارع الدتيغ؟ عخضو ستػف متخًا، شخيق مدتقيع شػيل عخضو ستػف متخًا، عمى يسيشو واد سحيق، أنت
راكب سيارة، ىحا السقػد انحخؼ تدعيغ درجة فجأًة، ىحه كبيخة، رأسا صخنا في الػادؼ ، أما إف انحخفت سشتستخًا 
عمى اليسيغ ولع تتخاجع وثبتت الدشتستخ، بعج مئتي متخ بالػادؼ، أيغ الشتيجة؟ بالػادؼ، إف كاف االنحخاؼ تدعيغ 

 جة لػ استسخت بالػادؼ، ليحا قاؿ عميو الربلة والدبلـ: درجة، أو سشتستخًا واحجًا أو درجة واحجة، لكغ الجر 
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 )) ال صغيخة مع اإلصخار، وال كبيخة مع استغفار ((

 ] أخخجو الحارث عغ أبي ىخيخة وعبج هللا بغ عباس [

 و 

ُجِل َحتَّى ُيْيِمْكَشُو.. َخاِت الحُُّنػِب َفِإنَُّيغَّ َيْجَتِسْعَغ َعَمى الخَّ  .(()).. إيَّاُكْع َوُمَحقَّ

 ] أحسج َعْغ َعْبِج هللِا ْبِغ َمْدُعػٍد رضي هللا عشو[

 مرافحة، وإشبلؽ برخ، وسساع غشاء، واختبلط، صفخة واحجة، فقط ىحه السذكمة، ويطغ نفدو لع يفعل شيئًا. 
إف شاء هللا الجرس القادـ نتحجَّث في صمب السػضػع، عغ عػرة الخجل بالشدبة إلى الخجل، وبعجىا عػرة الخجل 

 لشدبة لمسخأة، وبعجىا عػرة السخأة بالشدبة إلى السخأة، وأخيخًا عػرة السخأة بالشدبة إلى الخجل.با

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : عػرة الخجل بالشدبة لمخجل 5 - 2الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ماعمستشا إنظ 
أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

شا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعم
 الرالحيغ. 

 التدتخ مغ صفات السؤمغ األساسية :

أييا األخػة السؤمشػف... بجأنا في الجرس الساضي في مػضػٍع، أضغ أنشا في حاجٍة ماسٍة إليو، وال أنصمق في 
اختيار السػضػعات إال مغ الػاقع، حيشسا أرػ عجـ انزباط في مػضػٍع جاء بو حكٌع شخعٌي واحج أجج نفدي 

 مزصخًا أف أبيغ الحكع الذخع في ىحا السػضػع. 

أف نقػؿ: إف مغ لػاـز السؤمغ،  بادغ ذؼ بجء يسكغ
السؤمغ لو صفات كثيخة لكغ ىشاؾ صفات أساسية، 
قمت لكع في درس سابق: إف مغ صفات السؤمغ 
األساسية أف حياتو مبشية عمى العصاء بيشسا حياة غيخ 
السؤمغ مبشية عمى األخح، وىشاؾ مذعٌخ دقيق ما 
الحؼ يدعجؾ أف تعصي أـ أف تأخح ؟ إف كاف الحؼ 

أف تعصي فأنت مغ أىل اآلخخة، وإف كاف يدعجؾ 
يدعجؾ أف تأخح فأنت مغ أىل الجنيا، لحلظ أىل 
اإليساف، أىل هللا، الحيغ يشتطخىع عصاٌء كبيخ في اآلخخة يدعجىع العصاء، بشػا حياتيع عمى العصاء، ال عمى 

أعصػا كل شيء، حياتيع كميا  األخح، لحلظ كاف األنبياء في ىحا السػضػع قسسًا، كانػا قسسًا، أعصػا ولع يأخحوا،
 عصاء بعصاء.
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مغ لػاـز السؤمغ، مغ سساتو األساسية، التدُتخ، بيشسا غيخ السؤمغ التعخؼ سسة أساسية، في بيتو، في عسمو، في 
ليػه، في مشاسباتو ، في ندىاتو، حياة السؤمغ حتى في بيتو، حتى في شخفاتو، غيخ السؤمغ متبحِّؿ، ال يبالي ما 

و، لحلظ كاف مػضػع العػرة مػضػعًا دقيقًا ججًا، إذًا يجب أف يبقى في ذىشكع أف مغ صفات ضيخ مغ أعزائ
 السؤمغ األساسية التدُتخ. 

لكغ قج يدأؿ سائل: ما حكسة ذلظ؟ قبل أف أخػض في الحكسة لي تعميٌق دقيٌق ججًا، أنت كمسا أردت أف تقجـ 
لحؼ يحرل؟ أف السؤمغ يدتػؼ مع غيخ السؤمغ؟! عمى تشفيح أمخ هلل عدَّ وجل، إف سألت عغ الحكسة ما ا

السؤمغ الرادؽ إذا ثبت لو أف ىحا أمخ هللا عدَّ وجل، وأف ىحا أمخ نبيو، بادر إلى التصبيق، مغ دوف أف يدأؿ 
 عغ الحكسة لكغ هللا جلَّ جبللو يكخمو بعج التصبيق، وبعج االنرياع لؤلمخ بكذف الحكسة. 

 مغ حق السؤمغ إف جاءه أمٌخ مغ خالقو :تعميق التصبيق عمى الحكسة ليذ 

نحغ في حياتشا دائسًا يػجج شخز أعمع مشا، وشخز في مدتػانا، وشخز أدنى مشا، ال يدأؿ عغ الحكسة إال 
السداوؼ، فإذا أمخت مغ ىػ أدنى مشظ بأمخ، أنت لدت مصالبًا أف تبيِّغ لو الحكسة، وإذا أمخت بأمخ، أنت ال 

، لكغ إذا قاؿ لظ زميمظ، الحؼ مغ سشظ، وفي مدتػاؾ، وفي مختبتظ، أو شخيكظ تدتصيع أف تدألو عغ الحكسة
في العسل: افعل. تقػؿ لو: لساذا؟ كمسة لساذا مغ يقػليا؟ السداوؼ، أما األدنى فميذ مغ حقو أف يدأؿ ىحا 

لشا، ورفعًا لذأنشا أعصانا  الدؤاؿ، عميظ أف تشفِّح فقط، ومع ذلظ فاهلل جلَّ جبللو في آيات كثيخة تحببًا إليشا وتكخيساً 
األمخ مع حكستو، أعصى األمخ مع حكستو، إذًا أنا كسؤمغ ميستي أف أتحقق مغ أمخ هللا عدَّ وجل، فإف ثبت لي 
أف ىحا أمخ هللا بشز الكتاب، وبشز الدشة، ما عمّي إال أف أبادر إلى التصبيق، أما إف سألت عغ الحكسة فيحا 

ربسا نقمت ىحا األمخ لمشاس، فاستصعت أف أقشعيع بتصبيق ىحا الذخع، ال مغ  مغ قبيل أنشي إذا عخفت الحكسة
 باب أنشي ال أشبِّق حتى أعخؼ الحكسة، ىحا ليذ واردًا إشبلقًا.

لكغ أحيانًا وىحا مغ باب التسثيل، أحيانًا األب في ذىشو أشياء كثيخة، عشجما يشتطخ ابشو في السدتقبل، يقػؿ لو: يا 
يخ في الرف االبتجائي، في الرف الخامذ، كيف سيقشعو أف الحياة سػؼ تكػف معقجة بشي ادرس، ابشو صغ

ججًا؟ وال مكاف إال لمستعمع، والستعمع يسمظ رأس ماؿ ثابت، ىشاؾ تعميبلت كثيخة، قج ال يسمظ فيسيا ىحا الصفل، 
األب في ذىشو أىجاؼ  لحلظ قج يعصيو حكسًة في مدتػػ سشو، يقػؿ لو يا بشي ادرس، فإف درست فمظ مشي جائدة،

 كبيخة ججًا وبعيجة ججًا، يخيج مغ ابشو أف يكػف إندانًا متسيدًا، متفػقًا، متكيفًا مع الحياة في مدتقبميا. 
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فشحغ قبل أف نبحث عغ الحكسة، الحكسة إف سألتيا تأدبًا مغ أجل أف تعمع اآلخخيغ ال مانع، لكغ ليذ مغ حقظ 
التصبيق عمى الحكسة، ىحا ليذ مغ صفات السؤمغ، وأف فعمت ىحا  كسؤمغ جاءؾ أمٌخ مغ خالقظ أف تعمِّق

 استػػ السؤمغ وغيخ السؤمغ. 

 أوامخ الذخع ليدت حجًا لحخية اإلنداف ولكشيا ضساف لدالمتو :

الذيء الثاني، ىحا الذيء قادني إلى مثل، ضخبتو مغ فتخة شػيمة، إذا أنت عشجؾ محصة وقػد، ويػجج فييا مكاف 
عبلف مسكغ أف تعمق بيحا السكاف؟ ويػجج عشجؾ فخاغ أبيس في مجخل السحصة، يرمح إلعبلف، أو لئلعبلف، كع إ 

لتشبيو، أو لتححيخ، مسكغ أف تقػؿ: يخجى أف تقف بالجور، مسكغ، مسكغ أف تقػؿ: حافع عمى نطافة السحصة، 
ديغ، أو مسشػع التجخيغ لكغ يجب أف تشتقي أخصخ شيء في ىحه السحصة، أشفئ السحخِّؾ، إذا كاف ىشاؾ بخار بش

ـ وال يؤخخ، فأنت يجب أف تؤمغ أف الذيء إذا  مثبًل، تختار إعبلنًا مريخيًا، مسكغ أف تكتب مئة إعبلف، ال يقجِّ
ذكخه هللا في القخآف فيػ خصيٌخ ججًا، القخآف سكت عغ مميػف قزية، القخآف سكت عغ مئة مميػف قزية، 

ُحكسًا، التي أمخ فييا أو نيى فييا، يجب أف تؤمغ أف ىحه مػضػعات  السػضػعات التي عالجيا، التي بيَّغ فييا
خصيخة بل ىي مػضػعاٌت مريخية، بل مسكغ أف ييمظ اإلنداف إذا خالفيا، كسا أنو مغ السسكغ أف أكتب في 
ىحا السكاف ألف إعبلف وإعبلف، وألف تشبيو وتشبيو، وألف تححيخ وتححيخ، لكغ أخصخ تححيخ أف ىحه السحصة لػ 

 جاءتيا شخارة اللتيبت كميا، إذًا مسشػع التجخيغ أشفئ السحخؾ، ىحا إعبلف مريخؼ. 

إذًا أنت أماـ شخع، فيو أمخ، و نيي، و سشة، و شيء 
سكت عشو الذخع، الحؼ أمخ بو تتػقف عميو 
سعادتظ، والحؼ نيى عشو أساسو اليبلؾ، ىحا اإليساف 
 الحؼ أمخ بو تتػقف عميو سعادتظ، والحؼ نيى عشو
شخيق اليبلؾ في الجنيا واآلخخة، والحؼ جاء بو الشبي 
مغ سشٍة عميو الربلة والدبلـ ىحا مغ قبيل تكسيل 
الفخض، والحؼ نيى عشو الشبي بسدتػػ الكخاىية ىحا 
مغ قبيل االبتعاد عغ السحخَّـ، أما الحؼ سكت عشو 

 ؼ أمخ بو أو نيى عشو.الذخع، ففي الحؼ سكت عشو الذخع حكسة بالغة بالغة ال تقل عغ حكسة الح
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 الشبي عميو الربلة والدبلـ في أحاديث صحيحة نيانا عغ كذف العػرة، والقخآف الكخيع فيو آيات كثيخة ججًا. 
إذًا ربسا كاف كذف العػرة شخيقًا إلى الدنا، وربسا كاف الدنا شخيقا لمبعج عغ هللا عدَّ وجل، وربسا كاف البعج عغ هللا 

 لئلنداف. عدَّ وجل ىبلكًا محققاً 

إذًا عشجما يذيخ القخآف الكخيع بآيات كثيخة ذكختيا في الجرس الساضي إلى وجػب ستخ العػرة، فيحا شيء ميمظ، 
كذف العػرة ميمظ، وإذا أردت عمى ىحا بخىانًا الحؼ يجخؼ في مجتسعات أىل الجنيا، في السدابح، في سػاحل 

السشاسبات التي يخخج بيا اإلنداف عغ حجود االنزباط، البحخ، في الستشدىات، في الفشادؽ، في الحفبلت، في 
 ماذا يجخؼ ىشاؾ ؟ 

ف الشداء أماـ الخجاؿ،  أنا أعخؼ أخًا كخيسًا ذكخ لي أسختيغ ذىبتا إلى الداحل، ندىة في الريف، يبجو مغ تكذُّ
ىا سبعة أوالد، ىحا عادت األسختاف إلى الذاـ، أحج األزواج شمَّق زوجتو، وتدوج التي كانت معو في الشدىة، وعشج

كذف العػرة، فميدت قزية سيمة، الجيغ كمو عػرات، ووضػء، وحيس، ونفاس يا أخي، ىحا الجيغ، الجيغ يعالج 
أخصخ قزية، يجب أف تؤمغ أييا األخ الكخيع أف أوامخ الذخع ليدت حجًا لحخيتظ، ولكشيا ضساناٌت لدبلمتظ، 

صارخ: مسشػع االقتخاب، حقل ألغاـ، ىل تذعخ بحقج عمى مغ تسامًا كسا لػ كشت في حقل، ورأيت لػحًة بمػٍف 
وضع ىحه المػحة ؟ ال وهللا، أشعخ بامتشاف ىل ىحه المػحة تحج مغ حخيتي؟ ال وهللا، تزسغ لي سبلمتي ، إف 
فيست الشػاىي في الجيغ كيحه المػحة فأنت مؤمغ، أنت صخت فقييًا، أما إف رأيت أوامخ الجيغ ونػاىيو عبئًا، يا 

ي الجيغ ثقيل، اإلنداف مغ دوف تجيغ يقػؿ لظ: أريح، يتحخَّؾ حخكة شبيعية، ىحه حخاـ، وىحه حخاـ، وىشا غس أخ
 برخؾ، وىشا مسشػع أف تسذي، شبعًا ىحا ضيق األفق. 

أما حيشسا نخػ أف كبلـ هللا عدَّ وجل، وسشة الشبي عميو الربلة والدبلـ، تذيخ إلى مػضػع، يجب أف تؤمغ بادغ 
 أف ىحا السػضػع خصيخ، أف ىحا السػضػع يسكغ أف يشتيي إلى ىبلؾ. ذؼ بجء 

 حاالت االنحخاؼ والدنا أساسيا كذف العػرات :

ال أريج أف أذكخ لكع قررًا تشاىت إلى سسعي بحكع عسمي في الجعػة إلى هللا ال ترجؽ، مثل بديط أذكخه لكع، 
فدكشا معو ليجرسا في دمذق، شبعًا في البيت  إنداف ساكغ في الذاـ، بحكع عسمو لو أخػاف مغ خارج دمذق،

زوجة أخييسا يقػؿ أحج ىحيغ األخيغ الدائخيغ ألستاٍذ لو ىػ زميٌل لي، قاؿ لو: يا أستاذ ألخي ثبلثة أوالد، مشو 
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ولج، ومشي ولج، ومغ أخي الثاني ولج، إذا إنداف يخيج 
أف يقػؿ: ال تعقجوىا، ال تجققػا، ىحا الذخع، أنا 

ه القرة مئات، كل شيء حخمو هللا، عشجؼ مثل ىح
كل شيء نيى هللا عشو، معشى ىحا ىشاؾ أخصار 
كبيخة ججًا وال أريج أف أدخل في تفاصيل، ال يميق 
بيحا السجمذ أف تحكخ، لكغ الذيء الحؼ حخَّمو هللا 
يجب أف تعمع أف الحؼ حـخ ىػ الخالق، أف الحؼ 
حـخ ىػ الرانع، أف الحؼ حـخ ىػ الخبيخ، قاؿ 

 لى: تعا

 ﴿ َواَل ُيَشبُِّئَظ ِمْثُل َخِبيٍخ ﴾

 [ 29] سػرة فاشخ: 

فيجب أف تؤمغ أف أكثخ حاالت االنحخاؼ، والدنا، وما شاكل الدنا مغ انحخافاٍت خمقية أساسيا كذف العػرات، 
 أساسيا التبحؿ، أساسيا عجـ التقيُّج بالذخع.

عطسة ىحا الحيغ أنو إحاشة مغ أوؿ الصخيق، الرخخة وضعيا في مكاٍف أميغ لكغ بعج أف تشصمق في السشحجر، 
ليبقى ىحا السثل في ذىشظ، بعج أف تشصمق في السشحجر، ال بج مغ أف ترل إلى قاع الػادؼ، إذا تداىمشا في 

 البجايات، نرل إلى الشيايات. 

ساسية التدتخ في بيتو، في شخفات بيتو، في ثيابو في البيت، في ثيابو في إذًا أوؿ فكخة: السؤمغ مغ سساتو األ
الشدىات، حتى إذا أراد أف يدبح لو ثياب خاصة، ىحا مؤمغ، مغ نػع ثياب الدباحة ىحا مؤمغ، ىحا مؤمغ يدبح 
بيائع، يدتخ عػرتو، فالتكذف مغ صفات غيخ السؤمغ، الحقيقة أف التكذف عػدة لمجاىمية، عػدة إلى مدتػػ ال

وإف مغ البيائع أشّج حياًء مغ اإلنداف، معخوؼ إال الخشديخ شبعًا، يقػؿ لظ: فبلف مخشدر، أؼ يذبو في أخبلقو 
 أخبلؽ الخشديخ. 
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 عػرة الخجل بالشدبة إلى الخجل :

.. عػرة الخجل بالشدبة إلى الخجل، أواًل: تأكج أنظ إذا شبقت الدّشة في البجايات ما وصمّ  ت إلى اآلف درسشا اليـػ
مشاشق خصخة أبجًا، كل مشصقة خصخة ليا بجاية، اإلسبلـ أغمق عميظ الصخيق مشح البجاية، اإلنداف غيخ الجيغ، 
البجايات مفتػحة يجج الباب مفتػحًا يجخل فيو، بعج ىحا يجج الصخيق زلقًا، ال يتسكغ أف يقف، إلى أف يرل إلى 

 يا التي تبجو كأنيا شبيعية، مغ ىشا أغمقيا.آخخ الصخيق، إذًا اإلسبلـ أغمق األخصار مغ بجايات

عػرة الخجل بالشدبة إلى الخجل، قاؿ: إما أف يكػف الخجل قخيبًا كاألب، واالبغ، واألخ، وابغ األخ، وابغ األخت، 
والعع، والخاؿ، وغيخىع، ىحه قخابات، وإما أف يكػف أجشبيًا، ليذ بقخيب، عمى كل مػضػع العػرة في ىحا يدتػؼ 

كاف قخيبًا أو أجشبيًا، ومغ غبلـٍ بمغ حجَّ الذيػة بأف صار فيو القخيب وغيخ القخيب، يشطخ الخجل مغ الخجل سػاء أ
مخاىقًا، سػػ ما بيغ سختو إلى ما تحت الخكبة، إف تيقَّغ عجـ الذيػة وإال فبل، ىحا الحكع األوؿ، أؼ رجل لخجل، 
أب البغ، ابغ ألب، أخ ألخ، أخ ألبغ أخ، أخ البغ أخت، ابغ أخت لعع، لخاؿ، ىحه ىي القخابة، أو شخز 

خيب، غخيب أو قخيب ال يحلُّ لظ أف تشطخ إلى رجٍل مثمظ في ما دوف الدخة وما فػؽ الخكبة. إذًا الدباحة مع غ
أناس يختجوف القريخ، لػ أنظ تختجؼ الصػيل، ىشاؾ مخالفة شخعية، أنت ناضخ، لػ نطخ إليظ أحٌج ال يخػ مشظ 

 فعل بو ؟ شيئًا، أنت البذ سخوااًل شػيبًل، لكغ الحؼ يختجؼ القريخ ما ت

الشبي عميو الربلة والدبلـ فيسا روؼ عغ أبي أيػب األنرارؼ أنو قاؿ: سسعت مغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو 
 وسمَّع: 

 )) ما فػؽ الخكبتيغ مغ العػرة، وما أسفل مغ الدختيغ مغ العػرة ((

 ] ورد في األثخ[

ال يجػز أف يخػ الخجل مغ الخجل، ولػ كاف ادخل فخؾ لي ضيخؼ، لػ كاف ابغ ألبيو أو أب البشو، أو أخ ألخيو، 
غبلمًا بمغ حّج الذيػة، معشى بمغ بالسشاسبة يػجج عشجنا حالتاف، إما سشًا، أو عبلمًة، الدغ خسذ عذخة، لػ أنو 
بمغ أؼ خخج مشو ماء الخجاؿ في الثانية عذخة، أييسا أقل؟ إما عمى أساس الدغ، أو عمى أساس العبلمة، إذًا مغ 

 ا تحت الخكبة، مغ العػرة، فاإلنداف يشتبو. الدخة إلى م
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 حجيث آخخ، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) إف ما تحت الدخة إلى الخكبة مغ العػرة ((

 ] ورد في األثخ[

 حجيث ثالث: 

 )) ما بيغ الدخة والخكبة عػرة ((

 ]أبػ داود عغ عسخو بغ شعيب عغ أبيو عغ ججه[

 الفخح مغ العػرة، لحلظ قاؿ عميو الربلة الدبلـ: 

 َحيٍّ َوال َميٍِّت (()) َعْغ َعِميٍّ َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: ال ُتْبِخْز َفِخَحَؾ َوال َتْشُطَخفَّ ِإَلى َفِخِح 

 ]أبػ داود عغ عمي [

 ىحا تػجيو. 

َقاَؿ: َمخَّ الشَِّبيُّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َوَأَنا َمَعُو َعَمى َمْعَسٍخ َوَفِخَحاُه َمْكُذػَفَتاِف، َفَقاَؿ: )) َعْغ ُمَحسَِّج ْبِغ َجْحٍر 
 َيا َمْعَسُخ َغطِّ َفِخَحْيَظ َفِإفَّ اْلَفِخَحْيِغ َعْػَرٌة ((

 ]أحسج عغ دمحم بغ جحر[

 ؿ: مّخ عميو الربلة والدبلـ بخجل وفخحه مكذػفة، قا

 َغطِّ َفِخَحَؾ َفِإفَّ َفِخَح )) َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َقاَؿ َمخَّ َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َعَمى َرُجٍل َوَفِخُحُه َخاِرَجٌة َفَقاؿَ 
ُجِل ِمْغ َعْػَرِتِو ((   الخَّ

 ]أحسج عغ ابغ عباس[

 ثبلثة أحاديث ما بيغ الدخة إلى الخكبة عػرة.
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 ٌث رابع: حجي

َفِخِحِه َفَقاَؿ الشَِّبيُّ َصمَّى )) َأْخَبَخِني اْبُغ َجْخَىٍج َعْغ َأِبيِو َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َمخَّ ِبِو َوُىَػ َكاِشٌف َعْغ 
 المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َغطِّ َفِخَحَؾ َفِإنََّيا ِمَغ اْلَعْػَرِة ((

 بغ جخىج[]التخمحؼ عغ ا

 حجيث خامذ: 

 ))الخكبة مغ العػرة ((

 ] ورد في األثخ[

 كاشف الخكبة يشكخ عميو بخفق وكاشف الفخح يعشَّف وكاشف الدػأة يؤدَّب :

اليـػ درسشا الخجل لمخجل فقط، ىحا السػضػع يسذ الحساـ، مدبح، خمع الثياب، أثشاء ارتجاء الثياب، االغتداؿ 
الخياضة، في الخكس، في الدباحة، ال تشطخ وال تجع أحجًا يشطخ إليظ، وال ُتصع أحجًا في البيت، خارج البيت، في 

 في معرية ربظ، ىحا الصخيق مغ أولو.

 لكغ الصبيب وحجه لو أف يشطخ إلى مكاٍف محخـٍ إضياره، والصبيب السدمع يشطخ بالقجر الحؼ ُيْدَسح. 

شبعًا الخكبة حخمة إضيارىا أخف مغ حخمة إضيار 
، وحخمة الفخح أقل مغ إضيار الدػأتيغ، أيزًا الفخح

 يػجج تجرُّج، لكغ العػرة مغ الدخة وحتى الخكبة.
العمساء قالػا: كاشف الخكبة يشكخ عميو بخفق، وكاشف 
الفخح يعشَّف، وكاشف الدػأة يؤدَّب، أحجىع يمفت نطخه 
بخفق، والثاني ُيَعشَّف، والثالث يؤدَّب، أؼ قج يزخب. 

إليو يباح مدو، إذا إنداف رجل وما يباح الشطخ 
أمدكتو مغ يجه، السكاف الحؼ يباح الشطخ إليو يباح 



عػرة الخجل بالشدبة لمخجل ( : 5-2الذرس ): الباب الثالث : الفصل الثالث   Page 891 

مدو، والسكاف الحؼ ال يباح الشطخ إليو ال يباح مدو، ال فػؽ الثياب وال تحت الثياب، يكخه تحخيسًا لمخجل أف 
 أحكاـ الذخع في ىحا السػضػع.  ُيَسكِّغ رجبًل مغ تشطيفو بالكيذ والميفة ما بيغ سختو وركبتو، يكخه تحخيسًا، ىحه

ىشاؾ قػؿ لئلماـ مالظ يغشي أحيانًا، يحجث تعمُّقًا بحكع دوف أف يفقو الشاس حقيقة الحكع، يعتقج بعزيع أف اإلماـ 
ع العػرة إلى عػرة مغمَّطة، وعػرة  مالظ أجاز الشطخ إلى الفخح، حقيقة األمخ أف اإلماـ مالظ مغ بيغ العمساء قدَّ

إلماـ مالظ أف مغ كذف عػرتو السغمَّطة عميو أف يعيج الربلة والتي قبميا، أؼ أية صبلٍة صبلَّىا مخففة، ويخػ ا
وعػرتو السغمَّطة مكذػفة عميو أف يعيجىا، أما إذا كذف عػرتو السخففة وىي الخكبة وجدء مغ الفخح، فيحا يعيج 

 الربلة الػقتية فقط. 

العمساء بأكسميع وجسيعيع قالػا: إف الفخح عػرة، لكغ اإلماـ مالظ إذًا اإلماـ مالظ ما خخج عغ إجساع العمساء، 
ل بيغ عػرٍة مغمطٍة وعػرٍة مخففة، العػرة السغمطة لػ كذفت عميو أف يعيج كل صبلٍة صبلَّىا وقج كذف عػرتو  فرَّ

عميو أف يعيج  السغمطة، بالسشاسبة كاشف العػرة السغمطة يدتػؼ في كذفيا إف كاف عامجًا، أو جاىبًل، أو ناسيًا،
 الربلة كمَّيا، إف كاف جاىبًل، أو ناسيًا، أو عامجًا، في أحكاـ الفقو سػاء. 

فاإلنداف عشجما تكػف حياتو بيحه االنزباط، يعير في بّخ األماف، يعير في راحة نفدية، أما إذا فتح عمى نفدو 
 ىحه األبػاب فخبسا ساقتو إلى ما ال تحسج عقباه. 

 حكع الشطخ :

طخ، يػجج عشجنا نقصة دقيقة إنو إذا كاف ىشاؾ فتشة، أؼُّ شيٍء يجب ستخه، أؼ نأخح مئة شخز، التدعػف حكع الش
شخرًا مغ السئة أسػياء، شبيعيػف، أما إذا كاف بالسئة عذخة شاذيغ، فبل يشبغي أف يخػ مغ الخجل ال ما بيغ 

، مشحخؼ األخبلؽ، تخذى معو الفتشة، كلُّ الدخة إلى الخكبة، وال فػؽ وال تحت، إذا كاف ىشاؾ إنداف مخيس، شاذ
شيٍء يربح عػرًة، ىشاؾ حاالت، أشخاص غيخ شبيعيغ مثلُّ ىؤالء ىحه األحكاـ ليدت ليع، ىحه األحكاـ 

 لؤلسػياء.
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إذًا مػضػعشا لؤلسػياء، لعامة السؤمشيغ، أما أحيانًا 
تكػف بعرخ مغ العرػر ىحه الشػاحي آخحة حيِّدًا 

اس، شبيعة الحياة الحجيثة، شبيعة كبيخًا بحياة الش
اإلعبلنات، شبيعة الصخقات، تعسل مذاعخ استثشائية، 
أؼ أىل الجنيا، أىل الكفخ، والفجػر، استخجمػا السخأة 
في كلِّ شيء حتى في اإلعبلف عغ أتفو البزاعات، 
عمبة بػيا عمييا صػرة امخأة ىكحا، اإلعبلف عغ كل 

ظ في ىحا شيء أساسو السخأة وكأنيا سمعة، لحل
العرخ عرخ تيقُّع الذيػات، عرخ الفتغ، ىحا العرخ مغ لػازمو أف ىحه الشػاحي تبخز في حياة اإلنداف، لحلظ 
الفتشة اآلف قائسة، كل شيء سسح بو العمساء في األياـ الصبيعية مع األشخاص األسػياء، اآلف ىشاؾ حخج، فمحلظ 

مظ تشطخ نطخٌة أخخػ لؤلمػر. ما ىي الفتشة بعج الزبط؟ لػ مػضػع الفتشة مػضػٌع يمغي كلَّ ىحه األحكاـ ويجع
أف إندانًا عشجه ابغ صبيح الػجو، كيف األب يشطخ البشو؟ نطخة كمُّيا بخاءة، كمُّيا اشسئشاف، أؼ إذا نطخت إلى 
يمسدو،  وجٍو صبيٍح كشطخة األب البشو ىحا حاؿ شبيعي، إلى وجو صبٍي مثبًل، أو غبلـٍ، أما إذا تسشَّى اإلنداف أف

معشى ذلظ ىشاؾ قزية شيػة، ففي ىحه الحالة يشبغي أف يأخح األمخ أحكامًا ُأخخػ، إذًا لػ تحخَّؾ القمب، وتحخَّكت 
الذيػة، وصار ىشاؾ رغبة، عشجئٍح ىحه ىي الفتشة، عشجئٍح ال يجػز ال أف تشطخ، وال أف تدتسع، وال أف تسدظ، وال 

 أف تمسذ إشبلقًا.

، أحيانًا تشطخ إلى لػحة فشية، مشطخ شبيعي، تدتستع بجسالو ىحا الحج الصبيعي، لكغ جساؿ أحيانًا تشطخ إلى وردة
اإلنداف لو مذكمة أخخػ، ليذ كجساؿ وردة، وال كجساؿ شجخة، وال كجساؿ غداؿ مثبًل، األشياء التي خمقيا هللا ىػ 

اإلنداف بالشطخ إلى الجساؿ، بل  الجسيل، وخمق الجساؿ، لكغ الذيػة التي أودعيا هللا في اإلنداف، ال يكتفي
 يتحخؾ التحخؾ ىػ الفتشة، ىػ الفداد، ىحا الحؼ قالو العمساء: عشج أمغ الفتشة. 

لػ فخضشا.. اآلف نتكمع عغ الخجل لمخجل فقط، وجو صبيح إذا نطخت إليو وكأنو ابشظ وضع شبيعي، أما إذا كاف 
 ىشاؾ مذكمة، ىحا الحؼ نيى عشو الفقياء فالحكع معخوؼ. 
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وعجـ الذيػة، كسا جاء في التعخيف الفقيي أال يتحخؾ قمبو إلى شيء مغ ذلظ بسشدلة، مغ نطخ إلى ابشو الربيح 
الػجو بالزبط، ىحا ىػ السقياس. أْمُغ ميل الشفذ إلى القخب مشو، أو السذ لو، إذا ىشاؾ أمغ، عجـ الخغبة 

 شطخ إلى وجو الخجل إذا كاف شابًا. بالقخب، أو السذ، الػضع شبيعي، كسا لػ أنو ابشظ، ىحا حكع ال

 يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) اإلثع حػَّاز القمػب، وما مغ نطخٍة إال ولمذيصاف فييا مصسع ((

 ] شعب اإليساف عغ دمحم بغ عبج الخحسغ بغ يديج عغ أبيو [

 عػرة الرغيخ :

أنا أسأؿ أحيانًا كثيخة عغ عػرة الرغيخ، العمساء قالػا: دوف أربع سشػات عػرتو ىي الدػأة فقط، لكغ بعج األربع 
سشػات تدداد العػرة فيسا حػؿ الدػأتيغ، بعج العذخ سشػات تربح لو عػرة، يجب غس البرخ عشيا، أما إذا 

 بمغ، دخل في حكع الخجاؿ، كسا بيشا قبل قميل. 

 ف الغبلـ يشبغي أف يسشع مغ الجخػؿ عمى الشداء، متى؟ اآلية تقػؿ: ىشاؾ مػضػع أ

 ﴿ َأِو الصِّْفِل الَِّحيَغ َلْع َيْطَيُخوا َعَمى َعْػَراِت الشَِّداِء﴾

 [ 32] سػرة الشػر: 

ي أؼ الصفل إذا دخل عمى الشداء، وال يفخِّؽ أبجًا بيغ الحدشاء والجميسة، ال يعخؼ ما عشجىغ مغ فتشة، إذا كاف ف
 ىحا السدتػػ فيػ دوف سغ البمػغ، أما إذا بجأ يفخِّؽ فبل يشبغي أف يدسح لو بالجخػؿ عمى الشداء.

السذكمة أف مع تقجـ الحزارة السادية التي جاءتشا مغ الغخب، ومع ىحه األجيدة التي ال تخضي هللا عدَّ وجل، 
والتي تعخض فييا الشداء كاسيات عاريات، ىحه تشسِّي عشج الرغار السيل الجشدي، تشسيو في وقت مبكخ، لحلظ ما 

طشو بخيئًا، وىػ ليذ ببخؼء، وىػ يفيع كالكبار، يرح قبل مئة عاـ ال يرح اآلف، ىحا الصفل الرغيخ الرغيخ ت
إذًا الحكع اآلف: يجب أف يأخح مشحًى آخخ، أف األحكاـ تجور مع األزماف، ومع تغيخ البيئات والحاالت، والعياذ 
باهلل اآلف الػضع، البخامج الفشية، وأجيدة الميػ في البيػت، ىحا يدبب فتشًا كبيخة ججًا، حتى أف الرغيخ أصبح في 
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دراكو ليحه السػضػعات كالكبيخ، فمحلظ اإلنداف كمسا ابتعج عغ ىحه السمييات، وكمسا أزاليا مغ بيتو، كاف في إ
 بحبػحٍة، وفي شسأنيشٍة كبيخة، ألنو شيء فيو فداد ثابت. 

 حكع الجخػؿ عمى الشداء :

 الّشبي عميو الربلة والدبلـ في حجيٍث صحيح يقػؿ: 

ُخػَؿ َعمَ   ى الشَِّداِء َفَقاَؿ َرُجٌل ِمَغ اأَلْنَراِر: َيا َرُسػَؿ َّللَِّ َأَفَخَأْيَت اْلَحْسَػ؟ َقاَؿ: اْلَحْسُػ اْلَسْػُت (())ِإيَّاُكْع َوالجُّ

 ]البخارؼ عغ عقبة بغ عامخ [

أخصخ شيء القخيبات، بحكع االعتياد، والعبلقات 
االجتساعية، ىحه امخأة أخي، وىحه كشة عسي، ىحه 
الكمسات ىي يشطخ إلييا، ويتحادث معيا، ويتسمىَّ مغ 
محاسشيا، وقج يسازحيا، وقج يقع الذيء الخصيخ بحكع 
القخابة، والجخػؿ، والخخوج، والديارات، والُصسأنيشة 

ا كمُّو يشبغي أف يكػف في الداذجة مغ األىل، ىح
 حداب السؤمشيغ. 

 

أقػؿ لكع كبلمًا: إذا اكتذف الخجل في بيتو مذكمة خصيخة، بيغ ابشتو وبيغ شاب، أو بيغ ابشو وبيغ شابة، أؼ 
شيء ال يحتسل، ال تحتسل أعرابو ىحا الخبخ، والسفخط أولى بالخدارة، وإذا كاف ال يعمع فالسريبة أكبخ بكثيخ، 

، الحـد سػء الطغ، سػء الطغ عرسة، احتخس مغ الشاس مريبة كبيخة  ججًا، فمحلظ أخح االحتياط ىػ األحـد
بدػء الطغ، الذخع أقػػ، والتقػػ أقػػ، أؼ قزية مخالفة لمدشة ابتعج عشيا، ولػ بجوت أماـ الشاس الجيبلء 

 متعربًا، ومتدمتًا، لساذا قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 
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ُقػا َبْيَشُيْع ِفي اْلَسَزاِجِع َوِإَذا َأْنكَ ))ُمُخوا َأْبَشاَءُكْع  الِة ِلَدْبِع ِسِشيَغ َواْضِخُبػُىْع َعَمْيَيا ِلَعْذِخ ِسِشيَغ َوَفخِّ َح َأَحُجُكْع ِبالرَّ
ِتِو ِإَلى ُرْكبَ   َتْيِو ِمْغ َعْػَرِتِو ((َعْبَجُه َأْو َأِجيَخُه َفال َيْشُطَخفَّ ِإَلى َشْيٍء ِمْغ َعْػَرِتِو َفِإفَّ َما َأْسَفَل ِمْغ ُسخَّ

 ]أحسج عغ عسخو بغ شعيب[

 لكي ال يقع الفداد، فخقػا بيشيع في السزاجع، وماذا قاؿ هللا عدَّ وجل؟ 

 ﴿ ِلَيْدَتْأِذْنُكُع الَِّحيَغ َمَمَكْت َأْيَساُنُكْع َوالَِّحيَغ َلْع َيْبُمُغػا اْلُحُمَع ِمْشُكْع َثاَلَث َمخَّاٍت﴾

 [ 58] سػرة الشػر: 

 لساذا اإلذف؟ قاؿ: 

 )) إنيا أمي يا رسػؿ هللا أأ قاؿ: أتحب أف تخاىا ُعخيانة ((

 ] ورد في األثخ[

السػضػع فيو حخج قميبًل، والتفاصيل فيو محخجة، إال أف الحق ىكحا، أييسا أشج عارًا أف نخػض في ىحه 
يا فيحا أشج عارًا باإلنداف، أف السػضػعات أو أف نجيميا؟ أف نخػض فييا، ىحا ديغ شخع، مشيج، أما أف نجيم

يجيل حقيقيًة مريخيًة خصيخًة في حياتو، فمحلظ الكمسة الذييخة: التقػػ أقػػ، أقػػ لعبلقاتظ، أقػػ لسدتقبمظ، 
 أقػػ لصيارتظ، أقػػ لشداىاتظ، أقػػ لعفتظ، هللا عدَّ وجل قاؿ: 

﴾  ﴿ َذِلُكْع َأْشَيُخ ِلُقُمػِبُكْع َوُقُمػِبِيغَّ

 [53داب: ] سػرة األح

غس البرخ أشيخ، غس البرخ، الخمػة، مثبًل، التبحؿ، اآلف أكثخ الشاس عشجىع وىع أف ىحه أختي، ىحه أمي، 
، ال يجػز، أف تخاُىغَّ إال بسبلبذ  ىحه بشت أخي، ىحه بشت أختي، ىحه عستي، ىحه خالتي، ىحه مغ السحاـر

الرجر، والعُزج، وتحت الخكبة، ىحه ىي ثياب الخجمة، وثياب الخجمة كسا نزَّ عمييا الفقياء ثياٌب تدتخ 
الخجمة، أما إذا كاف ىشاؾ ثياب فييا تبحؿ، ولػ كاف أختظ، لػ كاف ابشتظ، ولػ كاف عستظ، ولػ كاف خالتظ، ولػ 
، لكغ نحغ عشجنا كمو يجػز، ىحا ال يجػز، الدوجة ليا  كاف والجتظ، ثياب التبحؿ ىحه ال يجػز أف يخاىا السحاـر
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ـر ليغ حكع، أما زوجة االبغ فبل يجػز الخمػة بيا، وزوجة األب ال يجػز الخمػة بيا، ىحا في الفقو حكع، والسحا
الحشفي، وفي حاشية ابغ عابجيغ، ال يجػز الخمػة بالريخة الذابة. وسسعت قررًا كثيخة عغ حاالٍت ُيشجػ ليا 

 الجبيغ، بيغ االبغ وزوجة األب، وبيغ األب وزوجة االبغ. 

 الخمػة بالشداء : االبتعاد عغ

، ال يجػز أف تشطخ إلييغ إال  الرشف الثالث، ال يجػز الخمػة بيغ، أوؿ صشف: حكع خاص، الدوجة، و السحاـر
 بثياب الخجمة، الثياب الستبحلة ال تجػز، الرشف الثالث: ال يجػز أف تخمػ بيغ، ىحا حكع الفقياء، والدفخ قالػا:

خمػة، الدفخ خمػة، وأؼ شيٍء نيى هللا عشو، ىشاؾ حاالٌت كثيخٌة ججًا، وهللا سسعتيا، وصمتشي، وما زادتشي إال 
إيسانًا بعطسة ىحا الذخع، إف كل مذكمة أساسيا مخالفة، وأجسل شيء بالحياة أف اإلنداف يعير عسخًا مجيجًا، ال 

جج قرة يدتحي أف يدسعيا، ال يػجج قرة ُيْرعق لػ يػجج عشجه ببيتو مذكمة أبجًا، ال يػجج انحخاؼ، ال يػ 
سسعيا، شيء صعب ججًا أف اإلنداف يكتذف بػقت متأخخ أف ىشاؾ خمبًل ببيتو، فيسا بيغ أوالده، فيسا بيغ أقاربو، 
ىحا الذيء أساسو التقريخ في تصبيق الذخع، كلُّ ىحه السذكبلت الخصيخة التي تُيجُّ اإلنداف ىجًا أساسيا تقريٌخ 

تصبيق الذخع، ألف الشطخة، الشطخة سيع مدسـػ مغ سياـ إبميذ، شبعًا عشجؾ الشاضخ والسشطػر، أحيانًا الخصأ  في
مغ الشاضخ، وأحيانًا الخصأ مغ السشطػر، لػ أف السشطػر كاف متدتخًا، لػ أنو كاف ممتدمًا، لػ أنو شبَّق الدشة، لسا 

 فتشة الكبيخة. حجث شيء، مخالفة السشطػر وضعف الشاضخ سببت ىحه ال

إذًا السػضػع بذكل مجسل، عػرة الخجل بالشدبة إلى الخجل، ومغ الخجاؿ مغ كاف شابًا بمغ الحمع، ما بيغ الدخة 
إلى الخكبة، والخكبة مغ العػرة، أما إذا كاف ىشاؾ فتشة فبل يجػز، ما أبيح مغ ِقَبل الفقياء، كّل أحكاـ الفقياء عشج 

يشبغي أف ندسح. أحيانًا، يقػؿ لظ: أخ وأختو، لكغ لػ شعخ األب أف ىحا االبغ لو أمغ الفتشة، فإف لع تؤمغ فبل 
نطخات غيخ شبيعية، ودخل عمى أختو في غخفتيا مخَّات عجيجة، إذا شعخ األب أو األـ شعخت فيحا صار حكسًا 

ادييغ. شبعًا آخخ، ىشاؾ حكع آخخ، ىحه األحكاـ عشج أمغ الفتشة، عشج األشخاص األسػياء، عشج األشخاص الع
هللا عدَّ وجل مشح األشخاص جسااًل، أما إذا رأيت شابًا وجيو صبػح وكأنو ابشظ، وىحا شيء تعخفو أنت، عادؼ، 
وضع شبيعي، معشى ذلظ أنت مع األسػياء، مع الصبيعيغ، مع مغ تشصبق عمييع أحكاـ الذخع، أما إذا كاف مع 

صيخة ججًا، عشجئٍح حتى لػ كاف شابًا، ىػ عػرٌة مغ فخقو إلى الشطخة تحخيظ لمقمب، أو رغبة بالسذ، فيحه فتشة خ
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قجمو، كسا قاؿ العمساء، الذاب الػسيع إف لع تؤمغ الفتشة عػرٌة مغ فخقو إلى قجمو، أصبح عػرة كالسخأة تسامًا، أما 
 إذا كاف اإلنداف سػيًا والػضع شبيعيًا وما شعخ بذيء، فيحا وضع أيزًا شبيعي. 

بق ىحه األحكاـ شعخ بسا يدسى بالُصيخ، شعخ بالعفة، وضسغ أف حجثًا خصيخًا لع يقع في بيتو، واإلنداف كمَّسا ش
 وضسغ أف ىحا البيت نطيف بكلِّ ما في الكمسة مغ معشى فأرجػ هللا جلَّ جبللو أف نشتفع بيحه األحكاـ. 

 غس البرخ عغ الشداء :

: أعسل في محل لب يع السخشبات، والسحل يعجُّ بالشداء ولكششي أبيعيغ، وال وردتشي أوراؽ: يقػؿ أحج األخػة األكاـر
 أنطخ إلييغ، ومعمسي يشبيشي، ويصمب إلي أف أنطخ إلييغ، فيل في وضعي ىحا خصأ؟ ىحا ىػ عيغ الرػاب: 

 ﴿ َكالَّ اَل ُتِصْعُو َواْسُجْج َواْقَتِخْب ﴾

 [29] سػرة العمق :

ىكحا قاؿ هللا عدَّ وجل، شبعًا غس البرخ عغ الشداء أثشاء العسل ىحا عسل عطيع، وىحا فيو جيج كبيخ، وىحا 
 الحؼ قاؿ عشو الشبي عميو الربلة والدبلـ: 

 )) القابس عمى ديشو كالقابس عمى الجسخ أجخه كأجخ سبعيغ ((

 ]التخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو[

 مخأٍة أجشبيٍة إال عػَّضظ هللا سعادًة ولحًة تجج حبلوتيا في قمبظ إلى يـػ تمقاه.. لكغ ما مغ غس برٍخ عغ ا

ُمػِميَغ *َفَسِغ اْبَتَغى َوَراء ﴿ َوالَِّحيَغ ُىْع ِلُفُخوِجِيْع َحاِفُطػَف * ِإالَّ َعَمى َأْزَواِجِيْع أْو َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإنَُّيْع َغْيُخ مَ 
 َذِلَظ ﴾

 [ 32-19السعارج: ] سػرة 
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 أؼ شيٍء خبلؼ الحؼ ذكخ دخل في وراء ذلظ: 

 ﴿ َفُأوَلِئَظ ُىُع اْلَعاُدوَف ﴾

 [ 32] سػرة السعارج: 

 فالحؼ سألشي ىحا الدؤاؿ، جاءه الجػاب: 

 ﴿ َفَسِغ اْبَتَغى َوَراَء َذِلَظ َفُأوَلِئَظ ُىُع اْلَعاُدوَف ﴾

 [ 32] سػرة السعارج: 

ال بجَّ ليا مغ ثياب شػيمة، وشبعًا مدسػح، إنداف عشجه ابغ، ال يأخح لو بشصااًل قريخًا،  تصبيق عسمي: الخياضة،
يأخح لو بجلة رياضة، بالسجرسة ىحه ىي الدشة، الدباحة، تحتاج إلى بشصاؿ شػيل، بالحساـ ال يشبغي أف نجسع 

أسًا، أثشاء خمع الثياب، كل إنداف األوالد بالحساـ دفعًة واحجة، ىحا خبلؼ الدشة، أنتع خحوا تصبيقات ألنفدكع ر 
بسفخده يخمع ثيابو، يخمع االبغ أماـ أبيو، واألب أماـ ابشو ال يجػز، عمِّع األوالد أف ىحا الذيء مسشػع، خمع 
الثياب، الحساـ، الدباحة، الخياضة، ىحه كمُّيا يجب أف تصبق، أنت ومغ حػلظ، ومغ يمػذ بظ، ومغ تميو، ومغ 

 تتػلى أمخه.

  رب العالسيغ والحسج 
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 ( : عػرة الخجل بالشدبة لمسخأة 5 - 3الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

دمحم، الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ماعمستشا، الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا 
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

حستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخ 
 الرالحيغ.

 شيػتا البصغ و الفخج :

أييا األخػة السؤمشػف... بجأنا في الجرس الساضي، بسػضػع العػرة في اإلسبلـ، وقج قجمت لمسػضػع بسقجمٍة 
ميسٍة ججًا، ألنيا ُتمقي ضػءًا عمى ذلظ السػضػع، ُأحب في ىحا الجرس أف ُأشيخ إلييا، وأف ُأقجـ مقجمًة ثانية، 

 ػءًا إف شاء هللا كاشفًا عمى ذلظ السػضػع الحداس. ُتمقي ض

أواًل: هللا جلَّ جبللو، أودع في اإلنداف شيػتيغ، أو شيػاٍت كثيخة، لكغ أبخز ىحه الذيػات شيػة البصغ، وشيػة 
 الفخج.

شيػة البصغ مغ أجل الحفاظ عمى وجػد اإلنداف، 
وشيػة الفخج مغ أجل الحفاظ عمى نػعو، وىشاؾ 

 خػ ال مجاؿ إلى ذكخىا في ىحا الجرس.حاجاٌت ُأخ
خالُقشا وربشا نطَّع لشا نطامًا، شخَّع لشا شخعًا، وضع لشا 
مشيجًا، شيػة البصغ تختمُف عغ شيػة الفخج، شيػة 
البصغ ىشاؾ مشبيات نػبية، ميسا كشت مذغػاًل، ميسا 
كشت غارقًا في عسمظ، ُتحّذ بالجػع ، تحذ أف 

نو ال بّج مغ أف تأكل، السعجة قج فخغت مغ الصعاـ، وأ
ولػال اإلحداس بالجػع ليمظ الشاس، أؼ الديارة يػجج بيا عجادات، لػ أف اإلنداف غافل عغ العجادات، وارتفعت 
الحخارة إلى أعمى درجة، يحتخؽ الُسحخؾ، وُيكمفظ العسل مبمغًا كبيخًا ججًا، اآلف يػجج عجادات سسعية، لػ أف ىشاؾ 
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حا التشبيو الدسعي ىشاؾ التشبيو الرػتي، لكغ اإلحداس بالجػع ما شبيعتو؟ يا تخػ ضجيجًا كبيخًا ولع تشتبو لي
عجاد مخئي أـ سسعي؟ ُتحذ أف كل كيانظ يحتاج إلى الصعاـ، فالحاجة إلى الصعاـ أكَّجىا هللا عد وجل 

 باإلحداس بالجػع.

لكغ شيػة الجشذ ليا شبيعٌة ُأخخػ، ليذ ىشاؾ مشبيات دورية، مشبيات كميا خارجية، الجػع السشبِّو داخمي، 
واألشباء يعخفػف آلية الجػع، ىشاؾ مخكد في الجماغ ُيشبو والسخكد في الجماغ ُيعصي أمخًا لمعرارات في السعجة 

ػة الجشذ ليذ ليا ُمشبو دورؼ، مشبييا خارجي، فتفخز، وىشاؾ أبحاث دقيقة وعسيقة في مػضػع الجػع، ولكغ شي
فإذا شبق السجتسع الذخع اإلليي، وشبق السشيج الخباني، وشبق القخآف الكخيع، فاإلنداف ال ُيحذُّ بيحه الحاجة، إال 

 إذا ُنبو، دعػنا قميبًل مغ شيػة الجشذ ولشعج إلى شيػة البصغ. 

 رخ :الحكسة مغ أمخ الشداء بالتدتخ و الخجاؿ بغس الب

اإلنداف يحتاج باليـػ إلى ثبلث وجبات، أو وجبتيغ، 
لػ فػضشا في مجخل البشاء ىشاؾ شعاـ نفيذ، 
بالسرعج يػجج شعاـ، بغخفة الزيػؼ يػجج شعاـ، 
بالسكتب يػجج شعاـ، بالديارة يػجج شعاـ، والصعاـ 
نفيذ، والذيػة مػجػدة، اإلنداف يقتل نفدو، أصبح 

ىحا الُسثيخ اآلخخ، حيشسا  ىشاؾ ُمثيخات مدتسخة، لػ أف
فًة، حيشسا ُتبخز مفاتشيا لمشاس، ىحه  تخخج السخأة متكذِّ
كميا إثارات مدتسخة، فيحه اإلثارات السدتسخة تدبب 
 لئلنداف يقطة كسا قيل: الفتشة نائسة لعغ هللا مغ أيقطيا. 

، والتذخيعات الشبػية، بأمخ الشداء وكحلظ ىحه الذيػة نائسٌة، لعغ هللا مغ أيقطيا، مغ ىشا جاءت األوامخ اإلليية
بالتدتخ، وأمخ الخجاؿ بغس البرخ، أنتع لػ عذتع في مجتسع ُحجبت فيو الشداء كسا أراد هللا عّد وجل، وغّس 

 فيو الخجاؿ أبرارىع تسامًا عسا حـخ هللا لعاش اإلنداف بدبلـٍ مع نفدو أيسا سبلـ.
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بغس البرخ، وحيشا تجج في القخآف الكخيع آياٍت تأمخ الشداء  إذًا حيشسا تجج في القخآف الكخيع آياٍت تأُمخنا
بالتدتخ، ىحه اآليات ما كاف هللا عد وجل لُيذخع في مػضػٍع إال إذا كاف ذا خصػرٍة بالغة، لػ أف محصة وقػد، 
 أرادت أف تزع إعبلنًا واحجًا، تختار مغ بيغ ألف إعبلف أخصخ اإلعبلنات، تأمخ بعجـ التجخيغ، لئبل يذتعل

 الػقػد، وكحلظ إذا ذكخ هللا عد وجل في القخآف الكخيع أمخًا أو نييًا فيحا شيٌء مريخؼ.

بالسشاسبة هللا عّد وجل أمخ بأشياء، ونيى عغ أشياء، 
وسكت عغ أشياء، ولػ دققت الشطخ في الحؼ أمخ، 
أو في الحؼ نيى، أو في الحؼ سكت، لػججت أف 
بعجىا ىشاؾ حكسًة ما بعجىا حكسة، ومػعطًة ما 

مػعطة، حيشسا أمخ بأشياء وسكت عغ أشياء ألنو 
كسا تعمسػف أساس سعادة الخجل بيتو وعسمو، فإذا 
كاف في بيتو سعيجًا، كاف إنتاجو في السجتسع وفيخًا، 
مكاف االستقخار، مكاف الُدكشى، مكاف الخاحة، فمػ 

تجاىات، فمحلظ ىشاؾ أوامخ كثيخة في كاف ىشاؾ تذػير أو تصمُّع إلى غيخ الدوجة، إشبلؽ البرخ ُيدبب ىحه اال
 القخآف وفي الدشة تأمخ الشداء بالتدتخ، و تأمخ الخجاؿ بغس األبرار، وقج عمل هللا جلَّ جبللو، ذلظ فقاؿ: 

﴾  ﴿ َذِلُكْع َأْشَيُخ ِلُقُمػِبُكْع َوُقُمػِبِيغَّ

 [53] سػرة األحداب: 

 مغ غّس برخه عاش في سالـ مع نفدو :

وكسا ُقمت لكع: الذيػة الثانية التي نحغ برجدىا مشبياتيا كميا خارجية، فمػ عذشا في مجتسٍع مدمٍع حقيقًة، مصبق 
لذخع هللا عّد وجل، لعذشا حياًة ُأخخػ، أكثخ ىجوءًا، وأكثخ استقخارًا، وأكثخ شسأنيشًة، ولكغ إذا كاف الصخؼ اآلخخ 

ل، فعميشا نحغ الصخؼ الثاني أف نغس األبرار وىحا ىػ الحؼ يحسيشا وىع الشداء، لدغ متقيجاٍت بأمخ هللا عّد وج
 مغ فتشة الشداء، وكسا تعمسػف: 
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اد وما ىػ بذيء مغ ُفُخػخو بأوثق لريجه في  اد َحرَّ )) اتقػا الجنيا واتقػا الشداء فإف إبميذ َشالَّع َرصَّ
 األتقياء مغ فخػخو في الشداء ((

 ]الجيمسي عغ معاذ[

 و: 

 لجنيا واتقػا الشداء فإف أوؿ فتشة بشي إسخائيل كانت مغ الشداء(())اتقػا ا

 ] مدمع عغ أبي سعيج[

 وفي حجيٍث آخخ: يقػؿ الشبّي عميو الربلة والدبلـ : 

 ))الشداء حبائل الذيصاف((

 ] أحسج عغ أبي الجرداء[

الة، واإلنداف يؤتى أحيانًا مغ حبو لمساؿ أو حبو لمشداء، ُييمكو حب الساؿ،  أؼ مريجة بيج الذيصاف، لكغ فعَّ
وُييمكو حبو لمشداء، وحيشسا ُيغادر اإلنداف الجنيا، ويجج أنو مغ أجل امخأٍة ضيَّع سعادتو األبجية، عشجئٍح ىي خدارٌة 

 ما بعجىا خدارة.

و ىشاؾ شيٌء آخخ ُأحب أف أؤكجه لكع، أنو ليذ في اإلسبلـ حخماف، وأنا أعشي ما أقػؿ أؼ ما كاف هللا عد وجل 
يػدع في اإلنداف شيػًة ثع يسشعو مغ مسارستيا، لكغ أودع فيو شيػًة، ونطسيا لو، فتح لو قشػاٍت نطيفة، أؼ بيغ ل

الدواج، بيغ الِشكاح، وبيغ الِدفاح مدافات شاسعة ججًا، ىشا الصسأنيشة، وىشا االستقخار، وىشا الػلج، وىشا الذعػر 
ُسقجسة تأتي مغ الدواج؛ وجسيع السذاعخ السشحصة، واالختبلؿ، بالصيارة، وىشا الذعػر بالشطافة، كل السذاعخ ال

 والذعػر بالحنب، والذعػر بالشقز، والحجاب عغ هللا عد وجل يأتي مغ مخالفة مشيج هللا عد وجل. 
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إذًا حيشسا نجج في القخآف الكخيع، وفي الدشة الشبػية 
الُسصيخة، أمخًا، أو نييًا فيحه مػضػعاٌت مريخية 
خصيخٌة ججًا، فالشطخة قج تتبعيا نطخة، والشطخة قج تتبعيا 
حخكة، والحخكة تشتيي بالفاحذة، والفخؽ قج يقػؿ 
أحجىع: إف هللا جسيٌل يحب الجساؿ، ىحا كبلـ 

ل يتجمَّى عمى بعس األشياء صحيح، هللا عد وج
باسع الجسيل، فيسشحو جسااًل ما بعجه جساؿ، لكغ 
جساؿ األشياء شيء، وجساؿ السخأة شيٌء آخخ، جساؿ 

األشياء، أؼ اإلنداف يكتفي بالشطخ، وردة جسيمة، جبل أخزخ، ساحل جسيل، حجيقة ُمشدقة، ىحه اإلنداف إذا 
لحؼ ىػ مػضػع درسشا، اإلنداف أودع فيو شيػة ُتحّخكو، ال تبقيو نطخ إلييا يكتفي بالشطخ، لكغ الصخؼ اآلخخ، ا

عمى مدتػػ الشطخ، فكل الكػارث الكبيخة مبجأىا مغ الشطخ، ومعطع الشار مغ مدترغخ الذخِر، ىحه مػضػعات 
 دقيقة. 

، فاألمخ خصيخ، ىحه أوؿ فكخة، الفكخة الثانية شيػة الجشذ تختمف عغ شيػ  ة البصغ، أؼ ما داـ هللا عد وجل حـخ
بأف ُمثيخىا خارجي، وليذ داخميًا، فإذا اإلنداف امتشع، غس برخه، والسخأة تدتخت، عاش اإلنداف في سبلـ مع 
نفدو، والجليل: عشجما يكػف اإلنداف مذغػاًل في مػضػع خصيخ، يشدى ىحا السػضػع ُكميًا، أما الجػع فبل يشداه، 

 حياتظ. ىشاؾ حافد نػبي، حفاضًا عمى وجػدؾ وعمى ِقػاـ 

 العمع أمانة فالبج مغ تبميغ األمانة إلى أىميا :

بجأنا في الجرس الساضي بعػرة الخجل بالشدبة إلى الخجل، وكشت قج شعخت بحخٍج شجيج في معالجة ىحه 
السػضػعات، بعج الجرس سألت بعس األخػة الكخاـ عغ انصباعيع حػؿ ىحا السػضػع، فُأناٌس كثيخوف شجعػني 

نا أنصمق مغ فكخة ىػ أف مغ العار أف يخػض اإلنداف في مػضػعات أؼ األولى أال يخػض عمى متابعتو، وأ
بيا، لكغ مغ العار األشج أف يجيل ىحه السػضػعات، خػضيا ُيحخج الُستكمع والدامع، لكغ أف نبقى في جيٍل 

 ة إلى أىميا. شجيج، وأف نخالف شخع هللا عد وجل، دوف أف نجرؼ، فالعمع أمانة، فبلبج مغ إببلغ األمان
فصبيعة حياتشا، في السدابح، عمى شػاشئ البحار، في الحسامات أحيانًا، في الصخقات، في أثشاء التجريبات 
الخياضية، قج تتكذف العػرات، وكسا قمت قبل قميل: الشطخ إلى عػرة الخجل، أو إلى عػرة السخأة، قج يكػف حافدًا 
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، فكأف الذخع تسامًا كسا قمت في الجرس الساضي، كيف أنظ إذا إلى ميل الشفذ إلى شيء ال يخضي هللا عد وجل
ر، ورأيت لػحًة ُكتب عمييا: حقل ألغاـ، مسشػع التجاوز، كيف أنظ تذعخ  سخت في حقل ألغاـ، ال سسح هللا وال قجَّ
 وأنت في أعمى درجات الػعي أف ىحه المػحة وضعت ضسانًا لدبلمتظ، ولع تػضع قيجًا لحخيتظ.

اىل يتػىع، يا أخي الجيغ صعب، الجيغ كمو قيػد، ىحه حخاـ، وىحا ال يجػز، وىحه تغزب هللا عد فأحيانًا الج
 وجل، أنا مغ غيخ ديغ أريح لي، حخ شميق، أفعل ما أشاء، أتصمع إلى مغ أشاء، أذىب إلى حيث أشاء. 

 اليجى و االستقامة يخفعاف صاحبيسا إلى العمياء :

 ، ال تشدػا أف هللا عد وجل في آياٍت كثيخة قاؿ: اإلنداف حيشسا يتفمَّت مغ السشيج

 ﴿ ُأوَلِئَظ َعَمى ُىًجى ِمْغ َربِِّيْع ﴾

 [5] سػرة البقخة: 

أجسل ما في اآلية، كمسة عمى، عمى تفيج االستعبلء، أؼ أف السيتجؼ فػؽ الُيجػ، أو أف اليجػ رفع السيتجؼ، ال 
 يداؿ اليجػ، والسشيج، واالستقامة، وتصبيق األمخ وتخؾ الشيي، يخفع صاحبو إلى أف يبمغ بو العمياء: 

 ﴿ ُأوَلِئَظ َعَمى ُىًجى ِمْغ َربِِّيْع ﴾

 [5] سػرة البقخة: 

 كغ الفاسق، أو الزبلؿ: ل

 ﴿ ُأوَلِئَظ ِفي َضاَلٍؿ ُمِبيٍغ ﴾

 [31] سػرة األحقاؼ: 
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لساذا قاؿ هللا في؟ الزبلؿ مغ شأنو أف ُيقيجؾ، 
واليجػ مغ شأنو أف يخفعظ وعمى خبلؼ ما تتػىع، 
مع أف اليجػ كمو قيػد لكشو يخفعظ، مع أف الزبلؿ 

 كمو تفمُّت لكشو يقيُّجؾ.

حب أف يعسل معسل غداالت أحجث فخضًا لػ إنداف أ
نػع، واجو صعػبة في شخاء الكسبيػتخ، الحؼ يحخكيا 
تحخيكًا مبخمجًا، ىحا صعب وغاؿ، فمغاه، لغى 
الكسبيػتخ، جياز التدخيغ لغاه، صعػبة لغاىا، جياز الجوراف لغاه، كمسا واجو صعػبة ألغاىا، أصبحت تشكة 

غ ألفًا، أصبح ثسشيا خسذ ليخات، أؼ اإلنداف إذا لع يػاجو غديل، ليذ ليا قيسة، كاف ثسشيا اثشيغ وثبلثي
 الرعػبة أصبح ليذ لو قيسة، الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 )) َأال ِإفَّ َعَسَل اْلَجشَِّة َحْدٌف ِبَخْبَػٍة ، ...((

 ] أحسج عغ ابغ عبَّاس [

ِه َىَكَحا َفَأْوَمَأ َأُبػ َعْبِج )) َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َقاَؿ َخَخَج َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع ِإَلى اْلَسْدِجِج َوُىَػ َيُقػُؿ ِبَيجِ 
ُ ِمغْ  ْحَسِغ ِبَيِجِه ِإَلى اأَلْرِض َمْغ َأْنَطَخ ُمْعِدًخا َأْو َوَضَع َلُو َوَقاُه َّللَّ َفْيِح َجَيشََّع َأال ِإفَّ َعَسَل اْلَجشَِّة َحْدٌف ِبَخْبَػٍة  الخَّ

ِعيُج َمْغ ُوِقَي اْلِفَتَغ َوَما ِمْغ َجْخَعٍة َأَحبُّ ِإَليَّ مِ  ْغ َجْخَعِة َغْيٍع َيْكِطُسَيا َثالًثا َأال ِإفَّ َعَسَل الشَّاِر َسْيٌل ِبَدْيَػٍة َوالدَّ
ُ َجْػَفُو ِإيَساًنا (( َعْبٌج َما َكَطَسَيا َعْبٌج َّللَِّ    ِإال َمأَل َّللَّ

 ]أحسج َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس [

أؼ يػجج جيج، بيت جسيل ججًا، لكغ في رأس تمة، والصخيق إليو صاعج، وقج يكػف متعخِّجًا، وقج يكػف فيو تخاب، 
وإف عسل الشار،  وقج يكػف فيو أكسات، وقج يكػف فيو عقبات، لكغ فػؽ يػجج قرخ ُمشيف، فيو ما لحَّ وشاب،

يذبو شخيقًا مشحجرًا، معبجًا، تحف بو األشجار، واألزىار، لكغ يشتيي بحفخة ما ليا مغ قخار، دائسًا العاقل يشطخ 
 إلى الشتيجة.
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اآلف الشاس، إنداف راكب دراجة، ال يػجج فييا 
محخؾ، بقػة عزبلتو، واجو شخيقيغ، شخيق نازؿ، 
ة وشخيق صاعج، بحدب شبيعتو، بحدب شبيع
الجراجة، وفييا جيج، أريح شيء الشدوؿ، والصخيق 
الشازؿ معبج، وحػلو أشجار، ويػجج أزىار، وفيو 
مشاضخ جسيمة، لكغ لػ أف ىحا الصخيق يشتيي بحفخٍة 
سحيقٍة ما ليا مغ قخار، فييا وحػٌش جائعة، تشتطخؾ؛ 
الصخيق الثاني، تخابي، وفيو صعػبات، وفيو أكسات، 

أصعب شيء عشج راكب الجراجة الرعػد، فأيغ العقل؟ العقل أف تجع الصخيَق الشازلة، وفيو صخػر، وتعخفػف أف 
السخيحة، وأف تدمظ الصخيق الراعجة الستعبة، ألف الصخيَق الراعجَة الستعبة تشتيي بقرٍخ ُمشيف، والصخيق الشازؿ 

 السخيح يشتيي بحفخٍة ما ليا مغ قخار، ىكحا قاؿ عميو الربلة والدبلـ، قاؿ: 

َيَػاِت ((َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ َقاؿ َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع ُحفَِّت اْلَجشَُّة ِباْلَسَكاِرِه َوُحفَّ ))   ِت الشَّاُر ِبالذَّ

 ]مدمع َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[

 الشَّاِر َسْيٌل ِبَدْيَػٍة (( )) َأال ِإفَّ َعَسَل اْلَجشَِّة َحْدٌف ِبَخْبَػٍة ، ...ِإفَّ َعَسلَ 

 ] أحسج عغ ابغ عبَّاس [

أيغ شخيق جيشع؟ شخيق جيشع مػجػد، تفمُّت مغ أؼ قيج، انطخ إلى ما تذاء كمسا رأيت امخأًة انطخ إلييا، كمسا 
رأيت شعامًا كْمو، حبلؿ أو حخاـ، كمسا ُدعيت إلى مكاف جسيل، اذىب إليو، اختبلط ببل اختبلط، فحخكة شميقة، 
ونطخ شميق، وسساع شميق، سساع، ونطخ، وأكل، وشعاـ، وشخاب، واختبلط، وىػ قج تكػف روحو مخحة، كمسا 

 رأػ امخأًة مازحيا، وأدار معيا حجيثًا، ىحا عسل جيشع. 

 ))...ِإفَّ َعَسَل الشَّاِر َسْيٌل ِبَدْيَػٍة ((

 ] أحسج عغ ابغ عبَّاس [
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 الّتكميف و الّصبع :

تكميفًا؟ ألنو ذو كمفٍة، يكمف لساذا سسي التكميف 
جيجًا، اإلنداف جدسو يتسشى أف يختاح في الفخاش، 
أمخؾ هللا بربلة الفجخ، شبيعة الجدع، شبيعة الذيػة 
التي أودعيا هللا في اإلنداف تجفعو إلى أف يشطخ، إلى 
محاسِغ امخأة تسذي في الصخيق، لكغ التكميف يأمخه 

 بغس البرخ.

 
هللا في اإلنداف تجفعو إلى أف يأخح، لكغ التكميف أمخه أف يعصي، التكميف عصاء، الصبع  شيػة الساؿ التي أودعيا

، التكميف استيقاظ، إذًا التكميف ذو  أخح، التكميف نطخ، التكميف غس برخ، الصبع إشبلؽ برخ، الصبع نـػ
 حتاج إلى جيج.كمفة، أؼ أحجنا يجب أف يػشِّغ نفدو عمى أف بمػغ الجشة، وبمػغ السدتػيات الخفيعة، ي

اآلف ال تبتعج، حتى اإلنداف يجمذ في عيادة فخسة ججًا، ويحزخ لعشجه مخيس، يبالغ في تعطيسو، يا دكتػر، 
تجج السخيس يبالغ في احتخاـ الصبيب، وحتى يتحخؾ الصبيب حخكتيغ، يفحز لو ضغصو، يدسع دقات قمبو، 

ء بحسل الحاجات، يأخح مئة يعسل لو تخصيصًا، يأخح ألفي ليخة، إنداف آخخ يذتغل مغ الرباح إلى السدا
وخسديغ ليخة، إذًا ىحا الصبيب حتى قعج في العيادة، والشاس أقبمػا عميو، ويجخل عميو كل دقيقتيغ مخيزًا، أو كل 
ثبلث دقائق، أو كل خسذ دقائق، يأخح ألف ليخة، بيغ إيكػا، بيغ تخصيط، يجسعيع يربحػف ألف ليخة، معشى 

لى مدتػػ مخيح، الخاحة تتصمب الجيج، وكل إنداف يترػر أنو سيرل إلى ذلظ اإلنداف عشجما يخيج أف يرل إ
 مدتػػ مخيح مغ دوف جيج يكػف أحسقًا، أما ربشا عد وجل فعادؿ. 

 شمب الجشة مغ دوف عسٍل ذنٌب مغ الحنػب :

الشاس،  ىحه الجشة، أؼ مغ الدحاجة، مغ الغباء، مغ ضيق األُفق، تطشيا شيئًا سيبًل، ىحه التمبدة التي يقػليا
انتيى كل شيء، بيتو كمو غيخ إسبلمي، يعسل مػلجًا، يجعػ عجدًا مغ العمساء ليمقػا كمسات، يحذ نفدو أصبح 
مغ أىل الجشة، لكغ أنت الجخل لو مذكمة، الجخل فيو شبية، والعبلقات فييا شبية، والدمػؾ فيو شبية، و البشات 
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قاؿ لظ: بارؾ هللا فيظ يا فبلف، انتيت السذكمة ؟ لػ أخحت ليع شبية، فإذا دعػت إندانًا لو مكانتو الجيشية، و 
 كبلمًا مغ فع رسػؿ هللا، ما انتيت السذكمة، ىشاؾ عجؿ.

لحلظ شمب الجشة مغ دوف عسٍل ذنٌب مغ الحنػب، اآلف اإلنداف ىل يدتصيع أف يجخل عمى أضخع بائع سجاد، 
، أشمعشي عمى الثانية، الثالثة، الخابعة، ومػضػع عمى األرض أكثخ مغ خسديغ سجادة، يقػؿ لو: أرني ىحه

الخامدة، كع ثسشيا؟ قاؿ لو: ثسانػف ألفًا، قاؿ لو: يػجج معي ألف ليخة، ىل يجعمو البائع يخخج بدبلـ مغ عشجه؟ 
 ألنظ أنت احتقختو، تصمب الجشة بخكعتيغ وانتيى األمخ، الشاس اآلف بيحا الذكل، هللا عد وجل: 

 ُيْتَخُكػا َأْف َيُقػُلػا َآَمشَّا َوُىْع اَل ُيْفَتُشػَف ﴾ ﴿ َأَحِدَب الشَّاُس َأفْ 

 [1] سػرة العشكبػت : 

 يجب أف تػشِّغ نفدظ عمى االمتحاف. 

 السخاحل التي يسخ بيا السؤمغ :

ذكخت مغ درسيغ أو ثبلثة أف السؤمغ يسخ بثبلث مخاحل، مخحمة التأديب، ومخحمة االمتحاف، ومخحمة اإلكخاـ، 
مخحمة اإلكخاـ حتى يسخ بسخحمة التأديب، ومخحمة االمتحاف، لكغ كمسا استجاب بدخعة يقرخ ولغ يرل إلى 

السدافة، إذا استجاب بدخعة، فيع عمى هللا بدخعة، حمت مذاكمو، أصبح في فيع مباشخ، أف هللا أعصاني ىحه 
بعجىا حكسة، عجالٌة ما بعجىا مقابل ىحه، ىحه عاقبشي بيا مقابل ىحه، حيشسا تخػ أف أفعاؿ هللا عد وجل حكسٌة ما 

 عجالة، ترل إلى ما تخيج.

أنا مغ يػميغ كشت ذاىبًا إلى عسمي، أخ كخيع دعاني أف أركب سيارتو وأصخ عمّي، ركبت معو، سألتو متى 
اشتخيت ىحه الديارة؟ قاؿ لي: ليحه الديارة قرة يا أستاذ، ىحه ثسشيا كاف في الجرج، مػضػع في الجرج، مجة 

قاؿ لي أواًل: كمسا أىع ألضع السبمغ في السرخؼ أخاؼ أقػؿ: ىحا حخاـ،  -ودخل إلى بيتشا حخاميخسذ سشػات، 
في غيابشا، لع يتخؾ درجًا إال وخمعو، لع يتخؾ ديػانًا إال ورفع فخاشو، إال ىحا  -أمتشع، وضعتو في درج شاولة

هللا، هللا أراه آية مغ آياتو، كل شيء  الجرج لع يقتخب مشو، أنا بعجما ندلت قمت: سبحاف هللا، ورعو وخػفو مغ
 يحجث فيو حكسة ما بعجىا حكسة. 
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 نتائج االختالط :

اآلف بحدب مػضػعشا، لػ إنداف غس برخه عغ 
محاـر هللا، أال يذعخ بدعادة زوجية؟ أنا أقػؿ لكع: 
وهللا يا إخػاف كل مغ أشمق برخه في الحخاـ دفع 

حه السػدة، الثسغ باىطًا في بيتو قبل كل شيء، أؼ ى
وىحا التخاحع، وىحه الدكيشة، وىحا الشجاح الدوجي، 
ىحا يتبلشى، لحلظ أكاد أقػؿ: إف بيغ الصاعة وبيغ 
نتائجيا عبلقًة عمسية، أؼ عبلقة سبٍب بشتيجة، ىشاؾ 
أفكار كثيخة خصخت في بالي وأنا في الصخيق إليكع 

أمخ هللا بغس البرخ؟ ألنو إلو خالق الكػف،  في زحسة الديخ، لكغ بعزيا ذىب مغ ذىشي، لكغ السػضػع لساذا
 ىػ الخبيخ، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َواَل ُيَشبُِّئَظ ِمْثُل َخِبيٍخ ﴾

 [ 29] سػرة فاشخ: 

ولساذا أمخ السخأة أف تتدتخ؟ مغ عشج الخبيخ، تػجيو الخبيخ، فاإلنداف ال يدتييغ، ماذا حجث؟ لع نأكميا مثبًل، 
تجج أىل الجنيا يخففػف مغ وقع السعرية، ما عسمشا شيئًا، ال سخقشا، وال قتمشا، وال شخبشا خسخًا، جمدشا مع بعزشا، 

 ما الحؼ حجث؟ 

، ثبلث، أربع، خسذ، االختبلط انتيى بالصبلؽ، ُأسختاف ذىبتا إلى الداحل، أنا قمت لكع سابقًا: سسعت قرتيغ
في الريف، وجمدػا في شالييات عمى البحخ ثع عادا إلى الذاـ، أوؿ ُأسخة شمَّق الدوج امخأتو، ولو مشيا سبعة 

 أوالد، وتدوج امخأة صجيقو، وليا أوالد، ترػر سبعة أوالد ُأميع مصمقة، ىحه آثار االختبلط. 
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دائسًا كمسا وججت مذكمًة اجتساعيًة، مأساًة اجتساعية، افعل كسا يفعل ضباط األمغ الجشائي، يقػؿ لظ: ابحث عغ 
السخأة، بكل جخيسة يقػؿ لظ: ابحث عغ السخأة، أنا سػؼ أعسل تعجيبًل شفيفًا، ابحث عغ السعرية، أيشسا تجج 

 شبقتو ال يػجج مذكمة، أؼ هللا عد وجل خبيخ. مذكمة، ابحث عغ السعرية، مشيج هللا عد وجل دقيق، إذا 

اإلنداف أحيانًا في الببلد التي فييا معامل سيارات، فييا مخاكد صيانة رفيعة السدتػػ، فييا صيانة دورية، تجج 
 الديارات تطل ججيجة، أحيانًا يفحرػف الجوالب، مسشػع تجخل البمج نيائيًا إذا جفت الجواليب، ىشا عشجنا تقػؿ: 

شجنا دوالب ججيج، ىحا قج يشفجخ في الصخيق، إذا شبقت كل السقاييذ العالسية، في أمػر الديارة، تطل نحغ ع
الديارة ججيجة، أما إذا كاف ىشاؾ تقريخ، ىحا دوالب قجيع، والديت لع نزعو في مكانو، والبصارية نديشا أف نزع 

يارة ليا نطاـ، ليا تعميسات دورية وتعميسات ليا الساء، تفاجئظ وتقصعظ في الصخيق، تعسل لظ مذاكل ججيجة، الد
صيانية، وتعميسات لػ شبقتيا تقصف ثسارىا يانعة، تعير معظ عسخًا شػيبًل وتخجمظ، فكيف اإلنداف لػ شبق 

 مشيج هللا عد وجل؟ 

 عػرة الخجل بالشدبة إلى السخأة :

لجرس الثاني: عػرة الخجل بالشدبة إلى اآلف القدع الثاني، نحغ القدع األوؿ، عػرة الخجل بالشدبة إلى الخجل، ا
 السخأة. 

اآلف ال ُيحلُّ لمسخأة أف تشطخ إلى الخجل، مغ ىي السخأة؟ عشجنا أربعة أنػاع مغ الشداء، عشجنا زوجة، وعشجنا قخيبة 
محخمة، وقخيبة غيخ محخمة، وعشجنا أجشبية، زوجة، قخيبة محخمة، معشى محخمة: أـ، بشت، أخت، عسة، خالة، 

غ، بشت أخ، بشت أخت، محخمات، غيخ محخمة: بشت خالتو، بشت عسو، امخأة عسو، ىحه غيخ محخمة، بشت اب
قخيبة غيخ محخمة، وأجشبية، ال تستُّ لو برمة، أية امخأٍة ىحه امخأة أجشبية ؛أجشبية، قخيبة غيخ محخمة، قخيبة 

 محخمة، زوجة. 

يػجج عشجنا عجة قػاعج عامة، أؼ الذيء السدسػح أف تشطخ إليو مدسػح أف تسدو، الذيء السدسػح أف تسدو 
 مدسػح أف تشطخ إليو، ليذ بيغ الخجل وبيغ زوجتو أؼ حخج، لقػلو تعالى: 
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َمى َأْزَواِجِيْع أْو َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإنَُّيْع َغْيُخ ﴿ َوالَِّحيَغ ُىْع ِلمدََّكاِة َفاِعُمػَف *َوالَِّحيَغ ُىْع ِلُفُخوِجِيْع َحاِفُطػَف *ِإالَّ عَ 
 َمُمػِميَغ ﴾

 [6-4] سػرة السؤمشػف : 

انطخ إلى معشى ممػميغ، لػ إنداف نطخ إلى امخأٍة ال تحلُّ لو، أو أدار معيا حجيثًا، ال يخضي هللا عد وجل، أو 
أنو فعل الفاحذة، لساذا يحجث انييارًا نفديًا؟ ىحه الفصخة، قمت لكع سابقًا: إف في عمع الشفذ، عمع الشفذ عبارة 

، الطاىخة الشفدية عمع حقيقي، فيشاؾ شعػر ، فالعقل لو دليل، لكغ هللا عد وجل مغ فزمو وكخمو، عغ عمـػ
أعصاؾ مقياسًا آخخ، مقياس الفصخة، الفصخة تذعخ أنظ أخصأت، تدسػنو شعػرًا بالحنب، صحيح، تدسػنو عقجة 
 الحنب، صحيح، تدسػنو اختبلؿ تػازف، صحيح، تدسػنو وخد الزسيخ، صحيح، هللا عد وجل عبخ عشو: 

 ِيْع أْو َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإنَُّيْع َغْيُخ َمُمػِميَغ ﴾﴿ ِإالَّ َعَمى َأْزَواجِ 

 [6] سػرة السؤمشػف : 

 السػازنة بيغ شخيق الّشكاح و شخيق الّدفاح :

أنا مخة قمت لكع: لي صجيق ساكغ بأحج أحياء دمذق، في السياجخيغ، فقاؿ لي مخة: شخؽ بابشا الداعة الخابعة 
عجيب استجار فػجج سكًا، فتحو فػجج فيو شفبًل صغيخًا مػلػدًا حجيثًا، أؼ أف ىحا  والشرف، فتح لع يجج أحجًا،

اإلنداف مطشة صبلح، ىحا لقيط، ابغ زنا، فطشػا ىحا البيت فيو صبلح وفيو ديغ، فألقػه أمامو ودقػا الباب 
 وىخبػا.

يفخحػف، تشتقل األخبار  ىشا القرة عمى أنيا بديصة لفتت نطخؼ، أنو عشجما يتدوج اإلنداف، وتحسل زوجتو،
الدارة أنو الحسج هلل حسمت، ابشتي حسمت الحسج هلل، أؼ تختاح األـ، الصفل يثبت، يثبت العقج، اآلف ىشاؾ ُمثّبت 
عقج بالشبات، أيزًا الصفل مثبت عقج، األخبار تتشاقل بيغ اأُلسخة، صار الػضع، تجج احتفااًل ومباركة وىجايا، 

 ، بالتمفػنات، الحسج هلل جاء ليا صبي، أو بكخت البشت، كسا قاؿ الشبي: لمخجاؿ حفمة، ولمشداء حفمة
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 )) مغ بخكة السخأة تبكيخىا باأُلنثى ((

 ]لجيمسي عغ واثمة بغ األسقع[

ىكحا الشبي عمسشا، وعشجما جاءتو الديجة فاشسة، 
ضسيا، وشسيا، وقاؿ: " ريحانٌة أشسيا وعمى هللا 

 رزقيا"
انطخ، وازف بيغ شخيق الشكاح وشخيق الدفاح، شبعًا 
الصفل قبل أف يػلج بذيخيغ أو ثبلثة، ىيؤوا لو سخيخًا، 
ىيؤوا لو حاجات أساسية، يحتاج إلى بانيػ صغيخ، 
تجج األسخة كميا في حخكة ونذاط، ىحا شخيق الحق، 
أؼ ال يػجج خجل، الػاحج ال يدتحي بدواجو، يسمؤوف 

لذخع ىكحا، والجيغ ىكحا، والسشيج ىكحا؛ أما إذا اإلنداف تكمع مع إندانة في شخيق ميجػر، الجنيا صخبًا، ألف ا
ففاجأه شخز، تججىع يدتحػف ويخافػف، ىي تجيخ وجييا وىػ يجيخ وجيو، ىشا تيسة، إذا كاف الػضع غيخ 

 مذخوع يربح تيسة، أما السذخوع ففيو فخخ، انطخ اآلية: 

 ْع َحاِفُطػَف *ِإالَّ َعَمى َأْزَواِجِيْع أْو َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإنَُّيْع َغْيُخ َمُمػِميَغ﴾﴿ َوالَِّحيَغ ُىْع ِلُفُخوِجيِ 

 [6-5] سػرة السؤمشػف : 

، مسكغ إنداف يكػف لو زوجة، ويرمي الربح حاضخ، ويعسل ورده، ويعسل ذكخه، قاـ بػاجبو  ال يػجج لـػ
، أما لػ نطخ السؤمغ إلى امخأٍة ال يحل الشطخ إلييا، يذعخ بيبػط، شعخ  الدوجي، فبل يػجج حخج، ال يػجج لـػ

داف يسذي في شخيق مسشػع يكػف بحجاب، أؼ يػجج فصخة، ىشا شخيق مدسػح، ىشا شخيق مسشػع، إذا كاف اإلن
 خائفًا، يفاجئو شخشي، تفاجئو دورية، ويقػؿ عميو الربلة والدبلـ وقج روػ الحجيث الخسدة: 

 )).... اْحَفْع َعْػَرَتَظ ِإال ِمْغ َزْوَجِتَظ َأْو َما َمَمَكْت َيِسيُشَظ...((

 ]التخمحؼ عغ َبْيُد ْبُغ َحِكيٍع[
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َثَشا َبْيُد ْبُغ َحكِ  ي َقاَؿ ُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللَِّ َعْػَراُتَشا َما َنْأِتي ِمْشَيا َوَما َنَحُر َقاَؿ اْحَفعْ )) َحجَّ َثِشي َأِبي َعْغ َججِّ  يٍع َحجَّ
ُجِل َقاَؿ ِإِف اْسَتَصْعَت أَ  ُجُل َيُكػُف َمَع الخَّ  َيَخاَىا َأَحٌج َفاْفَعْل ْف الَعْػَرَتَظ ِإال ِمْغ َزْوَجِتَظ َأْو َما َمَمَكْت َيِسيُشَظ َفَقاَؿ الخَّ
ُ َأَحقُّ َأْف ُيْدَتْحَيا ِمْشُو (( ُجُل َيُكػُف َخاِلًيا َقاَؿ َفاَّللَّ  ُقْمُت َوالخَّ

 ]التخمحؼ عغ َبْيُد ْبُغ َحِكيٍع[

 أؼ بيغ الخجل والسخأة ال يػجج مذكمة، ىحه أوؿ صشف الدوجة، الدوجة قخيبة محخمة، قخيبة غيخ محخمة، أجشبية. 

 الخجل بالشدبة إلى قخيباتو :عػرة 

وأما عػرة الخجل بالشدبة إلى قخيبة محخمة كانت أو غيخ محخمة أو أجشبية شبعًا الخجل عػرتو مغ سختو إلى 
ركبتو، فيحه السشصقة ال يجػز أف يخاىا أحج، ال األـ، وال األخت، أحيانًا الخجاؿ يدبحػف الخجاؿ عمى مخأػ مغ 

ومغ بشاتيع أحيانًا، بمباس قريخ، ىحا مخالف لئلسبلـ، ىحا مخالف لمذخع، أف  زوجاتيع، شبعًا ومغ أخػاتيع،
اإلنداف يدبح ولػ كاف السدبح خاصًا، ما دامت بشاتو مػجػدات، ما دامت أخػاتو مػجػدات، قخيباتو السحخمات، 

ًا، أما غيخ السحخمة ال يجػز أف تخػ القخيبة السحخمة مغ الخجل إال ما فػؽ الدخة وما تحت الخكبة، السحخمة شبع
 ال يػجج لقاء إشبلقًا أؼ كسا تعمسػف أنتع. 

إذا كاف مدسػح لؤلـ أف تخػ ابشيا، أف تخػ يجه، صجره مثبًل، ضيخه، يجػز ليا أف تسذ يجه، أف ترافحو، الػاحج 
لكغ العمساء  يقبِّل يج والجتو، والجتو ُترافحو أحيانًا، السكاف السدسػح الحؼ تخاه السحخمة مدسػح مدو شبعًا ،

 الػرعيغ يقػلػف دائسًا: إذا ُأمشت الفتشة. 

 شبيعة ىحا العرخ تػقع الذيػات و تثيخىا :

قمت لكع: يػجج عشجنا إنداف، شبيعي، أؼ سػؼ، فاإلنداف الصبيعي الدػؼ الذخع كّمو لو، أما إذا كاف ىشاؾ 
أف يختمي بأختو، إذا كاف ىشاؾ حاالت خاصة، كاف ىشاؾ انحخاؼ، فبل يجػز أف يشطخ إلى أختو، ونسشعو ب

انحخاؼ، ال يجػز إشبلقًا، كلُّ ىحه األحكاـ كسا قمت في الجرس الدابق: إذا أمشت الفتشة، لكغ شبيعة ىحا 
العرخ، كسا قمت أيزًا في الجرس الدابق، نحغ نألف أف نأكل ثبلث وجبات، أو وجبتيغ، أما إذا كاف ىشاؾ 

الصخيق، في الجوائخ الحكػمية، في السجارس، أحيانًا في السصاعع، أيشسا مثيخات، أيشسا ذىبت، أيشسا ذىبت في 
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ذىبت، رأيت امخأًة متكذفًة تبجؼ مفاتشيا، أصبح اإلنداف أيشسا تحخؾ، ىشاؾ أكل، ىشا وضعػا لو كبة مقمية، ىشا 
 ار !. سشجوير، ىشا وضعػا لو مػالح، غيخ معقػؿ! معقػؿ أف يأكل اإلنداف أربعًا وعذخيغ ساعة باستسخ 

 إف الصعاـ يقػي شيػة الّشيع فال تـخ بالسعاصي كدخ شيػتيا
*** 

فصبيعية العرخ، ىحا العرخ، عرخ الذيػات، عرخ الشداء الكاسيات العاريات، السائبلت، الُسسيبلت، الشبي 
 قاؿ: 

َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ َسَيُكػُف ِفي آِخِخ ُأمَِّتي ِرَجاٌؿ  )) َسِسْعَشا َعْبَج َّللَِّ ْبَغ َعْسٍخو َيُقػُؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللَِّ َصمَّى المَّيع
َجاِؿ َيْشِدُلػَف َعَمى َأْبَػاِب اْلَسْدِجِج ِنَداُؤُىْع َكاِسَياٌت َعاِرَياتٌ  ُخوِج َكَأْشَباِه الخِّ َعَمى ُرُءوِسِيْع َكَأْسِشَسِة  َيْخَكُبػَف َعَمى الدُّ

ْع َفِإنَُّيغَّ َمْمُعػَناٌت َلْػ َكاَنْت َوَراَءُكْع ُأمٌَّة ِمَغ اأُلَمِع َلَخَجْمَغ ِنَداُؤُكْع ِنَداَءُىْع َكَسا َيْخِجْمَشكُ  اْلُبْخِت اْلِعَجاِؼ اْلَعُشػُىغَّ 
 ِنَداُء اأُلَمِع َقْبَمُكْع((

ِ ْبَغ َعْسخو [  ] أحسج َعْبَج َّللاَّ

 الشبي قاؿ: 

 ...(()) ...اْلَعُشػُىغَّ َفِإنَُّيغَّ َمْمُعػَناٌت 

ِ ْبَغ َعْسخو [  ] أحسج َعْبَج َّللاَّ

 فيحا العرخ، الفتغ كمُّيا يقطى، ألع يقل الشبي عميو الربلة والدبلـ: 

اِبُخ  ))اشتقت ألحبابي، قالػا: أو لدشا أحبابظ؟ قاؿ: ال أنتع أصحابي أحبابي أناس يأتػف في آخخ الدماف الرَّ
َجْسِخ، أجخه كأجخ سبعيغ، قالػا : مشا أـ مشيع؟ قاؿ : بل مشكع، قالػا: و لَع؟ ِفيِيْع َعَمى ِديِشِو َكاْلَقاِبِس َعَمى الْ 

 قاؿ : ألنكع تججوف عمى الخيخ معػانًا و ال يججوف ((

 ] التخمحؼ عغ أنذ[
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فاإلنداف إذا دخل لكي يجفع فاتػرة، دخل ليبلحق معاممة، يجج امخأة متكذفة ليدت مشزبصة، ُتبجؼ مفاتشيا، 
، بالصخيق، في درج البشاء، في السرعج، في البقالية، أيشسا ذىب، اشتخػ حاجة، اشتخػ عمبة بػيا متعصخة، متديشة

عمييا امخأة، وهللا ىحه مذكمة، أية بزاعٍة يذتخييا، عمييا امخأة، وال سيسا البزاعة األجشبية، لحلظ شبيعة ىحا 
 ف ال تؤمغ.العرخ تػقع الذيػات، وتعسل وعيًا جشديًا مبكخًا، لحلظ الفتشة اآل

أنا قجَّمت ىحا التقجيع، الفتشة اآلف ال تؤمغ، الفتشة ال تؤمغ في ىحه األياـ، فكل شيء يجعػؾ أف تشطخ، كّل ما 
حػؿ السؤمغ فتغ وإثارات، يقػؿ لظ: كبت، كمسة كبت ليا عشجؼ معشى كبيخ ججًا، ما ىػ الكبت؟ حيشسا يدتثار 

ىػ الكبت، إذا ضغصت شيئًا، ولع تشفدو، تذعخ بقػة دفع يدسػنيا  اإلنداف، وليذ في إمكانو أف يفعل شيئًا، ىحا
رد الفعل، لػ كاف ىشاؾ ضغط و تشفيذ ال يػجج مذكمة، فصبيعة ىحا العرخ لذيػع التفمت، لذيػع التبخج، لذيػع 

 التكذف، ألف أجسل ما في السخأة مبحوؿ في الصخقات، أجسل ما فييا في الصخقات مبحوؿ.

 س الخجاؿ آخخ الدماف :ندع الشخػة مغ رؤو 

لحلظ بالسشاسبة أحيانًا اإلنداف يذتكي ارتفاع أسعار المحع، وهللا المحع غاؿ، بعزيع قاؿ: كمسا رخرت لحـػ 
الشداء ارتفع لحع الزأف، عشجما يكػف لحع الشداء رخيرًا متبحاًل، متكذفًا في الصخقات، في كل حخكات السخأة 

ف هللا يزيق عمى الشاس، وكمسا قّل ماء الػجو قّل ماء الدساء، ال يػجج حياء، وسكشاتيا تبجو مفاتشيا، لحلظ تجج أ
الشبي عميو الربلة والدبلـ وصف آخخ الدماف بأنو تشدع الشخػة مغ رؤوس الخجاؿ، ال يػجج بو نخػة يسذي مع 

أو يجمذ معيا  زوجتو بأبيى زيشة، يفتخخ بيا، وكمسا رأػ صجيقًا يعخفو عمييا، ىحه زوجتي ترافحو، يبتدسػف،
 عمى الذخفة، وقج تكػف بثياب متبحلة، ال يحذ بذيء، والشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

))ثالثة ال يجخمػف الجشة أبجًا الجيػث مغ الخجاؿ .......فقالػا : يا رسػؿ هللا فسا الجيػث مغ الخجاؿ ؟ قاؿ : 
 الحي ال يبالي مغ دخل عمى أىمو((

 غ ياسخ[] شعب اإليساف عغ عسار ب

لػ أخحت ألف رجاؿ، الحؼ يخضى الفاحذة في أىمو قبلئل ججًا، لكغ الحيغ ال يغاروف عمى أعخاضيع ُكُثخ، فالشبي 
 عميو الربلة والدبلـ ىكحا وجو.
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 شيػع السخأة يشّسي اإلحداس الجشدي :

لكع أف شيػع السخأة  إذًا أردت مغ ىحه التفاصيل التي كشت أتسشى أال أذكخىا، أردت مغ ىحه التفاصيل أف أبيغ
أيشسا ذىبت تججىا متكذفة، ىحا يشّسي اإلحداس الجشدي، يشسيو نسػًا شجيجًا، إذًا ال تؤمغ الفتشة، وكثيخًا ما سسعت 
قررًا يشجػ ليا الجبيغ أساسيا، فيسا بيغ السحاـر أيزًا، لحلظ كلُّ ىحه األحكاـ تتػجو لسغ؟ لؤلسػياء، 

 دميسة، أما السخضى فميع أحكاـٌ خاصة.لمصبيعييغ، لمذخز صاحب الفصخة ال

شبعًا القخيبة غيخ السحخمة، ال نطخ، وال مذ، وقج قاؿ عميو الربلة والدبلـ فيسا رواه الصبخاني عغ معقل بغ 
 يدار قاؿ: 

 )) ألف يصعغ في رأس أحجكع بسخيط مغ حجيج خيٌخ لو مغ أف يسذَّ امخأًة ال تحلُّ لو ((

 ]الصبخاني عغ معقل بغ يدار[

اآلف إذا إنداف مثبًل أقبل عمى دروس العمع كثيخًا، ويخيج أف يحفع القخآف، وداـو الجروس كّميا، ىػ شاب، بعج ذلظ 
اختفى فجأًة، سألت عشو لع أعج أراه، أغمب الطغ، زلَّت قجمو في الشطخ، حيشسا يشطخ اإلنداف، والشطخ يعقبو أحيانًا 

رسائل، دخل في عالع ثاف، دخل في عالع آخخ، يتشاقس مع عالع لقاءات، والمقاءات يعقبيا خياالت، بعج ذلظ 
 السداجج، وعالع الصيخ والعفاؼ. 

 مغ حفع نفدو كافأه هللا بدوجة صالحة :

بالسشاسبة، ىحا الكبلـ أقػلو لمذباب، وهللا أييا األخػة 
الذباب، أؼ واحٌج مشكع يحفع نفدو قبل الدواج 

ة، وكسا قاؿ السكافأة مغ هللا عد وجل، زوجة صالح
 عميو الربلة والدبلـ: 
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نْ  َيا ُكمََّيا َمَتاٌع َوَخْيُخ َمَتاِع )) َعْغ َعْبِج َّللَِّ ْبِغ َعْسِخو ْبِغ اْلَعاِص َأفَّ َرُسػَؿ َّللَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ ِإفَّ الجُّ
اِلَحُة(( ْنَيا اْلَسْخَأُة الرَّ  الجُّ

ِ ْبِغ َعْسِخو ْبِغ اْلَعاِص[]الشدائي َعْغ   َعْبِج َّللاَّ

ْنَيا ُكمََّيا َمَتاٌع َوَخْيُخ متاعيا السخأة الرالحة((  )) الجُّ

ِ ْبِغ ُنَسْيٍخ[  ]ُمْدِمٌع ، َعْغ ُمَحسَِّج ْبِغ َعْبِج َّللاَّ

ا نطخت إلييا التي إذا أمختيا أشاعتظ، وإذا غبت عتيا حفطتظ في مالظ ونفديا، وإذا أقدست عمييا أبختظ، وإذ
سختظ، أمختيا أشاعتظ، أقدست عمييا أبختظ، غبت عشظ حفطتظ، في مالظ ونفديا، في كل شيء، فكمسا اإلنداف 
غس برخه عغ الشداء، كأنو خبأ خسدسئة ليخة و عشجما يأتي الدواج يفتح فيجج معو مئات األلػؼ، فاإلنداف 

  سعادة زوجية، فكل شيء محفػظ. عشجما يغس برخه كأنو خبأ عشج هللا عد وجل، أودع عشج هللا

 )) وما تخؾ عبج شيئًا  إال عػضو هللا خيخًا مشو في ديشو ودنياه ((

 ] الجامع الرغيخ عغ ابغ عسخ [

أنا سسعت قرة مغ مجة فتأثخت، في أحج أحياء دمذق الغشية، شاب عفيف لو مجالذ العمع، يحزخ مجالذ 
العمع، ومدتقيع، وحيْي، ويغس برخه، عشجه مكتبة عشجه صغيخة، أماـ أبشية شاىقة مغ أىل الغشى واليدار، يخػ 

ىحه الفتيات، فصمب مغ والجتو أف الفتيات داخبلت و خارجات، وأكثخىغ محجبات، تاقت نفدو أف يقتخف بإحجػ 
تخصب لو، فػالجتو واقعية، قالت لو: أنت إنداف ال يػجج معظ شيء، فمغ تدتصيع أف تتدوج، ألح عمييا، رفزت، 
ألح عمييا، رفزت، و عشجما ألح عمييا كثيخًا ذىبت إلييع مجاممة، قالت لو: وهللا لع يػافقػا، ىي لع تصمب، مغ 

ذ مغ السعقػؿ أف تصمب، ىحه القرة سبحاف هللا، ىػ يقػؿ ألمو: أنا شاب شاىخ وأنا غيخ السعقػؿ أف تصمب، لي
عفيف، وهللا ال أعخؼ الحخاـ، وأغس برخؼ، فمساذا ال يعصػني؟ تقػؿ لو: أنت ال تفيع شيئًا اآلف، أحج سكاف 

و: ال وهللا يا سيجؼ، قاؿ ىحه األبشية الذاىقة، مغ أىل اليدار، مّخ لعشجه، قاؿ لو: يا بشي ىل أنت متدوج؟ قاؿ ل
لو: وهللا أنا عشجؼ ابشة تشاسبظ، ابعث أىمظ، هللا ألقى في قمب الخجل، يبجو أف ىحا الخجل يخاقبو، رآه شابًا، عفيفًا، 
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أديبًا، صادقًا، حييًا، والخجل غشي، وإذا هللا عد وجل أكـخ اإلنداف بالساؿ، واختار زوجًا مؤمشًا وىػ اشتخػ لو بيتًا، 
ج مانع، ىشاؾ أناس يقػلػف: ال أريج أف أعػده، ماذا تعػده؟ اآلف ال يػجج بيػت، إذا كاف عشجؾ إمكانية، ال يػج

وجاء لظ شاب مؤمغ حيي يحفع لظ ابشتظ، ال مانع مغ أف تذتخؼ لو بيتًا، ىحه ابشتظ، قاؿ لو: يا بشي ابعث 
و لكغ ضيخ أنيا بشت مستازة ججًا، واألمخ  أمظ، قاؿ ىحا الذاب: البج مغ أف يكػف ليحه البشت عمة، غيخ معقػؿ،

تّع، وىشاؾ قخابة، والقرة أنا أحكييا عغ معخفة، ولع أسسعيا سساعًا، عايشتيا معايشة، ىػ شالب مغ هللا، وصادؽ، 
 فاهلل عّد وجل أكخمو.

يشطخ،  فبل يػجج إنداف يغس برخه، يعف، إال وهللا عد وجل يخبئ لو سعادة زوجية، وعشجما يخيج اإلنداف أف
 قاؿ: لعغ هللا الحواقيغ والحواقات .

ىحه يعبخوف عشيا بالتعبيخ الحجيث، أف عشجه خبخة قبل الدواج، لعغ هللا ىحه الخبخة، ىحه ليدت خبخة، ىحه 
معرية، يدسػنيا خبخة، أؼ يعخؼ كل شيء، ال، في ىحه السػضػعات يجب أال تعخؼ، األكسل أال تعخؼ شيئًا 

 ء. حتى هللا يعخفظ أحدغ شي

 الشاضخ و السشطػر كالىسا محاسب :

األحكاـ الفقيية، شبعًا أحكاـ الفقو كميا حشفية، وىي قزية متفق عمييا وحاصل ىحا السػضػع، يقػؿ: ال يجػز 
أف  -دققػا اآلف بالكبلـ، ىحه فقخات مشتدعة مغ حاشية ابغ عابجيغ، وىي أعمى مخجع في الفقو الحشفي -لمخجل

و، أو خالتو، أو بشت أختو، أو بشت أخيو إشبلقًا، يبجؼ شيئًا مسا بيغ سختو وركبتو، أماـ أمو، أو أختو، أو عست
وىغ القخيبات السحخمات، قاؿ: ال وقت خمع الثياب، وال لغدٍل، وال لشػـٍ، وال في ركٍس، أؼ في رياضة تقخيبًا، 
، خمع ثياب، ال يعّج عحرًا في جػاز الشطخ إلى العػرة، ال مغ األـ، وال  فكل ما ذكخ، ركس رياضة، اغتداؿ، نـػ

 يخىا. مغ غ

اآلف عشجنا مذكمة، ال ليدت مذكمة، لكشيا مػضػع الحق، دائسًا ىشاؾ شخفاف، عشجؾ ناضخ، ومشطػر، شبعًا إذا 
ف، والشاضخ نطخ، لعغ هللا الشاضخ والسشطػر، كبلىسا داخل في المعشة، بيحا السػضػع شخفاف، لػ  السشطػر تكذَّ

 -غس برخه، أؼ لػ أّف امخأًة أخػىا، وهللا أنا قاؿ لي أخالصخؼ الثاني غيخ متقيج، ماذا عغ الصخؼ األوؿ؟ أف ي
ليذ ىػ شالب عمع إشبلقًا ببيتو، عشجه أخت، وعشجه أـ، يقـػ أماميع بالمباس الجاخمي بالريف،  -أصمحو هللا
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ا فيحا مشتيى قمة األدب، مشتيى التفمُّت، ىحه أشياء أنصمق بيا مغ واقع، أنا أعخفو، ىػيتو مدمع، ويشتسي إلى ىح
الجيغ، ومع ذلظ ال يدتحي أماـ أختو، وأماـ أمو، وأماـ بشاتو، أف يقـػ بالثياب الجاخمية القريخة، فمحلظ ال في 
، ال في التغديل، ال في خمع الثياب، كلُّ ىحا ليذ عحرًا، لػ فخضشا الصخؼ  الخياضة، ال في الخكس، ال في الشـػ

فأنت إذا كاف االثشاف متقيجيغ شيء جسيل ججًا، ىحا مجتسع  الثاني ليذ متقيجًا البأس، أنا أتقيج بغس البرخ،
 راؽ، إذا كاف ىشاؾ شخؼ متفمت، أنت تغس برخؾ، يتزاعف أجخؾ. 

 تمخيز لسا سبق :

إذًا نحغ القخيبة السحخمة، الغيخ محخمة، واألجشبية سػاء، الدوجة ليا حكع والقخيبة السحخمة ليا حكع، والقخيبة غيخ 
يا حكع، وإذا لع تؤمغ الفتشة، فالخجل كمُّو عػرٌة مغ فخقو إلى قجمو، وإذا كاف ىشاؾ فتشة فيشاؾ السحخمة واألجشبية ل

شعػر جشدي مبكخ، ال يجػز أف تخػ األخت مغ أخييا شيئًا، شبعًا إذا كاف ىشاؾ خػؼ، يجب أف تبعج، يجب 
 أف تشتبو، يجب أف تخاقب، وإال يقع السححور.

ـٍ إف شاء هللا، ن  أخح مػضػع عػرة السخأة بالشدبة إلى السخأة، وعػرة السخأة بالشدبة إلى الخجل. وفي درٍس قاد
أنا سألت عجدًا مغ اإلخػاف بعج الجرس الساضي، أنو ىل مغ السعقػؿ أف ندتسخ في ىحا السػضػع؟ قالػا: نعع، 

 فتتابعت السػضػعات. 

 الصبابة :

ا بحث آخخ يجػز لمصبيب أف يخػ أية امخأةً ىشاؾ سؤاؿ عغ الصبابة، ىحا بحث آخخ، مػضػع الصبابة، ىح
أجشبية، لكغ امخأة مثبًل نحيفة قميبًل، وتحب أف تدسغ، إذا كاف جدسيا متعبًا قميبًل، ىحه أشياء عادية ججًا، ىل 

 يجػز أف تكذف جدسيا أماـ الصبيب؟ ال يجػز. 

ز أبجًا أف تكذف السخأة جدسيا يػجج عشجنا حكع آخخ.. إذا وججت شبيبة مخترة، ومتفػقة باختراصيا، ال يجػ 
أماـ شبيب، لكغ إذا كاف الصبيبة غيخ متفػقة، والسخض مذكمة، السخض دقيق، أو مخض حار بو األشباء، وىشاؾ 

 إنداف متخرز، رجل، ال يػجج مانع.
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يجػز لمقاضي أف يخػ وجو السخأة، يجػز لمصبيب أف يخػ مغ جدسيا بالقجر الحؼ يحتاج أف يفحرو، وىحه عشجنا 
 قاعجة أوصػلية: الزخورة تقجَّر بقجرىا. 

أعجبشي، إذا كاف يخيج أف يفحز مخيزة، شبعًا ال يدأؿ، يجب أف تكذف عغ  -جداه هللا خيخاً  -مخة زرت شبيبًا 
عشجه شخشف أبيس، مفتػح فتحة صغيخة، يدتخىا تدتيخًا كامبًل، السؤمغ لو تختيب، الصبيب  بصشيا، فيحا الصبيب،

 السؤمغ أواًل، يغس برخه و ال يشطخ إال بالقجر الحؼ يحتاجو ضخورًة. 

 فالصبابة في درس أخيخ إف شاء هللا، مػضػع االستثشاءات ليا درس مدتقل، ال ندتعجل بو. 

 ما ممكت أيسانكع :

ما ممكت أيسانكع، ال أحج يفكخ فييا اآلف إشبلقًا، ال أحج يدغ أسشانو، ال يػجج شيء إشبلقًا مغ ىحا  أما مػضػع
القبيل، ىحه بالعرػر األولى عشجما فتحت الببلد األجشبية، وىحه السخأة بجاًل مغ أف تقتل تؤخح أسيخًة، وتخبى في 

آلف معصمة، أؼ ىحا القدع مغ اآلية غيخ مػجػد بيػت السدمسيغ، لتشذأ عمى اإلسبلـ، ىحا بحث آخخ، فاآلية ا
 إشبلقًا، ألنيع أحيانًا أصبحػا يفدخونيا تفديخات ثانية. 

 حكع محخمات الشدب و محخمات السراىخة :

أـ الدوجة لظ أف تشطخ، ىحه شبعًا السحخمات، مػضػع نأخحه بػقت قادـ إف شاء هللا، يػجج عشجنا زوجة، ىحه 
عشجنا محخمات مراىخة، محخمات السراىخة أـ الدوجة، زوجة االبغ، زوجة األب، حكع، عشجنا محخمات ندب، 

ىؤالء ليع حكع آخخ، مثبًل ال يجػز في حاشية ابغ عابجيغ لمخجل أف يخمػ بكشتو الذابة، أؼ إنداف يجخل إلى 
ىحه ليذ واردة بيت ابشو بغيابو، وامخأة ابشو صبية، عخوس ججيج، وابشو غيخ مػجػد، يقعج معيا ساعات شػيمة، 

إشبلقًا، ىحه فييا تحخيع، ال يجػز لمخجل أف يخمػ بكشتو الذابة، كسا ال يجػز لبلبغ أف يخمػ بامخأة أبيو الذابة، 
إذا إنداف بالدتيشات أخح فتاة بالثبلثيغ، وابشو عسخه ثبلثػف سشة، ال يجػز أف يختمي مع امخأة أبيو، ىي مثل أمي، 

 وجة عمى التأبيج. ال ىحه ليدت مثل أمظ، فأـ الد 

 ىشاؾ سؤاؿ جاءني مختيغ، العادة الدخية، هللا عد وجلَّ قاؿ: 



عػرة الخجل بالشدبة لمسخأة ( : 5-3الذرس ): الباب الثالث : الفصل الثالث   Page 921 

َكْت َأْيَساُنُيْع َفِإنَُّيْع َغْيُخ ﴿ َوالَِّحيَغ ُىْع ِلمدََّكاِة َفاِعُمػَف *َوالَِّحيَغ ُىْع ِلُفُخوِجِيْع َحاِفُطػَف *ِإالَّ َعَمى َأْزَواِجِيْع أْو َما َممَ 
 َفَسِغ اْبَتَغى َوَراَء َذِلَظ ﴾َمُمػِميَغ * 

 [7-4] سػرة السؤمشػف : 

 تجخل ىشا ؟ تجخل ىشا: 

 ﴿ َفَسِغ اْبَتَغى َوَراَء َذِلَظ َفُأوَلِئَظ ُىُع اْلَعاُدوَف ﴾

 [7] سػرة السؤمشػف : 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : عػرة السخأة بالشدبة لمسخأة 5 - 4الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ماعمستشا إنظ 
أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

شا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعم
 الرالحيغ. 

 الذيػة و السيل :

أييا األخػة السؤمشػف... ال زلشا في مػضػٍع وججتع أنتع أنشا جسيعًا في أمذ الحاجة إليو أال وىػ مػضػع 
العػرات، وقج بيشت لكع في درسيغ سابقيغ قبل الحجيث عغ أحكاـ العػرة وأقداميا، بيشت لكع أف الذيء الحؼ أمخ 

اف، فإما أف يقػده إلى سعادٍة، وإما أف يقػده إلى هللا بو، أو نيى عشو، ىحا الذيء يعج مريخيًا في حياة اإلند
 شقاٍء أبجؼ. 

وفي الذخع كسا تعمسػف شيٌء أمخ هللا بو، وشيٌء نيى هللا عشو، وشيٌء سكت عشو، فالحؼ سكت عشو ىشاؾ حكسٌة 
متشا بالغٌة ججًا، ال تقلُّ عغ حكسة الحؼ أمخ بو، وعغ حكسة الحؼ نيى عشو، أما الحؼ أمخ بو فتقـػ عميو سبل
وسعادتشا في الجنيا واآلخخة ؛ والحؼ نيى عشو سبٌب أساسٌي ليبلكشا في الجنيا واآلخخة، والحؼ سكت عشو ال يتعّمق 
ال إيجابًا وال سمبًا بحياتشا الجنيا، بدعادتشا في الجنيا واآلخخة، إنسا ىػ نػٌع مغ ألػاف الحياة الخذشة أو الستخفة، كل 

 ل مدتػًػ يحجد مبلمح الحياة التي ال عبلقة ليا ال إيجابًا وال سمبًا بُأمػر الجيغ.عرٍخ، وكل قصٍخ، وكل بيئٍة، وك
الذيػة والسيل: ىشاؾ سؤاؿ كثيخًا ما يصخؽ باؿ الشاس، لساذا أودع هللا فيشا الذيػات؟ ما ذنبي أنا؟ ركَّب هللا في 

داف عغ ميٍل فصخٍؼ فيو أيكػف عاصيًا؟ أؼ كياني السيل لمسخأة، وركب في كياف السخأة السيل لمخجل، فإذا عبَّخ اإلن
كيف يحاسبشا ربشا وقج أودع فيشا ىحه الذيػات؟ ىحا سؤاؿ يصخحو كثيٌخ مغ الذباب، وقج يجيبػف عشو في غيبة 

 الذخع، ىحه حاجة فصخية إف لع نفعل ىكحا نتعقَّج. 
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يػف الذباب إلى شيٍء ال  يخضي هللا عدَّ وجل، وال يحلُّ ليع والذيء السؤسف أف معطع األشباء الشفدييغ قج يػجِّ
في الذخع، ألنيع تعمسػا في ببلد الغخب أف ىحه حاجة أساسية في اإلنداف، فإذا رواىا بصخيقٍة أو بأخخػ فقج 

 تػازف، وإف لع يخوىا فقج اختل تػازنو، ىحا كبلـ أىل الكفخ. 

 بصػلة اإلنداف أف يبتعج عغ أسباب السعرية :

ى أف اإلنداف إذا أثيخ ولع يمبِّ ىحه اإلثارة يقع الكبت، لكغ عطسة الجيغ أنو أبعجنا عغ نػَّىت في درٍس سابق إل
 كل السثيخات، حيشسا قاؿ: 

َنا﴾  ﴿ َواَل َتْقَخُبػا الدِّ

 [31] سػرة اإلسخاء: 

أبعجنا عغ ىحه الحالة غيخ الصبيعية، أف تعير في 
جػ مغ اإلثارة، وأف تكبت ىحه العػاشف، ىحه حالة 
مخضية، ليذ فييا تػازف، فمحلظ غس البرخ، وعجـ 
صحبة األراذؿ، وعجـ ارتياد األماكغ السذبػىة، كل 
بظ مغ السعرية فيػ معرية،  ما مغ شأنو أف يقخِّ
وىحه قاعجة: ما ال يكػف الػاجب إال بو فيػ واجب، 

 وما كاف شخيقًا إلى السعرية فيػ معرية .

السعرية ال عغ السعرية، ابتعاده عغ السعرية بعج أف دخل في أسبابيا فالبصػلة أف يبتعج اإلنداف عغ أسباب 
شيٌء فيو مغامخٌة، ومقامخة، إذا نجا واحج فاألكثخوف ييمكػف، إذا دخمت في أبػاب السعرية ثع واجيت لبَّ 
السعرية وجػىخ السعرية قج يشجػ، إنداف واحج وييمظ اآلخخوف، لكشظ إذا امتشعت مغ الػلػج في أبػاب 

 سعرية في األصل فإف ىحا االمتشاع يزعظ في حرٍغ حريغ.ال
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الجػاب األوؿ: أف اإلنداف خمق ليدعجه هللا إلى األبج، ىشاؾ فخٌؽ بيغ أف يعصي هللا السخمػؽ شيئًا، وبيغ أف 
و ليحه يدتحقَّ السخمػؽ شيئًا، أنت إذا أردت أف تعصي نبتًة صغيخًة ماًء وفيخًا قج تسيتيا، يا تخػ الساء الحؼ تعصي

الشبتة الرغيخة يجب أف يتشاسب مع كخمظ أـ مع شاقة احتساليا، يجب أف يتشاسب ال مع كخمظ ولكغ مع شاقة 
 احتساليا. 

ه هللا لدعادٍة ال نياية ليا ماداـ اإلنداف قج أعجَّ لدعادٍة ال نياية ليا.  اإلنداف ىػ السخمػؽ األوؿ والسكخَّـ، الحؼ أعجَّ
محجودة، غيخ مكمَّف، الحيػاف يكفي أف يأكل ىحا الحذير األخزخ، ىحه كل سعادتو، الحيػاف سعادتو محرػرة، 

 وانتيى األمخ، تشتيي سعادتو بتمبية شيػاتو، ال يحاسب عغ شيء، لكغ ال يخقى إلى مدتػػ اإلنداف. 

وليذ  السمظ يدبح، عقٌل كمو، ولكغ ال تختقي سعادتو إلى مدتػػ اإلنداف، ألنو ليذ ىشاؾ شيػات يرارعيا،
ىشاؾ صخاعات، وليذ ىشاؾ خيارات، ُخمق ليدبِّح هللا عدَّ وجل، ركِّب مغ عقٍل فقط، يدعج بتدبيحو، والحيػاف 

 يدعج بذيػاتو، وكبلىسا غيخ مدؤوليغ وغيخ مكمَّفيغ وال يخقياف أبجًا لسدتػػ اإلنداف. 

 سعادة اإلنداف با عد وجل :

اخل، وخيخ معالجٍة لمسػضػعات ما ربصشا الجدئيات بالكميِّات، مػضػع الذيػات ومػضػع العػرات مػضػع متج
 ما ربصشا الشتائج بالسقجمات. 

سؤاؿ: أنا ما ذنبي؟ أودع هللا فّي ىحه الذيػة، فمساذا أمخني بغس البرخ؟ لساذا قاؿ لي: ىحا حخاـ، وىحا حخاـ، 
 ىحا مشصق ساذج. وىحا حخاـ؟ يا رب كشت في األصل اندع مشا ىحه الذيػات وانتيى األمخ، 

 هللا جلَّ جبللو خمقشا، اإلنداف مخمػؽ وحيج، مكخَّـ، مخمػؽ أوؿ، قاؿ هللا عدَّ وجل: 

﴾ َساَواِت َواأْلَْرَض َوَلْع َيْعَي ِبَخْمِقِيغَّ  ﴿ َخَمَق الدَّ

 [33] سػرة األحقاؼ: 
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ولكغ خمق اإلنداف مغ أجل أف يدعج باهلل عدَّ وجل، 
مسا ِسػػ هللا إال أف اإلنداف كل مخمػٍؽ يدعُج بذيٍء 

يدَعُج باهلل عدَّ وجل، فمكي يحتسل التجميات اإلليية 
في اآلخخة، لكي يحتسل ىحه الدعادة التي ال ُحُجوَد 
ل  ليا، أرسمو إلى الُجنيا، ليدتعج ليحه الدعادة، لُيحرِّ
مػِجبات رحسة هللا، أرسمو إلى الُجنيا لُيقػِّؼ شاقة 

نيا ليؤىِّل نفدو ليحه الدعادة احتسالو، أرسمو إلى الجُ 
التي يشفخد بيا اإلنذ والجغ مغ بيغ سائخ 

 .  السخمػقات، إذًا الذيػة في ضاىخىا تػريط، لكغ في حقيقتيا دفٌع إلى هللا عدَّ وجل

يئًا، التقخب إلى هللا عدَّ وجل يعشي ىحا السخمػؽ، كيف يدتصيع ىحا السخمػؽ أف يتقخَّب إلى هللا؟ لػ أنو ال ُيِحُب ش
وال يكخه شيئًا، ال ُيحُب الشداء، وال يحب الساؿ، وال يحب الُعمػ في األرض، وال يكخه الجػع، وال يكخه الخػؼ، وال 
يكخه الحؿ، ما داـ باإلنداف شيػات، إذًا ىشاؾ شيء يدعجه، وشيء ُيدعجو، ىحه البشية، بشية مخمػؽ، يدعج 

ودع فيو ُحب الشداء، وأمخه أف يُغس الصخؼ، اإلنداف بيحه الصخيقة بأشياء، ويتألَّع بأشياء، اآلف جاء التكميف، أ
يخقى إلى هللا، أودع فيو ُحب الساؿ، وجعل هللا ُشُخقًا عجيجة ِلكدب الساؿ، لكغ ُشُخؽ كدب الساؿ السذخوع شخٌؽ 

حبلؿ، أؼ بذكٍل قج تكػف صعبًة أحيانًا، أما الصخؽ الديمة، الحخاـ، قج تكػف سيبًل ليخقى بتخؾ الحخاـ، وأكل ال
ُممخَّز، أقػؿ ىحا الكبلـ كثيخًا: أودع هللا فيشا الذيػات لشخقى بيا مختيغ، مخًة صابخيغ، ومخًة شاكخيغ، إلى هللا عدَّ 
 وجل، يسكغ أف أقػؿ: إف الذيػة قػٌة ُمحخِّكة، قػٌة دافعٌة نافعة يـػ القيامة حتى يدتحقُّ السؤمشػف الجشة، يقػلػف: 

 َعاِمِميَغ ﴾ْسُج َّللَِّ الَِّحي َصَجَقَشا َوْعَجُه َوَأْوَرَثَشا اأْلَْرَض َنَتَبػَُّأ ِمَغ اْلَجشَِّة َحْيُث َنَذاُء َفِشْعَع َأْجُخ الْ ﴿ َوَقاُلػا اْلحَ 

 [74] سػرة الدمخ : 

 أف ىشاؾ لػال أف هللا عدَّ وجل خمقشا في األرض، وأودع فيشا الذيػات، وكمَّفشا وأمخنا أف نفعل، وأال نفعل، لػال
شيػات، حيشسا خالفشاىا ارتقيشا إلى هللا، ولػال أف ىشاؾ شيػات حيشسا رويشاىا وفق مشيج هللا ارتقيشا إلى هللا، لسا 

 ُكشا في الجشة. 
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ال تدتغِخبػا أف يأتي عميكع جسيعًا إف شاء هللا وأنتع تخُفمػف في ُحمل الجشة إف شاء هللا، الجشة رجاؤنا، ىشاؾ عذخة 
حقػىا يقيشًا، ىع العذخة الُسبذخوف بالجشة، وما ِسػػ ىؤالء نخجػ هللا عدَّ وجل، أف نكػف مغ ىؤالء، أشخاص است

لكغ ال تدتغخبػا أف ُتجِركػا في لحطٍة مغ لحطات الجشة أنو لػال الذيػات التي أودعيا هللا فيشا لسا ُكشا في الجشة، 
 قج يقػؿ السؤمغ وىحا معشى قػلو تعالى: 

  اْلَعاِمِميَغ ﴾ْلَحْسُج َّللَِّ الَِّحي َصَجَقَشا َوْعَجُه َوَأْوَرَثَشا اأْلَْرَض َنَتَبػَُّأ ِمَغ اْلَجشَِّة َحْيُث َنَذاُء َفِشْعَع َأْجخُ ﴿ َوَقاُلػا ا

 [74] سػرة الدمخ : 

فتقػؿ: إني  كيف تتقخُب إلى هللا؟ ال يػجج شخيق إال أف ُتحب شيئًا، أف تتسشى أف تقتخب مشو، واألمُخ يسشعظ عشو،
 أخاؼ هللا رب العالسيغ.

 الدواج و غّس البرخ :

مغ باب بياف فزل هللا عميشا، أنت ُترمي في اليـػ 
خسذ مخات، بل ىل تعمع أنظ كمسا رأيت في الصخيق 
امخأة وغززت عشيا برخؾ ُترمي؟ أراد هللا عدَّ 
وجل أف تكػف السشاسبات لبلتراؿ بو كثيخًة، فأمخؾ 

تكػف محخومًا سسح لظ بالدواج،  بغس البرخ، ولئبل
فالدواج يسشع عشظ الحخماف، وغس البرخ، يخقى بظ 

 إلى الػاحج الّجياف.

فمدفة اأُلمػر ُمخيحٌة ججًا، اإلنداف إذا أخح أوامخ الذخع ىكحا في نياياتيا، في حيثياتيا، دوف أف يخبصيا بكمِّيات 
، بجػىخ اإلنداف، يقع في متاىات، تشذأ معو آالؼ األسئمة، العقيجة، بفمدفة الػجػد، بحقيقة الكػف، بحقيقة الحياة

وال يجرؼ ليا جػابًا، حيشسا تسذي في الصخيق يجب أف تعمع أف هللا ىػ الحؼ أودع فيظ حب الشداء، ىػ ىػ، وىػ 
يخًا، الحؼ أمخؾ بغس البرخ، مغ أجل أف يكػف غسُّ البرِخ شخيقًا إلى اإلقباؿ عميو دائسًا وىحا ما أكّجتو لكع كث

 قج تتفق الذخائع مع القػانيغ.
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 اتفاؽ الذخائع مع القػانيغ وافتخاقيسا :

الدخقة محخمة في الذخع، ومحخمة في القانػف، فسغ تخؾ الدخقة، مسكغ ألنو يخاؼ مغ الدجغ والسدؤولية، ولظ 
ًا يخاؼ مغ هللا، ألنو أف تقػؿ: يخاؼ مغ هللا، ما الحقيقة؟ هللا أعمع، لكغ الحؼ يغسُّ برخه عغ محاـر هللا يقيش

 ليذ في األرض كميا تذخيٌع أو قانػٌف يأمُخ بغس البرخ، إذًا ىشا افتخقت الذخيعة عغ القانػف. 

الرياـ: بإمكانظ أف تجخل البيت في أياـ الريف الحارة، وأف تجخل الحساـ بعيجًا عغ نطخ أوالدؾ وزوجتظ، وأف 
تذخب الساء الشسيخ البارد، مغ العجاد رأسًا، وال يجرؼ بظ أحج، إذًا الرياـ عبادة اإلخبلص، ما دمت تستشع عغ 

ع الِعبادات أحيانًا مغ أجل أف تعمع أنظ تحب هللا، مغ أجل أف تذخب قصخة ماء إذًا أنت ُتخاقب هللا عدَّ وجل.، فحك
أف تعمع أنظ تعمع أف هللا ُيخاقبظ، مغ أجل أف تختفع معشػياتظ، مغ أجل أف ُتحذ أنظ في رضى هللا عدَّ وجل، إذًا 

مخني أف ال تدتغخب، أنو يا أخي ما ىحه الحياة؟ كميا صخاع نفدي، وفي الصخيق نداٌء كاسياٌت عاريات، وهللا يأ
أغس برخؼ، وضع غيخ شبيعي، ال، ىحا ىػ الصبيعي، ألنو خمقظ لمجشة، وثسغ الجشة ضبط الذيػات، ألنو 

 خمقَظ لحياٍة أبجية ال تشتيي، وأف ثسغ ىحا كمو الجشة: 

ِو َوَنَيى الشَّْفَذ َعِغ اْلَيَػى ﴾ ـَ َربِّ  ﴿ َوَأمَّا َمْغ َخاَؼ َمَقا

 [43] سػرة الشازعات : 

 فأنا أتسشى دائسًا أف أوضح إلخػانشا الذباب كسا أنو ليذ في اإلسبلـ حخماف ليذ فيو تفمُّت، هللا قاؿ: 

 ﴿ َوَرْىَباِنيًَّة اْبَتَجُعػَىا َما َكَتْبَشاَىا َعَمْيِيْع﴾

 [17] سػرة الحجيج: 

 ىع كتبػىا عمى أنفديع، ىع اجتيجوا فأخصؤوا، والجليل أنيع أخصؤوا: 

 َىا َحقَّ ِرَعاَيِتَيا﴾﴿ َفَسا َرَعػْ 

 [17] سػرة الحجيج: 
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لع يتسكشػا، ألنيا خبلؼ الفصخة، التخىُّب، الخىبشة، خبلؼ فصخة اإلنداف، لحلظ القرز التي تخوػ عغ الخىباف 
في انحخافاتيع الجشدية ال تعجُّ وال تحرى، ألنيع ألدمػا أنفديع ما ال يشبغي أف يكػف، ما كتبشاىا عمييع، والجليل 

 ع: أني

 ﴿ َفَسا َرَعْػَىا َحقَّ ِرَعاَيِتَيا﴾

 [17] سػرة الحجيج: 

فاإلسبلـ ديغ الفصخة، فكسا أف اإلسبلـ ما كمفظ ما ال تصيق، كحلظ ما أشمقظ إلى حيث تخيج، ىشاؾ مشيج، مثبًل 
 شخيق، الصخيق عخيس، لظ حخية الحخكة في حجود ىحا الصخيق، لكغ بعج الصخيق ىشاؾ مسشػعات. فأجسل حياة
يعيذيا حياة القيع، حياة السشيج، حياة الجستػر، انطخ إلى الديارة أروع ما تكػف وىي عمى الصخيق السعبَّج، ألف 
ىحا الصخيق صشع ليا، وىي صشعت لو، فإذا سارت عمى الصخيق السعبجَّ تججىا كميا مختاحة، ال يػجج أصػات 

 ق ليذ ليحه الديارة، وىحه السخكبة ليدت ليحا الصخيق. أبجًا، أما إذا ندلت إلى الصخيق الػعخ فتحذ أف ىحا الصخي

 ربط الجدئيات بالكميات :

أردت مغ ىحه السقجمة أف نخبط الجدئيات بالكميات، ال أف نبقى في ىحه حخاـ، لساذا حخاـ؟ أنت تعير في 
ة، مجتسع، ىشاؾ أناس ليذ لجييع وازع ديشي إشبلقًا، أما آتاىع هللا مشصقًا، عشجىع عقل، فإذا  ممكت الحجَّ

 بالسشاسبة: ما اتخح هللا وليًا جاىبًل، لػ اتخحه لعمسو : 

ُتَشا َآَتْيَشاَىا ِإْبَخاِىيَع َعَمى َقْػِمِو﴾  ﴿ َوِتْمَظ ُحجَّ

 [ 83] سػرة األنعاـ: 

ية، قج يكػف مؤمشًا أؼ مغ أقل السخاتب في السجتسع، قج يكػف مػضفًا  أؼ يػجج قػة لمسؤمغ، قج تكػف غيخ مادَّ
 صغيخًا ججًا، ضارب آلة كاتبة، حاجبًا، لكغ قػتو نابعٌة مغ حجتو، لسا ربشا قاؿ: 

ُتَشا َآَتْيَشاَىا ِإْبَخاِىيَع َعَمى َقْػِمِو﴾  ﴿ َوِتْمَظ ُحجَّ

 [ 83األنعاـ: ] سػرة 
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لكل مؤمٍغ مغ ىحه اآلية نريب، قػٌة، يجػز حاجب في دائخة يشاقر السجيخ العاـ الستفمت، الحؼ عقيجتو فاسجة، 
، يعّمع لساذا يرجؽ، يعّمع  ىحا الحاجب أقػػ مشو في السشاقذة، السؤمغ يعّمع لساذا يغسُّ برخه، يعمَّع لساذا يرـػ

شًا، ال أريج مؤمشًا يصبِّق اإلسبلـ إلى حيغ، لػ أنَّظ عخفت األمخ الذخعي لساذا يتكمَّع بالحق، فشحغ نخيج مؤم شًا متسكِّ
مغ دوف حيثيات، مغ دوف أف تخبصو بالكّميات، مغ دوف عقيجة صحيحة، يسكغ أف تصبق األمخ لكغ مقاومتظ 

داف يبشي إخػانو ىذة، أؼ أدنى ضغط، أو أدنى إغخاء، تجج مقاومتظ قج انيارت، لحلظ كّل إنداف يخبي، كل إن
بشاء، إذا بشى الشفػس بشاء صحيحًا، بشاء عمسيًا، بشاء مشصقيًا، عمى أساس مغ العقيجة الرحيحة، تجج ىحا األخ 
قػيًا، أؼ قػؼ في ديشو، أيشسا ذىب مدتقيع، أؼ أنت عشجما تعخؼ أف ىحا األمخ مخبػط بيحه العقيجة الرحيحة، 

ق الكػف، أنت مخمػؽ لمجّشة، والجّشة ثسشيا ضبط الذيػات، الذيػات مخبػط بيحه الكمِّية، أؼ أنت مؤمغ بخال
 أودعت فيظ لتخقى بيا إلى هللا، أودعت فيظ، ىحا الحؼ أتسشى أف يكػف واضحًا لمكل. 

 قػة الذيػة والػقػؼ أماميا : 

دعيا فيظ، وقػية قػة الذيػة والػقػؼ أماميا: كل إنداف بيتبـخ بالذيػات، يقػؿ: يا أخي ليذ بيجؼ، لكغ هللا أو 
 .ىحه الذيػات 

ر ششًا مغ الحجيج ألقيشاه مغ عذخة  أؼ مثبًل ترػَّ
آالؼ متخ، ىحا يتدارع، ماذا يقف في وجيو؟ شبق 
ورؽ؟ أعػذ باهلل، قساش؟ مدتحيل، سقف يحصسو 
كحلظ الذيػات، قػة انجفاع شجيجة، ال يقف أماـ 
الذيػات إال يقيغ، إال إيساف قػؼ، إال عقيجة 

وتترل،  صحيحة، إال اتراؿ باهلل، حيشسا تدتقيع،
تربح كالجبل قػّيًا، تحذ أنو يػجج عشجؾ مقاومة 
كبيخًة ججًا، لحلظ السؤمغ الرادؽ ال يزعف ال أماـ 

أقػػ السغخيات، وال أماـ أقػػ الزغػط، ال الزغط يؤثخ فيو، وال اإلغخاء يؤثخ فيو، الِتْبخ عشجه كالتخاب، والحياة 
 والسػت سػاء، قاؿ لو: 
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ْنَيا ﴾﴿ َفاْقِس َما َأْنَت َقا  ٍض ِإنََّسا َتْقِزي َىِحِه اْلَحَياَة الجُّ

 [71] سػرة شو : 

الحقيقة نحغ ال نقجر أف ندتعيج مجج أمتشا، وال نخجع كسا كشا قادة لؤلمع، الّشبي الكخيع جاء إلى قػـٍ ىع رعاٌة 
صعب شيٍء في مجتسعاتشا لمغشع، فجعمَّيع قادًة لؤلمع، مغ رعاة غّشع لقادة أمع، بعقيجة صحيحة، وبالتداـ صحيح، أ

اإلسبلمية أف يطغَّ السدمسػف أفَّ الجيغ صـػ وصبلة، الجيغ مشيج، مشيج شػيل عخيس، فيو كل شيء، فيو 
تفريبلت لكّل شيء، فيحا السشيج. مخة قخأت كتاب: اإلسبلـ إما أف تأخحه كمُّو أو فجعو كمُّو، أنا ال أوافق عمى 

خحه كمَّو، ولغ تقصف ثساره إال إذا أخحتو كّمو، ىحا أصح، خحه كُمو، بأدؽ ىحا العشػاف، أوافق عمى الذق األوؿ، 
 تفاصيمو. 

 إيجاع الذيػات في اإلنداف ليخقى إلى ربو صابخًا و شاكخًا :

إذًا ممخز السقجمة أف هللا أودع فيشا الذيػات لشخقى بيا صابخيغ بغس البرخ، وشاكخيغ بشعسة الدواج، إلى رب 
األرض والدسػات، أودع فيشا الذيػات، الساؿ، لشخقى بحب الساؿ صابخيغ بإنفاقو، شاكخيغ بكدبو، أودع فيشا حب 

شخقى شاكخيغ بخجمة الزعيف، وىكحا، كلُّ الذيػات العمػ في األرض لشخقى بو صابخيغ، بتخؾ معاونة الطبلـ، ول
 يسكغ أف تػضَّف في الحق. 

: أنا -أنا وهللا أعجبشي ورعو، وأعجبشي غيختو عمى ديشو -أخ كخيع.. استػقفشي في الجرس الساضي، وقاؿ لي
، قاؿ لي: لساذا بعس العمساء يحّمػف ىحه السيشة؟ قمت لو: وهللا أن ا ما فعمتيا في محامي، قمت لو: أنعع وأكـخ

حياتي ألنشي أعتقج أفَّ أية ميشٍة ال تدتعري عمى االلتداـ بالجيغ، والسحامي السؤمغ الحؼ يزع كلَّ عمسو، وكلَّ 
ذكائو، وكلَّ شبلقة لدانو، وكلَّ ثقافتو القانػنية الػاسعة في خجمة الزعيف، ويأخح أجخه حبلاًل ُجعالًة، ىحا يخقى 

قج يدتحق دخػؿ الجّشة ألنو محامي، أعتقج يجب أف تػضِّف كلَّ شيء في الحق،  إلى هللا، قج يخقى السحامي،
اآلف حتى الحيغ آتاىع هللا أصػاتًا عحبة، أليذ مغ السسكغ أف يقخؤوا القخآف وأف تربح أصػاتيع خالجًة إلى آالؼ 

الرػت بقي مدتسخًا، الدشػات؟ مخة أنا سسعت أذانًا لسؤذف، أعتقج أنو مات قبل خسديغ سشة بسرخ، قمت: ىحا 
الرػت الحدغ يسكغ أف يػضَّف في الحق، في تبلوة القخآف، في األذاف، في مجح الشبي عميو الربلة والدبلـ، 

 كلُّ ما أودعو هللا في اإلنداف يسكغ أف يػضف في الحق وفي الباشل، في الخيخ، وفي الذخ. 
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لعػرة وعجـ إشبلؽ البرخ إلى العػرة، مغ أجل أف إذًا مغ أجل أف تخبط غسَّ البرخ وحفع العػرة، عجـ إبجاء ا
تخبط ىحا الحكع الجدئي الرغيخ بكميٍة كبخػ في الجيغ، اعتقج دائسًا أف هللا جلَّ جبللو خمقظ لمجّشة، وىحه الجنيا 
دار دفع الثسغ، كيف العاـ الجراسي، اآلف الصالب الجامعي، مقاعج الجامعة مخيحة؟ ال وهللا، مقعج خذبي عخضو 

خ دائسًا، خس دة وعذخوف سشتيستخًا، وقائع ال يػجج بو إسفشج وال جمج والتجفئة أقل مغ الػسط، وبعس البمػر مكدَّ
في أياـ البخد ال يػجج تجفئة جيجة، وال مقعج مخيح، وال يػجج أثشاء الجرس بعس مغ السػالح، أو قميل مغ العريخ 

 رخاحة. مثبًل،ال يػجج إال محاضخ أمامظ، ال يػجج غيخ كبلـ ال

لكغ سشة سشتيغ، ثبلث، أربع بيحه الجامعة، أصبح شبيبًا مثبًل ، أو ميشجسًا، عشجما كاف ليحه السيغ الخاقية دخل 
كبيخ، فبعجما أخح الذيادة، وأصبح لو مكانة اجتساعية، وركَّد وضعو بالتعبيخ التجارؼ، واشتخػ بيتًا، وجاءه دخل 

لجامعة، اثشتا عذخة ساعة باليـػ ببل غجاء، أكثخ األياـ ببل غجاء، اثشتا كبيخ، لػال ىحه الدشػات التي قزاىا في ا
عذخة ساعة، وكل محاضخ لو شبع خاص، وضائف، حمقات بحث، ومفاجآت باالمتحانات، ومعخكة بيغ األستاذ 
ؿ والصبلب، ىع يتػقعػف قدسًا فيفاجئيع بقدع، وسمع صعب، وال يسكغ أف تخاجع ورقتظ، لػال ىحه الستاعب خبل
ست أو سبع سشػات، ال يقاؿ لظ: الجكتػر فبلف تفزل، يقػؿ لظ: إيكػ بخسدسئة ليخة، ىحا غيخ تخصيط، تحتاج 
 إليكػ، وتخصيط، وكحا، لػال ىحه الستاعب ما كشت في ىحا السدتػػ، شبعًا أنا أضخب أمثمة مغ واقع الحياة. 

الشداء، حب العمػ في األرض، وجاء ولػال أنظ جئت إلى الجنيا، ووضعت فيظ الذيػات، حب الساؿ، حب 
الذخع، غْس برخؾ، وال ترافح، وال تخُل بأجشبية، وىحه حخاـ، وىحه حبلؿ، وىشا غس برخؾ، والفخح عػرة، 
وىحه، مشيج شػيل عخيس تفريمي، وىحا الكدب حخاـ، وىحه شبية الخبا، وسألت، وجمدت بسدجج، وعمى ركبظ 

 تخقى إلى ىحا السدتػػ.  جمدت ، و كاف الجرس ساعة ونرف، ما كشت

لحلظ ىحا الجرس جدئيتو صغيخة أما كميتو فكبيخة، أنت حيشسا تصبِّق مشيج هللا عدَّ وجل مغ أجل أف تكػف في 
 عجاد الدعجاء في اآلخخة. 
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 عػرة السخأة بالشدبة لمسخأة :

عػرة السخأة بالشدبة لمسخأة اآلف، درسشا ىحا اليـػ عػرة السخأة بالشدبة إلى السخأة، أؼ أكثخ الشاس يطشػف أنو ال يػجج 
عػرة بيغ الشدػة، امخأٌة عمى امخأة، أؼ نحغ وىحا ما أعتقجه اعتقادًا جازمًا أفَّ مجتسعشا والحسج هلل مجتسع مدمع، 

رقى، مجتسع روَّاد السداجج السمتدميغ، ىحا مجتسع أرقى وأرقى، لحلظ مجتسع نطيف، السجتسع السؤمغ مجتسع أ
 االنحخافات األخبلقية إذا ذكخناىا ال أعتقج أف مغ بيغ الحاضخيغ مغ ىػ واقع بيا، ألنو شيء بعيج ججًا. 

إلى  شخز يجرس جامعة تدألو: ىل تقخأ وتكتب؟ أنا معي بكالػريا ماذا أقخأ وأكتب؟ كبلـ ال معشى لو، ما وصل
الجامعة حتى أخح البكالػريا، فشقػؿ ألحج: أخي تػجج انحخافات؟ ىحا أغمب الطغ بعيج ججًا عغ رواد السداجج، 
ف، وىشاؾ انحخاؼ بيغ الجشذ الػاحج  عغ مجتسع السؤمشيغ الرادقيغ، ولكغ ىشاؾ انحخافًا بيغ الشداء سببو التكذُّ

لجشدية في الجشذ الػاحج سببيا عجـ التقيُّج بأوامخ هللا عدَّ المػاط و ىػ معخوؼ، والِدحاؽ معخوؼ، فاالنحخافات ا
 وجل. 

فالجرس اليـػ عغ عػرة السخأة بالشدبة إلى السخأة، إما أنيا قخيبة، وإما أنيا أجشبية، ما معشى أجشبية؟ ىل معشى ىحا 
 بية، فاجخة، كافخة. أف معيا جػاز سفخ؟ ال ولكشيا ليدت قخيبة، أو فاجخة، أو كافخة، أربع نداء؛ قخيبة، أجش

الفاجخة قج تكػف ىػيتيا مدمسة في األصل، ولكغ ىحا االنتساء التاريخي ال قيسة لو إشبلقًا، أما ىي ففاجخة، ليدت 
 مشزبصة، ىحه ليا حكع.

والكافخة الكتابية، ىحه ليا حكع، والقخيبة، واألجشبية، األجشبية ليدت قخيبة جارتشا، أما القخيبة فأخت، أـ، عسة، 
 الة، بشت أخ، بشت أخت. خ

فالقخيبة، واألجشبية، لسَّا جسعشا بيغ القخيبة واألجشبية معشاىا القخب الشدبي ال قيسة لو في ىحا السػضػع، القخيبة، 
أو األجشبية، كبلىسا واحج، ال يػجج فخؽ بيغ جارتي وبيغ عستي، فيسا بيغ السخأة والسخأة فقط، درسشا اليـػ عػرة 

 ى السخأة.السخأة بالشدبة إل

قاؿ: فميسا لكبل السخأتيغ، الشطخ مغ السخأة إلى السخأة إلى سختيا فسا فػؽ، وإلى ما تحت ركبتييا، ألف عػرة السخأة 
بالشدبة إلى السخأة ما دوف سختيا إلى مادوف ركبتيا، فالدخة ليدت مغ العػرة، والخكبة مغ العػرة، أؼ أف عػرة 

 خجل بالشدبة إلى الخجل. السخأة بالشدبة إلى السخأة كعػرة ال
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 األحاديث التي حجدت عػرة الخجل مع الخجل ىي نفديا حجدت عػرة السخأة مع السخأة :

وقج اتفق العمساء عمى أف األحاديث التي حجدت عػرة الخجل مع الخجل ىي نفديا بياٌف لعػرة السخأة مع السخأة، قاؿ 
 صمى هللا عمية وسمَّع: 

ُجُل  ُجِل َوال اْلَسْخَأُة ِإَلى َعْػَرِة اْلَسْخَأِة..... (()) ال َيْشُطُخ الخَّ  ِإَلى َعْػَرِة الخَّ

 ] مدمع َعْغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِرؼِّ َعْغ َأِبيِو[

 شبعًا ىحه القخيبة، واألجشبية، الحاصل أنو ال يجػز لؤُلـ أف تخػ مغ ابشتيا، وال لمبشت أف تخػ مغ ُأميا، وال
لؤُلخِت أف تخػ مغ ُأختيا، وال لمسخأة أف تخػ مغ عستيا، أو خالتيا، أو بشت ُأختيا، أو بشت أخييا، أو إحجػ 
الشداء، قخيباٍت كّغ أو أجشبيات، شيئًا مسا بيغ الدخة والخكبة، ال في الحساـ وال في غيخ الحساـ، وال وقت خمع 

عسل السشدؿ، وال في تشطيفو.. ىحا الحكع الذخعي. فإذا كذفت  الثياب، وال في االستقباالت، واالحتفاالت، وال في
إحجاىغ، شيئًا مغ عػرتيا وأثست بيحا الكذف، ال يحلُّ لمباقيات الشطخ إلييا أبجًا، بل يجب عمييغ اإلنكار عمييا، 
ٌة ويجب عمييغ مشعيا مغ إبجاء شيٍء مغ عػرتيا، وإف أصخت إحجاىغ عمى كذفيا، ال يجػز الجمػس وىي كاشف

 عػرتيا، وقج لعغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الشاضخ والسشطػر إليو. 

نحغ نتسشى أف يمتـد الفخيقاف، الشاضخ والسشطػر، فإذا أخلَّ السشطػر عمى الشاضخ أف يُغس البرخ، عميو أف 
 يشرح، عميو أف يُغسَّ البرخ. 

مخة ثانية، وثالثة، ورابعة، ىحه األحكاـ لؤلسػياء، لئلنداف الصبيعي، أما لػ أنو ُخذيت الفتشة مغ نطخ امخأٍة 
مخيزٍة، أو مشحخفٍة، أو فاسقٍة، أو فاجخٍة، إلى امخأٍة سػػ ما بيغ الدخة والخكبة فبل يجػز، الػضع الصبيعي، 

السجتسع، ىحا ىػ الحكع، أما في عجد قميل، ندب قميمة،  السألػؼ، السخأة الدػية التي تسثِّل الخط العخيس في
مشحخفة السداج، االتجاه غيخ سميع، فيحه السخأة ال يجػز ليا أف تبجؼ حتى المخأٍة ُأخخػ قخيبٍة أو غيخ قخيبٍة ما 

 فػؽ الدخة، وما تحت الخكبة. 
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و :  ما حلَّ لمسخأة الشطخ إليو حلَّ مدُّ

و؟ أؼ مسكغ بشت تشطف ابشتيا فيسا سػػ العػرة في والحكع الحؼ قمتو لكع سابقًا  ما حلَّ لمسخأة الشطخ إليو حلَّ مدُّ
و ببل شيػة، فإذا ُخذيت الذيػة ُحِخـ مدو، وُحِخـ الشطخ  الحساـ، مسكغ الذيء السدسػح الشطخ إليو مدسػح مدَّ

 الدبلـ: إليو، مع وجػد الذيػة، مع خػؼ الفتشة، ىشاؾ أحكاـ ُأخخػ، يقػؿ عميو الربلة و 

ُجِل ِفي َثْػٍب َواِحٍج َوال ُتْفِزي اْلَسْخَأُة ِإَلى اْلَسْخَأِة ِفي الثَّْػِب اْلػَ  ُجُل ِإَلى الخَّ  اِحِج...(())....َوال ُيْفِزي الخَّ

 ] مدمع َعْغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِرؼِّ َعْغ َأِبيِو[

لمحكػر، ال يجػز أف يتبلمذ الجدجاف لئلناث، الحكع نفدو، ألف فيسا بيغ  كسا أنو ال يجػز أف يتبلمذ الجدجافِ 
 الحكػر انحخافًا معخوفًا، وفيسا بيغ اإلناث انحخافًا معخوفًا.. 

 تحخيع وصف السخأة امخأة أخخى أماـ زوجيا :

ة أيغ كشتع؟ في بيت يػجج عشجنا حكع ميع ججًا ىػ أف السخأة إذا رأت امخأًة، اآلف انطخ، أكثخ اأُلسخ اإلسبلمي
فبلف، ماذا صار؟ الدوج عشجه فزػؿ، ماذا رأيتع؟ وهللا عشجىع بشت جسيمة ججًا، صفييا لشا؟ قالت: كحا و كحا، 
قاؿ: ال يجػز لسخأٍة أف ترف امخأًة لدوجيا إشبلقًا، شبعًا يػجج معيا دليل، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ، فيسا ورد 

 في الرحيحيغ: 

 اْلَسْخَأُة اْلَسْخَأَة َفَتْشَعَتَيا ِلَدْوِجَيا َكَأنَُّو َيْشُطُخ ِإَلْيَيا (( )) ال ُتَباِشخُ 

ِ ْبِغ َمْدُعػٍد َرِضي المَّيع َعْشيع[  ]متفق عميو َعْغ َعْبِج َّللاَّ

أنا أقػؿ لكع: لػ أف امخأًة وصفت امخأًة لدوجيا ذىب خياؿ الدوج إلى صفاٍت أعمى بكثيخ مسا وصفت. اإلنداف 
نحػ الكساؿ دائسًا، لحلظ الشبّي عميو الربلة والدبلـ حيشسا رأػ زيج الخيل، وىحا رجل كاف مغ أصحاب يشدع 

الُسخوءة في الجاىمية، الشبّي أُعجب بو، قاؿ لو: مغ أنت؟ قاؿ لو: أنا زيج الخيل، قاؿ لو: بل أنت زيج الخيخ، هلل 
 صف، إال أنت يا زيج. درُّؾ يا زيج، ما وصف لي شيٌء فخأيتو إال رأيتو دوف ما و 
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ىحه قاعجة، يقػؿ لظ: جمدشا في مكاف جسيل ججًا، وإذا رأيتو فتقػؿ لو: وهللا ليذ ليحه الجرجة، لع يصخ عقمشا، 
الػصف دائسًا أكبخ بكثيخ مغ الػاقع، ألف ىحا مغ عجد المغة، المغة لساذا ىي عاجدة؟ تقػؿ: كبيخ، ما معشى 

ف دخمو محجود، يقػؿ لظ: فبلف غشي، يجػز ىحا الغشي مع الغشي الحقيقي كبيخ بالشدبة لمستكمع؟ أؼ إذا إندا
فقيخ، لكغ كمسة غشي مغ إنداف فقيخ تختمف عغ كمسة غشي مغ إنداف غشي، فسغ عجد المغة أنيا ال ُتعصي 

 الحجـػ حقيقتيا.

ره عشج حج ، لكغ لػ أنيا وصفت ال يقف الدوج في ترػِّ ود الػاقع، بل قج لحلظ حيشسا ترُف امخأة، األصل محـخ
يذتط خيالو إلى أبعج مغ الػاقع، ىحا الحؼ حخَّمو الذخع، إذًا ال يجػز، قاؿ: إذا جاز لمسخأة أف تشطخ إلى امخأٍة 
ُأخخػ، قخيبٍة أو أجشبية، في تمظ الحجود الزيِّقة، التي سسح بيا الذخع، إذا جاز ليا ذلظ، فبل يجػز ليا أف 

ألجشبّي إشبلقًا. لحلظ أكثخ اأُلسخ يحزخوف أعخاسًا، يتكمسػف بعج العخس،  ترف ما رأت لدوجيا أو قخيبيا أو
فبلنة كحا و كحا، لػ أنيّغ تكمسّغ عمى مدسٍع الدوج فيحا حخاـ، حخاـٌ حخمًة قصعيًة أف ترف امخأٌة امخأًة لدوجيا 

 فكأنو يشطخ إلييا. 

لخاشب لو حق أف يخاىا مباشخًة، فإذا وصفت يػجج عشجنا استثشاء واحج، مغ يعخؼ ىحا االستثشاء؟ الخاشب، أف ا
لو أقل مغ الخؤية، الخاشب مغ حقو أف يخاىا، لحلظ إذا ذىبت امخأة لتخصب البشيا، ووصفت لو مخصػبتو، األمخ 
مذخوع ال شيء عميو، لكغ ال يجػز أف ترف لو ىحه الفتاة أماـ أخيو الستدوج، ليذ لو عبلقة، ىحه دقة الذخع، 

 مخصػبتو، دوف أف يشتقل ىحا الػصف إلى آخخيغ.  ترف األـُ البشيا

 ال يحّل لمسخأة أف تبجي زيشتيا أماـ السخأة الفاجخة أو الكافخة :

قاؿ: أما الفاجخة، الفاجخة قج تكػف باليػية مدمسة، لكشيا فاجخة، فاسقة، قج تكػف زانية، قج تكػف متفمِّتة مغ كل 
لمسخأة أف تبجؼ أماميا زيشتيا، ال يحل لمسخأة السدمسة أف تبجؼ زيشتيا لمسخأة الذخائع تقخيبًا، قاؿ: ىحه الفاجخة ال يحل 

الفاجخة، ألف الفاجخة ليذ عشجىا قاعجة، السدمسة إذا رأت مدمسة، السدمسة ليا زوج، و زوجيا معمسيا، وأبػىا 
فحيشسا تبجو امخأة أماـ  معمسيا، وأميا عمستيا، أؼ السدمع يغمب عميو الػرع، يغمب عميو االنرياع هلل عدَّ وجل،

امخأة، أغمب الطغ أنيا لغ ترفيا لآلخخيغ، لكغ ىحه السخأة الفاجخة إذا نطخت إلى زيشة امخأة مدمسة، ُربسا وصفتيا 
بة، وقج وصفت عزػًا عزػًا لؤلجانب، ما قيسة ىحا الحجاب؟  لؤلجانب، ترػر امخأة ماشية بالصخيق وىي محجَّ
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 ػصف، إذًا ما قيسة حجاب السخأة إذا رأتيا فاجخٌة ووصفتيا لؤلجانب؟ يعخفػنيا مغ الجاخل ىع حدب ال

الفاجخة، ال يحل لمسخأة السدمسة أف تبجؼ أماميا زيشتيا، ألنيا ترفيا عشج الخجاؿ، فبل تزع جمبابيا وال ِخسارىا 
تسامًا، ىحا مػقف  عشجىا، لحلظ أنا وهللا أستسع إلى أخػات مؤمشات يحزخّف أعخاسًا، ويختجيغ ثيابيّغ الخارجية

سميع، لساذا؟ قج يكػف في ىحا العخس امخأة فاجخة، القرج حزخف ولبيغ الجعػة، فالسخأة السدمسة تبقى في ثيابيا 
الُسحتذسة في األعخاس، أما ىحا التقميج أف تخمع ثيابيا الخارجية، وأف تبجو في أبيى زيشة وال تعمع مغ ىّغ 

ت فاجخة، اليػية مدمسة لكغ فاجخة، ىحه الفاجخة مغ شبيعتيا أف تتكمع ألف السجعػَّات، فإف كاف مغ بيغ السجعػا
الذيصاف يؤزىا أزًا الذيصاف، ألنيا مع الذيصاف، والذيصاف ُيغخؼ بكل معرية، أنا الحؼ أتسشاه أنو حتى في 

يجب أف تبقى السخأة االحتفاالت أف يكػف السجعػوف قج انتقاىع الجاعي انتقاء جيجًا، فإذا كاف االنتقاء عذػائيًا ف
 السدمسة في الحجود التي ال تبجو زيشتيا أماـ الفاجخات، اآلف الجليل، قاؿ تعالى: 

َػاِنِيغَّ َأْو َبِشي َأْبَشاِء ُبُعػَلِتِيغَّ َأْو ِإخْ  ﴿ َواَل ُيْبِجيَغ ِزيَشَتُيغَّ ِإالَّ ِلُبُعػَلِتِيغَّ َأْو َآَباِئِيغَّ َأْو َآَباِء ُبُعػَلِتِيغَّ َأْو َأْبَشاِئِيغَّ َأوْ 
﴾  ِإْخَػاِنِيغَّ َأْو َبِشي َأَخَػاِتِيغَّ َأْو ِنَداِئِيغَّ

 [32] سػرة الشػر : 

 أيغ بيت القريج، أيغ الذاىج؟ أو ندائيغ.

 تحخيع خمع السؤمشة ثيابيا بيغ يجي مذخكٍة أو كتابية :

السدمسات، ألنو ليذ لمسؤمشة أف تتجخد، أؼ ورد في رد السحتار في تفديخ قػلو تعالى "أو ندائيغ" أؼ الحخائخ 
أف تخمع ثيابيا بيغ يجؼ مذخكٍة أو كتابية، ىحه معشى أو ندائيغ ، والذيخ الشابمدي لو كتاب اسسو" ىجية ابغ 
العساد" يقػؿ: " ال يحل لمسدمسة أف تتكذف بيغ يجؼ ييػديٍة، أو نرخانيٍة، أو مذخكٍة أبجًا، ىحا تفديخ قػلو تعالى 

يغ" . وقاؿ ابغ كثيخ: " أو ندائيغ، أؼ أال تطيخ بديشتيا أيزًا لمشداء السدمسات دوف نداء أىل الحمة، أو ندائ
 أؼ الكتابيات، لئبل ترفيغ لخجاليغ، وذلظ وإف كاف مححورًا في جسيع الشداء إال أنو في نداء أىل الحمة أشج".

أما الكافخة، والفاجخة، فتِرُفيا لدوجيا، إذًا يجػز  فيغمب الطغ أف السخأة السدمسة ال ترف السخأة السدمسة لدوجيا،
لمسخأِة الُسدِمسة السؤمشة أف ُتطيخ زيشتيا لسغ؟ المخأٍة مدمسٍة مثميا، أما لغيخ الُسدمسة فبل يجػز، الكافخة ال يجػز، 

 الفاجخة ال يجػز والحجيث الذخيف: 
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 ْوِجَيا َكَأنَُّو َيْشُطُخ ِإَلْيَيا (()) ال ُتَباِشُخ اْلَسْخَأُة اْلَسْخَأَة َفَتْشَعَتَيا ِلدَ 

ِ ْبِغ َمْدُعػٍد َرِضي المَّيع َعْشيع[  ]متفق عميو َعْغ َعْبِج َّللاَّ

سيجنا عسخ بغ الخصاب كتب إلى أبي ُعبيجة بغ الجخاح، وقج بمغو أف في الذاـ حسامات عامة قجيسًا، ىحه القرة 
ج، فإنو بمغشي أف نداًء مغ نداء الُسدمسيغ، يجُخمغ الحسامات قجيسة ججًا، مغ عيج سيجنا ُعسخ، قاؿ لو: " أما بع

 مع نداء أىل الذخؾ، فإنو مغ قبمظ ال يحل المخأةٌ تؤمغ باهلل واليـػ اآلخخ أف يشطخ إلى عػرتيا إال أىل ممَّتيا ".

 ىحا كبلـ سيجنا عسخ ألبي عبيجة بغ الجخاح.

ئيغ " ندائيغ السدمسات، ليذ السذخكات مغ نداِئيغ، وليذ وقاؿ اإلماـ ُمجاىج في تفديخ قػلو تعالى: " أو ندا
لمسخأة السدمسة أف تتكذف بيغ يجؼ مذخكة، وال يحل المخأٍة غيخ ُمدمسٍة أف تخػ مغ السخأة الُسدمسة زيشتيا أو مكاف 

 الديشة .

ندائيغ فميدت وروؼ عغ مجاىٍج أيزًا قاؿ: "ال تزع الُسدمسة ِخسارىا عشج مذخكة، ألف هللا تعالى يقػؿ: أو 
 الُسذخكة مغ ندائيغ".

كع دليل أصبحػا؟ سبعة أدلة تقخيبًا، وفي تفديخ الخازف: "أو ندائيغ، أؼ السؤمشات مغ أىل ديشيغ" أراد أنو يجػز 
لمسخأة أف تشطخ إلى بجف السخأة إال ما بيغ الدخة والخكبة، وال يجػز لمسخأة السؤمشة أف تتجخد مغ ثيابيا عشج الحمية، 

 الكافخة ، ألف هللا تعالى قاؿ: أو ندائيغ،أو 

 والحمية أو الكافخة ليدت مغ ندائشا، وألنيا أجشبية في الجيغ فكانت أبعج مغ الخجل األجشبي .

ىحا السػضػع الحؼ ىػ في التختيب الثالث عػرة السخأة بالشدبة إلى السخأة وُكشا قج أخحنا في الجرس الساضي عػرة 
 .الخجل بالشدبةإلى الخجل

والجرس األوؿ عػرة الخجل بالشدبة إلى السخأة، بقي السػضػع األخيخ وىػ عػرة السخأة بالشدبة إلى الخُجل، ىحا في 
 الجرس القادـ إف شاء هللا.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : عػرة السخأة بالشدبة لمخجل 5 - 5الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

عمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واج
 الرالحيغ. 

 عػرة السخأة بالشدبة إلى الخجل : 

أييا األخػة السؤمشػف... مع الجرس الخابع مغ دروس العػرة، وقج بيشُت بفزل هللا عد وجل في دروٍس سابقة، 
عػرة الخجل بالشدبة إلى الخجل، وعػرة الخجل بالشدبة إلى السخأة، وعػرة السخأة بالشدبة إلى السخأة، وبقي السػضػع 

 الخابع، وىػ عػرة السخأة بالشدبة إلى الخجل. 

: تختمف عػرة السخأة بالشدبة لمخُجل، باختبلؼ الخجل، مغ ىػ ىحا الخجل؟ ما كل رجل ككل رجل، عػرة السخأة أوالً 
 بالشدبة إلى الخجل تختمف باختبلؼ الخجل.

، وىشاؾ أجشبّي، أربع أنػاع  ، وىشاؾ قخيٌب غيخ محـخ كع احتساؿ يػجج لمخجاؿ؟ ىشاؾ رُجٌل زوج، وىشاؾ قخيٌب محـخ
 زوٌج، قخيٌب محخـٌ، قخيٌب غيخ محخـٍ، أجشبّي.مغ الخجاؿ، 

أما السخأة بالشدبة لدوجيا فميذ ليا عػرة، ولو أف يخػ مشيا كل شيء، مغ فخقيا إلى قجميا، بذيػٍة وبغيخ شيػة، 
 -ألنو لسا جاز السّذ والغذياف فؤلف يجػز ما دونيسا وىػ الشطخ إلى جسيع بجنيا مغ باب أولى، إال أف األولى

إال أف األولى أال يشطخ كل واحٍج مشيسا إلى عػرة صاحبو، شبعًا السغمطة، الدػأة، ومغ نطخ فقج  -ة الحكعاآلف دق
 تخؾ األولى، لقػؿ الشبّي عميو الربلة والدبلـ: 

َد اْلَعْيَخْيِغ (( ْد َتَجخُّ  )) ِإَذا َأَتى َأَحُجُكْع َأْىَمُو َفْمَيْدَتِتْخ َوال َيَتَجخَّ

َمِسيِّ []ابغ ماجة َعْغ ُعتْ   َبَة ْبِغ َعْبٍج الدُّ
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 أؼ ىحا تػجيو إرشادؼ، فسغ تخؾ ىحا تخؾ األولى، ولقػؿ الشبّي عميو الربلة والدبلـ: 

ِو َوَسمََّع ِإفَّ َّللََّ ى المَّيع َعَميْ )) َرَأى َرُجال َيْغَتِدُل ِباْلَبَخاِز ِبال ِإَزاٍر َفَرَعَج اْلِسْشَبَخ َفَحِسَج َّللََّ َوَأْثَشى َعَمْيِو ُثعَّ َقاَؿ َصمَّ 
ْتَخ َفِإَذا اْغَتَدَل َأَحُجُكْع َفْمَيْدَتِتْخ ((  َعدَّ َوَجلَّ َحِييٌّ ِستِّيٌخ ُيِحبُّ اْلَحَياَء َوالدَّ

 ]الشدائي َعْغ َيْعَمى[

 ولقػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: 

ُجُل ِإَلى َأْىِمِو َفاْسَتْحُيػُىْع َوَأْكِخُمػُىْع (()) ِإيَّاُكْع َوالتََّعخَِّي َفِإفَّ َمَعُكْع َمْغ ال ُيَفاِرقُ   ُكْع ِإالَّ ِعْشَج اْلَغاِئِط َوِحيَغ ُيْفِزي الخَّ

 ] التخمحؼ َعْغ ابغ عسخ [

إذًا عػرة السخأة بالشدبة إلى زوجيا ليذ ليا عػرة، لو أف يشطخ إلييا مغ فخِقيا إلى قجميا، بذيػٍة وبغيخ شيػة، ألنو 
جاز السذ والغذياف، فؤلف يجػز ما دونيسا وىػ الشطخ مغ باب أولى، لكغ ذوؽ الشبّي الخاقي وّجو إلى عجـ 

 الشطخ إلى الدػأة، فسغ نطخ فقج تخؾ األولى. 

شاؾ قزية تحتاج إلى بحث، أو إلى أخح ورد، فيسا بيغ الدوج وزوجتو، وإذا كاف ىشاؾ مغ تفريبلت ليذ ى
تتعمق فيسا بيغ الدوجة وزوجيا فمو درٌس آخخ مدتقل، أؼ مػضػع الحيس والشفاس وما إلى ذلظ، لكغ شبيعة 

ة السخأة بالشدبة لقخيبيا ىحا السػضػع تقتزي أف نشتقل مغ ىحا الجدء مغ الجرس إلى الجدء اآلخخ، وىػ عػر 
.  السحـخ

الجدء األوؿ، عشػاف الجرس عػرة السخأة بالشدبة إلى الخجل، أجداٌء كثيخة مغ ىحه األجداء عػرة السخأة بالشدبة 
 لدوجيا. 
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 عػرة السخأة بالشدبة لقخيبيا السحـخ :

: مغ  الجدء الثاني: عػرة السخأة بالشدبة لقخيبيا السحـخ
؟ القخيب السحـخ أؼ ما حُخـ عميو ىػ القخيب  السحـخ

الدواج مشيا، األب، االبغ، األخ، العع، الخاؿ، ابغ 
، ال  األِخ، ابغ اأُلخِت. قاؿ: ىؤالء األقخباء السحاـر
يسكغ لمسخأة أف ُتْطِيخ أماميغ إال .. واآلف عجـ 
الفيع، أنو أخي، أخػِؾ لو حجود، ابشي، ابشظ ىشاؾ 

 د.حجود، أبي، أبػِؾ لو حجو 

  
قاؿ: ىؤالء األقخباء السحاـر ال يحل ليع أف يشطخوا إلى السخأة إال إلى الخأس، والذعخ، والػجو، والعشق أؼ أعمى 
الرجر، واأُلذف، والداعج، والكف، والداؽ، والقجـ ىحه السػاضع التي يجػز لؤلقخباء السحاـر أف يشطخوا إلييا مغ 

 السخأة، التي يحـخ عمييع الدواج مشيا. 

 سحاـر بحكع السراىخة : ال

شبعًا ىشاؾ أقخباء محاـر بحكع الشدب، وأقخباء محاـر بحكع الُسراىخة، فاإلنداف حساتو، ُأـ زوجتو، ىحه مغ 
ختو، ابشتو، ابشة أخيو، ابشة ُأختو، عستو، خالتو،  ُُ محارمو، زوجة ابشو مغ محارمو، زوجة أبيو مغ محارمو، ُأمو، ُأ

 ـ.ىحه الشداء القخيبات السحار 

إذًا الخأس، الذعخ، الػجو، العشق، اأُلذف، أعمى الرجر، الداعج، الكف، الداؽ، القجـ، ُتمخز ىحه السػاضع بأف 
السخأة عمييا أف تختجؼ أماـ أقاربيا السحاـر ثياب الخجمة، وثياب الخجمة ىي الثياب التي تغصي سائخ الجدج، 

 : ماعجا ىحه األعزاء التي ذكختيا قبل قميل، قاؿ تعالى
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َخ ِمْشَيا َوْلَيْزِخْبَغ ﴿ َوُقْل ِلْمُسْؤِمَشاِت َيْغُزْزَغ ِمْغ َأْبَراِرِىغَّ َوَيْحَفْطَغ ُفُخوَجُيغَّ َواَل ُيْبِجيَغ ِزيَشَتُيغَّ ِإالَّ َما َضيَ 
َآَباِئِيغَّ َأْو َآَباِء ُبُعػَلِتِيغَّ َأْو َأْبَشاِئِيغَّ َأْو َأْبَشاِء ُبُعػَلِتِيغَّ ِبُخُسِخِىغَّ َعَمى ُجُيػِبِيغَّ َواَل ُيْبِجيَغ ِزيَشَتُيغَّ ِإالَّ ِلُبُعػَلِتِيغَّ َأْو 

ْربَ َأْو ِإْخَػاِنِيغَّ َأْو َبِشي ِإْخَػاِنِيغَّ َأْو َبِشي َأَخَػاِتِيغَّ َأْو ِنَداِئِيغَّ َأْو َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيغَّ أَ  ِة ِمَغ ِو التَّاِبِعيَغ َغْيِخ ُأوِلي اإلِْ
ْفِل الَِّحيَغ َلْع َيْطَيُخوا َعَمى َعْػَراِت الشَِّداِء َواَل َيْزِخْبَغ ِبَأْرُجِمِيغَّ ِلُيْعَمَع مَ  ا ُيْخِفيَغ ِمْغ ِزيَشِتِيغَّ َوُتػُبػا الخَِّجاِؿ َأِو الصِّ
 ِإَلى َّللَِّ َجِسيًعا َأيَُّيا اْلُسْؤِمُشػَف َلَعمَُّكْع ُتْفِمُحػَف ﴾

 [32ػر: ] سػرة الش

مّخ شخح ىحه اآلية بالتفريل، في سػرة الشػر، فسغ أراد التفريل الجقيق فميخجع إلى تفريل سػرة الشػر، وىي 
 ُمدجمة. 

 دليل عجـ رؤية القخيب السحـخ الطيخ والرجر في الشداء السحاـر :

الَسْحَخـ؟ دليل قػؼ ججًا، قاؿ اآلف ما الجليل عمى أف الطيخ والرجر في الشداء السحاـر ال يشبغي أف يخاىا القخيب 
 تعالى: 

ِئي َوَلْجَنُيعْ  َوِإنَُّيْع َلَيُقػُلػَف ُمْشَكخًا ِمَغ  ﴿ الَِّحيَغ ُيَطاِىُخوَف ِمْشُكْع ِمْغ ِنَداِئِيْع َما ُىغَّ ُأمََّياِتِيْع ِإْف ُأمََّياُتُيْع ِإالَّ الالَّ
َ َلَعُفػٌّ َغُفػرٌ   ﴾ اْلَقْػِؿ َوُزورًا َوِإفَّ َّللَّ

 [1] سػرة السجادلة: 

إذا قاؿ الدوج لدوجتو: أنت عمّي كطيخ ُأمي، أؼ حخاـٌ أف أنطخ إليظ كحخمة نطخؼ إلى ضيخ ُأمي، فطيخ األُـ 
بإمكاف االبغ أف يخاه؟ ىحا دليل قػؼ ججًا، إذًا أييسا أكثخ فتشة الطيخ أـ الرجر والبصغ؟ مغ باب أولى إذا كاف 

وبشت األِخ، وبشت اأُلخِت، وُأـ الدوجة، وزوجة االبغ، وزوجة  ضيخ األـُ شبعًا، واأُلخت، واالبشة، والعسة، والخالة،
، محاـر ندب، ومحاـر ُمراىخة، إذا قاؿ هللا عد وجل:   األِب، أؼ الشداء السحاـر

 ﴿الَِّحيَغ ُيَطاِىُخوَف﴾
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 أؼ حيشسا قاؿ أحجىع: أنت عمّي كطيخ ُأمي، هللا عد وجل قاؿ: 

 ِمَغ اْلَقْػِؿ َوُزورًا﴾﴿ َوِإنَُّيْع َلَيُقػُلػَف ُمْشَكخًا 

 [1] سػرة السجادلة: 

إذًا فؤلف تكػف حخمة الشطخ إلى البصغ والرجر مغ باِب أولى، إذًا ما بقي إال الخأُس، وما عميو مغ الذعخ، 
والػجو، واأُلذُف، والعشق، والكف، والداعج، والداؽ ما تحت الخكبة، والقجـ، أؼ ثياب الخجمة، إذًا في بيػتشا، البشت 

ماـ أخييا، أماـ أبييا، أماـ ابشيا، أماـ عسيا، أماـ خاليا، أماـ ابغ أخييا، أماـ ابغ ُأختيا، أماـ والج زوجيا، أماـ أ
ابغ زوجيا، ال يحل ليا أف ُتطيخ إال رأسيا، وشعخىا، ووجييا، وُأذنييا، وعشقيا، وساعجىا، وكفَّيا، وساقيا، 

 الثياب السحذػمة.  وقجميا، أؼ عمييا أف تختجؼ ثياب الخجمة، أؼ

أما قسيز نـػ يذف عسا تحتو، أخي، أؼ أٍخ ىحا؟ ىحا خبلؼ الذخع، ألبدة ضيقة، ألبدة شفافة، ألبدة فييا 
إبخاز لمسفاتغ، ألبدة فييا تبحُّؿ، ألبدة ترف ما تحتيا، ترف خصػط الجدع، ىحه كمُّيا محخمٌة، أف تبجو السخأة 

، إف أردت اإلسبلـ ، إف أردت الذخع، إف أردت مشيج هللا عدَّ وجل، إف أردت أف يبقى ىحا أماـ أقاربيا السحاـر
 البيت مرػنًا، إف أردت أال تقع فيو شبية، إف أردت الشطافة والعفاؼ، فعميظ باتباع الذخع. 

 ما حّل مغ السحاـر الشطخ إليو حّل مدو وغسده :

شبعًا يػجج عشجنا حكع فخعي، ما حلَّ نطخه مغ محارمو حّل مدو، اإلنداف لو حق أف ُيرافح ُأختو، أف ُيسدظ 
بكفيا، ما حّل نطخه مغ محارمو حّل مدو، شبعًا قاؿ: إذا أمغ الذيػة، اإلنداف الدػؼ، الذخز الصبيعي، 

ع آخخ، كل األحكاـ التي تمػتيا عميكع في ىحه اإلنداف الحؼ يسثل الخط العخيس، أما الشدبة الذاذَّة فيحه ليا حك
الجروس األربع، ىي متعمقٌة باإلنداف الدػؼ، فكاف عميو الربلة والدبلـ يقّبُل رأس الديجة فاشسة رضي هللا عشيا، 

 وكاف يقػؿ: 

 )) مغ قّبل رجل ُأمو فكأنسا قبل عتبة الكعبة ((

 ]روؼ في كتاب شخعة اإلسبلـ[
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والقجـ، والداعج، والكف، والعشق، والخأس، والػجو، واأُلذف، فسا حّل نطخه حّل مدو عشج لظ الحق أف تخػ الداؽ، 
 أمغ الفتشة.

وبيغ أقارب الُسراىخة، أقارب السراىخة يجب  -أقارب الشدب -لكغ أنا أتسشى، أف تجعل ىشاؾ فخقًا بيغ األقارب
ليذ واردًا، أؼ حتى ىشاؾ رأؼ متذجد، أنو مغ أف تأخح احتياشًا أكثخ، فعادات التقبيل بيغ الريخ والحساية ىحا 

، بدبب السراىخة،  قّبل أـ زوجتو، وشعخ بذيء، حخمت عميو زوجتو، فاألولى أف نبتعج ُكميًا عغ تقبيل السحاـر
أؼ زوجة االبغ مذتياة، لحلظ ال يجػز الَخمػة بيا، زوجة األب التي في سغ االبغ مذتياة، ال يجػز الخمػة بيا، 

يػجج حاالت تذتيى، ال يجػز، لحلظ الشداء الستعمقات بالسراىخة، ىؤالء يجب أف تأخح احتياشًا أكبخ أـ الدوجة، 
 بكثيخ مغ احتياط األـ، والبشت، واألخت، والعسة، والخالة، وابشة االبغ، وابشة البشت. 

الجقيق مغ لع  كاف بعس التابعيغ يسّذط رأس ُأمو، ال يػجج مانع، الخأس مدسػح، الذعخ مدسػح، لكغ الحكع
يأمغ ذلظ، بأف خاؼ الذيػة عمى نفدو، أو عمييا، أحيانًا يكػف الػضع معكػسًا، خاؼ الذيػة عمى نفدو، أو 
عمييا، أو شظ، يػجج درجة أشج مغ الخػؼ ىي الذظ، لػ شظ فبل يحل لو الشطخ وال السذ، قاؿ: وكحا ما حّل 

إذا اإلنداف دلَّظ، أؼ بيغ الكتفيغ، أو الداؽ ال يػجج مانع، مغ محارمو الشطخ إليو حّل مدو وحّل غسده بالتجليظ، 
و مباشخًة، ويكخه تحخيسًا  فالتجليظ يجػز لسا يجػز الشطخ إليو، أما ما ال يجػز الشطخ إليو، انطخ الجقة، فيحـخ مدُّ

 فػؽ الثياب.  دلكو مغ فػؽ الثياب، تجليكو، ما حـخ الشطخ إليو يحـخ تحخيسًا قػيًا، مدو مباشخًة، أو دلكو مغ
، محاـر  إذًا أوؿ قدع في الجرس: عػرة السخأة بالشدبة لدوجيا، القدع الثاني: عػرة السخأة بالشدبة ألقاربيا السحاـر

 الشدب، ومحاـر الُسراىخة، ومحاـر الُسراىخة درجة يجب أف تكػف أدؽ، وفييا احتياط أكثخ. 

 عػرة السخأة بالشدبة لقخيبيا غيخ السحـخ :

السخأة بالشدبة لقخيبيا غيخ السحـخ مثبًل قاؿ: ابغ عسيا، ابغ عستيا، ابغ خاليا، ابغ خالتيا، وىكحا سائُخ  أما عػرة
، وابغ  ، ابغ العع، وابغ العسة، وأخػ الدوج، أخػ الدوج قخيبيا لكشو غيخ محـخ أقاربيا، اآلف قخيب غيخ محـخ

خِت، وزوج الخالة، وزوج العسة، وأخ الدوج، زوج الخاؿ، وابغ الخالة، وسائُخ أقخبائيا مغ الشدب، وزوج األُ 
اأُلخِت، وأخػ الدوج، واضح تسامًا، زوج األخت، وأخػ الدوج، وزوج الخالة، وزوج العسة، وابغ أِخ الدوج، وعع 
، ابغ العع، وابغ الخاؿ،  الدوج، وخاؿ الدوج، وأبشاؤىع، وابغ ُأخت الدوِج، وغيخىع أؼ تقخيبًا األقخباء غيخ السحاـر
وابغ العسة، وابغ الخالة، زوج األخت، أخػ الدوج، زوج الخالة، زوج العسة، ابغ أِخ الدوج، عع الدوج، خاؿ 
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الدوج، وأبشاؤىع، ابغ أخت الدوج، وغيخىع، الحكع سيل ججًا، قاؿ: ىؤالء السحاـر غيخ الشدبييغ كاألجانب تسامًا، 
ب يسكغ أف يصخقػا الباب، ىشا أخي؟ ال وهللا تفزل، أخػ بل ىشاؾ قػٌؿ لمشبّي عميو الربلة والدبلـ، ألف األقار 

الدوج، زوج اأُلخت صيخؼ، أىبًل وسيبًل صيخؼ، ىحا زوج اأُلخت، قاؿ: الحخمة أشج، فمسا ُسئل عميو الربلة 
 والدبلـ عغ الحسػ قاؿ: 

ُخػَؿ َعَمى الشَِّداِء َفَقاَؿ َرُجٌل ِمَغ اأْلَْنَراِر َيا   َرُسػَؿ َّللَِّ َأَفَخَأْيَت اْلَحْسَػ َقاَؿ اْلَحْسُػ اْلَسْػُت(()) ِإيَّاُكْع َوالجُّ

 ]البخارؼ َعْغ ُعْقَبَة ْبِغ َعاِمخ[

 ألف لو مجخل، يػجج قخابة، ىػ أجشبٌي تسامًا، والخصخ قائع وأشج. 

: ابغ العع، وابغ العسة، وابغ الخاؿ، وابغ الخالة، وزوج ا ألخت، وزوج لحلظ مخة ثانية: األقخباء غيخ السحاـر
الخالة، وزوج العسة، وأخػ الدوج، وابغ أِخ الدوج، وعع الدوج، وخاؿ الدوج، وأبشاؤىع، وابغ أخت الدوج، وغيخىع، 
قاؿ: ال يحل ليع أف يخوا مغ السخأة شيئًا، كاألجانب تسامًا، إال لمزخورة الذخعية، إذا ابغ عسيا شبيب، لو الحق 

يكػف ىشاؾ ضخورة شخعية، وعشج أمغ الفتشة، شخشاف: أمغ الفتشة، أف يخػ وجييا وكفييا، شبيب، إال أف 
 والزخورة الذخعية. 

وىؤالء ال يشطخوف مغ السخأة شيئًا، فإذا نطخوا إلييا لزخورٍة شخعيٍة، كأف يكػف ابغ عسيا قاضيًا، فيشطخوف إلى 
، بذيػٍة حخاـٌ ُحخمة شخعية، وبغيخ الػجو والكفيغ، أما ما لع تكغ ىشاؾ ضخورٌة شخعية فالشطخ إلى وجو السخأة حخاـ

 شيػٍة مكخوٌه كخاىة تحخيسية، بغيخ شيػٍة مكخوٌه كخاىًة تحخيسية، أؼ تخقى إلى الحخمة، أما بذيػة فحخاـٌ مصمقًا.
وقاؿ مؤلف الّجر، وىػ كتاٌب في الفقو الحشفي: " ويشطخ مغ األجشبية وجييا وكفييا فقط لمزخورة الذخعية، فإف 

"  خاؼ الذيػة أو  شّظ، امتشع نطخه إلى وجييا وكفييا، فِحُل الشطخ مقيٌج بالزخورة وبعجـ الذيػة وإال فحـخ
اإلماـ الدخخدي، وىػ مغ أعمع عمساء الدادة األحشاؼ، ولو مػسػعة في الفقو، اسسيا السبدػط لمدخخدي، يقػؿ: 

ا، وعامة محاسشيا في وجييا، " وحخمة الشطخ إلى الػجو لخػؼ الفتشة، ألف خػؼ الفتشة في الشطخ إلى وجيي
 ووجييا أشج فتشٌة مغ أكثخ سائخ األعزاء "

 وفي اليجية العبلئية: " تسشع السخأة مغ كذف وجييا خػؼ الفتشة "
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 األحاديث الػاردة في تحخيع الشطخ ووجػب غس البرخ :

أتذجد، أنا أُعصيكع األدلة، و اآلف إلى األحاديث الػاردة في تحخيع الشطخ، ووجػب غس البرخ، ال تقػلػا إنشي 
أنا ال يػجج شيء مغ عشجؼ إشبلقًا، ال يػجج إنداف عشجه شيء أساسًا، ليذ أنا فقط، ال يػجج إنداف يدتخجي أف 
يأتي بذيء مغ عشجه، ىحا شخع، وديغ، ىحا ديغ هللا، ىحه األدلة، إذا ألقيتيا عمى مدامعكع انتيت ُميستي، أنتع 

 كع بذيء، لكغ ُأبيِّغ لكع.أحخار بعجئٍح، أنا ال ألدم

 يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

َجاِؿ ِمَغ  )) َما ِمْغ َصَباٍح ِإالَّ َوَمَمَكاِف ُيَشاِدَياِف َوْيٌل ِلمخِّ
َجاِؿ ((  الشَِّداِء َوَوْيٌل ِلمشَِّداِء ِمَغ الخِّ

 ]ابغ ماجة َعْغ َأِبي َسِعيٍج[

 

 

هللا، فسغ تخكيا خػفا مغ هللا آتاه هللا عد وجل إيسانا يجج )) الشطخة سيع مدسػـ مغ سياـ إبميذ لعشو 
 حالوتو في قمبو ((

 ] أخخجو الحاكع وصحح إسشاده مغ حجيث ححيفة [

 وعغ أبي ُأمامة رضي هللا تعالى عشو، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

َؿ َمخَّةٍ  ُ َلُو ِعَباَدًة َيِجُج َحالَوَتَيا(( ))َما ِمْغ ُمْدِمٍع َيْشُطُخ ِإَلى َمَحاِسِغ اْمَخَأٍة َأوَّ  ُثعَّ َيُغسُّ َبَرَخُه ِإال َأْحَجَث َّللَّ

 ]أحسج َعْغ َأِبي ُأَماَمَة[

 وعغ أبي أمامة رضي هللا عشو عغ الشبّي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 
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 )) لتُغُزغ أبراركع، ولتحفُطغ فخوجكع، أو ليكدفّغ هللا وجػىكع ((

 مامة[] الصبخاني عغ أبي أ

 وعغ عبج هللا بغ مدعػد رضي هللا تعالى عشو، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

ْجالِف َتْدِنَياِف َواْلَفْخُج َيْدِني ((  )) اْلَعْيَشاِف َتْدِنَياِف َواْلَيَجاِف َتْدِنَياِف َوالخِّ

 ] أحسج َعِغ اْبِغ َمْدُعػٍد[

مَّيع َعْشيع َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ َلُو َيا َعِميُّ ِإفَّ َلَظ َكْشًدا ِمَغ )) َعْغ َعِميِّ ْبِغ َأِبي َشاِلٍب َرِضي ال
 ((اْلَجشَِّة َوِإنََّظ ُذو َقْخَنْيَيا َفال ُتْتِبِع الشَّْطَخَة الشَّْطَخَة َفِإنََّسا َلَظ اأُلوَلى َوَلْيَدْت َلَظ اآلِخَخةُ 

 ْبِغ َأِبي َشاِلٍب[ ] أحسج َعْغ َعِميِّ 

 وعغ أبي ىخيخة رضي هللا تعالى عشو، قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

)) كل عيٍغ باكيٌة يـػ القيامة، إال عيشًا غزت عغ محاـر هللا، وعيشًا سيخت في سبيل هللا، وعيشأ خخج مشيا 
 مثل رأس الحباب، مغ خذية هللا ((

 ]البييقي عغ أبي ىخيخة[

  تعالى عشو قاؿ: سألت الشبي عميو الربلة والدبلـ، عغ نطخ الفجأة، فقاؿ: وعغ جخيٍخ رضي هللا

 َرَخَؾ (()) َعْغ َجِخيٍخ َقاَؿ َسَأْلُت َرُسػَؿ َّللَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َعْغ َنْطَخِة اْلَفْجَأِة َفَقاَؿ اْصِخْؼ بَ 

 ]مدمع وأبػ داود والتخمحؼ َعْغ َجِخيٍخ [

الخبلصة: وجو السخأة ليذ بعػرة في الربلة فقط، وعػرٌة بالشدبة لؤلجانب مغ حيث حخمة الشطخ إليو خارج 
الربلة، خػؼ الفتشة، وىي في ىحا الدماف متحققة، الفتشة متحققة، والفتشة كميا في وجو السخأة، والجليل الخاشب 

 إف لع يعجبو الػجو قّمسا قبل بسخصػبتو، قاؿ تعالى: 
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﴾  ﴿َوِإَذا َسَأْلُتُسػُىغَّ َمَتاعًا َفاْسَأُلػُىغَّ ِمْغ َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُكْع َأْشَيُخ ِلُقُمػِبُكْع َوُقُمػِبِيغَّ

 [53] سػرة األحداب: 

 نداء الشبي عميو الربلة والدبلـ إذا سألتسػىغ متاعًا فاسألػىغ مغ وراء حجاب.

 السعاني السدتفادة مغ اآلية التالية :

 هللا لمسؤمشيغ عامًة: وقاؿ 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 [ 33] سػرة الشػر: 

مغ أروع ما في ىحه اآلية، أف ىحه السغ لمتبعيس، أؼ إذا نطخت إلى محارمظ، فُغّس مغ برخؾ، كيف؟ ُأمو، 
ُأختو، ابشتو، ابشة أخيو، ابشة أختو، عستو، خالتو، ال تجقق في التفاصيل، ال تشطخ نطخًة تفريميًة، انطخ بعس 

 ػز، ىحا معشى مغ أبرارىع. الشطخ، غّس مغ البرخ، لظ أف تشطخ شيئًا، أما التجقيق فبل يج

 والسعشى الثاني أنظ إذا نطخت إلى امخأٍة فجأًة فغس مغ برخؾ، أؼ الثانية ليدت لظ. 

السعشى الثالث أف ىشاؾ نداء ال يحّل لظ أف تخاىَغ، فسخة الغس لشػٍع مغ الشداء، ومخة الغس لجدٍء مغ السخأة، 
 ومخة الغس لدمٍغ مغ الشطخ، واحجة لمدمغ، واحجة لمجدء، واحجة لمشػع ، قاؿ تعالى: 

ِشيَغ ُيْجِنيَغ َعَمْيِيغَّ ِمْغ َجاَلِبيِبِيغَّ َذِلَظ َأْدَنى َأْف ُيْعَخْفَغ َفاَل ﴿ َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَظ َوَبَشاِتَظ َوِنَداِء اْلُسْؤمِ 
ُ َغُفػرًا َرِحيسًا ﴾  ُيْؤَذْيَغ َوَكاَف َّللَّ

 [59] سػرة األحداب : 
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 معاني قػلو تعالى َذِلَظ َأْدَنى َأْف ُيْعَخْفَغ :

  عّد وجل: اآلية الدابقة دقيقة ججًا، وأدؽُّ ما فييا قػؿ هللا

 ﴿ َذِلَظ َأْدَنى َأْف ُيْعَخْفَغ﴾

 [59] سػرة األحداب : 

بعس العمساء قاؿ: ذلظ أدنى أال يعخفغ، امخأٌة تكذف عغ وجييا، أال ُتعخؼ مغ ىي؟ الػجو ىػية، ىحه فبلنة، 
أنا اآلية  ىحه بشت فبلف، ىحه زوجة فبلف، فسغ أجل أال ُتعخؼ يجب أف تدتخ الػجو، الػجو ىػية، نخيج الجليل،

 فدختيا سابقًا، فالقخآف حّساؿ أوجو.

السعشى األوؿ: أؼ ىحا ىػ الحج األدنى، الحؼ تعخؼ فيو السخأة أنيا مؤمشة فإذا عخفت أنيا مؤمشة، لع يصسع بيا 
أحج، أية امخأٍة تكذف عغ محاسشيا، لداف حاليا يقػؿ: ُانطخوا إلي، أنا أضيخ أمامكع بيحا السطيخ، كي تشطخوا 

دعػٌة صخيحة، لكغ ليدت قػليًة، إنسا ىي عسمية، أيسا امخأٍة تكذف عغ مفاتشيا، إنسا تجعػ الخجاؿ، بل  إلّي،
تجعػ الحئاب مغ الخجاؿ، إلى أف يشيذػىا، إذًا مغ أجل أف ُتعخؼ السخأة أنيا مؤمشة، وُمدمسة، وال تبتغي فتشًة، وال 

 تعخض نفديا عمى أحج، عمييا أف تتحجب: 

 ى َأْف ُيْعَخْفَغ﴾﴿ َذِلَظ َأْدنَ 

 [59] سػرة األحداب : 

الحج األدنى، الصالب ما حّجه األدنى الحؼ يعخؼ فيو بيغ الشاس أنو شالب مجرسة؟ إذا ارتجػ ثياب الفتػة، ىحا 
مدتػػ الصالب، أف يكػف قػيًا في المغة العخبية، والخياضيات، والتاريخ، والجغخافيا، والفيدياء، والكيسياء، 

دغ التيحيب، لكغ الحج األدنى الحؼ تعخؼ أف ىحا شالب واألخبلؽ، والسشصق، والتخبية الدمػكية، واألخبلقية، وح
 مجرسة ىػ ثيابو. 
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فأقلُّ شيٌء تعخؼ بو السدمسة حجابيا، بقي أدبيا، 
بقي حياؤىا، بقي ضبط لدانيا، بقي أداؤىا 
لػاجباتيا، بقي أداء ما عمييا مغ حقػؽ زوجيا، 
حدغ رعاية أوالدىا، خجمة زوجيا، أؼ ىشاؾ آالؼ 
الرفات التي يجب أف تترف بيا السخأة السدمسة، 
سا لكغ أدنى شيء ُتعخؼ بو أنيا محجبة، وحيش
تحجب كأنيا تقػؿ: أنا محجبة، أنا مدمسة، إياكع أف 

 تصسعػا فّي، ىحا السعشى األوؿ: 

 ﴿ َذِلَظ َأْدَنى َأْف ُيْعَخْفَغ َفاَل ُيْؤَذْيَغ﴾

 [59] سػرة األحداب : 

انطخ دقة القخآف، أؼ الحج األدنى، أقل شيء مقبػؿ في السخأة السدمسة أف حجابيا يشبئ عغ إسبلميا، وحجابيا 
 ذيخ إلى عفَّتيا، وإلى صػنيا. يُ 

السعشى الثاني: ذلظ أدنى أال يعخفغ، قج يقػؿ قائل: مغ أيغ جئت بيحا السعشى؟ هللا قاؿ: أدنى أف ُيعخفغ، أتيتكع 
 بجليل مغ آية ثانية، استسعػا قاؿ تعالى: 

ُسِل َأْف َتُقػُلػا َما َجاَءَنا ِمْغ َبِذيٍخ َواَل َنِحيٍخ َفَقْج  ﴿ َيا َأْىَل اْلِكَتاِب َقْج َجاَءُكْع َرُسػُلَشا ُيَبيُِّغ َلُكْع َعَمى َفْتَخةٍ  ِمَغ الخُّ
ُ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ ﴾  َجاَءُكْع َبِذيٌخ َوَنِحيٌخ َوَّللَّ

 [29] سػرة السائجة : 

اءكع رسػلشا يبيغ ما معشى أف تقػلػا؟ لئبل تقػلػا، فساذا نقّجر؟ العمساء قجروا السزاؼ قاؿ: يا أىل الكتاب قج ج
 لكع عمى فتخٍة مغ الخسل كخاىة أف تقػلػا يـػ القيامة، يػجج مزاؼ مححوؼ. 

كحلظ ىشا، ذلظ أدنى خػفًا أف يعخفغ، أؼ لئبل يعخفغ، روعة القخآف أنظ إذا قخأت اآلية، ذلظ أدنى أف يعخفغ، ليا 
 نى. معشى راؽ ججًا أؼ ىحه السخأة حيشسا تحجب مفاتشيا، ىحا ىػ الحج األد
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إذا إنداف وضع عمى صجره ميدانًا، ما السعشى؟ ىحا محاـ، يا تخػ فيساف؟ عمى كل حاؿ معو ليدانذ حقػؽ أقل 
شيء، وداخل في نقابة السحاميغ، ومعو إجازة، ولو مكتب، ىحا أقل شيء، أما محامي فيساف، متفػؽ، مدتقيع، 

 الذعار.  فيحا بحث آخخ، أما أدنى شيٍء يعخؼ بو اإلنداف أنو محاـ ىحا

دخمت إلى غخفة شبيب، رأيت دكتػرًا في الصب، اإلجازة معمقة تػقيع وختع، ىحه الذيادة ىي الحج األدنى أنو 
 شبيب. 

امخأٌة محجبٌة ىحا ىػ الحج األدنى الحؼ ُتعخؼ فيو أنيا مدمسة، لكغ ىل حجابيا ىػ اإلسبلـ؟ ال ىحا أقل ما في 
الحج األدنى أنو شالب مجرسة ثيابو لػنيا أخزخ، أؼ شالب ثانػؼ، وإذ اإلسبلـ، أقل ما فيو، تسامًا كالصالب، 

، فيساف،  ، ال يجاـو كاف لػف ثيابو أزرؽ فيحا شالب جامعي، ىحا الحج األدنى، يا تخػ يجرس، ال يجرس، يجاـو
ىحا ىػ  ليذ فيسانًا، ناجح بجيج، بالشقل، بالغر، بحث ثاف، لكغ الحج األدنى أنو شالب، فيحه السخأة السحجبة

 السطيخ الحؼ يسثل الحج األدنى: 

َذِلَظ َأْدَنى َأْف ُيْعَخْفَغ َفاَل ﴿ َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَظ َوَبَشاِتَظ َوِنَداِء اْلُسْؤِمِشيَغ ُيْجِنيَغ َعَمْيِيغَّ ِمْغ َجاَلِبيِبِيغَّ 
 ُيْؤَذْيَغ﴾

 [95] سػرة األحداب : 

 محجبة، إذًا ال تصسعػا فّي إشبلقًا. 

والسعشى الثاني، أدنى أال يعخفغ، مغ فبلنة؟ ال أعخؼ، محجبة أما وجييا فسكذػؼ، ىحه زوجة فبلف، ىحه فتػف، 
 سياـ، سحخ، ما داـ الػجو مكذػفًا دخل االسع، ذلظ أدنى أال يعخفغ، ىحا السعشى الثاني. 

فالقخآف حّساؿ أوجو، أؼ إذا قمت: أدنى أف يعخفغ، الحج األدنى أنيا معخوفة أنيا مدمسة مؤمشة، إذا قمت: أدنى أال 
 يعخفغ، أال تعخؼ مغ ىي، محجبة، ىحا ىػ السعشى. 

 

 

 



عػرة السخأة بالشدبة لمخجل ( : 5-5الذرس ): الباب الثالث : الفصل الثالث   Page 951 

 هللا سبحانو أمخ الشداء بإرخاء الجالليب لئال ُيعخفغ :

 و قاؿ تعالى : 

ْجَغ َتَبخَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأْلُوَلى﴾﴿ َوَقْخَف ِفي ُبُيػِتُكغَّ َواَل    َتَبخَّ

 [33] سػرة األحداب : 

قاؿ: فّدخ عبيجة الدمساني ىحه اآلية، فقاؿ فيسا أخخجو ابغ جخيخ في تفديخه بدشجه، قاؿ: " فمبديا عبيجة بعباءة، 
فػؽ، حتى جعمو قخيبًا مغ حاجبو، فتقشَّع بخدائو، فغصَّى أنفو وعيشو اليدخػ، وأخخج عيشو اليسشى، وأدنى رداءه مغ 

 أو عمى الحاجب"

قاؿ: " ورجاؿ ىحا الدشج جباٌؿ في الثقة والزبط" أو وضع حجاٍب غيخ صفيٍق عمى الػجو، بحيث ال يسشع السخأة 
 مغ رؤية الصخيق التي تسذي فييا، يعج مثل ذلظ في السعشى.

 ، أؼ غيخ رقيق تخػ مشو، وال ُتخػ مشو. إما أف نبقي عيشًا واحجة، لتخػ الصخيق، أو حجابًا غيخ صفيق

يقػؿ عمّي بغ أبي شمحة عغ ابغ عباس " أمخ هللا تعالى نداء السؤمشيغ إذا خخجغ مغ بيػتيغ لحاجة أف يغصيغ 
 وجػىيغ مغ فػؽ رؤوسيغ بالجبلليب، ويبجيغ عيشًا واحجة"

 ىحا كمو تفديخ ىحه اآلية.

عمى أف السخأة مأمػرٌة بدتخ وجييا، عغ األجشبييغ وإضيار العفاؼ الجراص في تفديخه: " في ىحه اآلية داللٌة 
 عشج الخخوج، لئبل يصسع أىل الخيب فييغ "

أحج العمساء يقػؿ: " أمخ سبحانو الشداء بإرخاء الجبلليب لئبل ُيعخفغ، ثع قاؿ: وقج ذكخ عبيج الدمساني وغيخه أف 
 غ حتى ال يطيخ إال عيػنيغ، ألجل رؤية الصخيق "نداء السؤمشيغ كغ يجنيغ عمييغ الجبلليب مغ فػؽ رؤوسي

اآلف يػجج أدلة ُأخخػ، قاؿ ورد في اآلثار الكثيخة: " أف أزواج الشبي عميو الربلة والدبلـ وعامة السدمسات كغ 
 يخفيغ وجػىيغ عغ األجانب، حتى في حالة اإلحخاـ"
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وفي سشغ ابغ داود عغ عائذة رضي هللا  ويجؿ ذلظ عمى لدـو ستخ الػجو خذية الفتشة، ولػ في حالة اإلحخاـ،
 تعالى عشيا قالت: 

وَف ِبَشا َوَنْحُغ َمَع َرُسػِؿ َّللَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمَّعَ  ْكَباُف َيُسخُّ  ُمْحِخَماٌت َفِإَذا َحاَذْوا )) َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َكاَف الخُّ
 ْأِسَيا َعَمى َوْجِيَيا َفِإَذا َجاَوُزوَنا َكَذْفَشاُه((ِبَشا َسَجَلْت ِإْحَجاَنا ِجْمَباَبَيا ِمْغ رَ 

 ]أبػ داود َعْغ َعاِئَذَة[

 وفي السػشأ لئلماـ مالظ رحسو هللا تعالى عغ فاشسة بشت السشحر قالت: 

يقِ  جِّ  (( )) ُكشَّا ُنَخسُِّخ ُوُجػَىَشا َوَنْحُغ ُمْحِخَماٌت َوَنْحُغ َمَع َأْسَساَء ِبْشِت َأِبي َبْكٍخ الرِّ

 ] مالظ َعْغ َفاِشَسَة ِبْشِت اْلُسْشِحِر[

 وفي فتح البارؼ في شخح صحيح البخارؼ في كتاب الحج عغ عائذة قالت: 

 )) تدجؿ السخأة جمبابيا، مغ فػؽ رأسيا عمى وجييا ((

 ]البخارؼ عغ عائذة[

 وفي حجيث عائذة الصػيل، حجيث اإلفظ تقػؿ: 

 َخَخَج ُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع ِإَذا َأَراَد َأْف َيْخُخَج َسَفًخا َأْقَخَع َبْيَغ َأْزَواِجِو َفَأيَُّتُيغَّ )) َأفَّ َعاِئَذَة َقاَلْت َكاَف رَ 
ِدَؿ اْلِحَجاُب َفَأَنا ُأْحَسُل ِفي َسْيُسَيا َخَخَج ِبَيا َمَعُو َفَأْقَخَع َبْيَشَشا ِفي َغَداٍة َغَداَىا َفَخَخَج َسْيِسي َفَخَخْجُت َمَعُو َبْعَج َما ُأنْ 
َظ َوَقَفَل َوَدَنْػَنا ِمَغ اْلَسِجيَشِة َىْػَدٍج َوُأْنَدُؿ ِفيِو َفِدْخَنا َحتَّى ِإَذا َفَخَغ َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع ِمْغ َغْدَوِتِو ِتمْ 

ِحيِل َفُقْسُت ِحيَغ آَذُنػا  ْحِل آَذَف َلْيَمًة ِبالخَّ ِحيِل َفَسَذْيُت َحتَّى َجاَوْزُت اْلَجْيَر َفَمسَّا َقَزْيُت َشْأِني َأْقَبْمُت ِإَلى الخَّ ِبالخَّ
 َغاُؤُه َفَأْقَبَل الَِّحيغَ َفَمَسْدُت َصْجِري َفِإَذا ِعْقٌج ِلي ِمْغ َجْدِع َأْضَفاٍر َقِج اْنَقَصَع َفَخَجْعُت َفاْلَتَسْدُت ِعْقِجي َفَحَبَدِشي اْبتِ 
َكاَف الشَِّداُء ِإْذ َذاَؾ َيْخَحُمػَف ِلي َفاْحَتَسُمػا َىْػَدِجي َفَخَحُمػُه َعَمى َبِعيِخي الَِّحي ُكْشُت َأْرَكُب َوُىْع َيْحِدُبػَف َأنِّي ِفيِو وَ 

ـِ َفَمْع َيْدَتْشِكِخ اْلَقْػـُ ِحيَغ َرَفُعػُه ِثَقَل اْلَيْػَدِج ِخَفاًفا َلْع َيْثُقْمَغ َوَلْع َيْغَذُيغَّ المَّْحُع َوِإنََّسا َيْأُكْمَغ اْلُعْمَقَة ِمَغ الصََّعا
غِّ َفَبَعُثػا اْلَجَسَل َوَساُروا َفَػَجْجُت ِعْقِجي َبْعَج َما اْسَتَسخَّ  اْلَجْيُر َفِجْئُت َمْشِدَلُيْع َفاْحَتَسُمػُه َوُكْشُت َجاِرَيًة َحِجيَثَة الدِّ
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ي َمْشِدِلي الَِّحي ُكْشُت ِبِو َفَطَشْشُت َأنَُّيْع َسَيْفِقُجوَنِشي َفَيْخِجُعػَف ِإَليَّ َفَبْيَشا َأَنا َجاِلَدٌة َغَمَبْتشِ  َوَلْيَذ ِفيِو َأَحٌج َفَأَمْستُ 
َمِسيُّ ُثعَّ الحَّْكَػاِنيُّ ِمْغ َوَراِء اْلَجْيِر َفَأْصَبَح عِ  ْشَج َمْشِدِلي َفَخَأى َسَػاَد َعْيَشاَي َفِشْسُت َوَكاَف َصْفَػاُف ْبُغ اْلُسَعصَِّل الدُّ
 َػِشَئ....((ِإْنَداٍف َناِئٍع َفَأَتاِني َوَكاَف َيَخاِني َقْبَل اْلِحَجاِب َفاْسَتْيَقْطُت ِباْسِتْخَجاِعِو ِحيَغ َأَناَخ َراِحَمَتُو فَ 

 ]البخارؼ عغ عائذة [

 َيَخاِني َقْبَل اْلِحَجاِب.ماذا رأػ صفػاف؟ َسَػاَد ِإْنَداٍف َناِئٍع َفَأَتاِني َوَكاَف 

 َفاْسَتْيَقْطُت ِباْسِتْخَجاِعِو، قاؿ: ال حػؿ وال قػة إال باهلل.

 وفي كتب الديخة أف سبب غدوة بشي قيُشقاع، محاولة الييػد كذف حجاب امخأٍة مدمسٍة عغ وجييا.

 وأخخج التخمحؼ في الَخضاع، قاؿ: 

ْيَصاُف (())اْلَسْخَأُة َعْػَرٌة َفِإَذا َخَخَجِت اْستَ   ْذَخَفَيا الذَّ

]ِ  ] التخمحؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ

 تمخيز لسا سبق :

السخأة كميا عػرة فيجب ستخىا، ىحه أدلة، مغ أقػاؿ الدمف، والخمف، في تفديخ ىحه اآليات واألحاديث، وكميا 
بيشيا وبيشو، يحل لو تؤّكج بذكل مخترخ أف عػرة السخأة بالشدبة إلى الخجل عمى أربع مدتػيات: زوجيا ال عػرة 

أف يخػ مشيا كل شيء مغ فخقيا إلى قجميا، بذيػٍة وبغيخ شيػٍة، ألنو لسا جاز السذ والغذياف جاز الشطخ مغ 
 باب أولى، لكغ الشبي يػجج تػجيو إرشادؼ أال يشطخ كل مشيسا إلى عػرة اآلخخ، ومغ فعل ىحا فقج خالف األولى.

؛ محاـر ندب ومحاـر رضاع، الشدب: األـ، والبشت، الشػع الثاني، نطخ الخجل إلى السخأة م غ محارمو، السحاـر
 واألخت، والعسة، والخالة، وبشت األِخ، وبشت األخت، زوجة األب، أـ الدوجة، ىغ قخيبات بالشدب. . 

 الخأس، شعخ، وجو، أذف، عشق، أعمى الرجر، الداعج، الكف، الداؽ، القجـ، ثياب الخجمة. 
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أما األقارب غيخ السحاـر فحكسيع حكع األجانب، ال يجػز أف يشطخف إلى السخأة إشبلقًا، وىحه اآليات واألحاديث 
التي تؤّكج أف الػجو يجب أف ُيدتخ، وىحا ما جاء في كتب الفقو، وإف شاء هللا في درٍس قادـ، نتابع بعس 

 السػضػعات الفخعية في ىحا الجرس. 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفرل الخابع : انحخاؼ االوالد

 ( : انحخاؼ األوالد و أسبابو   2-2الجرس ) 
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 : انحخاؼ األوالدخابع الفرل ال

 : انحخاؼ األوالد وأسبابو (1-1الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

اعترامي وال  الحسج هلل، ثع الحسج هلل، الحسج هلل الحؼ ىجانا ليحا، وما كشا لشيتجؼ لػال أف ىجانا هللا، وما تػفيقي وال
تػّكمي إال عمى هللا، وأشيج أف ال إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لو، إقخارًا بخبػبيتو وإرغامًا لسغ جحج بو وكفخ، وأشيج 
أفَّ سيجنا دمحمًا صمى هللا عميو وسمَّع، رسػؿ هللا سيِّج الخمق والبذخ، ما اترمت عيٌغ بشطٍخ أو سسعت أذٌف بخبخ، 

عمى سيجنا دمحم، وعمى آلو وأصحابو، وعمى ذريَّتو ومغ وااله ومغ تبعو إلى يـػ الجيغ،  الميعَّ صِل وسمع وبارؾ
الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسا، وأرنا 

بو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا الباشل باشبًل وارزقشا اجتشا
 وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الرالحيغ.

... ال زلشا في البيت السدمع، واإلسبلـ أولى ُجّل عشايتو لمبيت السدمع، ألف البيت خمّية  أييا اإلخػة األكاـر
 السجتسع، فإذا صمح صمَح السجتسع. 

 شقاء األب بذقاء االبغ:

لسؤمشػف... ما مغ شيٍء ُيذقي اآلباء كانحخاؼ األوالد، وانحخاؼ األوالد ضاىخٌة تعاضست في ويا أييا اإلخػة ا
 الدمغ األخيخ.

... لػ ممكت أكبخ الثخوات، ولػ حققت أقرى الغايات، ولػ ارتفعت إلى أعمى الَسقامات، ولع  أييا اإلخػة األكاـر
حخص حخصًا ال حجود لو عمى صيانة البيت السدمع  يكغ أوالدؾ كسا تخيج، فخبسا شقيت بذقائيع، فمحلظ اإلسبلـ

 مغ االنحخاؼ، ما الػسائل التي اتخحىا ؟ وما األىجاؼ التي رسسيا ؟ وما االحتياشات التي أخح بيا ؟ 
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 أسباب انحخاؼ األوالد:

لبيت، بادغ ذؼ بجء، لػ سألت العمساء عغ أسباب االنحخاؼ، لكانت كمستيع ُمْجِسَعًة عمى أف خخوج الصفل مغ ا
واقتخانو بُقخناء الدػء سبٌب كبيٌخ ججًا لبلنحخاؼ، ولكغ الدؤاؿ اآلف ِلَع يخخج الصفل مغ البيت؟ ِلَع ال يكػف البيت 
 َسَكشًا لو ؟ ِلَع ال يجج الصفل في بيتو مأوًػ لو ؟ ِلَع يخخج مشو حيث الفداد واالنحخاؼ وحيث التحمل والذحوذ ؟ 

... انحخا ؼ األوالد ضاىخٌة معقجٌة أشج التعقيج، وحيشسا ُنخجعيا إلى أسبابيا، إنسا نفعل ذلظ يا أييا اإلخػة األكاـر
 تبديصًا لمبحث، وتيديخًا لمجراسة. 

 الدبب األوؿ: خخوج الصفل مغ البيت:

ـٍ ومغ كداء، لحلظ حيشسا يدعى  أوؿ سبٍب لخخوج الصفل مغ البيت: إذا لع يجج الصفل في البيت ما يكفيو مغ شعا
لكدب رزٍؽ حبلؿ يكفي أىمو، فيحا أحج أنػاع العبادة، إنظ أييا األب الكخيع لدت مدؤواًل عغ نفدظ وحجؾ األب 

 .بعج أف تدوَّجت، ولكشظ مدؤوٌؿ عغ ىؤالء الرغار الحيغ َأْوَكَل هللا إليظ تخبيتيع

األب الكدػؿ الحؼ ال يعسل، األب الحؼ ال يحب 
عسمو، األب الحؼ يْؤثخ الخاحة عمى بحؿ الجيج ليذ 
أًبا حقيقيا، في الدشة الشبػية السصيخة أحاديث كثيخة 
سسعتسػىا، وتدسعػنيا دائسًا، كيف أف الشبي عميو 
الربلة والدبلـ حيشسا سألو بعس أصحابو عغ شاٍب 

الو، فتسشى أصحاُبو لػ خخج مغ بيتو يدعى لخزؽ عي
أف ىحا الدعي كاف في سبيل هللا، الشبي عميو الربلة 

 والدبلـ قاؿ: 

 )) ومغ أدراكع أنو في سبيل هللا ؟ مغ بات كااًل في شمب الحالؿ بات مغفػرًا لو ((

 ) مغ الجامع الرفيخ عغ أنذ (
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بلـ قجَّس العسل، ألف العسل شخيٌق مغ خخج ليدعى عمى أشفاٍؿ صغار وزوجٍة فإنسا يدعى في سبيل هللا، اإلس
 إلى كدب الخزؽ الذخيف، وكدب الخزؽ الذخيف وسيمٌة لحساية االبغ مغ الذحوذ واالنحخاؼ.

قج يقػؿ أحجكع: فساؿ باؿ أوالد األغشياء يشحخفػف ؟ ىشاؾ انحخاٌؼ آخخ بدبٍب آخخ، ولكغ ربسا ُعِدَؼ انحخاؼ 
قاء الدػء، وما خخج مغ البيت إال حيشسا فقج ما يذتييو، وفقج ما الصفل إلى خخوجو مغ البيت، والتجائو إلى رف

يصسح إليو، فإذا سعى األب عغ شخيق الكدب السذخوع وعغ شخيق العسل الرادؽ، لتأميغ حاجات أوالده 
 األساسية، فقج سعى في سبيل هللا.

 كمكع يعمع أف الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ:

 ثع قتخ عمى عيالو (( )) ليذ مشا مغ وسع هللا عميو 

 ) مغ الجامع الرغيخ: عغ " جبيخ بغ مصعع " (

 الشبي عميو الربلة والدبلـ نفى عغ ىحا اإلنداف أف يكػف مشتسيًا إلى ىحا الجيغ العطيع، 

 )) ليذ مشا مغ وسع هللا عميو ثع قتخ عمى عيالو (( 

 ) مغ الجامع الرغيخ عغ جبيخ بغ مصعع (

 و الربلة والدبلـ حيشسا قاؿ: وكمكع يعمع أف الشبي عمي

)) درىٌع تشفقو في سبيل هللا، ودرىٌع تشفقو عمى مدكيغ، ودرىٌع عمى فقيخ، ودرىٌع تشفقو عمى أىمظ، الجرىع الحي 
 تشفقو عمى أىمظ أفزل ىحه الجراىع كميا (( 

إلى غيخؾ، ومع غيخؾ  لساذا ؟ ألف أىمظ ليذ ليع إال سػاؾ، ليذ ليع إال أنت، فإذا ضيعتيع، وأىسمتيع ألجأتيع
 االنحخاؼ والذحوذ. 
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 الدبب الثاني: مشع األغشياء لمدكاة:

خوا في دفع زكاة أمػاليع، فجيج الفقخاء،  فيا أييا اإلخػة السؤمشػف... اآلف يأتي دور األغشياء، ىؤالء الحيغ إذا قرَّ
الغشّي الحؼ يسشع زكاة مالو، أشمعو عمى وحيشسا جيج الفقخاء انحخؼ أبشاؤىع، لػ أف هللا سبحانو وتعالى أشمع ىحا 

الشتائج الخصيخة التي تتخّتب عمى حبذ زكاة مالو، وكيف أف الفقيخ خخج ابشو مغ البيت، والتجأ إلى جياٍت أخخػ، 
وكيف أف ابشو انحخؼ، وكاف االنحخاؼ سببًا لذقاء ىحه األسخة، وكاف شقاء ىحا األسخة يتبلفى فيسا لػ دفع الغشي 

 فاشسأف بيا الفقيخ وربى أوالده، ألراه هللا سبحانو وتعالى اآلثار الخصيخة التي تتختب عمى عسمو. زكاة مالو،
 أييا اإلخػة السؤمشػف... يقػؿ ربشا سبحانو وتعالى: 

ُمػا َوَآَثاَرُىْع ﴾   ﴿ ِإنَّا َنْحُغ ُنْحِيي اْلَسْػَتى َوَنْكُتُب َما َقجَّ

 " (  21) سػرة يذ: مغ آية " 

>> قػاـ ثار البعيجة الستختبة عمى تقريخ اإلنداف في دفع زكاة مالو، اإلماـ عمٌي كـخ هللا وجو يقػؿ: أؼ مغ اآل
الجيغ والجنيا أربعة رجاؿ ؛ عالٌع مدتعسٌل عمسو، وجاىٌل ال يدتشكف أف يتعمع، وغشٌي ال يبخل بسالو، وفقيٌخ ال 

أف يتعمع، وإذا بخل الغشي بسالو ػ ىشا مػشغ الذاىج ػ  يبيع آخختو بجنياه، إذا ضيَّع العالع عمسو استشكف الجاىل
، أؼ باع نفدو لمذيصاف، مغ أجل تأميغ حاجاتو، ففي أمػاؿ األغشياء حٌق باع الفقيخ آخختو بجنيا غيخه <<

.  معمـػ لمدائل والسحخـو

 أييا اإلخػة السؤمشػف... سيجنا عسخ رضي هللا عغ عسخ، حيشسا سأؿ واليًا وقاؿ لو: 

 تفعل إذا جاءؾ الشاس بدارٍؽ أو ناىب ؟  ػ ماذا

 ػ فقاؿ ىحا الػالي: أقصع يجه، عشجئٍح ماذا قاؿ عسخ ليحا الػالي ؟

إذًا فإف جاءني مغ رعيَّتظ مغ ىػ جائٌع أو عاشل فدأقصع يجؾ، إف هللا قج استخمفشا عغ خمقو لشدج جػعتيع، 
تقاضيشاىع شكخىا، إف ىحه األيجؼ ُخِمَقت لتعسل، فإذا لع  وندتخ عػَرتيع، ونػفِّخ ليع حخفتيع، فإذا وفَّيشا ليع ذلظ

 تجج في الصاعة عسبًل التسدت في السعرية أعسااًل، فاشغميا بالصاعة قبل أف تذغمظ بالسعرية.
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الخجل الخاشج السؤمغ قج يربخ، قج يربخ، وىػ يعمع 
أف ما عشج هللا خيٌخ وأبقى، ولكغ الصفل الرغيخ ال 

الشبي عميو الربلة والدبلـ إذا يربخ، كمكع يحكخ أف 
َمت لو فاكيٌة أوؿ مخة لع يكغ يأكميا، بل ُيَقبِّميا  ُقجِّ
ويعصييا أصغخ شفٍل في السجمذ، لساذا ؟ ألف 
 الصفل لع يبمغ بعُج مختبة القَيع التي تحجده عغ الحخاـ.
فاألب الحؼ ال يعسل ويربخ عمى الجػع والفقخ، ال 

قج ال يربخ، لحلظ يجب أف يقيذ ابشو عميو، االبغ 
 سيجنا عسخ كاف يقػؿ: >> إني أرػ الخجل ال عسل لو فيدقط مغ عيشي <<.

العسل لو أىجاٌؼ بعيجة، حيشسا تعسل، وحيشسا تتقغ عسمظ، وحيشسا تكدب رزقًا حبلاًل، عشجئٍح قج تكفي أىمظ، فإذا 
َيُيع، لحلظ يعج خخوج الصفل مغ البيت والتجاؤه إلى رفقاء الدػء، بحثًا عغ  كفيتيع أمكشظ أف ُتخشجىع، وأف تػجِّ

 شيٍء أو آخخ، أوؿ سبب مغ أسباب انحخاؼ األوالد.

أييا اإلخػة السؤمشػف... أال تحكخوف أف سيجنا عسخ حيشسا رأػ عبج الخحسغ بغ عػؼ وقاؿ لو: تعاَؿ نحخس ىحه 
القافمة ػ قافمة جاءت مغ أقاصي الببلد وأقامت في أشخاؼ السجيشة ػ فمسا تػجو سيجنا عسخ إلى ىحه القافمة رأػ 

 شفبًل يبكي فقاؿ ألمو: 

 : أرضعيو، بكى مخًة ثالثة: فتػجو إلييا غاضبًا، وقاؿ: يا أمة الدػء أرضعيو.ػ أرضعيو، بكى مخًة ثانية، فقاؿ
 ػ فقالت: دعظ عشا يا رجل، وما شأنظ بشا إنشي أفصسو.

 ػ قاؿ: وِلَع تفصسيشو.

 ػ قالت: ألف عسخ ال يعصيشا العصاء إال بعج الِفصاـ.

بو قاؿ: ويحظ يا ابغ الخصاب كع قتمت مغ تخوؼ الديخة: أف ىحا الخميفة العطيع صاح صيحًة تقصع ليا نياط قم
أشفاؿ السدمسيغ ؟ وتػجو في صبلة الفجخ ليرمي بأصحابو، فقاؿ أصحابو: وهللا ما فيسشا ما قخأ مغ شجة بكائو، 

 وكاف يقػؿ: >> يا رب، ىل قبمت تػبتي فأىشِّئ نفدي، أـ رددتيا فأعدييا ؟ <<.
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 يشحخؼ يفدج السجتسع بأكسمو .حيشسا يجػع الصفل الرغيخ قج يشحخؼ، وحيشسا 

... كسا قاؿ الفقياء: حيشسا تخخج مغ بيتظ لتؤدؼ عسبًل تختدؽ مشو، إذا َنَػيت بيحا العسل  فيا أييا اإلخػة األكاـر
أف تكفي نفدظ، وزوجتظ، وأوالدؾ، وأف تكفَّيا عغ الحخاـ، وحيشسا تشػؼ بيحا العسل أف تخجـ السدمسيغ في قزاء 

ػف أصل العسل شخيفًا، وحيشسا تسارس ىحا العسل وفق الذخيعة اإلسبلمية ؛ مغ دوف غٍر، حاجاتيع، وحيشسا يك
 وال تجليٍذ، وال كحٍب، وال ربًا، ىحا العسل الحؼ تختدؽ مشو يشقمب إلى عبادة، ويسكغ أف تمقى هللا بو يـػ القيامة.

حؼ تختدؽ مشو، فاحَخص عمى أف يكػف األعساؿ الرالحة يا أييا اإلخػة ال تعجُّ وال تحرى، مغ أبخزىا عسمظ ال
 شخيفًا، الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

)) ِإفَّ ُروح الُقُجِس َنَفَث في ُروعي، وقاؿ: ِإفَّ َنْفدًا لغ تسػت حتى َتْدَتْػفَي ِرْزَقيا، فاتَُّقػا هللا، وَأْجِسُمػا في 
 الصَمب (( 

 ) ابغ ماجو عغ جابخ (

هلل، ال تخَض باالتجار ببزاعٍة ال تخضي هللا، ال تخَض بالتعامل في بيعظ وشخائظ  ال تخَض بسيشٍة فييا معريةٌ 
 بصخيقة فييا معرية هلل عد وجل، ألف: 

 ِب (( )) ُروَح القػُُجِس َنفَػَث في ُروعي، وقاؿ: ِإفَّ َنْفدًا لغ تسػت حتى َتْدَتْػفَي ِرْزَقيا، فاتَُّقػا هللا وَأْجِسُمػا في الصمَ 

 خفٍة شخيفة، ابحث عغ عسٍل شيب نطيف، إذا أردت أف تعخؼ مقامظ فانطخ فيسا استعسمظ.ابحث عغ ح
 الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ:

 )) ما جيج الفقخاء إال بسا ضيع األغشياء (( 

 ] التخغيب والتخىيب عغ عمي [
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 الدبب الثالث: الخرػمة في البيت:

... شيٌء آخخ: يخخج ال صفل مغ البيت إف لع يجج في البيت الصعاـ الحؼ ُيْذِبُعو، أو الكداء أييا اإلخػة األكاـر
الحؼ يكدػه، وقج يخخج مغ البيت أيزًا إذا كاف في البيت الخراـ، والسذاحشة والبغزاء بيغ األب واألـ، البيت 

دُكغ إليو الصفل، الَسذحػف بالبغزاء، البيت السذحػف بالَعجاوة، البيت السذحػف بالُسذاحشة، ىحا بيٌت ليذ جػًا ي
لػ سألت األشفاؿ الرغار الحيغ يخوف في آبائيع وأّمياتيع أعجاء، ىؤالء الرغار يشفخوف مغ البيت، ويمتجئػف 
إلى جٍػ مخيح، وقج يأتي رفقاء الدػء يػفخوف ليع ىحا الجػ السخيح، ولكغ يشحخفػف بيع إلى أسفل سافميغ، 

 مسة. فالبغزاء والذحشاء ليدت مغ صفات البيػت السد

 شخؽ العالج والػقاية الذحشاء والبغزاء في الدشة:

 اختيار الدوجة ذات الجيغ: – 1

فيا أييا اإلخػة السؤمشػف... الشبي عميو الربلة 
والدبلـ كيف عالج ىحا السػضػع ؛ الذحشاء 
والبغزاء ؟ عالجو عبلجًا وقائيًا قبل أف تتدوَّج، 
السخأة فاضفخ بحات الجيغ تخبت يجاؾ، مغ تدوج 

لجساليا أذلو هللا، ومغ تدوجيا لساليا أفقخه هللا، ومغ 
تدوجيا لحدبيا زاده هللا دناءًة، فاضفخ، ما أروع ىحه 
العبارة: فاضفخ، أؼ إذا تدوجت امخأًة صالحًة فقج 
ضفخت بذيٍء ثسيغ، لع يقل لظ: فاختخ، أو عميظ، بل 

يشة، إف كشت قج أحدشت االختيار مغ َقْبُل، قصفت فاضفخ، إف وفقت إلى زوجٍة صالحة، فقج ضفخت بجػىخٍة ثس
ثساره في بيتظ السدمع، أما إذا َرِغْبَت الجساؿ وحجه، أو الدسعة وحجىا، أو الشدب وحجه، أو الساؿ وحجه، صار 

 البيت مكانًا لمشداع والذقاء، وحيشسا ُيْذَحُغ البيت بالشداع والذقاؽ خخج الصفل مشو إلى رفقاء الدػء.
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 خابع النحخاؼ األوالد: الصالؽ:الدبب ال

أييا اإلخػة السؤمشػف... شيٌء آخخ، الشبي عميو الربلة والدبلـ كيف وقانا مغ ىحه السشازعات التي تفزي إلى 
ثتكع عغ الصبلؽ وما يجخ مغ ويبلٍت عمى الرغار، وكيف أف ىحا الصفل الحؼ ُشمَِّقت أمو، أو  الصبلؽ ؟ وإذا حجَّ

 خ، عشجئٍح يعج الدوج لمسميػف ػافتخقت أمو عغ أبيو يجمِّ 

 كسا يقػلػف ػ قبل أف يفكخ بالصبلؽ.

روػ البدار والصبخاني أف ندػًة اجتسعغ مخًة في عيج 
الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأرسمغ إحجاىغ إلى الشبي عميو الربلة 
والدبلـ لتقػؿ لو: يا رسػؿ هللا، أنا وافجة الشداء إليظ 

ػ ىحا الجياد الحؼ كتبو عمى ػ أنا مشجوبٌة عغ الشداء 
الخجاؿ، فإف يريبػا يثابػا، وإف يقتمػا كانػا أحياَء عشج 
ربيع يخزقػف، ونحغ َمعاشخ الشداء نقـػ عمييع ػ 
نعتشي بيع، نصبخ ليع شعاميع، نقزي ليع حػائجيع، 
نخبي ليع أوالدىع، إذا قتمػا فيع أحياء عشج ربيع 

ثػاب ػ ونحغ مالشا ؟ ػ ما دورنا ؟ ما محمشا ؟ ػ فأجابيا عميو الربلة والدبلـ يخزقػف، وإذا انترخوا نالػا األجخ وال
إجابًة بميغة، لػ تعخؼ السخأة عسق ىحه اإلجابة، وأبعاد ىحه اإلجابة ما قعجت عغ خجمة زوجيا وأوالدىا، قاؿ عميو 

 الربلة والدبلـ: 

بحقو يعجؿ ذلظ ػ الجياد في سبيل هللا ػ وقميل )) أبمغي مغ لقيِت مغ الشاس أف شاعة السخأة لمدوج، واعتخافيا 
 مشكغ مغ تفعل ذلظ (( 

 ) البدار والصبخاني عغ ابغ عباس (
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 فالسخأة إذا قامت بحق زوجيا حق القياـ، فيي كالُسجاىجة في سبيل هللا، والشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 )) وذروة سشامو الجياد (( 

 ) التخمحؼ عغ معاذ(

رجة في البحؿ ىػ الجياد، وبحؿ الشفذ كسا يقػلػف أقرى غاية الجػد، ذروة اإلسبلـ ىػ الجياد، وأف أؼ أعمػى د
 تقـػ السخأة بحق زوجيا وأوالدىا فقج جاىجت في سبيل هللا.

 والقرة التي ذكختيا كثيخا، أف الشبي عميو الربلة والدبلـ فيسا تخويو كتب الحجيث قاؿ: 

)) أوؿ مغ يسدظ بحمق الجشة أنا، فإذا امخأٌة تشازعشي تخيج أف تجخل الجشة قبمي قمت: مػغ ىحه يا جبخيل ؟ 
 قاؿ: ىي امخأٌة مات زوجيا، وتخؾ ليا أوالدًا، فأبت الدواج مغ أجميع (( 

 )) أيسا امخأة قعجت عمى بيت أوالدىا فيي معي في الجشة (( 

 ) مغ الجامع الرغيخ عغ أنذ(

 ػفيخ الدوجة الجػ السخيح في البيت:ت – 2

أيسا امخأة قعجت عمى بيت أوالدىا ؛ رعتيع حق الخعاية، وفَّخت ليع حاجاتيع، وفَّخت ليع الجػَّ السخيح، الجػَّ 
 السشاسب، جعمت بيتيا سكشًا ألوالدىا ولدوجيا، ألع يقل هللا عد وجل:

ًة َوَرْحَسًة ﴾ ﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدكُ   ْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

: مغ آية   ( 12) سػرة الخـو

فالسخأة التي تصسح أف تكػف عشج هللا في أعمى مقاـ، يجب أف تػفِّخ لدوجيا وأوالدىا الَدَكَغ الحؼ ورد في اآلية 
أمخنا هللا بالدواج ؟ ليكػف الدواج سكشًا لشا، وليكػف مشصمقًا لؤلعساؿ الكخيسة، والحؼ ىػ ِعمَّة الدواج، لساذا 

 الرالحة.
 أييا اإلخػة السؤمشػف... لػ أف السخأة أدَّت ىحا الحق لسا كاف الشداع والخراـ في البيت.
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 حفع السخأة زوجيا في مالو ونفديا: – 3

 عميو الربلة والدبلـ قاؿ: حٌق آخخ، عمى السخأة أف تحفع الدوج في مالو ونفديا، والشبي 

ْتُو، َوِإْف  )) َما اْسَتَفاَد اْلُسْؤِمُغ َبْعَج َتْقَػى َّللَِّ َخْيًخا َلُو ِمْغ َزْوَجٍة َصاِلَحٍة، ِإْف َأَمَخَىا َأَشاَعْتُو، َوِإفْ  َنَطَخ ِإَلْيَيا َسخَّ
ْتُو، َوِإْف َغاَب َعْشَيا َنَرَحْتُو ِفي نَ   ْفِدَيا َوَماِلِو (( َأْقَدَع َعَمْيَيا َأَبخَّ

 ] ابغ ماجو عغ أبي أمامة [

إذا حفطت السخأة زوجيا بسالو ونفديا فقػج أدَّت ما عمييا، إذًا قصػع دابخ الذقاؽ، والخرػمات، والعجاوة والبغزاء، 
 وسج شخيق الصبلؽ. 

 عجـ امتشاعيا عغ زوجيا: – 4

جمِّخ األسخة والحؼ يذتت األشفاؿ، عجـ امتشاعيا عغ شيٌء آخخ مغ واجبات السخأة التي تدج شخيق الصبلؽ الحؼ ي
 زوجيا، فقج قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) أيسا امخأة دعاىا زوجيا إلى فخاشو فأبت عميو لعشتيا السالئكة حتى تربح (( 

 ) مغ الجامع ألحكاـ القخآف (

 كي يبقى شسػحو في البيت.
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 إنفاؽ الدوج السعتجؿ: – 5

شيٌء آخخ، أما الدوج فعميو أف يشفق مغ مالو الحبلؿ 
عمى أىمو وعمى أوالده، سيجنا أبػ ذر الغفارؼ رضي 

>> حبحا الساؿ أصػف بو عخضي، هللا عشو يقػؿ: 
 وأتقخب بو إلى ربي <<.

 قاؿ هللا عد وجل:

 ﴿ َوَعَمى اْلَسْػُلػِد َلُو ِرْزُقُيغَّ َوِكْدَػُتُيغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ ﴾

 " (  133) سػرة البقخة: مغ آية " 

 بالػضع الُسْعَتِجؿ مغ دوف إسخاٍؼ وال تبحيخ، مغ دوف أف َتْبُدط يجؾ، ومغ دوف أف تخّدىا مغمػلًة إلى عشقظ.

 ﴾(29﴿ َواَل َتْجَعْل َيَجَؾ َمْغُمػَلًة ِإَلى ُعُشِقَظ َواَل َتْبُدْصَيا ُكلَّ اْلَبْدِط َفَتْقُعَج َمُمػمًا َمْحُدػرًا )

 ) سػرة اإلسخاء (

 ( ﴾67﴿ َوالَِّحيَغ ِإَذا َأْنَفُقػا َلْع ُيْدِخُفػا َوَلْع َيْقُتُخوا َوَكاَف َبْيَغ َذِلَظ َقَػامًا )

 ) سػرة الفخقاف (

ىحا مغ واجبات الدوج، مغ أجل أف يُدجَّ شخيق الُسذاحشة والبغزاء وشخيق الصبلؽ، فكع مغ شبلٍؽ، وكع مغ 
 الدوج. ُمخالعٍة أساسيا ُبخل

 يقػؿ هللا سبحانو وتعالى:

 ﴿ َوَمْغ ُيػَؽ ُشحَّ َنْفِدِو َفُأوَلِئَظ ُىُع اْلُسْفِمُحػَف ﴾

 ) سػرة الحذخ (
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 استذارة الدوجة: – 6

 شيٌء آخخ، الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 )) آمخوا الشداء في بشاتيغ (( 

 ) مغ الجامع الرغيخ عغ ابغ عسخ(

فالدوج الحؼ ال يعبأ بدوجتو، وال يقيع ليا وزنًا، وال يصمعيا عمى شيء، إنو يجعميا إندانًا ليذ شخيكًا لحياة الدوج، 
 ىحا األمخ يؤّدؼ إلى الذقاؽ، ففي مػضػع البشات قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) آمخوا الشداء في بشاتيغ (( 

 وتذعخ بأىسيتيا عشج زوجيا. فاستذارة الدوجة يخفع مغ قيستيا ومغ مكانتيا، 

 غس الصخؼ عغ اليفػات: – 7

... شيٌء آخخ، َغّس الشطخ عغ ىفػات الدوجة، ىحا الدوج الحؼ يحاسب زوجتو عغ كل  يا أييا اإلخػة األكاـر
غمٍط ميسا َدؽ ليذ زوجًا ناجحًا، ألنػو لع يجج ىحه السخأة الكاممة، سيقزي حياتو في العيب ػ كسا يقػلػف ػ في 

 خح والخد، في السعاتبة، في الذصط، يربح البيت مذحػنًا بالبغزاء.األ

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 )) اَل َيْفَخْؾ ُمْؤِمٌغ ُمْؤِمَشًة، ِإْف َكخَِه ِمْشَيا ُخُمًقا َرِضَي ِمْشَيا آَخَخ (( 

 ) مدمع(

س الصخؼ عغ تدعة أغبلط لتحاسب عغ الغمط العاشخ، يجب أف تكػف في البيت واحجًا مغ أىل يجب أف تغ
َب نفدظ لمسحاسبة الجقيقة، فيحا مسا ُيتعب الحياة الدوجية.  البيت، أما أف ُتَشرِّ

 



 Page 968   و أسبابو انحخاؼ األوالد ( :1-1الذرس ) :الباب الثالث : الفصل الرايع 

 السعاشخة بالسعخوؼ: – 8

وأف نتبلفى األسباب التي تؤدؼ أييا اإلخػة السؤمشػف... بقي شيٌء آخخ مغ أجل أف نتبلفى السذاحشة والبغزاء، 
 إلى الصبلؽ قاؿ تعالى:

 ﴿ َوَعاِشُخوُىغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ ﴾

 " (  29) سػرة الشداء: مغ آية " 

اآلف غيخ الصعاـ والذخاب، غيخ أداء الحقػؽ، يجب أف تكػف في البيت َمْقبػاًل، يجب أف تكػف ُمَحبَّبًا، يجب أف 
البيت ُمْدِعجًا، ىحا يحتاج إلى خبخٍة، وإلى ُخُمٍق عاٍؿ، وإلى وداعٍة، وإلى  يفتقجؾ أىمظ، يجب أف يكػف وجػدؾ في
 لصٍف، وإلى نفديٍة رضيٍة، لحلظ قاؿ تعالى:

ُ ِفيِو َخْيخًا َكثِ   يخًا ﴾﴿ َوَعاِشُخوُىغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ َفِإْف َكِخْىُتُسػُىغَّ َفَعَدى َأْف َتْكَخُىػا َشْيئًا َوَيْجَعَل َّللَّ

 " (  29الشداء: مغ آية " ) سػرة 

 َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 )) خْيُخُكْع َخْيُخُكْع أِلَْىِمِو، َوَأَنا َخْيُخُكْع أِلَْىِمي (( 

 ) التخمحؼ (

 ى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: الحجيث اآلخخ: َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّ 

 )) َأْكَسُل اْلُسْؤِمِشيَغ ِإيَساًنا َأْحَدُشُيْع ُخُمًقا، َوِخَياُرُكْع ِخَياُرُكْع ِلِشَداِئِيْع ُخُمًقا (( 

 ) التخمحؼ (

اكًا، كاف مْؤندًا، كاف يدابق زوجتو الديجة عائذة،  امًا ضحَّ والشبي عميو الربلة والدبلـ كاف إذا دخل بيتو بدَّ
يدابقيا، ىػ في ىحا السقاـ العطيع، ىػ سيج الخمق، الخسػؿ األوؿ، إماـ الُخُسل، قائج األمة، وفي البيت كاف 

 َعْشَيا َأنََّيا َكاَنْت َمَع الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع ِفي َسَفٍخ َقاَلْت:  يدابق زوجتو عائذة، فَعْغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللاَُّ 
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، َفَمسَّا َحَسْمُت المَّْحَع َساَبْقُتُو َفَدَبَقِشي، َفَقاَؿ: َىِحِه ِبِتْمَظ  ْبَقِة (()) َفَداَبْقُتُو َفَدَبْقُتُو َعَمى ِرْجَميَّ  الدَّ

 ) التخمحؼ (

 دؿ، ىحه نفدية الشبي في البيت، تقػؿ لو: أؼ تعا

 ػ كيف حبظ لي ؟ 

 ػ يقػؿ ليا: كعقجة الحبل.

 ػ تقػؿ لو مغ حيغ آلخخ: كيف العقجة ؟ 

 ػ يقػؿ: عمى حاليا.

اكًا مْؤِندًا، حتى إف سيجنا عسخ كاف يقػؿ:  امًا ضحَّ >> يشبغي جٌػ مغ الَسخح البخؼء، مغ السجاعبة المصيفة، بدَّ
، أْؼ الخجػلة يكػف في أىمو كالصفل، أي في اإلنذ والديػلة، فإذا كاف مع القـػ كاف رجاًل <<لمخجل أف 

خارج البيت، ال كسا يفعل معطع الخجاؿ ؛ كل رجػلتيع، وقػتيع، وعشفيع في البيت، فإذا خخج مغ البيت صار 
 ًا مْؤندًا.شفبًل وديعًا، ليذ ىحا ىػ السصمػب العكذ ىػ السصمػب، أف تكػف في البيت وديع

 مداعجة الدوج زوجَتو: – 9

 شيٌء آخخ َيمفت الشطخ، الديجة عائذة ُسئمت: ماذا كاف يفعل الخسػؿ في البيت ؟ سؤاؿ غخيب...

فقالت: كاف يقيع عمى خجمتو ؛ كاف يخفػ ثػبو، ويخرف نعمو، ويحمب شاتو، ويعجغ عجيشو، وكاف في ميشة 
 أىمو.
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البيت صمح السجتسع، ىحا كاف الشبي، لحلظ إذا صمح 
إذا كاف الػد والسحبة بيغ الدوجيغ، وبيغ الدوجيغ 
وأوالدىسا كاف ىحا البيت قصعٌة مغ الجشة ؛ ولػ كاف 
بيتًا صغيخًا، ولػ كاف أثاثو َخِذشًا، ولػ كاف الصعاـ 
يديخًا، اإلنداف يحيا بالػد، أكثخ مسا يحيا بالصعاـ 
نفيدٍة والذخاب، كع مغ بيٍت فخٍع واسعة أرجاؤه، 

أثاثاتو، ومع ذلظ ىحا البيت مذحػٌف بالبغزاء 
والخرػمات ألف الدوجيغ ما أقاما فيو حقَّ هللا، إذا 

أشاع الدوج والدوجة ربَّيسا، تػلى ربيسا عشيسا التػفيق بيشيسا، فإذا ُبشي ىحا الدواج عمى معرية، تػلى الذيصاف 
 التفخيق بيغ الدوجيغ.

... حاسبػا أنفدكع قبل أف تحاسبػا، وزنػا أعساليع قبل أف تػزف عميكع، واعمسػا أف َمَمظ السػت  أييا اإلخػة األكاـر
قج تخصانا إلى غيخنا، وسيتخصى غيخنا إليشا، فمشتخح ححرنا، الكيِّذ مغ داف نفدو، وعسل لسا بعج السػت، والعاجد 

 مغ أتبع نفدو ىػاىا، وتسشى عمى هللا األماني.

 إصالح ذات البيغ:

أييا اإلخػة السؤمشػف... تصبيقًا لسػضػع ىحه الخصبة: عمى كٍل مشا أف يحخص عمى إصبلح ذات البيغ، عمى أف 
تكػف العبلقة الدوجية وعبلقتو بأوالده في أعمى مدتػػ، وىحا يحتاج إلى ُمخاجعٍة لمُدشَّة، أْؼ أنظ حيشسا تشفح أمخ 

ـ فيسا يتعمق بالبيت، ما تفعل أكثخ مغ الحؼ يصبق تعميسات هللا عد وجل، أو تشفح أمخ الشبي عميو الربلة والدبل
الرانع في آلٍة غالية ججًا، فأنت تمظ اآللة الغالية، واألىل تمظ اآللة الغالية، واألوالد تمظ اآللة الغالية، فصبِّق 

 تعميسات الرانع تقصف الثسار، وتؤتي أكميا مختيغ. 
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 الجعاء

ا فيسغ عافيت، وتػلَّشا فيسغ تػليت، وباِرؾ الميعَّ لشا فيسا أعصيت، وقشا واصخؼ عشا الميعَّ اىجنا فيسغ ىجيت، وعافش
 شخَّ ما قزيت، فإنظ تقزي وال ُيقزى عميظ.

 الميعَّ أعصشا وال تحخمشا، وأكخمشا وال تيشا، وآثخنا وال تؤثخ عميشا، وأرضشا وارض عشا.

ف بو  اقدع لشا مغ خذيتظ ما تحػؿ بو بيششا وبيغ معريتظ، ومغ شاعتظ ما تبمِّغشا بيا جشَّتظ، ومغ اليقيغ ما تيػِّ
عميشا مرائب الجنيا، ومتعشا الميع بأسساعشا، وأبرارنا، وقّػتشا ما أحييتشا، واجعمو الػارث مشا، واجعل ثأرنا عمى 

مغ ال يخافظ وال  مغ ضمسشا، وانرخنا عمى مغ عادانا، وال تجعل الجنيا أكبخ ىسشا، وال مْبمغ عمسشا، وال تدمِّط عميشا
 يخحسشا.

 الميع َىب لشا مغ أزواجشا وذرِّياتشا قخَّة أعيغ، واجعمشا لمستقيغ إماما.

 الميعَّ اكفشا بحبللظ عغ حخامظ، وبصاعتظ عغ معريتظ، وبفزمظ عسغ سػاؾ مػالنا رب العالسيغ.

وبمِّغشا مسا يخضيظ آمالشا، واختع الميع استخ عيػبشا، واغفخ ذنػبشا، واقبل تػبتشا، وفظَّ أسخنا، وأحدغ خبلصشا، 
 بالرالحات أعسالشا، مػالنا رب العالسيغ.

الميع إنا نعػذ مغ الفقخ إال إليظ، ومغ الخػؼ إال مشظ، ومغ الحؿ إال لظ، نعػذ بظ مغ عزاؿ الجاء، ومغ 
 شساتة األعجاء، ومغ الدمب بعج العصاء مػالنا رب العالسيغ.

الحق والجيغ، وانرخ اإلسبلـ، وأعدَّ السدمسيغ، وخح بيج والتيع إلى ما تحب الميعَّ بفزمظ ورحستظ أعِل كمسة 
 وتخضى، إنو عمى ما تذاء قجيخ، وباإلجابة ججيخ.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفرل الخامذ : أحكاـ الصالؽ

 متى يكػف واجبًا ، محخمًا ، مباحًا ، مشػدباً  -مة عغ الصبلؽ مقج ( : 5 - 2الجرس ) 

 ( : شبلؽ السكخه والدكخاف والغزباف واليازؿ والسخصئ والسجىػش 5 - 1الجرس ) 

 ( : التشجيد والتعميق والصبلؽ الدشي والصبلؽ البجعي 5 - 3الجرس ) 

 ( : التفخيق 5 - 4الجرس ) 

 : الخمع (5-5)الجرس 
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 : أحكاـ الصالؽ الفرل الخامذ

 متى يكػف واجبًا ، محخمًا ، مباحًا ، مشػدباً  -مة عغ الصالؽ مقج( :  5 - 1الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
أنت العميع الحكيع، الميع عمَّسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

شبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل با
 الرالحيغ. 

 الصالؽ :

... تعػدتع أف يصخح في ىحا الجرس مػضػعات نحغ جسيعًا في أمّذِ الحاجة إلييا، والحقيقة  أييا األخػة األكاـر
إلييا؟ ىشاؾ شخيقٌة تعخؼ بيا ىحه السػضػعات، عجُد كيف أعخؼ أنا السػضػعات التي أنتع في أمذ الحاجة 

األخػة األكاـر الحيغ يدألػنشي في مػضػٍع واحج، فكل عذخة أخػة كخاـ يصخحػف عمّي أسئمًة فقييًة، نرفيع أو 
أكثخ في مػضػع الصبلؽ، ألف كل إنداٍف ال بج لو مغ زوجة، وال بج في العبلقة الدوجية مغ مذادات أحيانًا، 

ترخَّؼ الدوج في ىحه السذاحشة، ترخفًا يشقمو إلى دائخة الصبلؽ، عشجئٍح تقع السذكمة الكبيخة التي ال حل فحيشسا ي
 ليا.

والذيء السؤسف أف إخػًة كخاـ مغ شبلب العمع الذخعي، مغ روَّاد السداجج، في حالة في غزبيع يصمِّقػف، فإذا 
، فتارًة يدألػنيع، وتارًة يرجقػنيع، وتارًة يذككػف في شمقػا صاروا تحت رحسة السفتيغ، وتحت رحسة مغ يدألػنيع

فتاوييع، عمى كلٍّ ىحا الحؼ يصمِّق مغ دوف أسباٍب جػىخيٍة، دخل في مشصقة الذظ، وحالة الذظ حالٌة صعبٌة 
دوج ججًا، ىحا الكبلـ لسغ؟ أواًل لمستدوجيغ، لسغ وقع في مثل ىحه الحاالت عبلجًا، ولسغ لع يقع وقايًة، ولسغ لع يت

 تعميسًا، األخ الذاب الحؼ لع يتدوج ىحا تعميع لو، والحؼ تدوج وقاية، والحؼ وقع ىحا عبلج. 
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 الصالؽ مغ أدؽ السػضػعات التي نحغ في أمذ الحاجة إلى معخفتيا : 

الذيء الثابت أف عجد الحيغ يصخحػف عمّي أسئمًة في مػضػع الصبلؽ كثيخوف ججًا مغ دوف شظ، وعجد الحيغ 
يصخحػف عمّي سؤاؿ الصبلؽ مغ بيغ رواد العمع، وشبلَّب العمع أيزًا كثيخوف، معشى ذلظ ىحا مقياٌس أعخؼ بو أف 

 خفتيا. مػضػع الصبلؽ مغ أدؽ السػضػعات التي نحغ في أمذ الحاجة إلى مع

فزبًل عغ أف اإلنداف أحيانًا حيشسا يتصمع إلى دقائق الذخع، لػ لع يكغ محتاجًا ليحا الحكع، إف دقائق الذخع 
وحجىا وفي حّج ذاتيا يسكغ أف تكػف شخيقًا لو لسعخفة هللا عدَّ وجل فأحكاـ الذخع ليا وضيفتاف؛ وضيفٌة تصبيقية، 

 شا، وأحكاـ الذخع تفيجنا في حياتشا. ووضيفٌة تعخيفية، فأحكاـ الذخع تعخفشا بخب

مغ بجيييات األمػر أنو عشجما يرل اإلنداف إلى شيٍء ثسيغ، ىشاؾ ميسٌة ال تقل خصػرًة عغ ميسة الػصػؿ 
إليو، أنا حيشسا أصل إلى مشرب، إلى أف وصمت بحلت جيجًا كثيخًا لكغ بعج أف أصل ىشاؾ جيٌج مغ نػٍع آخخ، 

و، أنا حيشسا أنترخ في الحخب، بحلت جيجًا كثيخًا، ولكغ حيشسا أنترخ ىشاؾ جيٌج ما ىػ ىحا الجيج؟ الحفاظ عمي
آخخ، أف أحافع عمى ىحا الشرخ، قياسًا عمى ىحا، أنا حيشسا أسعى، وأكج، وأتعب كي أصل إلى زوجة، والدوجة 

 مغ نعع هللا عمى اإلنداف في الجنيا. 

ْنَيا ُكمََّيا َمَتاٌع َوَخْيُخ مَ  اِلَحُة (()) ِإفَّ الجُّ ْنَيا اْلَسْخَأُة الرَّ  َتاِع الجُّ

 ] الشدائي عغ عسخو بغ العاص [

فالدوجة نعسة، فسغ الكفخ بالشعسة عجـ السحافطة عمييا، ومغ عجـ السحافطة عمييا أف يػقع اإلنداف يسيغ الصبلؽ 
، كانت حبلاًل لو فأصبحت لدبٍب وجيو أو لغيخ وجيو، ىحا الحؼ يصمق ألتفو األسباب، ىحا يكفخ بشعسة هللا عميو

 حخامًا عميو، كانت حبلاًل لو وىػ مصسئغ فأصبحت حبلاًل وىػ متذكظ، ىحا رأؼ فبلف، لكغ فبلف قاؿ لي: 

 شمقت.

فأنا ال أرػ أشج عحابًا مغ إنداف تػرَّط في يسيغ شبلؽ، وصار مػزعًا مذتتًا بيغ السفتيغ، الستذجدوف شمقت فػرًا 
مع الدبلمة، ال تغمِّب نفدظ، والستداىمػف، يا أخي مغ أيغ جاؤوا بيحا السحىب؟ إذا تداىل العمساء معو يذظ في 
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؟! أليذ مغ  أليذ مغ األولى أف تبتعج عغ ىحه السشصقة كميافتػاىع، وإذا تذجدوا يزيق مشيع، وهللا شيء يحيخ، 
 األولى أف تعير ناعع الباؿ؟! أليذ مغ األولى أف تعالج قزايا الدوجية في أية شخيقٍة إال مػضػع الصبلؽ !.

ج إذًا نحغ في أمذ الحاجة ليحا السػضػع، أنا كمسا رأيت أخًا راجح العقل، رأيتو يبتعج عغ مػضػع الصبلؽ، يبتع
عغ أف يعالج امخأتو بأسمػب الصبلؽ، ىشاؾ آالؼ السعالجات؛ لظ أف تعع، لظ أف تبيِّغ، لظ أف تيجخ، لظ أف 
، لظ أف تعخض، استخجـ أؼ شخيق إال شخيق الصبلؽ، ألف ىحا الصخيق نتائجو  ُتَعشِّف، لظ أف تتغافل، لظ أف ُتْكـخ

 ليدت في صالحظ وليدت مخيحٌة. 

 ـز قجسيتو السحافطة عميو :الدواج عقٌج مقجس مغ لػا

الصبلؽ أييا األخػة... مأخػٌذ مغ اإلشبلؽ، أشمق صخاحو، الصبلؽ مأخػٌذ مغ اإلشبلؽ، وىػ اإلرساؿ والتخؾ، 
معشاىا السخأة مقيجٌة بظ، محبػسٌة مغ أجمظ، مختبصٌة بظ، فإذا شمَّقتيا فقج أرسمتيا، وتخكتيا، تقػؿ: أشمقت األسيخ، 

، وفي الذخع حلُّ رابصة الدواج، وإنياء العبلقة الدوجية، أنا ال أبالغ حيشسا أقػؿ إف أقجس إذا حممت قيجه وأرسمتو
عقٍج في الحياة اإلندانية ىػ عقج الدواج، وليذ ىحا مغ عشجؼ، ولكغ ىحا مغ القخآف الكخيع، فاهلل جلَّ جبللو يقػؿ 

 في سػرة الشداء في اآلية الػاحجة والعذخيغ: 

 َتْأُخُحوَنُو َوَقْج َأْفَزى َبْعُزُكْع ِإَلى َبْعٍس َوَأَخْحَف ِمْشُكْع ِميَثاقًا َغِميطًا ﴾﴿ َوَكْيَف 

 [12] سػرة الشداء : 

ىحا السيثاؽ الغميع ىػ عقج الدواج، ميثاؽ غميع، فقج 
أفزى بعزكع إلى بعس ،يخػ الدوج مغ زوجتو ما 
ال يدتصيع أحٌج عمى وجو األرض أف يخاه مشيا، وتخػ 
مشو ما ال تدتصيع امخأٌة عمى وجو األرض أف تخاه 

 مشو. 
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 َوَأَخْحَف ِمْشُكْع ِميَثاقًا َغِميطًا ﴾ ﴿ َوَكْيَف َتْأُخُحوَنُو َوَقْج َأْفَزى َبْعُزُكْع ِإَلى َبْعسٍ 

 [12] سػرة الشداء : 

ىحا عقٌج مقجس، ومغ لػاـز قجسيتو السحافطة عميو، ومغ لػاـز قجسيتو أنو يجب أف يكػف عمى التأبيج، ال يرحُّ 
 أبيج فيػ باشل" عقج الدواج إال إذا كاف عمى التأبيج، ىحا رأؼ اإلماـ األوزاعي: " إف لع يكغ عقج الدواج عمى الت

زواج، وإنجاب أوالد، شخيكة حياة، تخبية أوالد، مدتقبل أوالد، أنت اآلف ستكػف سببًا إلنجاب مخمػؽ مغ بشي 
البذخ، إنداف أكـخ مخمػٍؽ عمى هللا، فإذا لع تحدغ اختيار الدوجة، وأنجبت مػلػدًا ثع شمَّقت أمو، فزاع بيغ أمو 

 السبغس، فذػىت شخريتو، وحصست مكانتو، وشعخ بالزياع، فأنت الدبب.  وأبيو، ضاع بيغ أمو السصمَّقة وأبيو

فقج سألشي البارحة أخ وكاف مزسػف الدؤاؿ: أف عشجه زوجة وىي جيجة ججًا، لكشيا ال تعامل ابشتو التي مغ غيخىا 
مغ غيخىا شيء كسا تعامل األـ ابشتيا، قمت لو: ىحا ىػ الذيء الصبيعي، ىحا الحؼ تفعّمو زوجتظ مع ابشتظ التي 

شبيعي، ليدت ابشتيا، قمت لو فيسا أذكخ: ىحه ىي أحج سمبيات الصبلؽ، حيشسا تصمِّق فيحه الفتاة الػديعة سػؼ 
 تعير مع امخأٍة ليدت أميا، كلُّ العػاشف كلُّ السحبة ليدت مػجػدة عشج ىحه السخأة. 

 كّل عقج زواٍج ال ُيمسح فيو التأبيج ىػ عقٌج باشل :

كغ عقج الدواج عمى التأبيج، فيػ عشج اإلماـ األوزاعي عقٌج باشل عمى التأبيج، لظ أف تصمق ولكغ بعج لحلظ إف لع ي
أف بجا لظ شيٌء ججيج، أما حيشسا تعقج عقج الدواج، إف أردت أف تعقج ىحا العقج وفي نيتظ أف تصمق، فمغ تشجػ 

 فعل القاضي معظ؟ جئت القاضي وقمت:مغ عحاب هللا، لكغ تشجػ مغ البذخ، العبلمات كّميا صحيحة، ماذا ي

تدوجت فبلنة، وقبمت وىي قبمت بظ زوجًا، فتػافخ اإليجاب والقبػؿ وولٌي وشاىجا عجٍؿ، ىحه ىي أركاف عقج 
الدواج أما مغ الحؼ يتصمع عمى قمب اإلنداف؟ هللا جلَّ جبللو، لحلظ الفقياء يحكسػف عمى ذلظ العقج بأنو صحيح، 

ىحا ال يعمسو الفقياء، وال يعمسو القاضي الذخعي، ولكغ هللا يعمسو، هللا وحجه يعمع ما إذا ولػ أنظ تشػؼ التػقيت، 
 كشت ناويًا التأبيج أـ ناويًا التػقيت.
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عمى كلٍّ أنا أميل إلى رأؼ اإلماـ األوزاعي رحسو هللا تعالى، في أف كلَّ عقج زواٍج ال ُيمسح فيو التأبيج فيػ عقٌج 
باشل، لساذا؟ ألنو أقجس عقٍج في الحياة اإلندانية، عقج اقتخاف رجل بإمخأة إلنجاب أوالد، مغ يخبييع؟ مغ يعشى 

 بيع؟ مغ ييتع بذؤونيع؟ 

ار، في الصػر األوؿ مقبػلة ججًا ومخغػبة ججًا، أما ىشاؾ شػر آخخ كسا قالت ىحه السخأة ىحه الدوجة تسخ بأشػ 
التي اشتكت إلى الشبي عميو الربلة والدبلـ، وكانت قج اشتكت إلى هللا، وقج سسع هللا شكػاىا مغ فػؽ سبع 

ونثخ بصشي، وتفخَّؽ  سسػات، اشتكت وقالت: " إف زوجي تدوجشي وأنا شابة ذات أىٍل وماؿ، فمسا كبخت سشي،
أىمي، وذىب مالي، قاؿ: أنت عميَّ كطيخ أمي، ولي مشو أوالد، إف تخكتيع إليو ضاعػا، وإف ضسستيع إليَّ 

 جاعػا" 
فبكى الشبي عميو الربلة والدبلـ، ىحه وىي شابة مخغػب فييا، بعج أف استستعت بذبابيا تصّمقيا وقج زوػ 

ا مكانة أخخػ في األسخة؛ مكانة السػجية، مكانة السخأة الحكيسة، السخأة جساليا، اآلف أصبحت أـ أوالد، أصبح لي
و بشاتيا، تيجييع، تخعاىع، فمحلظ أنا وقفت ىحه الػقفة ألبيغ لكع أف عقج الدواج يجب أف يكػف عمى  الحريفة، تػجِّ

 التأبيج. 

 أّي سمػٍؾ يباعج بيغ الدوجيغ سمػؾ محـخ :

ه العبلقة، أو أف يباعج بيغ الدوجيغ، أو أف يفخِّؽ بيشيسا، أو أف يمقي بيشيسا اآلف أؼ سمػٍؾ مغ شأنو أف يفرع ىح
العجاوة والبغزاء، أؼ سمػؾ، ىحا سمػؾ محـخ في اإلسبلـ، ما الجليل ؟ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى 

 المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع: 

ِجِه (()) َلْيَذ ِمشَّا َمْغ َخبََّب ا  ْمَخَأًة َعَمى َزْوِجَيا َأْو َعْبًجا َعَمى َسيِّ

 ]رواه أبػ داود َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

معشى خبب أؼ أفدج، وىحا الحجيث وحجه أييا األخػة يسكغ أف تشعقج عميو مجمجات، آالؼ الكمسات، آالؼ 
 تع ال يخفى عميكع ذلظ.التعميقات، آالؼ السػاقف، يسكغ أف تفدج العبلقة بيغ الدوج وزوجتو، وأن
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أؼ إذا قالت ليا إندانة خبيثة شيصانة: وهللا يميق فيظ إنداف أحدغ مغ ىحا، ماذا قمشا؟ ىحه الدوجة كانت غافمة، 
وهللا أنا مخغػبة، وىحا الحؼ أنا تدوجتو غيخ راكد، أصبح في إعخاض، أو يقػؿ أحج لمدوج ولتكغ أمو أحيانًا 

 اتخكيا وسشخصب لظ أجسل مشيا. 

أؼ سمػٍؾ يفعمو رجٌل أو امخأة مغ شأنو أف يفدج زوجًة عمى زوجيا أو زوجًا عمى زوجتو، ىحا سمػؾ يبغزو هللا 
عدَّ وجل، فانتبو إلى كثيخ مغ الكمسات والتعميقات، البيت صغيخ يميق بظ إنداف أحدغ مشو، يميق بظ إندانة 

اٌف ناشق، إبميذ لعيغ، لقػؿ الشبي عميو الربلة أحدغ مشيا، أؼ تعميٍق شيصاني ىحا الحؼ يقػؿ ىحا الكبلـ شيص
 والدبلـ: 

ؽ((  )) ليذ مشا مغ فخَّ

 ]الجامع الرغيخ[

السؤمغ دائسًا يػفِّق، السؤمغ عمى مدتػػ أخػاتو الستدوجات دائسًا يستِّغ عبلقتيغ بأزواجيع، عغ شخيق تخغيب 
غ الحدغ أختو بدوجيا، يستغ عبلقة زوج بدوجتو عغ شخيق تخغيبو بدوجتو، الش بي عميو الربلة والدبلـ كاف يحدِّ

ويقبح القبيح، فاإلنداف إذا زار ابشتو، أو زار أختو، أو زار امخأة مغ محارمو، قبل أف يتكّمع ويعمِّق يعج لمسميػف، 
 ألف الخجل ليتكمع بالكمسة مغ سخط هللا تعالى ال يمقي ليا بااًل، ييػؼ بيا في جيشع سبعيغ خخيفًا، كاف ىشاؾ مػدة
بيشيسا، كاف ىشاؾ وئاـ، كاف ىشاؾ سخور، كاف ىشاؾ احتخاـ متبادؿ، كاف ىشاؾ رضا باليديخ، كاف ىشاؾ عر 
إسبلمي كمو سعادة، فمسا جاءت ىحه السخأة الخبيثة الذيصانة فألقت في ُأذف ىحه السخأة كبلمًا حدنتيا عمى حالتيا، 

سشا ترايحا، تذاتسا، حمف يسيغ شبلؽ، ىحا درس فمسا جاء زوجيا نفخت مشو، فمسا نفخت مشو نفخ مشيا، تبل
، ساعة غزب شيصاني حمف بالصبلؽ ألف عقج الدواج أقجس عقٍج في الحياة اإلسبلمية، ألف عقج الدواج  اليـػ
ىػ العقج الغميع الُسقجس، لحلظ أية محاولٍة لفرع ىحه العبلقة، أية محاولٍة إلضعاؼ ىحه العبلقة، أية محاولٍة 

 عبلقة تحخيكًا سمبيًا، ىحا الترخُّؼ ُمحخـٌ في الذخع اإلسبلمي. لتحخيظ ىحه ال
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 الصالؽ صساـ أماف لمعالقة الدوجية :

 لحلظ ليذ في الصبلؽ إال ىحا الحجيث: 

 )) َأْبَغُس اْلَحالِؿ ِإَلى َّللَِّ َتَعاَلى الصَّالُؽ ((

 ] أبػ داود عغ ابغ عسخ[

أؼ ششجخة ُبخار فييا صسَّاـ أماف لئبل تشفجخ، ندتخجـ ىحا الرساـ لحاالت نادرة لئبل تشفجخ، لئبل تشفجخ فتحخؽ 
مغ في البيت ندتخجـ ىحا الرساـ الحؼ ىػ الصبلؽ، أؼ حيشسا تغجو عبلقة الخجل بامخأتو عبلقًة مدتحيمة، 

ال يدتصيع كٌل مشيسا أف يعير مع اآلخخ، حيشسا نخاؼ عبلقًة سيئة، حيشسا تغجو الحياة بيشيسا حياًة شقية، حيشسا 
ؿ عغ شخيق اإليساف، عشجئٍح يأتي  عمى الدوجيغ أف يفدجا، حيشسا نخذى عمييسا الدنا، حيشسا نخذى عمييع التحػُّ
الصبلؽ كرساـ أماف ليحه العبلقة الدوجية، لحلظ حيشسا شمب الشبي عميو الربلة والدبلـ مغ امخأٍة أف تخاجع 

، قالت لو: "يا رسػؿ هللا إني أكخه الكفخ بعج اإليساف، فمسا قالت لو ذلظ قاؿ: إذًا شّمقيا تصميقة وردؼ لو زوجيا
 الحجيقة". 

خة، كل يـػ  ىحه ىي السخالعة، مادمت ال تدتصيعيغ أف تعيذي معو، والحياة ال تصاؽ، حياة مدتحيمة، حياة متفجِّ
ل، عشجئٍح يأتي الصبلؽ كرسَّاـ أماف، يأتي الصبلؽ كحٍل ال بجَّ مذكمة، تشافخ في الصباع شجيج والػفاؽ مدتحي
 مشو، لكغ ىحا الحل أبغس الحمػؿ إلى هللا. 

 الرمح بيغ الدوجيغ :

 ليحا حيشسا ذكخ هللا عدَّ وجل مػضػع الرمح بيغ الدوجيغ قاؿ: 

ْمُح َخْيٌخ﴾  ﴿ َوالرُّ

 [218] سػرة الشداء: 

 وحيشسا ذكخ هللا عدَّ وجل أف ابعثػا حكسًا مغ أىمو وحكسًا مغ أىميا قاؿ: 
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ُ َبْيَشُيَسا ِإفَّ َّللََّ َكاَف َعِميسًا َخِبيخًا ﴾  ﴿ ِإْف ُيِخيَجا ِإْصاَلحًا ُيَػفِِّق َّللَّ

 [ 35]سػرة الشداء: 

أفزل األعساؿ أف يسكشظ هللا عدَّ أؼ أف التػجو في مػضػع التحكيع في الدواج تػجو نحػ السرالحة، لحلظ مغ 
وجل مغ أف تػفِّق بيغ زوجيغ، مغ أف ترمح بيغ زوجيغ، أنا أقػؿ الكبلـ لسغ؟ لمذباب أو الخجاؿ الحيغ ليع 

 أخػات متدواجات.

مخة شكا لي أخ فقاؿ لي: كشت أشكػ ىسي ألخ زوجتي، أتكمع لو عغ شباعيا وعغ تقريخىا، فقاؿ لي: شمقيا، 
 ونصق كفخًا.. سكت، وسكْت وسكت وقاؿ لو: شمقيا وارتح مشيا، فيل ىحا ىػ الحل؟فيحا سكت دىخًا 

مغ األعساؿ الجميمة أف يتفقج  -أنا أقػؿ كبلمًا دقيقًا ججًا  -فكل واحج لو أخػات بشات، ومغ األعساؿ الجميمة 
يحه أختو وىحا صيخه، ىػ أخػاتو البشات، فإذا كاف ىشاؾ مذكمة بيشيا وبيغ زوجيا يرمح بيشيسا، ىػ السؤىَّل، ف

السؤىل أف يرمح بيشيسا، فيحا السػقف: ما ىحا العي؟ ال أريج وجعًا لخأسي، ىحا مػقف السشافقيغ، ىحا مػقف أىل 
الجنيا، أما السؤمغ فيدعى لئلصبلح بيغ الدوجيغ، وال سيسا إف كانت الدوجة أختو، مغ باب أولى، فكل إنداف 

رة؟ زرىا مغ حيغ إلى آخخ، تفقج أحػاليا اسأليا عغ زوجيا، عغ عبلقتيع، إف عشجه أخػات متدوجات، لساذا الديا
 شاء هللا تكػني مدخورة وىشاؾ وفاؽ و مػدة؟

ذكخ لي أخ قرة ال أنداىا لو، قاؿ لي: مخة دخمت عمى أختي فػججت خرػمة بيشيا وبيغ زوجيا، والخرػمة 
ا األخ بالتبخع بالسبمغ، فيي تخيج مبمغًا مغ راتبو لمكدػة، عمى مبمغ ثبلثسئة ليخة في الذيخ والقرة قجيسة، فقاـ ىح

وىػ ليذ معو، ودخمو ال يكفي لمصعاـ، ىي تخيج مبمغًا وىػ رفس، ويطيخ أنيع ترايحا وتبلسشا في وقت دخػؿ 
 في ىحا األخ، فأراد حدسًا ليحه السذكمة، قاؿ ليا: يا أختي ىحا السبمغ خحيو مشي، فانتيت السذكمة، قاؿ لي: وهللا

كل شيخ أشخؽ الباب وأعصيا ثبلثسئة ليخة، يقػؿ لي: في الذيخ الدادس، شمبت مشو أختو أف يمقي عمييع درسًا، 
خ ليع آية قخآنية يفدخىا، وحجيثًا شخيفًا، وحكسًا فقييًا،  عمييا وعمى أخػاتيا وعمى بشاتيا، فرار مجمذ عمع، فحزَّ

تيغ كحلظ تحجبغ، وقاؿ لي: هللا أكخمشي وزوَّجت عجة بشات مغ وقخاءة قخآف، وحفع قخآف، فاألخػات تحجبغ، بشا
بشات أخػاتي ألصيار مؤمشيغ، فكاف ىحا السبمغ الحؼ حلَّ بو مذكمة في البيت سببًا لميجػ، وأصبح تػجو أسختيغ 

شجه أخػات أو ثبلث تػجيًا ديشيًا، وهللا أكخميع بأزواج مؤمشيغ، فأنا ىحا الكبلـ أقػلو ألنو ال يػجج إنداف ليذ ع
متدوجات، أما كمسة ليذ لي دخل، ىحا كبلـ شيصاف، فسغ لع ييتع بأمخ السدمسيغ فميذ مشيع، ىشاؾ قػؿ: "مغ 
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 مذى بتدويج رجٍل بامخأٍة، كاف لو بكل كمسٍة قاليا وبكل خصػٍة خصاىا عبادة سشٍة قاـ ليميا وصاـ نيارىا "
 وىشاؾ قػؿ آخخ: "امر بجشازة وال تسذي بدواجة" 

ا أصح؟ أف يقػؿ اإلنداف قػاًل يقصخ حكسًة، ويقصخ إحدانًا، ويقصخ رحسًة، أـ أف يقػؿ قػاًل كّمو كبلـ شيصاني أييس
 إذًا: 

 )) َلْيَذ ِمشَّا َمْغ َخبََّب اْمَخَأًة َعَمى َزْوِجَيا((

 ] أبػ داود عغ أبي ىخيخة[

انتبو، في زياراتظ ألقخبائظ، أحيانًا يكػف لظ خالة زوجيا فقيخ تذكي لظ فقخه، أنت كغ ذكيًا، بيِّغ قيسة الرحة، 
بيِّغ أخبلقو العالية، بيِّغ أنو ورع، فيي تصسئغ وتقػؿ لظ: هللا يجديظ الخيخ شسأنتشي، وهللا ارتحت اآلف، فأنت 

 ت أخت، أخػات بشات، ليذ مشا مغ فخؽ.. بيحا العسل أرحتيا، لظ خالة وعسة، وبشت أخ وبش

 )) َلْيَذ ِمشَّا َمْغ َخبََّب اْمَخَأًة َعَمى َزْوِجَيا((

 ] أبػ داود عغ أبي ىخيخة[

 أية امخأة سألت زوجيا الصالؽ مغ غيخ بأس حخمت الجشة :

اآلف سشأخح الصخؼ اآلخخ، امخأٌة سألت زوجيا الصبلؽ مغ غيخ بأٍس، قاؿ عميو الربلة والدبلـ فيسا رواه ثػباف 
 عغ رسػؿ هللا أنو قاؿ: 

ـٌ َعَمْيَيا َراِئَحُة اْلَجشَِّة((  )) َأيَُّسا اْمَخَأٍة َسَأَلْت َزْوَجَيا َشالًقا ِمْغ َغْيِخ َبْأٍس َفَحَخا

 ] التخمحؼ عغ ثػباف[

 اآلف أقل كمسة تقػليا السخأة :تزخب ىحه العيذة.

لػ صار معيا مذكمة بكميتييا تريح و ترخخ، ولػ صار معيا مذكمة بجدسيا تريح وتدتخيح، فيحه الكمسة فييا 
 كفخ، كفخ بشعسة هللا عدَّ وجل. 
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ـٌ َعمَ   ْيَيا َراِئَحُة اْلَجشَِّة(()) َأيَُّسا اْمَخَأٍة َسَأَلْت َزْوَجَيا َشالًقا ِمْغ َغْيِخ َبْأٍس َفَحَخا

 ] التخمحؼ عغ ثػباف[

كأف تقػؿ لو: شمقشي، أنا أنتطخ أف تصمقشي، ال 
يػجج داع لحلظ، فأنت ساكشة في بيت، واألمػر 
ميدخة كمُّيا، وىحا التشافخ في الصباع بديط، 
وألسباب تافية تقػؿ رأسًا: شمقشي، فيحا حسق، 

 أخخػ.حسق مغ جية، وكفخ بالشعسة مغ جية 

أتسشى وأرجػ هللا عدَّ وجل أال تقػؿ امخأٌة مؤمشٌة في 
كل حياتيا لدوجيا: شمقشي، أرجػ هللا عدَّ وجل أف 
يميع األخػات السؤمشات الحكسة، كمسة شمقشي كمسة 

ج، فيحه فييا كفخ بشعسة الدواج، أحيانًا امخأة تخػ امخأًة أخخػ ليا زوج وليا أوالد قج تتألع، قج تتسشى أف يكػف ليا زو 
امخأٌة ُحخمت نعسة الدواج لحكسٍة أرادىا هللا، ولعميا أرقى عشج هللا مغ ىحه الستدوجة، فالجنيا فانية ومؤقتة، لكغ 
الذيء محبب، فالسخأة التي حخمت نعسة الدواج ال يشبغي المخأٍة أكخميا هللا بشعسة الدواج أف تكفخ بيحه الشعسة، أف 

انتبيػا، عمسػا بشاتكع، عمسػا زوجاتكع، كمسة ) الصاء والبلـ واأللف والقاؼ ( تقػؿ لدبٍب أو لغيخ سبب: شمقشي، 
ىحه كمسٌة ممغيٌة في قامػس السؤمغ ) الصاء والبلـ واأللف والقاؼ ( ال يػجج بيت ال يػجج فيو مذكمة حتى نكػف 

ِورىا، تْدوره وىكحا، يتكمع واقعييغ، ال يػجج زوجاف ال يتذاحشاف، شيء شبيعي يتذاحشاف، يتحارباف، يترالحاف، يدْ 
ولكغ خبلؿ يػميغ يشتيي األمخ، أما الصبلؽ فاذىب لعشج السذايخ، تجؽ عميو بابو فيقػلػا لظ: ليذ ىشا، فتدأليع 
عغ مػعج مجيئو؟ سيحزخ في اليـػ الثاني، تخجػىع وتدأليع وتأخح فتػاىع، ىحا قاؿ لظ: شمقت، ال حػؿ هللا، 

ت غاضبًا، وذىبت عشج األوؿ قمت لو: أنا غزباف، قاؿ لظ: ماذا تعشي كمسة وىحا يقػؿ لظ: لع تصمق أنت كش
غزباف ىل أنت مجشػف؟ الغزب الحؼ نز عميو الفقياء ىػ: أال تعخؼ الدساء مغ األرض، والصػؿ مغ 
العخض، أؼ غزب ىحا، فيحا الذيخ قاؿ لظ: غزباف، ال لْع تصمق، واآلخخ قاؿ لظ: ال لع تكغ غزباف، اقعج 

 قجار الغزب الحؼ يشصبق عميظ حكع الغزب.وحجد م

 أنا أتسشى عمى األخ أال يترخؼ ىحا الترخؼ فيربح ُنيبة وُعخضة لفتاوؼ العمساء لحلظ: 
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ـٌ َعَمْيَيا َراِئَحُة اْلَجشَِّة((  )) َأيَُّسا اْمَخَأٍة َسَأَلْت َزْوَجَيا َشالًقا ِمْغ َغْيِخ َبْأٍس َفَحَخا

 ] التخمحؼ عغ ثػباف[

بل زوج، تعبت، وجيجت، وصسجت، حتى اشتخيت ىحا البيت وفخشت ىحا البيت وحتى خصبت ىحه اإلندانة بالسقا
وحتى استقخيت معيا، ألنو أصبح في مذكمة في البيت ولع تمبِّ لظ شمباتظ فػرًا تقػؿ ليا: شالق بالثبلثة، بالثبلثة 

كبلـ الفارغ؟ أنا ال أنصمق مغ ىخاء، أنا أنصمق فػرًا، إف حممظ شيخ يحخمظ عذخة، ىحه يقػلػنيا كثيخًا، ما ىحا ال
 مغ حاالت أستسع إلييا دائسًا، مذكبلت أُعانييا، ىحا واقع مجتسعشا السدمع يػجج تقريخ وىشاؾ جيل أيزًا. 

 نيي الشبي عغ أف تكيج امخأة أُلختيا حتى ُتصمق لتحل محميا :

 اآلف: 

 ولتشكح، فإنسا ليا ما قجر ليا(())ال تدأؿ السخأة شالؽ أختيا لتدتفخغ صحفتيا 

 ] البخارؼ عغ أبي ىخيخة[

الشبّي الكخيع نيى، وىحه مؤامخات، تجج إندانة متدوجة، امخأة ُأخخػ تكيج ليحه الستدوجة حتى تدبب شبلقيا مغ 
تكيج  زوجيا، بعج أف ُيصمقيا تعخض نفديا عميو، ىحا شيء واقع، واقع بكسيات كبيخة ججًا، بحاالت كثيخة، أف امخأة 

أُلختيا حتى ُتصمق مغ زوجيا لتحل محميا، فالشبي عميو الربلة والدبلـ نيى أيزًا عغ ىحا الُدمػؾ الذائغ، 
 والدمػؾ الحؼ ال يخضي هللا عّد وجل.

 حتى اآلف السػضػع حػؿ أف أقجس عقٍج في الحياة اإلندانية ىػ عقج الدواج: 

 ْحَف ِمْشُكْع ِميَثاقًا َغِميطًا ﴾﴿ َوَقْج َأْفَزى َبْعُزُكْع ِإَلى َبْعٍس َوَأخَ 

 [12] سػرة الشداء : 
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الدوج ليذ لو الحق أف ُيصمق لدبٍب تافو، وفي ىحا التصميق كفٌخ بشعسة الدواج، والدوجة ليذ ليا الحق أف تدأؿ 
مخأتو، كسا زوجيا الصبلؽ لدبٍب تافٍو، وال يحق أيزًا لسخأٍة أف تخبب امخأٍة عمى زوجيا، أو أف تخبب زوجًا عمى ا

أنو ال يحق لخجٍل أف يخبب امخأٍة عمى زوجيا ليتدوجيا، كحلظ ال يحق المخأٍة أف تخبب زوجًا عمى زوجتو لتحل 
 محميا، ىحا حخاـ وذاؾ حخاـ. 

 الحاجة الساسة التي ُتبيح الصالؽ :

العمساء والفقياء اختمفػا في حكع الصبلؽ، وأصح مغ 
ىحه اآلراء، رأؼ الحيغ ذىبػا إلى حطخه إال لحاجة، 
أصح اآلراء في ىحا السػضػع أف شائفًة مغ العمساء 
حطخوا ىحا الحكع إال لحاجٍة ماسة، أؼ أف الصبلؽ ال 
بج لو مغ سبٍب وجيو، ال بج لو مغ ُعحٍر بالغ، ال بج 

تعرية، في الحاالت السدتعرية، في لو مغ حالٍة مد
األسباب الخصيخة، في العحر البالغ، يسكغ أف نػافق 
عمى الصبلؽ، مغ أيغ استشبط ىؤالء العمساء ىحا 
الحكع أنو محطػٌر؟ الصبلؽ محطػر إال لحاجٍة ماسة، ىحا عشج األحشاؼ والحشابمة، استجلػا بقػؿ الشبي عميو 

 الربلة والدبلـ: 

 واٍؽ ٍمصالؽ(()) لعغ هللا كل ذ

 ]فقو الدشة[

كمسة لعغ تفيج أف ىحا الذيء مغ الكبائخ، لعغ، أبعج، مصبلؽ عمى وزف مفعاؿ أؼ كثيخ الصبلؽ، يتدوج وُيصمق، 
 األحشاؼ والحشابمة رأوا أف الصبلؽ حكسو محطػٌر إال لحاجٍة ماسة، استشباشًا مغ قػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: 

 ٍمصالؽ(()) لعغ هللا كل ذواٍؽ 
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ما ىحه الحاجة الساسة التي ُتبيح الصبلؽ ؟ العمساء قالػا: أف يختاب الدوج بدمػؾ زوجتو، أؼ ليذ مصسئشًا لعفة 
زوجتو، ليذ مصسئشًا لصيارتيا، يخاؼ إذا غاب عغ البيت أف يجخل عمييا رجل، يخاؼ أف تشجب شفبًل مغ 

، مغ ىحه الزخورة التي تبيح الصبلؽ أف يختاب الخجل غيخه، ىحه األسباب الػجيية في الصبلؽ ىكحا نز العمساء
 مغ سمػؾ زوجتو، ليذ مصسئشًا، تديغ، ىحا سبب وجيو.

يػجج سبب آخخ وىحا الدبب أخذى أف أقػلو ببداشة، لئبل يفيع فيسًا ما أردتو، أؼ إذا خاؼ عمى نفدو أف يقع 
كغ أف ُتحرشو، وفيسكع كفاية، إذا استحاؿ أف في الدنا في بقائو مع ىحه الدوجة حّل لو شبلقيا، أؼ زوجة ال يس

يحرغ بيحه الدوجة أؼ مادامت عشجه، يخذى عمى نفدو أف يدني، ىحه حالة ُأخخػ العمساء جعمػىا سببًا مػجبًا 
أو مبخرًا أو مقبػاًل في الصبلؽ، إما أنو يذظ في أخبلقيا، في سمػكيا، يذظ في عفتيا، ال تخدُّ يَج المٍذ كسا سئل 

ربلة والدبلـ، قاؿ لو: " إف امخأتي ال تخد يَج المذ " شظ في شيارتيا، في عفتيا، في استقامتيا، يخذى عميو ال
 أف يأتيو ولٌج مغ غيخه، ىحا سبب وجيو مغ أسباب الصبلؽ، وقج ورد في الحجيث الذخيف: 

 )) ال تصمق الشداء إال مغ ريبة ((

 ] الصبخاني عغ أبي مػسى[

يكػف محرشًا مع ىحه السخأة، الصبلؽ مقبػٌؿ أيزًا إذا أقخ الحكساف أف بيغ الدوجاف شقاقًا أو أنو ال يدتصيع أف 
ليذ لو حل، وحمو الصبلؽ، أحيانًا الحكسيغ، حكٌع مغ أىمو وحكٌع مغ أىميا، ىحاف الحكساف ُيقخراف أف الصبلؽ ىػ 

 الحل.

 أنػاع الصالؽ :

الدوجيغ ال يدوؿ، وأنو يتفاقع، وأف ىحا الذقاؽ ربسا أدػ إلى الصبلؽ الػاجب، إذا أقّخ الحكساف أف الذقاؽ بيغ 
مفدجة كبيخة، ربسا أدػ إلى انحخاؼ خصيخ، فعشجئٍح الصبلؽ واجب، أما الصبلؽ السحـخ فقاؿ: ىػ الصبلؽ مغ غيخ 
جبة، حاجٍة إليو، وإنسا كاف حخامًا ألنو إيقاع الزخر بشفذ الدوج ونفذ الدوجة، ىحا الصبلؽ ال يػجج أسباب مػ 

فيي مقبػلة عشجه ومقبػؿ عشجىا، ويشفق عمييا، ويدكشيا في بيت وحجىا، انتيى األمخ، مقبػلٌة ومقبػؿ، ويشفق 
عمييا، وىي في بيٍت مدتقمٍة بو، ألسباب مذادة ومذاحشة تشفرع ىحه العبلقة، ُيحـخ مشيا، وُتحـخ مشو، ويذخد 

.  األوالد ىحا شبلٌؽ محـخ
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ف أف الصبلؽ خيٌخ مغ البقاء، حكساف عجالف مشرفاف متبرخاف، فيسا جمية األمخ، الػاجب ىػ حيشسا يخػ الحكسا
فيسا أبعاد السذكمة، رأيا أف ىحا الدواج ال يسكغ أف يدتسخ، ىحا الصبلؽ الػاجب، الصبلؽ السحـخ شبلٌؽ مغ غيخ 

ِغ اْبِغ َعبَّاٍس َقاَؿ: َقاَؿ حاجة، ألنو إتبلؼ لمساؿ، إضخار لمشفذ؛ بشفذ الدوج ونفذ الدوجة، وتزييٌع لؤلوالد، فعَ 
 َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 )) ال َضَخَر َوال ِضَخاَر ((

 ]ابغ ماجة عغ ابغ عباس[

 وفيسا رواه أبػ داود َعْغ ُمَحاِرٍب َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع: 

  َشْيًئا َأْبَغَس ِإَلْيِو ِمَغ الصَّالِؽ (()) َما َأَحلَّ َّللَُّ 

 ] أبػ داود عغ محارب[

الػاجب عخفشاه، والسحـخ عخفشاه، أما الصبلؽ السباح الحؼ يكػف عشج الحاجة كسا قمت قبل قميل، فحيشسا يذظ في 
ربسا دفعتو سمػكيا، حيشسا يذظ في عفتيا، حيشسا يخذى أف تشجب مغ غيخه، أو حيشسا ال تحرشو إشبلقًا، بل 

 إلى االنحخاؼ، أما السباح إذًا لدبٍب مقبػٍؿ في نطخ الذخع.

وىشاؾ شبلؽ مشجوب قاؿ: الصبلؽ الحؼ يكػف عشج تفخيط السخأة في حقػؽ هللا الػاجبة عمييا، سافخة، ال ُترمي، ال 
حا الصبلؽ السشجوب، أصبح تحب الجيغ إشبلقًا، ُتياجع الجيغ، ُتخبي أوالدىا تخبيًة فاسجة، ُتبعجىع عغ بيػت هللا، ى

، وشبلؽ مشجوب.  عشجنا شبلؽ واجب، وشبلؽ مباح، وشبلؽ محـخ

أنا أرػ أف مػضػع الصبلؽ مػضػع يجب أف يقف عمى دقتو وأبعاده كل الذباب، وأكسل شيء في الصبلؽ أف 
درس األمخ جميًا، اسأؿ تتدوج امخأًة ال تحتاج أف ُتصمقيا، كيف؟ عميظ أف تتدوج امخأًة ال تحتاج إلى تصميقيا، أؼ ا

عغ أخبلقيا، عغ أسختيا، عغ والجتيا، عغ والجىا، عغ مدتػاىا، مدتػاىع الجيشي، الجيغ عشجىع مقبػؿ، غيخ 
مقبػؿ، يػجج تخبية شيبة، يػجج فيع، أؼ ُعّج كثيخًا، ُعّج لآلالؼ قبل أف تػافق، أؼ أف تتدوج امخأًة ال تحتاج معيا 

 في مػضػع الصبلؽ.  أف ُتصمقيا، ىحا ىػ أكسل شيءٍ 
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 الصالؽ مغ حق الخجل وحجه :

قاؿ: الصبلؽ مغ حق الخجل وحجه، قج يجج اإلنداف 
ىشاؾ مغ ُيياجع الجيغ فالبعيجوف عغ هللا عّد وجل، 
الستسدكػف بالذخائع الػضعية ال ُيعجبيع ذلظ، الدوج 
تكمف، ماداـ ىػ السشفق، ىػ الستزخر بإنفاؽ الساؿ 

شفع في الدواج، فسغ حقو وحجه الكثيخ لتحقيق ىحا ال
أف يصمق، فالذخع الحشيف جعل حق الصبلؽ بيج 
الخجل وحجه، لساذا؟ أييسا أحخص عمى بقاء الدواج؟ 
الدوج أـ الدوجة مغ الػجية السادية؟ الدوج ألنو أنفق، 

وىػ  السشفق ىػ األحخص عمى بقاء الذيء، ماداـ الدوج أنفق، وتجذع الستاعب حتى حرل عمى ىحا الدواج،
الستزخر ماديًا، إذًا مغ حقو ىػ أف ُيصمقيا، أما ىي مداجية فمدبٍب أو آلخخ لػ كاف الصبلؽ بيجىا ال يبقى زواج 
وال في السئة واحج، فمحكسٍة أرادىا هللا عّد وجل وىػ الخالق الخبيخ جعل الصبلؽ مغ حق الخجل وحجه، فإذا أراد 

 تعة الصبلؽ، وأف يشفق عمييا مجة الِعجة "تصميق امخأتو عميو أف يعصييا مؤخخ السيخ، وم

دائسًا الدوج ألنو أنفق فيػ أصبخ عمى ما يشغِّز الدواج، والدوجة ألنيا لع تشفق أقخب إلى أف تفرع ُعخػ ىحا 
الدواج، فمحلظ الذخع الحكيع جعل حق التصميق بيِج الخجِل وحجه، أما الدوجة فيػجج ليا صساـ أماف، أؼ حيشسا 

الحياة معو مدتحيمة، بإمكانيا أف تفتجؼ نفديا مشو، أؼ أف تدامحو بكل ماليا عشجه، عشجئٍح تكػف  الدوجة تجج أف
 السخالعة، قاؿ لو:" شمقيا تصميقة ورِدؼ لو الحجيقة "

فشحغ عشجنا قاعجة، إذا أمخ القاضي بالتفخيق بيغ الدوجيغ فيحا التفخيق شبلٌؽ أوقعو القاضي، وإذا أراد الدوج 
لعبلقة فيػ الصبلؽ، وإذا أرادت الدوجة إنياء ىحه العبلقة، فيي السخالعة، يػجج عشجنا مخالعة، إنياء ىحه ا

 وشبلؽ، وتفخيق، التفخيق مغ شخٍؼ ثالث وىػ القاضي، والصبلؽ مغ شخؼ الدوج، والسخالعة مغ شخؼ الدوجة. 
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 تفاصيل في الصالؽ :

اآلف دخمشا في تفاصيل الصبلؽ، يقع الصبلؽ مغ الدوج العاقل، فالسجشػف ال يقع شبلقو عشج معطع العمساء، البالغ 
الرغيخ ال يقع شبلقو، يجب أف يقع الصبلؽ مغ العاقل والبالغ والسختار، أما الُسكخه فبل يقع شبلقو، إذا ُأكخه 

السجشػف والربي والسكخه شبلٌؽ يعج لغػًا ال أثخ لو في  إنداف تحت قػة الدبلح أف يصمق، شبلقو ال يقع، شبلؽ
بلـ َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع قَ   اَؿ: فرع ىحه العبلقة، فقج ورد في سشغ ألبي داود َعْغ َعِميٍّ َعَمْيِو الدَّ

ِبيِّ َحتَّى َيْحَتِمَع َوَعِغ اْلَسْجُشػِف َحتَّى َيْعِقَل (()) ُرِفَع اْلَقَمُع َعْغ َثالَثٍة َعِغ الشَّاِئِع َحتَّى َيْدَتْيِقَع وَ   َعِغ الرَّ

 ] أبػ داود عغ عمي[

 وفيسا رواه التخمحؼ والبخارؼ: 

 ))ُكلُّ َشالٍؽ َجاِئٌد ِإال َشالَؽ اْلَسْعُتػِه اْلَسْغُمػِب َعَمى َعْقِمِو ((

 ] التخمحؼ و البخارؼ عغ أبي ىخيخة[

وفي درٍس آخخ إف شاء هللا أتحجث عغ شبلؽ الُسكخه، وعغ شبلؽ الدكخاف، وعغ شبلؽ الغزباف، وعغ شبلؽ 
اليازؿ، وعغ شبلؽ السخصئ، وعغ شبلؽ الغافل والداىي، وعغ شبلؽ السجىػش، ثع نشتقل إلى السخأة التي يقع 

غ أو ثبلثة، ألف ىحا السػضػع يجب أف عمييا الصبلؽ، ونتابع ىحا السػضػع إف شاء هللا، عمى أف نشييو في درسي
 يكػف عشج األخػة الكخاـ مػضػعًا أساسيًا، الستدوج وقايًة، والستدوج الحؼ تػرَّط في شبلؽ عبلجًا، والذاب تعمسًا. 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : شالؽ السكخه والدكخاف والغزباف واليازؿ والسخصئ والسجىػش 5 - 2الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
أنت العميع الحكيع، الميع عمَّسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

جعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، وا
 الرالحيغ. 

 الصالؽ :

... قمت لكع مغ درسيغ سابقيغ، إف السػضػعات التي نحغ في أمّذِ الحاجة إلييا ىي التي  أييا األخػة األكاـر
ميغ، أربعٌة مشيع أو ثبلثٌة أختارىا لكع بفزل هللا عّد وجل، ولساذا اختخت مػضػع الصبلؽ؟ ألف كل خسدة سائ

مشيع سؤاليع متعمٌق بالصبلؽ، وألنشي ُأفاجأ أحيانًا أف أخًا كخيسًا مؤمشًا مغ شبلب العمع الذخعي يتػرَّط ويحمف 
يسيغ شبلؽ، ولذجة ما أرػ مغ معاناة السصمقيغ، وضياعيع بيغ السفتيغ، وقمقيع، وحيختيع، وشسأنيشتيع تارًة إلى 

 مغ بعس الفتاوػ، اختخت ىحا السػضػع.  بعس الفتاوػ، وقمقيع

شيٌء آخخ، ىػ أف اإلنداف يشجح في حياتو العامة، 
كل واحج لو ميشة، لو حخفة، لو وضيفة، لو صشعة، لو 
اختراص، قج تشجح نجاحًا باىخًا في حياتظ العسمية، 
وقج ُتخِفق إخفاقًا ذريعًا في زواجظ، وكسا تعمسػف 

حياة اإلنداف، فإذا الدواج والعسل شيئاف الصقاف ب
نجحتع في أعسالكع، أو في تجارتكع، أو في 
صشعاتكع، أو في اختراصكع، أو في دراساتكع، أو 
في وضائفكع، ال بج مغ أف تكسمػا ىحا الشجاح 
بشجاحكع في بيػتكع، بل إني ال ُأبالغ إذا قمت: إذا نجح اإلنداف في بيتو انعكذ نجاحو في بيتو عمى عسمو 

باؿ، وهللا سبحانو وتعالى رفع صبلح الباؿ إلى مدتػػ اليجػ حيشسا عصف صبلح الباؿ عمى  شسأنيشة، وراحة
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اليجػ، والستعاشفاف مغ لػازىسا التجانذ، سييجييع ويرمح باليع، وىل مغ صبلح باٍؿ أعطع مغ سعادة اإلنداف 
عي ججًا أف يتبايغ شباع في بيتو؟ ىحا الكبلـ ال يعشي أف اإلنداف ال يعاني مغ بعس السذكبلت ، فسغ الصبي

الدوج والدوجة تبايشًا مقبػاًل بحجود معيشة، في حجود عذخة بالسئة مقبػؿ، أما إذا اختار السؤمغ امخأة لجيشيا فالتبايغ 
يقل، الخبلؼ يقل، عمى كل لع أشخح ىحا السػضػع عمى أسساعكع إال العتقادؼ ويقيشي أنشا في أمذ الحاجة 

 إليو. 

 أىّع ما يسيد السؤمغ :البحث عغ أمخ هللا 

قج يقػؿ شاب: أنا لع أتدوج بعج، وقاية، لكشظ إذا أقجمت عمى الدواج تػجج عشجؾ ذخيخة، ومعمػمات دقيقة ججًا 
فقيية متعمقة بذأف الدواج والصبلؽ، وقج يقػؿ الشاجح في حياتو الدوجية: أنا لدت بحاجٍة إلى ىحه السػضػعات، 

كغ بحاجٍة إليو يسكغ أف تيتجؼ إلى هللا مغ خبللو، فالذخع لو وضيفتاف، وضيفٌة نقػؿ لو: الذخع اإلسبلمي إف لع ت
نفعيٌة تصبيقية، ووضيفٌة إرشاديٌة داللية، وإذا إنداف واقع في مذكمة فالحل مػجػد، عمى كل يؤلسشي أشج األلع أف 

ا يعاني عامة الشاس، فأيغ أرػ السدمع شالب العمع الذخعي الحؼ يختاد السداجج، يعاني مغ مذكبلٍت مذابيٍة مس
إيسانظ ؟ وأيغ فزل إيسانظ ؟ فيل اإلسبلـ يا تخػ صبلة وصـػ فقط عبادات، وفيسا سػػ العبادات نحغ سػاء، 
يا تخػ الفاجخ في بيتو كالسدمع في بيتو ؟ عبلقة تارؾ الربلة بأىمو كعبلقة الُسرمي ؟ بيت السدمع كبيت غيخ 

تجج تذابو بيغ مدمع وغيخ مدمع، إذا كاف ىشاؾ تذابو فاإلسبلـ ليذ لو  السدمع ؟ شيء غيخ معقػؿ إشبلقًا أف
، وعميو أف ُيدكي، حياتو  فائجة، اإلسبلـ أصبح عبئًا عمى اإلنداف، أصبح السدمع عميو أف ُيرمي، وعميو أف يرـػ

 اني أؼ إنداف الخاصة الجاخمية، وعسمو، وتجارتو، وبيعو وشخاؤه، وُسكشاه، مذابية لغيخ السدمع، يعاني ما يع
فإف لع يكغ ىشاؾ فخٌؽ جػىخؼ بيغ حياة السدمع وحياة غيخ السدمع، بيغ حياة السؤمغ وحياة غيخ السؤمغ، بيغ 
، فيحا الجيغ عشجئٍح ال ججوػ مشو، واإلنداف وقتو ثسيغ ججًا، لكغ نحغ حيغ نختاد  حياة السمتـد وحياة غيخ السمتـد

ذا ؟ مغ أجل أف نعير حياًة كسا أرادىا هللا، مغ أجل أف نخبي أوالدنا السداجج ونصمب العمع الذخعي، مغ أجل ما
 كسا أراد هللا، مغ أجل أف نحقق ذواتشا، مغ أجل أف نكػف عمى الرخاط السدتقيع الحؼ أراده هللا عّد وجل.

يبحث  فأنا قشاعتي أف السؤمغ أىع ما يسيده عغ غيخ السؤمغ أنو يبحث عغ أمخ هللا، يبحث عغ األمخ والشيي،
عغ الحكع، فاهلل عّد وجل في ىحا السػضػع ماذا يخيج ؟ في كل بيت يػجج مبلييغ السذكبلت، يا تخػ إذا دخمت 
إلى البيت وججت مذكمة، كيف تترخؼ ؟ وفق ما يسميو اليػػ ؟ وفق ما يسميو السداج العربي ؟ وفق عاداٍت 
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راء أصجقائظ ؟ يجب أف تترخؼ وفق ما يسميو باليٍة أخحتيا عغ ُأمظ وأبيظ ؟ وفق ندوات الجاىمية ؟ وفق آ
 الذخع عميظ ، ىحا الحؼ أتسشى عميظ. 

أنا وهللا أسعج أييا األخػة ججًا حيشسا يبمغشي أف أحجكع سعيٌج في بيتو، ونحغ ُأسخة واحجة، ال أضغ أف أحجكع قج 
حا صار معي ومدعػج، ىكحا يكػف شقيًا في بيتو ومدعػجًا في بيتو وأنا أكػف مختاحًا، ألنو سػؼ يقػؿ لي: ىك

تفعل معي، ماذا أفعل ُأشمقيا ؟ أبقييا ؟ فعشجما يكػف األخ ناجحًا في زواجو، سعيجًا في بيتو، أنا أعجُّ ىحا دليبًل 
 عمى صحة إيسانو، دليبًل أنو متسثِّل ألوامخ الذخع. 

عمى زوجاتشا ؟ لحلظ فالشبي عميو الربلة والدبلـ، جاء ليعمسشا كيف نعير ؟ كيف نتدوج؟ كيف نحافع 
السػضػعات التي وردت في الجرس الساضي، والتي سػؼ تخد في ىحا الجرس، ىي مػضػعاٌت في أمذ الحاجة 

 إلييا. 

 الصالؽ ال يكػف إال بحاالٍت قاىخة :

في الجرس الساضي بيَّشت لكع أف الصبلؽ مشو ما ىػ واجب، ومشو ما ىػ مباح، ومشو ما ىػ مشجوب، ومشو ما ىػ 
، والصبلؽ ال يشبغي أف يكػف إال لحاالٍت قاىخة، كأف تذظ في سمػكيا، كأف تذظ أف أوالدؾ ليذ مشظ، ىحه حخاـ

 حالة االرتياب بدمػؾ الدوجة، كسا ورد في الحجيث الذخيف: 

 )) ال تصمق الشداء إال مغ ريبة ((

 ]كذف األستار َعْغ َأِبي ُمػَسى[

أو ال تدتصيع الدوجة أف تكػف ُمحرشة لظ، ىحه حالة ثانية، وما سػػ ذلظ فالصبلؽ مكخوه كخاىة تحخيع، ألف 
فيو إتبلؼ لمساؿ، وفيو إيحاء لمسخأة، وفيو ضياع لؤلوالد، وأتسشى عمى كل أخ كخيع قبل أف يفكخ في الصبلؽ أف 

 فعل كل شيٍء بحيث تؤذييع، أو تبعجىع عغ أبييع. يترػر أوالده عشج امخأة غخيبة ال تحبيع وال تخعى شأنيع، وت
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 أنػاع الصالؽ :

 ػ شالؽ السكخه : 1

أكثخ شيء ورد في السػضػع شبلؽ السكخه، وشبلؽ الدكخاف، وشبلؽ الغزباف وشبلؽ اليازؿ والسخصئ، وشبلؽ 
 السجىػش.

شبلؽ السكخه ال يقع، لساذا ؟ قاؿ: ألف الُسكخه ليذ لو إرادة، ليذ لو حخية، واإلرادة أساس التكميف، ما لع تكغ 
حخًا فمدت مكمفًا، فإذا انتفت عشظ حخية اإلرادة إذًا كل شيٍء يتختب عمى إكخاىظ باشل، أنت مدمػب اإلرادة، فقج 

 بّي عميو الربلة والدبلـ قاؿ: ورد في سشغ ابغ ماجة َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس أف الش

 )) ِإفَّ َّللََّ َوَضَع َعْغ ُأمَِّتي اْلَخَصَأ َوالشِّْدَياَف َوَما اْسُتْكِخُىػا َعَمْيِو ((

 ]ابغ ماجة عغ َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس[

لػ أف أحجًا أجبخؾ عمى كمسة الكفخ، ال تكفخ، لقػلو 
 تعالى: 

يَساِف﴾   ﴿ ِإالَّ َمْغ ُأْكخَِه َوَقْمُبُو ُمْصَسِئغٌّ ِباإلِْ

 [ 236] سػرة الشحل: 

 

 

إذًا انتبو اآلف إلى حكع دقيق، ىػ أف كل عسٍل يقع مشظ اختيارًا، بسحس اختيارؾ، بإرادتظ، بخضاؾ، دوف 
فرار ىشاؾ إكخاه، وأصبح  ضغط، أو دوف إكخاه، ىحا العسل مدؤوؿ عشو مدؤوليٌة تامة، أما إذا ُنفيت اإلرادة،

ىشاؾ ضغط، عشجئٍح ُسمبت إرادتظ، وبالتالي ال يقع مشظ نتائج ىحا الترخُّؼ، لكغ اإلماـ أبا حشيفة وحجه قاؿ: 
 شبلؽ السكخه واقع ، ويبجو أف األئسة الثبلث حجتيع أقػػ، عشج األحشاؼ شبلؽ الُسكخه واقع.
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وثالث شيخ، ورابع شيخ دوف أف يعمع خمفيات ىؤالء  أؼ ال يدتغخب أحجكع لػ سأؿ أوؿ شيخ، وثاني شيخ،
السذايخ، ومحاىبيع الفقيية، وشخيقتيع في معالجة ىحه األسئمة، إذا لع يعمع الخمفيات ُيرعق مغ اختبلفيع في 
الفتػػ، أؼ لػ سألت ُمفتيًا حشفيًا متذجدًا في حشفيتو، أو متعربًا ليا، ألعصاؾ فتػػ في الصبلؽ تختمف عغ مفٍت 

ليذ متعربًا لحشفيتو، أو أفتى لظ عمى محىٍب آخخ، فاألحشاؼ وحجىع يخوف أف شبلؽ الُسكخه يقع، ويقػؿ  آخخ
 بعس العمساء: وال حجة ليع فيسا ذىبػا إليو، فزبًل عغ أنيع خالفػا جسيػر الرحابة .

 آية كخيسة: الُسكخه لػ كفخ، ال يكفخ لػ نصق بالكفخ ال يكفخ، الكفخ أىع مغ الصبلؽ أليذ كحلظ؟ وفي 

يَساِف﴾   ﴿ ِإالَّ َمْغ ُأْكخَِه َوَقْمُبُو ُمْصَسِئغٌّ ِباإلِْ

 [ 236] سػرة الشحل: 

 الشبّي الكخيع قاؿ لو : 

 )) وإف عادوا فعج وال شيء عميظ ((

 أنداب األشخاؼ لمببلذرؼ َعْغ َعْبِج اْلَحِكيِع ْبِغ ُصَيْيٍب[

إذا كاف السكخه ال يؤاخح بكمسة الكفخ، فؤلف يؤاخح بيسيغ الصبلؽ مغ باب أولى، ىحا مػضػع شبلؽ السكخه، ورفع 
 عغ أمتي الخصأ والشدياف وما استكخىػا عميو. 

 ػ شالؽ الدكخاف : 2

الجليل؟ أما شبلؽ الدكخاف، اآلف اختمف األمخ، ذىب جسيػر الفقياء إلى أف شبلؽ الدكخاف يقع فمساذا ؟ نخيج 
 العقل مغح يغحؼ اإلنداف. مخة أخ قاؿ لي كمسة، روػ لي حجيثًا شخيفًا، والحجيث معخوؼ وصحيح أنو: 

َياِشيُغ((  ))ِإَذا َجاَء َرَمَزاُف ُفتَِّحْت َأْبَػاُب اْلَجشَِّة َوُغمَِّقْت َأْبَػاُب الشَّاِر َوُصفَِّجِت الذَّ

 ]مدمع عغ أبي ىخيخة[
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أؼ لػ قاؿ اإلنداف: لػ أف هللا عدَّ وجل تكـخ عميشا و تخكيع مػثقيغ شػاؿ الدشة أال يخيحشا بحلظ؟ كشا سشجخل 
جسيعًا إلى الجشة، ونختاح مغ الػساوس، ومغ السعاصي والحنػب واآلثاـ، فمساذا فظ قيجىع في شػاؿ ؟ ىؤالء 

يخًا و ىع غيخ مقيجيغ وربصيع في شيخ واحج الذياشيغ قج أىمكػنا !! في شػاؿ أفمتيع عميشا، إحجػ عذخ ش
والحجيث صحيح؟ ىشاؾ فخؽ كبيخ بيغ أف تفدخ حجيثًا تفديخًا غيخ معقػؿ، وبيغ أف تفدخ حجيثًا تفديخًا معقػاًل، ما 
معشى : إذا جاء رمزاف صفجت الذياشيغ أؼ قيجت ؟ وقج ضخبت مثااًل لحلظ: إذ كاف ىشاؾ محل لبيع الخسػر، 

شاب وىؤالء السئة شاب تابػا كميع، ىحا السحل أال يغمق؟ فأنت حيشسا تتػب إلى هللا، وحيشسا  ضسغ حي فيو مئة
تغس البرخ، وحيشسا تؤدؼ زكاة مالظ، وحيشسا تقخأ القخآف، وحيشسا تخضي هللا الذيصاف ألغيت لو عسمو، وكأنظ 

إذا تاب إلي هللا عدَّ وجل قيَّج  قيجتو، فيسكغ أف يفدخ الحجيث تفديخًا غيخ معقػؿ، معشى الحجيث أف اإلنداف
 الذيصاف حكسًا. 

اآلف أنت يسكغ أف تحىب إلى بائع تقػؿ لو: أغمق دكانظ، أو كأف تسدظ الغمق وتشدلو، ويسكشظ أف تسشع أحجًا أف 
يقف أمامو، أوؿ مخة أغمقتو قيخًا، الثاني أغمقتو حكسًا أليذ كحلظ؟ إذا مشعت أؼ إنداف أف يجخل إلى ىحا السحل، 
وعسمت حخسًا عمى مشافح السحل التجارؼ، فكأنظ أغمقتو حكسًا . إذًا الدكخاف لساذا يقع شبلقو ؟ ألنو سكخ 
باختياره، السكخه ليذ باختياره، السكخه واجو شخرًا معو سبلح قاؿ لو: احمف عمى زوجتظ بالصبلؽ، فحمف ونجا 

 األئسة الثبلث، لكغ شبلؽ الدكخاف لساذا يقع؟بحياتو، نقػؿ: شبلقو ال يقع عمى رأؼ جسيػر الرحابة وعمى رأؼ 

 ألف الدكخاف اختار الُدكخ باختياره، ىػ الحؼ اختاره، لكغ انطخ لجقة العمساء. 

بالسشاسبة أؼ مػضػع تدأؿ عشو مفتيًا، أو عالسًا، أو شالب عمع، أحيانًا أنا أبجأ بكمسة واحجة، يدألشي أحج سؤااًل، 
ما معشى خبلفي ؟ أؼ يػجج عمساء أجازوا، و عمساء مشعػا، ليؤالء أدلة، وليؤالء فأقػؿ لو: ىحا السػضػع خبلفي، 

أدلة، فيحا السػضػع ِخبلفي، وكل مػضػع ِخبلفي فيو بحبػحة، أؼ إذا أخحت بالحيغ أجازوا معظ الجليل، وإذا 
يػ صحيح عغ عمٍع أو أخحت بالحيغ مشعػا معظ الجليل، وأية عبادٍة، أو أؼ سمػٍؾ يغصيو أحج السحىب اأُلصػلية ف

عغ غيخ عمع، إذًا حيشسا تدأؿ شالب عمٍع ويقػؿ لظ: ىحا السػضػع ِخبلفي، فانتبو، إذا قاؿ لظ: ِخبلفي، معشى 
 ىحا فيو بحبػحة، ليحا قيل: األئسة األربع رحسيع هللا تعالى اجتساعيع ُحجٌة قاشعة.
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أحيانًا في كتب الفقو يقػؿ لظ: ما اتفق عميو األئسة األربع ، وىحا شيء خصيخ ججًا، أربع عمساء اتفقػا عمى 
شيء، وأحيانًا يقػؿ لظ: في السػضػع خبلٌؼ عمى تفريل السحىب، إذًا صار ىحا مػضػع ِخبلفي، شبلؽ 

 جل قاؿ: الدكخاف الجسيػر، ليذ جسيػر الشاس بل جسيػر الفقياء، ألف هللا عّد و 

 ﴿ َوِإْف ُتِصْع َأْكَثَخ َمْغ ِفي اأْلَْرِض ُيِزمُّػَؾ َعْغ َسِبيِل َّللَِّ ﴾ 

 [ 226] سػرة األنعاـ: 

ىحا يقػؿ لظ :أنا مع الشاس، معشى ىحا أنو عمى ضبلؿ، مخة عالع كاف بحزخة خميفة، والخميفة مختمف مع عالع 
 ًا، وقاؿ لو: ما قػلظ ؟ ىشا خميفة، وىشا عالع، قاؿ لو:آخخ عمى قزية، فجاء بيحا العالع الثاني وجعمو حكس

 األكثخوف مع رأيظ يا سيجؼ، لع يشتبو وفخح الخميفة أنو عمى حق، فمسا خخج قاؿ لو: أؼ عمى باشل، قاؿ لو:

 كيف؟ قاؿ لو: ألع يقل هللا عّد وجل: 

  ﴾ ﴿ َوِإْف ُتِصْع َأْكَثَخ َمْغ ِفي اأْلَْرِض ُيِزمُّػَؾ َعْغ َسِبيِل َّللَِّ 

 [ 226] سػرة األنعاـ: 

األكثخية معظ يا سيجؼ، معشاه ليذ عمى حق، عمى كل شبلؽ الدكخاف الجسيػر قالػا: إف شبلؽ الدكخاف يقع، 
ألنو تدبب بإدخاؿ الفداد عمى عقمو بإرادتو، فأحيانًا اإلنداف يفعل الذيء بإرادتو، اآلف كل شيء نتج عغ ىحه 

قاؿ لظ: ابق ىحا الجياز مذتعبًل شػاؿ الميل، أصبح في البيت حخيق وىػ السدؤوؿ، اإلرادة يتحسميا، لػ فخضشا 
نتج حخيقًا إلبقاء الجياز مذتعبًل، الحخيق مغ نتائج اختياره، يا أخي: أنا اختخت إبقاءه فقط مذتعبًل، ال، وعميظ 

قػـٌ ال يقع، ألنو ليٌػ ال عبخة  أف تتحسل نتائج اختيارؾ، فصبلؽ الدكخاف جسيػر الفقياء عمى أنو يقع، قاؿ: وقاؿ
 بو، ألف الدكخاف والسجشػف سػاء، إذ أف كل مشيسا فاقج العقل الحؼ ىػ مشاط التكميف، وألنو سبحانو يقػؿ: 

اَلَة َوَأْنُتْع ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَمُسػا َما َتُقػُلػَف﴾   ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اَل َتْقَخُبػا الرَّ

 [ 43الشداء: ] سػرة 
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معشاىا الدكخاف ال يعمع ما يقػؿ ، اآلف سؤاؿ وىػ محخج: الدكخاف ال يعمع ما يقػؿ، إذًا الحؼ يرمي وال يعمع ما 
يقػؿ ؟ في حكع الدكخاف، الدكخاف الحؼ ال يعمع ما يقػؿ والحؼ ال يعمع ما يقػؿ وال يذخب الخسخ فيػ في حكع 

 الدكخاف، لحلظ: 

 اَلِتِيْع َساُىػَف ﴾ ﴿الَِّحيَغ ُىْع َعْغ َص 

 [5] سػرة الساعػف: 

قاؿ أحج العمساء: إف هللا تفزل عميشا بيحه اآلية، لػ قاؿ: والحيغ ىع في صبلتيع ساىػف، ليمكشا جسيعًا . انطخ 
بيغ كمسة في و كمسة عغ، عغ صبلتيع ساىػف، يػجج لـػ كبيخ، أما لػ قاؿ: في صبلتيع ساىػف، معشاىا أف 

ال إف كشت حاضخ القمب مع هللا، وبعس األئسة الستذجديغ قالػؿ: "الخذػع في الربلة ليذ مغ الربلة ال تقبل إ
 فزائميا بل مغ فخائزيا" لقػلو تعالى: 

 ﴿ َقْج َأْفَمَح اْلُسْؤِمُشػَف*الَِّحيَغ ُىْع ِفي َصاَلِتِيْع َخاِشُعػَف ﴾ 

 [ 1-2] سػرة السؤمشػف: 

ا مبجأ في القػانيغ، أف اإلنداف ال ُيعاقب مختيغ لحنٍب واحج، بيشسا الدكخاف يػجج رأؼ أنا رأيتو وجييًا، يػجج عشجن
إذا ضبط متمبدًا بالُدكخ ُيعاقب بأف ُيجمج ثسانيغ جمجة، أليذ كحلظ ؟ نعاقبو مختيغ، مخًة بجمجه ثسانيغ جمجة، ومخًة 

سكخاف، ال يعمع ما يقػؿ، نحغ  بأف يقع شبلؽ امخأتو مشو، يكػف قج عاقبشاه مختيغ، ألنو وىػ يشصق يسيغ الصبلؽ
 سػؼ نعاقبو عمى ُسكخه بثسانيغ جمجة، وفػؽ ذلظ نعاقبو مخًة ثانية بتصميق امخأتو مشو ؟! ىحا رأؼ آخخ.

الحطتع كيف أف شبلؽ الدكخاف مػضػع ِخبلفي، ما معشى ِخبلفي؟ أؼ يػجج عمساء قالػا بذيء ومعيع أدلتيع، 
ىػ مػضػع ِخبلفي ومعشى مػضػع ِخبلفي نحغ في بحبػحة، لشا أف نقمج  وعمساء قالػا بذيء ومعيع أدلتيع، إذاً 

ىحا العالع فشػقع شبلؽ الدكخاف، ولشا أال نقمج، نقمج ىحا العالع مع أدلتو فبل يقع شبلقو، أحيانًا ندتأنذ بالقػانيغ 
السجني أساسو مغ  الشافحة في األحػاؿ الذخرية، قانػف األحػاؿ الذخرية مدتشبط مغ الفقو، أساسًا القانػف 

 الفقو.
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وأزيج عميكع أف القانػف الفخندي مأخػٌذ مغ الفقو الحشفي، عشجما كاف نابميػف في مرخ وجج مػسػعات فقيية 
كبيخة ججًا كميا تخجست، ىشاؾ قػانيغ ُيعسل بيا في ببلد الغخب أساسيا إسبلمي، وىع ال يجروف عغ ذلظ شيئًا، 

 ، بقانػف األحػاؿ الذخرية ال يقع شبلؽ الدكخاف والُسكخه. ألف ىحا تذخيع إليي فيو دقة بالغة

وأنا أنرح كل أخػانشا الكخاـ إذا ُسِئمػا، افِت لشفدظ بأشج الفتاوػ، وافِت لآلخخيغ بأيدخىا، العكذ ال يميق 
بالسؤمغ، يػجج أشخاص يعصػف ألنفديع كل الخُّخز، ويمدمػف الشاس بكل العدائع، األكسل أف تمـد نفدظ بكل 

 العدائع، وأف تعصي الشاس الخخز تيديخًا ليع.

 اآلف لػ سألت مئة شخز، يقػلػف لو: لساذا يا أخي ال تجيخىا حشبمية؟ لساذا؟ فيل كاف السحىب الحشبمي صعبًا ؟

يقػؿ لظ : اآلف أصبح حشبميًا، ال تجيخىا حشبمية، يا تخػ ىحا الكبلـ ما أصمو؟ ىل ترجقػف أف أىػف محىب ىػ 
ذًا مغ أيغ جاء ىحا الكبلـ ؟ قاؿ: ألف اإلماـ أحسج بغ حشبل رحسو هللا تعالى كاف يأخح نفدو بالعدائع، الحشبمي ؟ إ

خ وال ُيشفخ، أحيانًا  أؼ كاف شجيجًا عمى نفدو فقط، أما في الفتاوػ فكاف ييدخ وال ُيعدخ، يدجد ويقارب، يبذِّ
ظ سؤاؿ، الدائل ال يقرج الدواج، يقرج شيئًا آخخ، اإلنداف يكػف السفتي بحاجة إلى حكسة بالغة، أحيانًا يجيء ل
 فيشاؾ مفت وىشاؾ مخشج، وىشاؾ حكيع، وىشاؾ مخّب. 

 ػ شالؽ الغزباف : 3

شبعًا شبلؽ الدكخاف قمسا يأتيشي ىحا السػضػع، والُسكخه ىحه حالة نادرة اآلف، أف يجيئػا بذخز، ويكتفػه 
ة، لكغ أكثخ سؤاؿ كاف يجيء لي، أكثخ سؤاؿ يكاد يكػف بالسئة ويأمخوه: شمق زوجتظ، وهللا لع أسسعيا، ىحه قميم

مئة، شبلؽ الغزباف، والغزباف مثل السصاشة، لع أسسع أحجًا شمق امخأتو إال وقاؿ: كشت غزباف، أرجػؾ أؼ 
 غزب ىحا ؟ شبلؽ الغزباف مػضػع دقيق ججًا، ولو تفريبلت كثيخة ججًا قج ال يتدع ىحا الجرس ليا وحجىا. 

 

 

 



 Page 998  شبلؽ السكخه والدكخاف والغزباف واليازؿ والسخصئ والسجىػش ( :5-2الذرس ):الباب الثالث : الفصل الخاهش 

 

أواًل الغزباف الحؼ ال يقع شبلقو ىػ إنداف ال يجرؼ 
ما يقػؿ، وال يجرؼ ما يرجر عشو، مثل ىحا الغزباف 
ال يقع شبلقو ألنو مدمػب اإلرادة، وقج روػ أحسج 
وأبػ داود وابغ ماجة والحاكع عغ عائذة رضي هللا 

 عشيا، أف الشبي صّمى هللا عميو وسمع قاؿ: 

 ي ِإْغالٍؽ (())ال َشالَؽ َوال َعَتاَؽ فِ 

 ]أبػ داود عغ عائذة [

كأف الغزب ُيغمق عمى اإلنداف فكخه، لع أعخؼ ماذا تكمست ؟ لع أر بعيػني ، ىحه كمسات العػاـ، العمساء 
زخخفػىا، قالػا : الغزباف الحؼ ال يقع شبلقو ىػ ال يعخؼ الدساء مغ األرض، وال الصػؿ مغ العخض ، تقػؿ 

ه الدساء، لكغ يػجج إنداف حديغ وواع يقػؿ: ىحه الدساء. حتى يقع شبلقو، أما لو: أيغ الدساء ؟ يقػؿ لظ: ىح
ىػ فعبًل يعخؼ أيغ الدساء، الحؼ ال يعخؼ الدساء مغ األرض وال الصػؿ مغ العخض ىحا ىػ الغزباف الحؼ ال 

 يقع شبلقو، بل إف كل عسٍل يفعمو الغزباف إذا كاف القانػف يحاسبو عميو فصبلقو يقع.

قيقة اإلغبلؽ أف ُيغمق عمى الخجل قمبو، فبل يقرج الكبلـ وال يعمع بو، كأنو انغمق عميو قرجه وإرادتو ، قاؿ : وح
ىحا اإلنداف بيحه الطخوؼ، نقػؿ لو: أنت غزباف، وغزبظ ال يقع، وقج انصبق عميظ قػؿ الشبي عميو الربلة 

 والدبلـ: 

 ))ال َشالَؽ َوال َعَتاَؽ ِفي ِإْغالٍؽ ((

 غ عائذة []أبػ داود ع

اآلف إذا كاف الغزب سببًا في أف يدوؿ العقل كميًة فبل يذعخ صاحبو بسا قاؿ، ىحا ال يقع شبلقو بإجساع 
العمساء، ليذ فيو خبلؼ، أما إذا كاف في أوائل الغزب، قاؿ: ىحا يعخؼ في أوائل الغزب ماذا يقػؿ، ويعخؼ 

ذًا ؟ أيغ العمساء اختمفػا ؟ قاؿ: ىػ الحؼ مؤدَّػ كبلمو، قاؿ: ىحا يقع شبلقو ببل نداع أيزًا ، أيغ الِخبلؼ إ
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يغزب، ويدتحكع بو الغزب ويذتج بو الغزب، لكغ ال يدوؿ عقمو كميًة، لكغ يحػؿ بيشو وبيغ نيتو، بحيث يشجـ 
عمى ما فخَّط، إذا زاد فيحا محل نطخ ، في البجايات وأنت واع، العمساء اتفقػا عمى أف الصبلؽ يقع وفي الشيايات 

ػا عمى أف الصبلؽ ال يقع، لكغ إذا اشتج بظ الغزب، ونجمت عمى ما فعمت، وفي أثشاء الغزب ما العمساء اتفق
نػيت عمى الحؼ وقع مشظ، فيحه الحالة الػسصى ىحه محل نداٍع وخبلٍؼ بيغ العمساء. األفزل مغ ىحا كمو أال 

مػضػع الصبلؽ يجب أال يِخد إشبلقًا تغزب، وأال ُتصمِّق، وهللا مغ أعساقي أقػؿ إلخػانشا كميع السؤمشيغ الصيبيغ 
ما داـ ىشاؾ ثقة في الدوجة، وما داـ الدوجة جسمًة مقبػلة، فكل شيء مقبػؿ جسمًة ال تفريبًل، فبل يػجج امخأة 

 كاممة، وال يػجج زوج كامل، والشبّي الكخيع قاؿ: 

 )) ال َيْفَخْؾ مؤمغ مؤمشة، ِإف َكخِه مشيا ُخُمقًا رضي مشيا آَخَخ ((

 ع عغ أبي ىخيخة []مدم

 لكغ حيشسا تكػف السخأة مقبػلًة جسمًة ال تفريبًل، انتيى األمخ، يجب أف تشدع مغ نفدظ مػضػع الصبلؽ كميًا. 

 ػ شالؽ اليازؿ : 4

اآلف شبلؽ اليازؿ والُسخصئ، قاؿ: يخػ جسيػر الفقياء أف شبلؽ اليازؿ يقع كسا أف ِنكاحو يرح ، فقج روػ 
 اإلماـ أحسج وابغ ماجة والتخمحؼ والحاكع عغ أبي ىخيخة أف الشبي صمى هللا عميو وسمَّع يقػؿ: 

ُىغَّ ِججٌّ َوَىْدُلُيغَّ ِججٌّ الشَِّكاُح َوالصَّالُؽ  ْجَعُة (()) َثالٌث ِججُّ  َوالخَّ

 ]أحسج عغ أبي ىخيخة [

فالبعس أحيانًا يسدح ويقػؿ: وهللا أنا ناوؼ أف أتدوج 
فبلنة، جالذ إنداف فحكى إلى ُأختو، األخت حكت 
إلى ُأميا، األـُ حكت لمجارة، الجارة حكت لبيت 
عستيا، عستيا حكت ليا بعج أسبػع، فقالت ليا: فبلف 

ة " وهللا عمى يخيج أف يأخحؾ، وىي أجابت قائم
سبلمتو ىحا الذاب وهللا معقػؿ أف يأخحني؟ أنا أقبل 
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فيو وهللا، لع يجيئيا نـػ أوؿ ليمة مغ فخحيا، حكت إلى ُأميا فقالت ليا األـ: وهللا جيج يا ابشتي، وهللا نحغ نتسشى، 
يكػف الِسداح في  واألـ حكت إلى أبييا، فقاؿ األب: عشجه بيت ؟ والخجل كاف يسدح، الشبي الكخيع نيى عغ أف

مػضػع الدواج، ألف فيو كدخ خاشخ، فيو إساءة، فيو إحباط شجيج ججًا، والحؼ نبَّو عميو الشبي عميو الربلة 
والدبلـ " أف أخفػا الِخصبة "، لعل ىحه الِخصبة لع تتع، " اخفػا الِخصبة، وأعمشػا الشكاح " الشكاح معمغ، لكغ الذيء 

يبق إنداف إال وعخؼ أف فبلنًا خاشب فبلنة، اآلف إذا كاف الِخصبة لع تتع لساذا ؟  الػاقع اآلف تجج كمسة نحكت، لع
ماذا سسع عشيا يا تخػ؟ لساذا لع تعجبو ؟ يا تخػ أخبلقيا ليدت جيجة؟ والشاس يخيجوف أف يتدمػا، ناقريع 

 ، كيف إذا بمغشاكع ؟ معمػمات، اآلف يعتبػا لساذا لع تبمغػنا أنكع خصبتع فبلنة ؟ أنتع عخفتع دوف أف نبمغكع

 الدشة أف ُتخفى الِخصبة، وأف ُيعمغ الِشكاح: 

 ولػال الحبة الدػداء لع نأت نشاديكع أتيشاكع أتيشاكع فحيػنا نحييكع
*** 

 ىكحا الشبي عمسيع ماذا يقػلػف، معشى ىحا أف العخاضة و التدميخ مغ الدشة . 

الداعة الخابعة والشرف فجخًا فاستغخبت، ففتحت لع أر  أنا مخة قمت لكع أف لي صجيقًا قاؿ لي: ُشخؽ باب بيتي
أحجًا، فحانت مشي نطخة نحػ األسفل فػججت سكًا، أعػذ باهلل فتحو، مػلػٌد وِلَج حجيثًا، عخفػا أنو صاحب ديغ، ىحا 
تدوج  الصفل أغمب الطغ أنو ابغ زنا وضعػه بيحه الحقيبة، ووضعػه أماـ بيتو، قفد إلى ذىشي فجأًة لػ أف إنداناً 

زواجًا شخعيًا ، و حسمت زوجتو، تجج أف الكل ييشئيا، وتججىع قج ىيؤوا الغخفة، وىيؤوا األدوات، وأحزخوا مبلبذ 
السػلػد، واأُلسخة كميا انذغمت والدوج فخح، وبعج ذلظ عشجما ولجت صار الفخح، والسباركة، وجيدوا الكخاوية، 

 يؤالء، شيء جسيل ججًا، ألف ىحا شخيق مذخوع.وقجمت اليجايا، وعسمت مباركة لمشداء، ومباركة ل

أحيانًا اإلنداف يحىب مع زوجتو ومعو ابشو الرغيخ، ال يدتحي أماـ الشاس، فيحه زوجتو وىحا ابشو، يفتخخ، 
بالعكذ يػجج أماكغ إذا كشت مع زوجتظ أكسل، يعجونظ إندانًا محتخمًا، أنت مع زوجتظ، أما إذا امخأة ليدت 

 صػعًا وىبط مغ الجاخل لػ أف أحجًا مذى وراءه. زوجتو، تجج قمبو مق

 فصبلؽ اليازؿ، وشبلؽ الُسخصئ، قاؿ: ىحا شبلٌؽ يقع، لقػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: 
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ْجَعُة (( ُىغَّ ِججٌّ َوَىْدُلُيغَّ ِججٌّ الشَِّكاُح َوالصَّالُؽ َوالخَّ  )) َثالٌث ِججُّ

 ]أحسج عغ أبي ىخيخة [

 زوجيا الُسصمق، وتػجج رواية: والِعتاؽ أؼ عتق العبج.الخجعة، إذا راجعيا 

أنا أنرح أخػانشا الكخاـ، إذا كاف ىشاؾ شيء يتختب عميو نتائج خصيخة، ال يسدح فيو أبجًا، مثبًل عشجه صانع يقػؿ 
ؿ لو: أريج أف ُأشاركظ في السدتقبل، يطغ أنو بحلظ يصيب لو خاشخه فيحا الرانع ذكخ ذلظ إلى والجه، فاألب قا
لو: وهللا معقػؿ يا بشي، ىحا الخجل آدمي، إذا سسح لظ أف تكػف شخيكو فيحا مستاز، األب مذى في ىحا االتجاه، 
وتكمع إلى زوجتو وفخحػا، ابششا الحسج هلل فبلف سػؼ يذاركو، لكغ يا تخػ بالجيج فقط أـ بالساؿ؟ يا تخػ ىل يخيج 

ىحا الرانع بأف قاؿ لو: أريج أف أعسمظ شخيكًا بالسدتقبل،  مااًل؟ ندألو أؼ شيء يحب ؟ السعمع فكخ أف يسدح مع
فكل أمخ خصيخ مسشػع أف تسدح فيو إشبلقًا، إذا لع يكغ عشجؾ استعجاد أف تشفح، أصبح وعجًا عميظ لو، ووعج الحخ 
ع ديغ، وإف لع تشفح عسمت لو إحباشًا، عسمت لو صجمة، اآلف كثيخ مغ األمخاض الشفدية أساسيا صجمة شجيجة، ل
يتحسل، يربح اإلنداف معو انفراـ في الذخرية، اآلف أكثخ مخض شائع ىػ انفراـ الذخرية، قاؿ إنداف 
لصبيب نفدي: أريج أف تعسل لي انفراـ شخرية، قاؿ لو: لساذا ؟ قاؿ لو: وهللا ضائق خمقي لػحجؼ، انفراـ 

تتحقق، أو بذخاء بيت ولع تؤمشو  الذخرية أساسو صجمة، أؼ مشِّيتو بذيء ولع يتحقق، جعمتو يصسع بذخكة ولع
 لو. 

 اآلف بعزيع قاؿ: وذىب بعس أىل العمع إلى عجـ وقػع شبلؽ اليازؿ ، وىؤالء بالصبع قمة، لقػلو: 

 ﴿ َوِإْف َعَدُمػا الصَّاَلَؽ َفِإفَّ َّللََّ َسِسيٌع َعِميٌع ﴾ 

 [117] سػرة البقخة: 

ع، وقاؿ: ي بخ فعـد الصبلؽ أؼ فكخ، وجسع، وشخح، وقدَّ جب أف أشمقيا لع أعج أتحسميا، وما ىػ متأخخىا؟ أدِّ
 نفدي، أؼ كمو دخل في نفدو، فكخ بستأِخخىا، وفكخ بالشتائج، والسزاعفات، وأخح قخارًا بالصبلؽ قاؿ: 

 ﴿ َوِإْف َعَدُمػا الصَّاَلَؽ َفِإفَّ َّللََّ َسِسيٌع َعِميٌع ﴾ 

 [117] سػرة البقخة: 
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 ػ ابغ عباس فيسا رواه البخارؼ أف الشبي عميو الربلة والدبلـ قاؿ: يػجج أحاديث لصيفة ججًا، رو 

 ))... الصَّالُؽ َعْغ َوَشٍخ... ((

 ]البخارؼ عغ ابغ عباس [

 إذًا شبلؽ اليازؿ يقع، ألنو يشصبق عميو قػؿ الشبّي: 

ْجَعُة  ُىغَّ ِججٌّ َوَىْدُلُيغَّ ِججٌّ الشَِّكاُح َوالصَّالُؽ َوالخَّ  (()) َثالٌث ِججُّ

 ]أحسج عغ أبي ىخيخة [

 ػ شالؽ السخصئ : 5

شبلؽ السخصئ، اإلنداف أحيانًا يقػؿ: زيج ويقرج ُعبيج، أحيانًا األـ يكػف ابشيا اسسو أحسج، تقػؿ لو: سعيج تعاؿ 
إلى ىشا، وتكػف عيشيا عمى عيشو، ما حكع ىحا ؟ خصأ ىحا ىي أرادت أحسج وأخصأت باسسو، فبعزيع قاؿ: 

، كيف ىحه، فيي دقيقة ؟ لػ أردنا أحجًا مغ  شبلؽ السخصئ يقع ، وبعزيع قاؿ: إنو يقع قزاًء وال يقع ديانةً 
الشاس لظ معو مئة ألف، جاء إليظ ودفعيا لظ، وكاتب لظ سشجًا، قاؿ لظ: أيغ الدشج ؟ وهللا ليذ تحت يجؼ اآلف، 
يا أخي نحغ قبزشاىع مشظ، فيل سشأكميع عميظ؟ فاستحى وذىب، تػفي ىحا الذخز، حتى ال نديء الطغ فيو، 

فػججوا سشجًا بسئة ألف، ذىبػا فأقامػا دعػػ عمى ىحا السجيغ، يا أخي أنا دفعتيع ألبيكع، نحغ  فتحػا أوالده خدانتو
ليذ لجيشا عمع بجفعيع، نحغ وججنا سشجًا بسئة ألف، فقاؿ: ىحا عشج هللا بخؼء، لكغ القزاء يجيشو أحيانًا، القزاء 

 عشج هللا بخؼء. يجعمو يجفعيع، فشقػؿ: ىحا الدشج وقع قزاًء ولع يقع ديانًة، فيػ 

قاؿ: شبلؽ السخصئ وقع قزاًء، وعشج هللا ىحه زوجتو وىي حبلٌؿ لو، أما لػ عخضت األمخ عمى قاض، أو عمى 
مفت، وقع الصبلؽ لػجػد المفع، وىشاؾ شيء يذبيو، إنداف ذىب إلى أوربا قاؿ: وهللا سأتدوج امخأة لدشتيغ أو 

ل، فكميع يعخضػف أنفديع، وأنا سأتدوجيا زواجًا شخعيًا، أنا ال ثبلث بجاًل مغ أكػف وحيجًا، وىحا األمخ ىشا سي
أريج أف أرتكب الحخاـ، أقـػ بعسل زواج لسجة ثبلث سشػات أثشاء دراستي، ذىب إلى السخكد اإلسبلمي وجج فيو 

نا أريج أف أتدوج فقييًا وعالسًا وخصيبًا، ىحا العسل حخاـ في اإلسبلـ ولكشو لع يقل: سأتدوج زواجًا مؤقَّتًا، بل قاؿ: أ
زواجًا إسبلميًا، وجخت مخاسع الدواج، إيجاب، وقبػؿ، وميخ، وشاىجا عجؿ، ماذا يقػؿ لو الخصيب أو اإلماـ أو 
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الذيخ؟ ليذ عشجه غيخ الطاىخ، ليذ عشجه إمكانية أف يعخؼ بػاشغ ىحا الذاب، بالطاىخ أنو اختارىا زوجٌة ليا، 
ليا ولي وأتي معيا أبػىا، والسيخ مدسى، معجل ومؤجل، وىشاؾ وىي وافقت، أجاب وقبمت، وأجابت وقبل، و 

شاىجاف وأخح تػقيعيع وىػياتيع، ىحا الدواج وقع قزاًء وال شيء عميو، لكغ ديانًة ؟ يا لصيف ىحا ديانًة باشل 
ع ديانًة، ألنو نػػ التػقيت، والدواج عمى التأبيج، في رأؼ جسيػر العمساء، فأحيانًا تفخؽ بيغ ما وقع قزاًء وما وق

أنت قج تكػف بخيئًا أماـ هللا، ولكشظ لدت بخيئًا أماـ الشاس، لحلظ العاقل والسػفق يبحث عغ بخاءتو عشج هللا وعشج 
 الشاس معًا، ىل عشجكع شاىج مغ الديخة ؟

الشبي كاف يسذي مع زوجتو، فقاؿ ألحج الرحابة: ىحه زوجتي فبلنة، فقاؿ لو: أفيظ نذظ ؟ قاؿ: لئبل يجخل 
 صاف بيشكع، ىحه زوجتي ، ىشا الشبي جسع بيغ بخاءتو أماـ هللا، وبخاءتو أماـ الشاس. الذي

إذًا ال يكفي أف تكػف عشج هللا بخيئًا، اآلف الحع أف 
أكثخ إخػانشا يكػف ىػ صافي الشية مع هللا، مدتقيع، 
لكغ أىسل مطاىخ، ىحه السطاىخ جعمتو مجانًا عشج 

ـ هللا وجيو: " مغ الشاس، ليحا يقػؿ اإلماـ عمي كخ 
دخل مجاخل التيع فبل يمػمغَّ إال نفدو" جمدت عشج 
رفيقظ، عشجه محل قاؿ لظ: سػؼ أصمي العرخ 
 وأرجع، اجمذ في السحل حتى أعػد، قمت لو:

حاضخ، وفتحت الجرج فػججت أوراقًا نقجية ذات الخسدسئة والسئة وأنت تتدمى، وهللا أنا معي خسدسئة سأصخؼ 
حبت عجدًا مغ األوراؽ ذات الخسدسئة، وعجدتيع، ووضعتيع في جيبتظ، أو بالعكذ أكسل، ىحه الخسدسئة، فد

أخخجت الخسدسئة وضعتيا في الجرج، وسحبت خسدسئة خسذ قصع، ودخل صجيقظ، أنت عشج هللا بخؼء، لكغ 
وهللا أييا  عشجه أصبحت غيخ بخؼء، لحلظ اجيج أف تكػف عشج هللا وعشج الشاس بخيئًا، فكمسة الشبي: ىحه زوجتي

األخػة ىحا السػقف لخسػؿ هللا يحسل عميو مئة مئة ألف حالة. عميظ ديغ؟ فتقػؿ: أخي انتييشا، لدت بخيئًا عشجه، 
عشج هللا بخؼء، لكشو شظ، فقاؿ في نفدو: لي معو ثبلثة آالؼ، كل ىحا العسل كمف ألف ليخة فكيف تقػؿ انتييشا؟ 

يانًا شخز يكػف بانيًا لو بيتًا مغ عذخيغ سشة، بعيج عغ جػ الخجل أسعاره مغ عذخ سشػات وال يعخؼ، أح
الدػؽ، ىحه يكفي فقط دفع خسذ ليخات فييا ويكػف سعخىا خسدسئة ليخة، تعتقج أف ىحه سعخىا خسدة آالؼ، 
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ويكػف ثسشيا أصبح ثسانية آالؼ، فإذا شخز بعيج عغ جػ األسعار، أخي: أنا لي عشجه مبمغ، فقاؿ لي: أنت 
ؼء، لكغ عشجه لدت بخيئًا قاؿ: رحع هللا عبجًا جب السغيبة عغ نفدو ، فأنت لػ كشت بخيئًا ىحا ال عشج هللا بخ 

 يكفي، فالشبي قاؿ : رحع هللا عبجًا جب السغيبة عغ نفدو .

مخة قاؿ لي أخ و ىػ مجرس: ىشاؾ بائع لؤلححية في سػؽ مغمق، وفي آخخ الدػؽ يػجج سيشسا، و ىحا البائع 
يػجج ححاء مثل صشعتو، فقاؿ لو كمسة أنا وهللا أعجبتشي: ميسا كاف متقشًا، ميسا كاف رخيرًا، متقغ ججًا، فبل 

دخػلي ليحا السكاف أماـ شبلبي فيو مطشة أف يقػلػا: أستاذنا دخل إلى الديشسا، إنسا ىػ دخل إلى محل لكي 
ـػ الشاس إذا اتيسػؾ، ىحه يذتخؼ ححاء، لكغ ىحا السجخل فيو شبية ليحا ال تزع نفدظ مػضػع التيسة ثع تم

 قاعجة في الحياة مأخػذة مغ: ىحه زوجتي. 

 كشايات الصالؽ :

عشجنا شبلؽ بالمفع، فالعمساء اجتسعػا عمى ثبلثة ألفاظ لمصبلؽ: الصبلؽ، والفخاؽ، والدخاح، إذا قاؿ: فارقتظ، أو 
 صمِّق، أما أؼ لفع آخخ فيحتاج إلى نية. شمقتظ، أو سخَّحتظ سخاحًا جسيبًل، ىحا الصبلؽ وقع، وال يمتفت إلى نية الس

مثبًل، مغ كشايات الصبلؽ، لػ قاؿ ليا: أمخؾ بيجؾ، قالت لو: ماذا نصبخ اليـػ ؟ قاؿ ليا: أمخؾ بيجؾ، معشى ذلظ 
أنيا لع تصمق زوجتظ، أنت قاصج أنيا ىي حخة في اختيار نػع الصبخة، يػجج في الثبلجة كل شيء وعشجؾ لحسة، 

لػ قاؿ ليا ىحه الكمسة وفي نيتو أف ُيصمقيا أصبحت شالقًا، إذًا الكشاية تحتاج إلى نية، أما كمسة أمخؾ بيجؾ، أما 
شمقتظ، وكمسة سخحتظ، وكمسة فارقتظ، فيحه الكمسات الثبلث تقع ببل نية، ىحه أمخؾ بيجؾ، لػ قاؿ ليا: أنت عمّي 

خاـ ُأؤذيظ، أنت عمّي حخاـ تعشي أنو شبلؽ حخاـ، تحتسل أنو شبلؽ، أو أنو حخاـٌ إيحائيا، أؼ إف شاء هللا ح
بالكشاية يحتاج إلى نية، قالت لو: وهللا إف أبي مخيس، قاؿ ليا: الحقي بأىمظ. ىحا ليذ شبلقًا، أما لػ أراد مغ 
ىحا شبلؽ فيػ شبلؽ، الحقي بأىمظ، أمخؾ بيجؾ، أنت عمّي حخاـ، ىحه كميا كشاياٌت ال يقع بيا شبلٌؽ إال إذا 

نية التصميق، أما شبلؽ، وِفخاؽ، وتدخيح، ىحه كمساٌت صخيحٌة فمػ تمفع بيا اإلنداف وقع الصبلؽ، ال تػافخت ليا 
 تعمق مع السفتيغ ابعج عغ الصبلؽ، وعغ كمسة فخاؽ، وعغ كمسة سخاح، وعغ كمسة شبلؽ، أفزل.
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إذًا فبلف يفتييا لظ،  مغ باب الصخفة كشت أقػؿ إلنداف يدألشي عغ الصبلؽ: أنت تخيجىا؟ يقػؿ لي: نعع وهللا.
وإذا كشت ال تخيجىا اذىب لفبلف يقػؿ لظ: شمقت. فيشاؾ الكثيخ مغ االتجاىات الستعجدة، فأنت مغ األفزل لظ 

 أف تبتعج عغ ىحا كمو.

سؤاؿ: الشبّي شمق؟ شمَّق امخأة واحجة، ألنيا ضعيفة التفكيخ إلى درجة غيخ معقػلة أخػتيا نرحػىا أنيا حيشسا 
تقػؿ: أعػذ باهلل مشظ، فمسا قالت لمشبي ىحا الكبلـ، قاؿ: ُعحِت بعطيع الحقي بأىمظ. ستربح مبمغة  تمتقي بالشبي

لمجيغ، وليذ مػضػعًا مداجيًا، ىػ مػضػع خصيخ ججًا، ىحه ُأـ السؤمشيغ، يقػؿ لظ مثبًل: روػ فبلف عغ ُأـ 
لع تفكخ فيسا قيل ليا، والشبّي سيج العالسيغ، ماداـ تفكيخىا ضعيفًا إلى درجة أنيا  -اسسيا ابشة الجػف  –السؤمشيغ 

أعػذ باهلل مشظ، قاؿ ليا: الحقي بأىمظ لقج ُعحِت بعطيع، معظ حق لكغ الحقي بأىمظ، ليذ لظ عشجؼ نريب 
 إشبلقًا، ىحا شبلؽ بالكشاية لكغ الشبّي ماذا قرج بو؟ قرج الِفخاؽ. 

امخأتو فقاؿ: ُأشمقيا أـ ماذا أفعل؟ قاؿ: بل اعتدليا فبل سيجنا كعب بغ مالظ عشجما أمخه الشبّي الكخيع أف يعتدؿ 
تقخبشيا، فقاؿ المخأتو: الحقي بأىمظ، فيل شمقيا يا تخػ؟ لع يصمقيا سيجنا كعب ألنو قاؿ ليا: اذىبي إلى بيت 

 أىمظ. 
شج أىمظ وال أحيانًا أخػانشا أسسع مشيع قرة غخيبة، كأف تكػف أعرابو متػتخة ججًا، فيقػؿ لدوجتو: غيبي يػميغ ع

شيء عميظ، ال تخضى، تطل مرسسة حتى ُيصمقيا، ىحه القرة أسسعيا كثيخًا، إذا تػتخ اإلنداف أو غزب 
فميجمذ، إذا غزب فميتػضأ، إذا غزب فميدكت، إذا غزب فميخخج مغ البيت، فأحيانًا يكػف الجػ متػتخًا 

 ؼ األمخ إلى وضع ال ُتحسج ُعقباه. متفجخًا، فإذا اإلنداف ركب رأسو، وأصّخ عمى ما ىػ عميو، قج يؤد

واألحشاؼ يخوف أف كشايات الصبلؽ يقع بيا الصبلؽ بالشية، وأنو يقع بيا أيزًا بجاللة الحاؿ، فأشج السحاىب 
بالصبلؽ األحشاؼ، فإذا وقع أحج في مذكمة، وذىب إلى بعس الُسفتيغ الستذجديغ والستعربيغ لحشفيتيع، الجػاب 

ع، فإذا كاف بيشيع ِشجار وقاؿ ليا: الحقي بأىمظ، ىحا شبلؽ عشج األحشاؼ، ماداـ عمى معخوؼ قبل إف يحىب إليي
أثخ ِشجار قاؿ ليا: الحقي بأىمظ، نحغ نقػؿ لو ماذا نػيت؟ لعمو نػػ أف تكف مغيبًا لسجة يػميغ، ال يخيج أف 

مشو ونحغ أحشاؼ شبعًا،  يصمقيا، أما عشج األحشاؼ فساداـ ىشاؾ ِشجار وقاؿ ليا: الحقي بأىمظ، أصبحت شالقة
 لكغ يػجج األحشاؼ الستعربيغ لحشفيتيع الحيغ يخفزػف أؼ اجتياد آخخ. 
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 الصالؽ بالكتابة :

وهللا يػجج مػضػعات ميسة ججًا، إف شاء هللا نتابع الحجيث في درٍس آخخ، وآخخ مػضػع صغيخ الصبلؽ 
ذا ندب الصبلؽ إلى زوجة السصمق، ووجيت رسالة بالكتابة، الصبلؽ يقع بالكتابة، لكغ ال يقع إال في حالتيغ، إ

إلييا، إلى زوجتي فبلنة: شمقتظ بالثبلث، ىحا الصبلؽ يقع ألنو كتابًة، أؼ مكتػب والدوجة مزافة لمدوج، 
والخسالة مػجية إلى الدوجة واآلف ىحا يفعمو بعزيع، قاؿ: األخخس أحيانًا يقع شبلقو باإلشارة، أحيانًا الُخخساف 

صة، قاؿ: إال أف األخخس إذا كاف ُيحدغ الكتابة وىػ قادٌر عمييا شبلقو باإلشارة ال يقع لقجرتو عمى ليع لغة خا
أف يكتب كتابة، واإلشارة لغة غيخ واضحة، أما الكتابة فأوضح، وأحيانًا يقع الصبلؽ عغ شخيق الخسػؿ، أؼ 

ع أيزًا، فإذا كشت تسدح وقع الصبلؽ، يبعث اإلنداف أؼ شخز إلى زوجتو، بمغ فبلنة أنيا شالق، ىحا الصبلؽ يق
الصبلؽ وقع عغ شخيق رسػؿ، ويقع وكالًة، إذا إنداف عسل وكالة عامة فخضًا، فػجج السحامي أف الدوجة معيا 
خسدة مبلييغ، يصمقيا مشو إذا أراد، الػكالة العامة تصمق بيا الدوجة، فالػكالة العامة خصيخة أيزًا، عغ شخيق 

 وعغ شخيق اإلشارة تصمق، وعغ شخيق الكتابة تصمق، وعغ شخيق الػكالة أيزًا تصمق. الخسػؿ تصمق السخأة، 
تػجج مػضػعات نحغ في حاجة إلييا وسشتابعيا في الجرس القادـ، وكسا قمت في أوؿ الجرس: الذباب يأخحوف 

الغيخ سعجاء عبلج، احتياشًا، والحيغ لع يتدوجػا األمخ دقيق ججًا، والستدوجػف سعجاء مع زوجاتيع ىحه وقاية، و 
 وإذا إنداف ليذ لو عبلقة بالسػضػع إشبلقًا يتعخؼ إلى هللا مغ خبلؿ تذخيعو.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : التشجيد والتعميق والصالؽ الدشي والصالؽ البجعي 5 - 3الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
عشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانف

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحيغ. 

 اإلنداف في كل شػٍر مغ أشػار حياتو ييتع بسػضػع معيغ :

... ال زلشا في مػضػع الصبلؽ، وقج بيشت لكع في دروٍس سابقة أف حاجة السدمسيغ إلى  أييا األخػة األكاـر
السػضػعات الفقيية متفاوتة، فيشاؾ مػضػعاٌت تذتج الحاجة إلييا، وكيف أشعخ أنا أف ىحه السػضػعات تذتج 

 الحاجة إلييا ؟

مغ عجد األسئمة التي تصخح عمي في األسبػع، فإذا 
ا متعمٌق بالصبلؽ، ُشخحت عميَّ عذخة أسئمٍة، فشرفي

وكشت أضغ أف ىحا يقع بو الجيمة مغ الشاس، ولكغ 
الذيء السؤسف ىػ أف رواد السداجج، وشبلب العمع 
أحيانًا، في ساعة غزٍب يحمفػف بالصبلؽ وعشجئٍح 
يقعػف في حخٍج شجيج، فانصبلقي مغ اختيار ىحا 
 السػضػع ىػ أف الػاقع يفخض عميشا معالجتو. 

أوضحو إف شاء هللا تعالى وىشاؾ شيء آخخ سػؼ 
ىػ كيف أف اإلنداف في كلِّ شػٍر مغ أشػار حياتو ىشاؾ مػضػعات ييتع بيا، فالذاب ييتع بتأميغ مدتقبمو، 
فكلُّ خػاشخه، وكلُّ أفكاره، واىتساماتو مشربة عمى اختيار الفخع في الجامعة، أو اختيار حخفتو، فإذا اختار حخفًة 

شعػره مػضػع الدواج، فإذا ىػ لدشػاٍت شػيمة يبحث عغ شخوط الدوجة الرالحة، واستقخ فييا، يقفد إلى ساحة 
ويبحث عغ زوجٍة صالحة، وبعج الدواج ييتع باألوالد، ييتع بتعميع أوالده وبتدويج بشاتو، ثع بعج ذلظ ييتع برحتو 
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مغ أشػار حياتو ييتع  كثيخًا، فيحه اآللة قج تعبت، عشجئٍح إلى العشاية برحتو وما إلى ذلظ، ليحا في كل شػرٍ 
 بسػضػع. 

 في الجيغ شػراف شػر معخفة هللا وشػر معخفة شخعو :

أما في مػضػع الجيغ فيشاؾ شػراف ليدا متسايديغ لكشيسا متجاخميغ، شػر معخفة هللا وشػر معخفة شخعو، كيف ؟ 
وحػش مفتخسة، أخصار،  إنداف في الرحخاء تائو، صحخاء مػحذة، قاحمة جخداء، ال ماء وال نبات وال شعاـ، بل

بخٌد مسيت، حٌخ مسيت، عصٌر مسيت، وبيحه الرحخاء واحة فييا كلُّ شيء، فييا الساء العحب الشسيخ، فييا الصعاـ 
الػفيخ، فييا البيت السخيح، فالجاعية إف رأػ شخرًا تائيًا في الرحخاء ليذ مغ الحكسة أف يتحجث لو عغ 

القرخ، اذىب إلى ىحه الػاحة ؟ فإذا دخل ىحه الػاحة وذاؾ القرخ،  تفاصيل القرخ، مغ الحكسة أف يجعػه إلى
اآلف مسكغ أف تحجثو عغ التفاصيل في ىحا البشاء، وعغ أماكغ الخاحة، وأماكغ الصعاـ، وأماكغ االستجساـ، 

 وأماكغ المعب، وأماكغ السصالعة، ففي كل مخحمة ىشاؾ مػضػٌع يجب أف تيتع بو. 

 عدَّ وجل، ال يعشى بجقائق التذخيع، ال يعشى بجقائق الفقو، ىػ في واد والفقو في واٍد فاإلنداف قبل أف يعخؼ هللا
آخخ، ىػ شارد، ضائع، متحيِّخ، محبحب ال إلى ىؤالء وال إلى ىؤالء، إذًا مػضػع الجعػة إلى هللا في شػٍر مغ 

الربلة والدبلـ، ولكغ السؤمغ إذا  أشػار حياة اإلنداف يجب أف يتجو إلى تعخيفو باهلل، وىحا ما فعمو الشبي عميو
عخؼ هللا، اآلف يشذأ عشجه حاجة ممحة في معخفة أمخه، استقخت نفدو، آمغ باهلل، وإف كاف اإليساف ليذ لو حٌج، 
لو بجاية وليذ لو نياية، ولكغ ىحا السؤمغ بمغ مغ اإليساف درجًة استقخت نفدو بيا، استقخت نفدو، ارتاحت نفدو، 

 هللا، عخؼ وحجانية هللا عدَّ وجل، عخؼ كسالو، عخؼ وجػده، فشحغ في شػر أف نبحث عغ عخؼ أنو ال إلو إال
أمخه ونييو، لحلظ في البجايات الشفذ تتػؽ إلى معخفة هللا بعج أف تعخؼ جانبًا مغ عطستو تتػؽ الشفذ إلى أف 

ة هللا عدَّ وجل، ال بسعشى أنو تعخؼ أمخه ونييو، فأرجػ هللا سبحانو تعالى أف يكػف أكثخكع قج تجاوز مخحمة معخف
قج أحاط، ال يعخؼ هللا إال هللا، ولكغ استقخت نفدو، أؼ اشسأف باإليساف، إيسانو أصبح ثابتًا، حسمو إيسانو عمى 

 شاعة هللا عدَّ وجل، اآلف ىػ في مجاؿ معخفة األمخ والشيي. 
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 أنػاع الصالؽ :

 ػ الصالؽ السشجد : 1

نحغ في الصبلؽ، تحجثشا في الجرس الساضي عغ الصبلؽ بالكتابة، والصبلؽ عغ شخيق الخسػؿ، وشبلؽ 
األخخس، وعغ مػضػعاٍت أخخػ، وعغ ألفاظ الصبلؽ الرخيحة، وعغ ألفاظ الكشاية في الصبلؽ، وتحجثشا عغ 

والتعميق، والصبلؽ حكع الصبلؽ العاـ والخاص، واليـػ نتحجث عغ مػضػعاٍت ميسة في الصبلؽ، التشجيد، 
 الدشي، والصبلؽ البجعي، وىحاف السػضػعاف مغ أىع مػضػعات الصبلؽ. 

فالصبلؽ أييا األخػة... قج يقػؿ قائل: أنا وزوجتي متفاىساف تسامًا، ما شأني وىحا السػضػع ؟ أقػؿ لكع أييا 
: يسكغ أف تعخؼ هللا مغ خبلؿ خمقو، ويسكغ أف تعخفو مغ خبلؿ تذ خيعو، ويسكغ أف تعخفو مغ األخػة األكاـر

خبلؿ أفعالو، أفعالو تجؿ عميو، وتذخيعو يجؿ عميو، وخمقو يجؿ عميو، فإف لع تدتخجـ ىحا السػضػع، إف لع تكغ 
 بحاجٍة إلى أف تصمق، فأنت بحاجٍة إلى أف تعخؼ. 

قًا ال بدمغ وال فيشاؾ شبلٌؽ مشجد، الريغة السشجدة أف يقػؿ الخجل المخأتو: أنت شالق، ىحا الصبلؽ ليذ متعم
بذخط، ىحا الصبلؽ السشجد، ليذ معمقًا عمى شخط، وليذ مزافًا إلى زمغ، بل قرج الحؼ لفطو أف يقع الصبلؽ 

 في الحاؿ، كأف يقػؿ الدوج لدوجتو: أنت شالق، وبيحا القػؿ تكػف قج شمقت، وىحا أخصخ أنػاع الصبلؽ. 

 ػ الصالؽ السعمق : 2

سعمَّق، أؼ أف الدوج جعل وقػع الصبلؽ معمقًا عمى شخط، فإف ذىبت إلى مكاف لكغ الصبلؽ اآلخخ ىػ الصبلؽ ال
كحا فأنت شالق، إف ذىبِت إلى بيت أختظ فبلنة فأنت شالق، إف خخجِت مغ البيت قبل مزي شيٍخ فأنت شالق، 

ى شخط، ولع إف فعمِت كحا فأنت شالق، ىحا شبلٌؽ معمق، الصبلؽ السشجد يقػؿ: أنت شالق، لع ُيعمِّق الصبلؽ عم
 يزفو إلى زمغ، أما الصبلؽ السعمق فيػ أف يجعل وقػع الصبلؽ مختبصًا بذخٍط، أو مزافًا إلى زمٍغ. 
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 شخوط الصالؽ السعمق :

قاؿ: الصبلؽ السعمق لو ثبلثة شخوط، أوؿ شخط: أف يكػف الذخط الحؼ عمَّقو بو معجومًا، إف قاؿ لدوجتو: إف 
لعة، ىحا الصبلؽ ليذ لو معشى، يجب أف يكػف الذخط معجومًا حيغ شمعت الذسذ فأنت شالق، والذسذ شا

 التمفع بالصبلؽ. 

لػ فخضشا شخرًا قاؿ المخأتو: إذا جاء رمزاف فأنت شالق ونحغ في رمزاف فقاؿ بعس العمساء: ىحا الصبلؽ 
 يغة شبلٍؽ معمق.ال يقع، ألف الذخط لع يكغ وقت التمفُّع بو معجومًا، وبعزيع قاؿ: يقع، ىػ شبلٌؽ مشجد في ص

ويػجج عشجنا شيء آخخ، الذخط إذا كاف مدتحيبًل فيحا الصبلؽ يعج لغػًا، إنداف قاؿ: إف دخل ىحا الجسل في سع 
 الخياط فأنت شالق، مع أف القخآف الكخيع ذكخ ىحا الذخط: 

 َنْجِدي اْلُسْجِخِميَغ ﴾  ﴿ َواَل َيْجُخُمػَف اْلَجشََّة َحتَّى َيِمَج اْلَجَسُل ِفي َسعِّ اْلِخَياِط َوَكَحِلظَ 

 [43] سػرة األعخاؼ : 

وقج حيخت ىحه اآلية العمساء، والحقيقة القزية سيمة 
ججًا، ىحه صػرة رمدية، أؼ أف ىحا اإلنداف الستكبخ 
الحؼ ىػ كالجسل، ال ُتَفتَّح لو أبػاب الدساء، وال 
يدسح هللا لو باإلقباؿ عميو، وال يتجمى عمى قمبو، 
حتى يخخج مغ كبخه، ومغ بعبعتو، ومغ تصاولو، ومغ 

إذا صغخ وصغخ وصغخ وانكسر شعػره بالتفػؽ، ف
وصغخ وصغخ حتى أمكشو أف يجخل في سع الخياط 
عشجئٍح تفتح لو أبػاب الدساء، عشجئٍح يتجمى هللا عمى 

قمبو، عشجئٍح يكذف هللا عغ بريختو، فشحغ في اآلية الكخيسة ىكحا فدخىا السفدخوف، ليذ شخشًا تعجيديًا ولكشو 
ت نفدو، ونطخت إلى ندبيا أو حدبيا أو غشاىا أو شكميا، كانت ىحه شخٌط متعمٌق بشفدية اإلنداف، فكمسا كبخ 

 الشطخة السدتعمية حجابًا بيشو وبيغ هللا عدَّ وجل. 
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الذخط األوؿ: أف يكػف الذخط الحؼ عمقت عميو الصبلؽ معجومًا حيغ إيقاع الصبلؽ فإف كاف مػجػدًا أو كاف 
 مدتحيبًل الصبلؽ ال يقع. 

لسخأة حيغ صجور العقج محبًل لمصبلؽ بأف تكػف في عرستو، لػ فخضشاه قاؿ: إف جاء الذخط الثاني: أف تكػف ا
رمزاف فأنت شالق، شمقيا في شيء آخخ، جعميا تفتخؽ عشو قبل رمزاف، إذًا يجب أف تكػف محبًل لمصبلؽ 
يشي في حيغ إيقاع الصبلؽ، ويجب أف تكػف محبًل لمصبلؽ حيغ وقػع الذخط الدمشي، فأكثخ األسئمة التي تأت

الصبلؽ مغ الصبلؽ الُسعمق، لكغ السشجد بحاالت الغزب الذجيج، بحاالت أف يخغب الدوج بسشع زوجتو مغ فعٍل 
 ما، أو حسميا عمى فعٍل ما يدتخجـ الصبلؽ السعمق، وفي حاالت الغزب الذجيج يدتخجـ الصبلؽ السشجد. 

 التخؾ، أؼ وكأنو يسيغ.  اآلف التعميق قدساف، القدع األوؿ يقرج بو الحسل عمى الفعل أو

 أنػاع الصالؽ السعمق :

اآلف أصبح السػضػع دقيقًا، أحيانًا تجج اإلنداف يحب زوجتو ويكخه فخاقيا، وىي تعجبو وىػ يعجبيا، وىػ سعيٌج 
بيا وسعيجٌة بو، لكشو يكخه أف تدور أختيا، ألف أختيا كمسا زارتيا رجعت بػضٍع ال يخضي، رجعت متأففًة، رجعت 

، رجعت تحسل عميو، رجعت تصالبو بسا ال يصيق، فقج تكػف األخت بحالة مادية جيجة ججًا، وسيجنا عسخ مشتقجةً 
خخج مغ عشجىع وىػ عمى هللا ساخط "، فيحا الدوج وهللا  -شبعًا غيخ السؤمشيغ  -قاؿ: " مغ دخل عمى األغشياء 

مبدػشة مدخورة، تخجع تججىا مشدعجة، معو حق، كمسا بعثيا عشج أختيا تخجع متغيخة، لع تكػني كحلظ، ذىبت 
متبخمة مغ ىحه العيذة، لع تكػني تتكمسيغ بيحا الكبلـ، فالدوج اندعج، فإذا بو يحمف عمييا يسيغ شبلؽ: أنظ إذا 
ذىبت إلى بيت أختِظ فأنت شالق، ىحا الحؼ يحرل أكثخ األسئمة بيحا السػضػع، يكخه الدوج بيتًا مغ البيػت، قج 

بو غشى فاحر مع ضعف في اإليساف، وفيو كبخ واستعبلء، فيحه السخأة الداذجة إذا ذىبت إلى يكػف أحج البيػت 
 ىحا البيت تذعخ أنيا محخومة مغ كل شيء، خخج مغ عشجىع وىػ عمى هللا ساخط فقج ورد في سشغ التخمحؼ: 

ْنَيا َكَداِد الخَّاِكِب  ، َوِإيَّاِؾ َوُمَجاَلَدَة اأَلْغِشَياِء، َوال َتْدَتْخِمِقي َثْػًبا َحتَّى ))ِإَذا َأَرْدِت المُُّحػَؽ ِبي َفْمَيْكِفِظ ِمَغ الجُّ
 ُتَخقِِّعيِو((

 ]التخمحؼ َعْغ َعاِئَذَة [
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أحيانًا تجج بيتًا متفمتًا مغ الجيغ، الشداء سافخات كاسيات عاريات مائبلت مسيبلت، أجيدة ليػ، اختبلط، ال يػجج 
ىحا البيت تعػد متأثخة، إيسانيا ضعيف، فيػ كمسا رآىا ذىبت إلى ىحا البيت فيو انزباط، فيحه الدوجة تحىب إلى 

اندعج، لحلظ وىحا مغ باب اإلحراء أكثخ األزواج يحمفػف عمى زوجاتيع يسيغ شبلٍؽ معمٍق، بأال يدرف زيجًا أو 
عج بيا وتدعج بو، عبيجًا، أو فبلنة أو عبلنة، أو بيت أختيا، أو بيت أميا، إلى آخخه، لكشو يحبيا وتحبو، ويد

ويكخه فخاقيا كفخاؽ ديشو، ىحا شبلٌؽ معمٌق سساه العمساء شبلقًا قدسيًا أؼ حيشسا حمف بالصبلؽ كأنو أقدع عمييا، 
 .ما أراد الصبلؽ إشبلقًا، لكشو كأنو استخجـ يسيشًا مغمطًة، أؼ إف فعمت كحا فأنت شالق

غ تمفَّع بالصبلؽ أف يقع الصبلؽ لػ حرل ىحا ويػجج عشجنا شبلؽ معمق مغ نػع آخخ، ىحا الصبلؽ يقرج م
الذخط، أؼ ىػ يزيِّق عمييا حتى تبخؤه مغ متأخخىا، إف سامحتشي في متأخخؾ فأنت شالق، ىحا شبلؽ ليذ 
قدسيًا، إف ضبصظ مع فبلف، نبييا مخة واثشتيغ أنت شالق إف دخل ابغ عسظ مغ دوف إذٍف مشي، ىحا مغ نػع 

 آخخ. 
 قدسي، وشبلؽ انجازؼ، بسعشى إف وقع ىحا الذخط فيػ يخيج أف يقع الصبلؽ.  الصبلؽ السعمق ؛ شبلؽ

رأؼ العمساء في ىحيغ السػضػعيغ مغ الصبلؽ، عشج جسيػر العمساء ىحاف الصبلقاف السعمقاف األوؿ السقرػد مشو 
، وعشج بعس القدع، والثاني السقرػد مشو الػقػع، يقعاف عشج جسيػر العمساء وعشج ابغ حدـٍ يخػ أنو ال يقع

العمساء ىشاؾ تفريبلت فقاؿ: إف الصبلؽ السعمق الحؼ فيو معشى اليسيغ غيخ واقع، وتجب فيو كفارة اليسيغ، وىي 
 إشعاـ عذخة مداكيغ، أو كدػتيع، فإف لع يجج فرياـ ثبلثة أياـ .

، ىحا رأؼ العمساء أما الصبلؽ الذخشي، أؼ إف فعمِت كحا فأنت شالق، والدوج يخيج أف يقع الصبلؽ إف فعمت كحا
 في مػضػع الصبلؽ السعمق. 

السحاكع في العالع اإلسبلمي أخحت بالخأؼ السعتجؿ، وىػ أف الصبلؽ السعمق الحؼ فيو معشى اليسيغ ال يقع، 
وكفارتو كفارة يسيغ، وأما الصبلؽ الحؼ فيو معشى الذخط فيقع ولػ كاف معمقًا، فأصبح عشجنا شبلؽ مشجد وشبلؽ 

لسشجد يقع فػرًا، والصبلؽ السعمق إف كاف فيو معشى اليسيغ، إف أراد بيحا الصبلؽ أف يحسميا عمى معمق، الصبلؽ ا
فعٍل ما، وأف يسشعيا مغ فعٍل ما، وكاف يكخه فخاقيا كفخاؽ ديشو، فإف ىحا الصبلؽ ال يقع، ألنو ما أراد الصبلؽ، 

 ولقػؿ هللا عدَّ وجل: 
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  َسِسيٌع َعِميٌع ﴾ ﴿ َوِإْف َعَدُمػا الصَّاَلَؽ َفِإفَّ َّللََّ 

 [117] سػرة البقخة: 

لكغ عشجنا شيء آخخ، لػ قاؿ إنداف لدوجتو: إذا جاء عيج األضحى فأنت شالق، بعس العمساء قاؿ: ىحا ما 
فعمو الشبي أبجًا، فبل يػجج في الدشة إشبلقًا شبلؽ مزاؼ لمسدتقبل، لحلظ بعزيع قاؿ: ىحا ال يقع، واإلماـ أبػ 

 تعالى، وىػ مغ الستذجديغ ججًا في مػضػع الصبلؽ قاؿ: يقع في الحاؿ، لػ أضفت الصبلؽ إلى حشيفة رحسو هللا
وقٍت قادـ، عشج أبي حشيفة يقع في الحاؿ، وبعس العمساء قاؿ: ىحا الصبلؽ الحؼ أضيف إلى السدتقبل، يقع في 

السعمق نػعيغ، نػع فيو معشى وقت إضافتو في السدتقبل الحؼ يأتي، ىحا الصبلؽ السشجد، والصبلؽ السعمق، و 
 اليسيغ، ونػع فيو معشى الذخط. 

 ػ الصالؽ الدشي و الصالؽ البجعي : 3

اآلف إلى الصبلؽ الدشي، والصبلؽ البجعي، الصبلؽ الدشي ىػ الصبلؽ الحؼ شخعو هللا عدَّ وجل، وبيشو الشبي 
عميو الربلة والدبلـ، فسمخز السمخز أف اإلنداف أحيانًا يأتيو شػر استثشائي، يغزب، يتألع، يحدف، في 

وجل ىػ خالق اإلنداف، ويعخؼ شبيعتو  ساعة مغ ساعات الغزب ال يحب ىحه الدوجة يتسشى فخاقيا، فخبشا عدَّ 
الستقمبة، وشبيعتو التي تشصمق في فػراٍف شجيج ثع تيسج شيئًا فذيئًا، فمئبل يحىب األشفاؿ ضحية ىحا األمخ الحؼ 

 ممكو الدوج جعل هللا سبحانو وتعالى الصبلؽ مختاف، قاؿ تعالى: 

َتاِف﴾   ﴿ الصَّاَلُؽ َمخَّ

 [ 119] سػرة البقخة: 

فكل إنداف شمق زوجتو ثبلث مخات بسخة واحجة، ىحا شبلؽ بجعي أراد هللا عدَّ وجل وىػ خالقشا في مػضػع فرع 
 ىحه العبلقة الدوجية أف نتخيَّث، فأجسل آية في ىحا السػضػع ىي اآلية التي يقػؿ هللا عدَّ وجل فييا: 

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخجًا ﴾   ﴿ َوَمْغ َيتَِّق َّللَّ

 [1لصبلؽ : ] سػرة ا
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 فيحه اآلية لػ ندعتيا مغ سياقيا، لكتب عمييا مجمجات: 

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخجًا ﴾   ﴿ َوَمْغ َيتَِّق َّللَّ

 [1] سػرة الصبلؽ : 

ار، فقج يذتغل بعذخة  أؼ مغ يتق هللا في تجارتو يجعل هللا لو مخخجًا مغ األزمات الصاحشة التي تدحق التجَّ
بزاعة بالجيغ، وىشاؾ عبلقات ربػية، و مذكبلت فيفمذ، لػ أنو اتقى هللا في  أضعاؼ رأس مالو، ويذتخؼ 

 تجارتو لسا وقع في ىحه اإلشكاؿ، فاآلية عجيبة، عجيبة ججًا.

إنداف اتقى هللا في اختيار زوجتو، اختارىا مغ ذوات الجيغ، فبل يػجج عشجه مذكمة معيا، يجعل هللا لو مخخجًا مغ 
 ج الحيغ اختاروا زوجاتيع عمى أساٍس آخخ غيخ ديٍغ. السآسي التي تريب األزوا

إنداف اتقى أف يذخؾ باهلل، جعل هللا لو مخخجًا مغ خػؼ الذخؾ، فأصبح ال يخاؼ، فاآلية عطيسة ججًا يسكغ أف 
يكتب عشيا مجمجات، لكغ سبحاف هللا ىحه اآلية لػ أعجتيا إلى سياقيا وىي حػؿ الصبلؽ، لػ ندعتيا مغ سياقيا، 

ا واسعٌة ججًا، تشصبق عمى مػضػع الذخؾ والتػحيج، والصاعة والسعرية، واختيار العسل، والدوجة، والتػكل، معانيي
فيي واسعة ججًا، أؼ إيجاز غشي كسا يدسػنو، أما لػ قخأتيا في سياؽ آيات الصبلؽ، لخأيتيا متعمقًة بالصبلؽ، أؼ 

دتيا إليو، شمقيا شبلقًا سشيًا في ساعة مغ ساعات ومغ يتق هللا في تصميق زوجتو يجعل هللا لو مخخجًا إلى عػ 
الغزب، أو أخح قخارًا بتصميقيا، شمقيا شبلقًا سشيًا شمقة واحجة، ىي في بيتو، تبقى عشجه ثبلثة قخوء، اليـػ غزبو 
في أوجو، فاض بو الكيل، فغزبو اليـػ مئة درجة، غزبو في اليـػ الثاني تدع و تدعػف، في اليـػ الثالث ثساف 

تدعػف، ثع تججه يقػؿ: وهللا أنا تدخعت، وهللا البأس بيا، شبخيا جيج، نطيفة، أىميا جيجوف، فكل يـػ يجج ليا و 
ميدة، أوؿ يـػ ال أريجؾ، ال يخيج أف يخاىا، في اليـػ الثاني يجج ليا خسذ ميدات أو ست، تجج ىحا العجاد ندؿ ثع 

ج أسبػعيغ وهللا لساذا أنا فعمت ىكحا بشفدي؟ فيػ شمق ندؿ، أصبح ثسانيغ، ستيغ، خسديغ، أربعيغ، ثبلثيغ، بع
شبلقًا سشيًا، إذًا إف قاؿ ليا: راجعتظ، انتيى األمخ، لفطٌة واحجة، يا فبلنة لقج راجعتظ، وفي بعس السحاىب إف 
وضع يجه عمى يجىا فقج راجعيا، فيػ عشجما شمق شبلقًا سشيًا، سيل ججًا أف يدتخجعيا، ال ميخ وال عقج، سيل 

 جًا أف يدتخجعيا، ىحا معشى اآلية: ج
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َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخجًا ﴾   ﴿ َوَمْغ َيتَِّق َّللَّ

 [1] سػرة الصبلؽ : 

لكغ لػ قاؿ ليا: أنت شالق، أنت شالق، أنت شالق، أو شالٌق بالثبلثة، وكل ما يحممظ شيخ يحخمظ عذخة، حاوؿ 
 صعبًا ججًا. أف تحميا، ألنو خالف الدشة، فأصبح الصخيق إلى إرجاعيا

فمحلظ الصبلؽ الدشي أنت ال تشجـ، اآلف قخرت أف تصمقيا، لكغ بعج أف قخرت خف الغزب، العجاد ندؿ وندؿ، 
بخدت، فمسا ذىب عغ مػسى الغزب، وهللا تصميقيا فيو خصأ كبيخ عشجؾ أوالد مثل الػرد في البيت، وىي ليذ 

جيج، راجعيا حتى لػ انقزت عجتيا، أوؿ شيخ، وثاني  ليا ىحه اإلساءة البالغة، أنت شمقت شبلقًا سشيًا فيحا
شيخ، وثالث شيخ، أو أوؿ قخء والثاني والثالث، فإذا أرادت أف تغتدل مغ الحيزة الثالثة، أوؿ نقصة مغ الساء 
 تزعيا عمى جدسيا، ممكت نفديا، انتيت العجة، فأسخع قبل أف تدكب عمى نفديا الساء، فقج ممكت نفديا. 

وأيزًا يسكغ أف تخجع، سيمة، بعقٍج ججيج، وميٍخ ججيج، ىحا التدمدل الدشي، صارت بيشكسا مذكمة، حمفت عمييا 
يسيغ شبلؽ، وقع الصبلؽ، ولكغ وقع شمقة واحجة، تسزي عجتيا في بيتظ، وليا أف تتديغ، وليا أف تمبذ ما 

أو في ىحه األشيخ الثبلث، واغتدمت مغ الجورة تذاء، وليا أف تتديغ لظ، فإف لع تخاجعيا في ىحه القخوء الثبلث، 
الثالثة، ممكت نفديا ومع ذلظ بإمكانظ أف تدتخجعيا بعقٍج وبسيٍخ، قج يكػف السيخ درىسًا مغ الفزة مسكغ، لكغ 

 اآلف ممكت نفديا. 

 الفخؽ بيغ مغ يخاجع امخأتو في أياـ العجة و مغ يخاجعيا خارج أياـ العجة :

أييا األخػة... الفخؽ بيغ أف تخاجعيا في أياـ عجتيا، وبيغ أف تعقج عمييا عقجًا ججيجًا بعج عجتيا، فخؽ كبيخ ججًا، 
مغ يعخفو؟ الفخؽ إذا انقزت عجتيا، العقج الحؼ يشعقج عمييا بعج انقزاء عجتيا مغ شخوشو أف تخضى ىي، فإف 

قزاء عجتيا فميذ ليا خيار، إف شمقتيا وراجعتيا في لع تخض شارت مغ عشجؾ وذىبت، أما إذا راجعتيا قبل ان
أثشاء العجة، ىل ليا خيار في أف تقبل أو ال تقبل؟ ال ليذ ليا خيار، وليذ ىشاؾ ميخ، وال عقج، أما إذا انقزت 
عجتيا ممكت نفديا، كمسة ممكت نفديا أؼ أف األمخ ليا عائج، إما أف تػافق عمى أف تعػد لظ زوجة وإما أال 

فإف وافقت تأخح ميخًا، إف وافقت ال بجَّ مغ عقٍج وميخ، أما إف لع تػافق ممكت نفديا وانتيى األمخ، فيحا تػافق، 
 الكبلـ دقيق ججًا، فإف شمقت وىي في العجة لظ أف تخاجعيا، إذًا هللا عّد وجل قاؿ: 
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َتاِف﴾   ﴿ الصَّاَلُؽ َمخَّ

 [ 119] سػرة البقخة: 

 سشة رسػؿ هللا الصبلؽ مختاف، وكيف إذًا الثالثة؟ فالصبلؽ الدشي أؼ الحؼ تتبع فيو 

 ﴿ َفِإْمَداٌؾ ِبَسْعُخوٍؼ َأْو َتْدِخيٌح ِبِإْحَداٍف﴾ 

 [ 119] سػرة البقخة: 

أما الصبلؽ البجعي فثبلث شمقات في شمقة واحجة، في مجمذ واحج، ولسػضػٍع واحج، ولسذكمٍة واحجة، دقق في 
 ىحه اآليات: 

َتافِ   َفِإْمَداٌؾ ِبَسْعُخوٍؼ َأْو َتْدِخيٌح ِبِإْحَداٍف﴾  ﴿ الصَّاَلُؽ َمخَّ

 [ 119] سػرة البقخة: 

السخة األولى شمقت، ودخمت في العجة، تبقى في بيتظ، وتتديغ لظ، فإف نجمت عمى ىحا التصميق، لظ أف ُتخاجعيا، 
ف ُتصمق مخًة ثانية، تجخل فإف انقزت العجة ولع تخاجعيا لظ أف تعيج العقج والسيخ، فإف قبمت استخجعتيا، ولظ أ

في العجة، ولظ أف تخاجعيا وىي في العجة، فإف انقزت عجتيا تعقج عمييا عقجًا ثانيًا وميخًا ثانيًا وتدتخجعيا، ولظ 
 أف تصمقيا مخًة ثالثة، لكغ الثالثة ممكت نفديا وال يحل ليا أف تدتخجعيا حتى تشكح زوجًا آخخ، ىحه ىي السذكمة.

 خخ :الحكسة مغ الدوج اآل

لكغ سبحاف هللا في مػضػع الدوج اآلخخ ىشاؾ حكسة رائعة ججًا، أحيانًا السخأة تكػف سيئة ججًا وتطغ أف زوجيا 
سيئ، فيحه لػ شمقيا زوجيا األوؿ وتدوجيا آخخ، واآلخخ كخىيا إلى أف شمقيا ثانيًة، عشجئٍح تػقغ أنيا ىي 

وزوجيا الثاني إف كخىيا كاألوؿ فالعمة فييا، وإف أحبيا الدبب، وأنيا ىي الديئة، فدوجيا اآلخخ محظ لؤلوؿ، 
فالعمة في زوجيا األوؿ، ىحا مؤشخ دقيق، شمقيا األوؿ، وتدوجيا الثاني، إف كخىيا الثاني فالعمة فييا، وإف رضي 
بيا فالعمة في زوجيا األوؿ، فأصبح زواجيا الثاني مذعخًا يذعخؾ أف سبب الصبلؽ إف كاف مغ الدوجة فالثاني 

 سيصمقيا، وإف كاف مغ الدوج فالثاني سيخضى بيا.
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مثل آخخ: عشجؾ في السحل مػضف سيئ ججًا، لكشو أوىع الشاس أف معمسو ضالع، يا أخي ليذ عشجه رحسة، معاش 
قميل، عسمو كثيخ، ال أحج يتحسل ىحا السعمع، استقاؿ، فالسػضف الحؼ أوىع الشاس جسيعًا أف الخصأ مغ السعمع ىػ 

ب قميل فمسا التحق بػضيفة ُأخخػ وشاىجوا أخصاءه، وانحخافاتو، وتقريخاتو، وكدمو، صخفػه كحلظ، الديئ، الخات
 فإذا صخفتو الذخكة الثانية فالعمة في السػضف، أما إذا قبمتو واستفادت مشو ججًا فالعمة في األوؿ. 

زوجًا آخخ، الدوج اآلخخ إف لع  مػضػع دقيق ججًا، حكسة أنو ال يجػز أف تعػد إلى زوجيا األوؿ إال بعج أف تشكح
يصمقيا فالعمة مغ زوجيا األوؿ، ويشبغي أال تعػد إليو، وإف شمقيا الثاني فالعمة مشيا عشجئٍح لعميا تخاجع نفديا، 

 وترمح مغ نفديا، اآلية الثانية: 

َة﴾  ِتِيغَّ َوَأْحُرػا اْلِعجَّ  ﴿ َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ ِإَذا َشمَّْقُتُع الشَِّداَء َفَصمُِّقػُىغَّ ِلِعجَّ

 [ 2] سػرة الصبلؽ : 

يػجج عجة، يجب أف تجخل في العجة، أما لػ قاؿ ليا: شالق بالثبلث، فمع يعج ىشاؾ عجة، ألنو في الثالثة ال يػجج 
 وبالثانية يػجج عجة، أما بالثالثة فبل يػجج عجة، بالثالثة:  عجة، باألولى يػجج عجة،

 ﴿ َفِإْمَداٌؾ ِبَسْعُخوٍؼ َأْو َتْدِخيٌح ِبِإْحَداٍف﴾ 

 [ 119] سػرة البقخة: 

الثالثة بيشػنة كبخػ، أما لػ أنظ شمقتيا أوؿ تصميقة، ودخمت في العجة، وانقزت العجة، ممكت نفديا، فيحه بيشػنة 
ألنظ تدتعيجىا مغ دوف أف تحتاج أف تشكح زوجًا آخخ، ال بج مغ عقٍج وميٍخ ججيجيغ،  ُصغخػ، سسيت صغخػ 

 ىحه نقصة، ىحا ىػ نطاـ الصبلؽ الُدشي، سػؼ نعيجه بذكل مخترخ. 

شمقت، ودخمت في العجة، يػجج اختياراف، إما أف يخاجعيا وىي في العجة، ال يجفع شيئًا، وال يعقج عقجًا، وليذ ليا 
تحتاج إلى عقج، وال إلى ميخ، وإف شمقتيا وانقزت العجة ممكت نفديا، وأصبحت ىي في الخيار،  أف تخفس، وال

فإف وافقت تعػد إليظ بعقٍج وميٍخ ججيج، اآلف شمقتيا تصميقًة ثانية، ودخمت في العجة الثانية، إف راجعتيا في أثشاء 
ممكت نفديا، فإف قبمت أف تعػد إليظ فبعقٍج  العجة عادت إليظ ببل ميخ وببل عقج وببل اختيار، فإف انقزت العجة

ججيج وبسيٍخ ججيج، أما إف شمقتيا التصميقة الثالثة، فقج ممكت نفديا ولغ تدتصيع أف تدتخجعيا إال أف تشكح زوجًا 
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آخخ، والدوج اآلخخ ىػ الحل، إف كانت ىي الدبب يصمقيا الثاني، وإف كشت أنت الدبب فالثاني ال يصمقيا، ىحا 
 لُدشي مأخػذ مغ قػلو تعالى: الصبلؽ ا

َتاِف َفِإْمَداٌؾ ِبَسْعُخوٍؼ َأْو َتْدِخيٌح ِبِإْحَداٍف﴾   ﴿ الصَّاَلُؽ َمخَّ

 [ 119] سػرة البقخة: 

واألريح مغ كل ىحا إف كانت تعجبظ جسمًة مقبػلة، بشت حبلؿ، ُأـ أوالدؾ، ألفتيا وألفتظ، األفزل أف تبتعج كميًا 
 ثانية: عغ مػضػع الصبلؽ، اآلية ال

َة﴾  ِتِيغَّ َوَأْحُرػا اْلِعجَّ  ﴿ َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ ِإَذا َشمَّْقُتُع الشَِّداَء َفَصمُِّقػُىغَّ ِلِعجَّ

 [ 2] سػرة الصبلؽ : 

 أنػاع الصالؽ البجعي :

 اآلف مذكمتشا مذكمة السدمسيغ في الصبلؽ البجعي، ما أنػاع الصبلؽ البجعي؟

معشى الصبلؽ البجعي أؼ شبلٌؽ ابتجعو السدمسػف خبلفًا لمذخع، مغ ىحا الصبلؽ كأف يصمقيا ثبلثًا في مجمٍذ 
واحج، إما ثبلث شمقات متفخقات في مجمذ واحج، أو أف يقػؿ: أنت شالق، أنت شالق، أنت شالق، أؼ رشًا، ىحا 

 شبلٌؽ بجعي. 

ا شبلؽ بجعي آخخ، ألف الصبلؽ الُدشي يجب أف تصمقيا في الحالة الثانية أف يصمقيا في حيس أو في نفاس، ىح
ُشيٍخ لع تسديا فيو بالزبط، فإف شمقتيا في حيٍس فيحا شبلٌؽ بجعي، وإف شمقتيا في ُشيٍخ مددتيا فيو فيحا 

 شبلٌؽ بجعٌي أيزًا. 

أجسع العمساء عمى أف الصبلؽ البجعي حخاـ، أنت حيشسا تصمق تختكب شيئًا محخمًا، و تكػف آثسًا، ومعشى حخاـ أؼ 
ُيعاقب فاعمو، كل إنداف يصمق زوجتو ثبلث تصميقات في آٍف واحج فقج ارتكب حخامًا، وىػ آثع وسػؼ يعاقب عشج 

 هللا عّد وجل. 
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شا السذكمة، حخاـ حخاـ، ال يػجج شظ أنو حخاـ، وال يػجج شظ أف فاعمو لكغ الدؤاؿ اآلف: الصبلؽ البجعي يقع ؟ ى
آثع، لكغ الدؤاؿ ىل يقع ىحا الصبلؽ ؟ ىحه قزيٌة خبلفية، ىشاؾ مغ ذىب إلى أف شبلؽ البجعة ال يقع، ثبلث 
ى تصميقات في واحجة بجعي، شمقيا في حيٍس أو نفاٍس بجعي، شمقيا في شيٍخ مديا فيو بجعي، بعزيع ذىب إل
أف شبلؽ البجعة ال يقع، مغ ىؤالء عبج هللا بغ معسخ، سعيج بغ السديب، شاوس مغ أصحاب ابغ عباس، ابغ 
عقيل مغ أئسة الحشابمة، أئسة آؿ البيت، الطاىخية، أحج الػجييغ في محىب اإلماـ أحسج، ابغ تيسية ىؤالء جسيعًا 

اـ، أؼ الصبلؽ البجعي مػضػع خبلفي بيغ يخوف أف الصبلؽ البجعي ال يقع، وبعزيع قاؿ: يقع ولػ أنو حخ 
العمساء، بعزيع يػقعو ومعيع أدلتو، وبعزيع ال يػقعو ومعيع أدلتو، أؼ أنظ دخمت في مشصقة شظ، ومشصقة 
 قمق، ومشصقة حيخة، إف أردت أف ُتصمق فصمق شبلقًا ُسشيًا، والصبلؽ الدشي ميدتو لظ مخخٌج أف تعيجىا إليظ: 

 َيْجَعْل َلُو َمْخَخجًا ﴾  ﴿ َوَمْغ َيتَِّق َّللََّ 

 [1] سػرة الصبلؽ : 

جسيػر العمساء رأوا أف مغ يصمق ثبلث مخات في مجمذ واحج ىحا الصبلؽ يقع ويخػ بعزيع عجـ وقػعو، والحيغ 
رأوا وقػعو اختمفػا، فقاؿ بعزيع : يقع مخًة واحجة، فكع اتجاه يػجج؟ ثبلث شمقات في مخة واحجة، بعزيع قاؿ: ال 

قًا، بعزيع قاؿ: يقع، والحيغ قالػا يقع انقدسػا قدسيغ، بعزيع قاؿ: يقع ثبلث شمقات، وبعزيع قاؿ: يقع إشبل
 يقع شمقًة واحجة.

يػجج عشجنا شيء آخخ أف ىحه السخأة إف شمقيا اإلنداف ولع يخاجعيا، لع يدتعيجىا، فإذا شمقيا تصميقًة ثانيًة قبل أف 
لع يتسمكيا، ليدت محبًل لمصبلؽ، القزية دقيقة، شمَّق أوؿ مخة ودخمت في يخاجعيا التصميقة الثانية ال تقع ألنو 

العجة ولع يخاجعيا، اآلف ىي ليدت زوجتو، ىي زوجتو في البيت، لكغ مصمقة، مصمقة وىي في العجة، فإف شمقيا 
ف الدوجة ليدت محبًل تصميقًة ثانية وىي في العجة قبل أف يشيي األولى إرجاعًا أو إمزاًء فالصمقة الثانية ال تقع أل

 لمصبلؽ. 
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 حاجة الصالؽ إلى شيػد ليقع :

ىشاؾ رأؼ وىحا الخأؼ دقيق، أسسعكع اآلية التي اعتسج 
عمييا أصحابيا، ىحا الخأؼ أف الصبلؽ يحتاج إلى 

 شيػد، اآلية الكخيسة، قاؿ تعالى: 

﴿ َفِإَذا َبَمْغَغ َأَجَمُيغَّ َفَأْمِدُكػُىغَّ ِبَسْعُخوٍؼ َأْو َفاِرُقػُىغَّ 
 ِبَسْعُخوٍؼ َوَأْشِيُجوا َذَوْي َعْجٍؿ ِمْشُكْع﴾ 

 [1] سػرة الصبلؽ : 

 

فاألشياد في عقج الِقخاف وفي إنياء العبلقة، إذًا نزيف إلى شخط الصبلؽ الُدشي أف يذيج عميو شاىجاف، أصبح 
في السحكسة، أؼ إذا شمق إنداف زوجتو مغ رأسو إلى رأسيا في ساعة غزب تصمق ويزيع األوالد؟  الصبلؽ

يػجج رأؼ وىحا الخأؼ يخاه اإلماـ عميُّ كـخ هللا وجيو، واإلماـ جعفخ الرادؽ، قاؿ : مغ شمق بغيخ شيػد فميذ 
إال بذاىجيغ وىحا العقج ال يشفرع إال بذيء . ىحا الخأؼ جيج ومشصقي، أنو كيف تع ىحا الدواج ؟ لع يشعقج العقج 

 بذاىجيغ، والجليل: 

 ﴾ ﴿ َفِإَذا َبَمْغَغ َأَجَمُيغَّ َفَأْمِدُكػُىغَّ ِبَسْعُخوٍؼ َأْو َفاِرُقػُىغَّ ِبَسْعُخوٍؼ َوَأْشِيُجوا َذَوْي َعْجٍؿ ِمْشُكعْ 

 [1] سػرة الصبلؽ : 

إذًا البج مغ أف يذيج ذوا عجٍؿ عمى ىحا الصبلؽ، فالصبلؽ إذًا الحؼ ال يكػف مع شاىجيغ شبلٌؽ ال يقع، في رأؼ 
 اإلماـ سيجنا عمي، واإلماـ جعفخ الباقخ، واإلماـ جعفخ الرادؽ، كل ىؤالء يخوف أف ىحا الصبلؽ ال يقع. 

 

 

 



 Page 1021  التشجيد والتعميق والصبلؽ الدشي والصبلؽ البجعي ( :5-3الذرس ) :الباب الثالث : الفصل الخاهش 

 تمخيز لسا سبق :

الصبلؽ البجعي ؟ ثبلث شمقات في مجمذ واحج، أو شمقيا في حيٍس الصبلؽ البجعي كسمخز، مغ يعيج أنػاع 
أو نفاس، أو في ُشيٍخ مديا فيو، أو شمقيا ولع يخاجعيا، فميدت محبًل لمصبلؽ، أو شمقيا مغ غيخ شيػد، أو 
اختمف مع شخيكو، قاؿ لو: ىحا الرػؼ ثبلثػف بالسئة بػليدتخ، قاؿ لو: غمصاف ثسانػف بالسئة بػليدتخ، 

ا، تعاركػا، عميو بالصبلؽ أف بالسئة ثبلثيغ بػليدتخ، فسا ذنب زوجتو القاعجة في البيت ؟ التي عشجىا تذاجخو 
خسدة أوالد، ما ذنبيا ىحه ؟ قاؿ: ىحا الصبلؽ أيزًا بجعي، ىحا يجخل في باب تأكيج األيساف، اختمفػا عمى 

مذ واحج، شمقيا في حيٍس أو مػضػع فحمف بالصبلؽ، فسسكغ أف نجسعيع، ثبلث تصميقات في شمقة في مج
نفاس، شمقيا في شيٍخ مديا فيو، شمقيا قبل أف يخاجعيا، شمقيا ببل شيػد، شمقيا وىي ليدت شخفًا في 
السػضػع، ليذ ليا عبلقة أبجًا، قاعجة في بيتيا، فيػ قج اختمف مع شخيكو، ىحه أنػاع الصبلؽ البجعي، ىحه كميا 

خبلؼ، بعس العمساء أوقع ىحا الصبلؽ البجعي، وبعزو لع يػقع ىحا  محخمة، وفاعميا آثع، أما وقػعيا ففيو
 الصبلؽ البجعي، لحلظ اإلنداف يحتار إذا ذىب إلى بعس السفتيغ يرعق، ىشا قاؿ: شمقت نيائيًا، وىشا قاؿ:

إف اتبعت أرجعيا يا بشي، عميظ كفارة يسيغ، السدافة بيشيسا كبيخة ججًا، إف اتبعت األوؿ شمقت واألوالد ُشِخدوا، و 
الثاني فعميظ كفارة يسيغ فقط، فيحه السدافة الكبيخة في آراء العمساء في مػضػع الصبلؽ أسبابيا أف الصبلؽ 
البجعي بعزيع أوقعو، وفي مقجمتيع األحشاؼ، وىع مغ أشج السحاىب في مػضػع الصبلؽ، واإلماـ ابغ تيسية 

 ؽ البجعي ال يقع. وابغ قيع الجػزية ىع الحيغ جعمػا الصبلؽ السعمق والصبل

أصبح مػضػع درسشا اليـػ الصبلؽ السعمق والسشجد والبجعي والدشي، واألصح مغ ىحا وذاؾ ال تصمق ال معمق 
وال مشجد وال بجعي وال سشي، أليذ مغ األفزل لظ ىكحا؟ يا أخي ال تتكمع معيا عجة أياـ، اصخخ ال شيء 

أحيانًا يعبخ عغ غزبو بأشياء كثيخة ججًا، اتخؾ الصبلؽ يا عميظ، أو أغمق الباب بذجة ، لكغ ال تصمق، فالػاحج 
أخي، ىحا السػضػع اتخكو قميبًل، أنت ال تسخ عشج أىميا لكغ ال تصمقيا، ال تتكمع معيا شيخًا لكغ ال تصمقيا، شيء 
يحىب سيل، ألنظ إذا دخمت في الصبلؽ دخمت في الذظ، ألني أنا أُعاني ىحا الذيء، أعاني مغ إخػانشا الكخاـ، 

مغ عالع إلى عالع، يقع في تشاقس عجيب، يقػؿ لظ: كع ديغ يػجج؟ ىشا قاؿ: رأسًا شمقيا، ىشا قاؿ: ادفع كفارة، 
ال يػجج معظ صع ثبلثة أياـ وانتيت السذكمة، فيو مخونة، حتى ال تجخل في ىحه الستاىة يا أخي، ال تجخل في 

وال سشة وال مشجد، وال شاء وال الـ وال ألف وال قاؼ، وال ىحا القمق، أنا أرػ مػضػع الصبلؽ، ال بجعي وال معمق 
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حخؼ إذا كمسة فييا كمسة شاء ابتعج عشيا أريح لظ وإلى ىحه الجرجة، وىحا أكسل، إذا كانت الدوجة مقبػلة جسمًة، 
 أـ أوالدؾ وعذت معيا ثبلث عذخة سشة أعخؼ إندانًا شمق بعج سبع وثبلثيغ سشة، وهللا قج تأخخ في ذلظ. 

 ادة ألنػاع الصالؽ :إع

يػجج عشجنا الصبلؽ الخجعي والبائغ، السشجد والسعمق، والبجعي والدشي، فالخجعي والبائغ أوؿ شمقة ىحه شمقة 
رجعية، أؼ يسكغ أف تخاجعيا ببل ميخ وببل عقج، إف انقزت العجة ممكت نفديا، إف أرادت أف تخجع إليظ، ىي 

ؽ الخجعي، وتعخيفو الفقيي: ىػ الصبلؽ الحؼ يػقعو الدوج عمى زوجتو إف أرادت فبعقٍج وميٍخ ججيجيغ، ىحا الصبل
 التي دخل بيا حقيقًة إيقاعًا مجخدًا عغ أف يكػف في مقابمة ماؿ. 

 السخالعة :

 إيقاع الصبلؽ مقابل ماؿ ىحا ماذا يدسػنو؟ ىحه مخالعة، كخىتو، فقاؿ ليا الشبي: شمقيا تصميقة وردؼ لو الحجيقة .
مثبًل تدوج امخأة تعب ججًا حتى وصل إلييا، واشتخػ البيت و األثاث، وجمب ليا اليجايا، والحىب  اآلف إذا إنداف

واأللساس، والسبلبذ، ويـػ العخس قالت لو: أنا أىمي جبخوني عميظ أنا ال ُأريجؾ، كخىتو إلى درجة غيخ معقػلة، 
 ميقة وردؼ لو الحجيقة .بإمكانيا أف تفتجؼ نفديا مشو، فتدامحو بكل شيء، قاؿ ليا: شمقيا تص

فإذا إندانة كخىت زوجيا، لو الحق أف يدتخد مشيا كل ىجيٍة قجميا ليا، حتى لػ كانت كشدة، ىحا ىػ الحق، ليذ 
لو ذنب، إذا كخىتو فيحه ىي السخالعة، قمشا لكع سابقًا: إذا كاف الصبلؽ بدبب الدوجة فيحه مخالعة، ومغ شخؼ 

حا تفخيق، تػجج دعػػ تفخيق، ودعػػ شبلؽ، ودعػػ مخالعة، الصبلؽ الدوج ىحا شبلؽ، مغ شخؼ القاضي ى
الخجعي: ىػ الصبلؽ الحؼ يػقعو الدوج عمى زوجتو التي دخل بيا حقيقًة إيقاعًا مجخدًا عغ أف يكػف في مقابمة 

 ماؿ. ألف الخمع ليذ لو مخاجعة، قاؿ لو: شمقيا تصميقة وردؼ لو الحجيقة .

مقة واحجة وبيشػنة مع الصمقة، ولع يكغ مدبػقًا بصمقٍة أصبًل، لػ مدبػؽ بصمقٍة أو السخالعة ليا أحكاـ خاصة، ش
كاف مدبػقًا بصمقٍة واحجة، إذا كاف ال يػجج أؼ شمقة فيػ رجعي، إذا كاف ىشاؾ شمقة واحجة فيػ رجعي، شمقتاف 

قة، أو سبقو شمقة واحجة، أما لع يعج رجعيًا، أصبح بيشػنة، إذًا الصبلؽ الخجعي ليذ مقابل ماؿ، ولع يدبقو أؼ شم
 إذا كاف مقابل ماؿ أصبح مخالعة، إف سبقو شمقتيغ أصبح بيشػنة.
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اآلف البيشػنة أيزًا نػعيغ، كبخػ وصغخػ، الكبخػ: إذا ممكت نفديا بعج تصميقتيغ وانقزاء عجتيغ دوف أف 
حا بيشػنة صغخػ. كأف هللا عّد يخاجعيا فييسا، الرغخػ: إذا انقزت عجتيا مغ شمقٍة رجعيٍة ولع يخاجعيا فيو، ى

وجل يخيج مشا إذا نذب خبلٌؼ بيششا وبيغ زوجاتشا، نطخًا لقجسية ىحا العقج، ولحخمة األوالد الرغار الحيغ أناط هللا 
 بالػالجيغ تخبيتيع، كأف هللا عّد وجل أراد أف يعصيظ فخصًا إف كشت نادمًا. 

 مغ يتق هللا يجعل لو مخخجًا :

 ٌز في قػلو تعالى: ومجسل السػضػع ممخ

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخجًا ﴾   ﴿ َوَمْغ َيتَِّق َّللَّ

 [1] سػرة الصبلؽ : 

ومغ يتق هللا في تصميق زوجتو يجعل هللا مخخجًا في العػدة إلييا. والحؼ أنا أراه أف أكثخ السصمقيغ بعج مزي 
كالصبلؽ، شفل مثل الػردة، ىحه زمغ شػيل يشجمػف عمى عسميع، فبل يػجج حكع شخعي ييتد لو عخش الخحسغ 

أمو وىحا أبػه، أمو في جية وأبػه في جية إف ذىب عشج أمو مذكمة، و إف ذىب لعشج أبيو مذكمة، ألف الشبي 
الكخيع بكى مخة عشجما جاءتو امخأة وقج سسع هللا شكػاىا مغ فػؽ سبع سسػات، قالت لو: " يا رسػؿ هللا إف زوجي 

سشي، ونثخ بصشي، وتفخؽ عشي أىمي، وذىب مالي، قاؿ: أنت عمي كطيخ ُأمي ولي تدوجشي وأنا شابة فمسا كبخت 
 مشو أوالد، إف تخكتيع إليو ضاعػا، وإف ضسستيع إلّي جاعػا" .

تجج مع األب ال يػجج تخبية ولكغ يػجج نقػد، مع األـ تػجج التخبية ولكغ ال يػجج نقػد، فمحلظ اإلنداف قبل أف 
يمفع يسيغ الصبلؽ يعج لمسميػف، ال يػجج شيء يؤلع الدوج والدوجة كأف يخػ أوالده مذخديغ في الصخقات، ولػ 

والحقج أحيانًا واإليقاع فيػجج أوالد يييسػف عمى أذكخ لكع بعس ما تعامل بو السخأة أوالد زوجيا مغ القدػة 
وجػىيع كخىًا بدوجات آبائيع، فاألـ ليا تختيب خاص، األـ أودع هللا فييا رحسًة وعصفًا وشفقًة لحٍج غيخ معقػؿ، 
أما الخالة زوجة األب فميدت كحلظ، يػجج فخؽ كبيخ، قج سسعت قرة عغ رجل تػفيت والجتو وىػ يحبيا حبًا 

ؿ ىحا الخجل: إه رآىا في السشاـ مخَّات عجيجة لكغ بأحػاؿ مدعجة، رآىا مدػدة الػجو، رآىا تمتيب بالشار جسًا، يقػ 
ويبجو أنو رجل صالح، ومشاماتو واضحة تسامًا، كأنيا إعبلـ، أف ُأمظ في ىحه الحالة، فخآىا بعج ثساني سشػات 

ل هللا بظ يا أمي؟ قالت لو: كأس الحميب فقط، بحالٍة حدشة، ىكحا وجييا مشيخ وتمبذ البياض، قاؿ ليا: ما فع
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كاف ليا أوالد زوج، فكانت تصعع أوالدىا حميبًا كامل الجسع، وأوالد زوجيا حميبًا نرفو ماء ونرفو حميب، ألف ىحا 
ابغ زوجيا تعصيو الشرف، أؼ خسدػف بالسئة، أما ىحا ابشيا فتعصيو حميبًا كامل الجسع، لع تفعل غيخ ىحا الحنب، 

الخواية ضشية وغيخ قصعية لكغ القرة ليا داللة قػية، أنو عشجما األـ تختكب مثل ىحا التفخيق بيغ أوالد  وىحه
زوجيا وأوالدىا فاهلل بالسخصاد، عمى كل نحغ إذا ابتعجنا عغ الصبلؽ ليذ لشا دخل في كل ىحه الستاىات وىحه 

 السذكبلت. 
باب جػىخية نز عمييا العمساء في حالتيغ فقط، شككت في فالصبلؽ كسا قمت قبل درسيغ أو ثبلثة الصبلؽ لو أس

سمػكيا، أؼ إذا شككت أف أوالدؾ ليدػا مشظ مثبًل، ىحه حاالت نعػذ باهلل مشيا وىي نادرة ججًا، ىحه حالة تػجب 
 الصبلؽ، أو ال يسكغ أف تكفظ عغ الحخاـ، ىاتاف الحالتاف نادرتاف، أما الباقي فالحاالت كميا مقبػلة، الحقيقة

 أوحى ربظ إلى الجنيا أف تذجدؼ وتسخرؼ وتكجرؼ وتزيقي عمى أوليائي حتى يحبػا لقائي .

الكساؿ السصمق ليذ في الجنيا، الكساؿ السصمق في اآلخخة، لػ أنو في الجنيا ألعخضت عغ اآلخخة، فيحه الدوجة 
والمػف والشدب والحدب  السثالية قاؿ: إنداف أراد أف يخصب، أعصى أمو ثسانية عذخ شخشًا ؛ الذكل والصػؿ

والحكاء والثقافة والساؿ والغشى إلخ، ذىبت ودارت سشة لع تجج، مدتحيل ألف ىحه الذخوط كميا شخوط تعجيدية، 
بحثت سشة ولع تجج شيئًا مشاسبًا، فتخمى عغ شخط، الدشة الثانية تخمى عغ شخط ثاف، الثالثة عغ شخط، بعجىا 

جة مغ الشداء. فيحا الكساؿ السصمق غيخ مػجػد يا أخػانشا، وأنت لدت بقي عمى شخط واحج ىػ أف تقبل فيو واح
كامبًل، إذًا ىي ليدت كاممة، كغ واقعيًا تعير حياة سعيجة، عشجما تكػف غيخ واقعي ىحا شيء مدتحيل، فيحه 

 الجنيا ليدت دار مقخ، بل دار مسخ، فقج أمخنا هللا تعالى بأف نعاشخىغ بالسعخوؼ فقاؿ: 

ُتُسػُىغَّ ِإالَّ َأْف َيْأِتيَغ ا الَِّحيَغ َآَمُشػا اَل َيِحلُّ َلُكْع َأْف َتِخُثػا الشَِّداَء َكْخىًا َواَل َتْعُزُمػُىغَّ ِلَتْحَىُبػا ِبَبْعِس َما َآَتيْ ﴿ َيا َأيُّيَ 
َشٍة َوَعاِشُخوُىغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ َفِإْف َكِخْىُتُسػُىغَّ َفَعَدى َأْف َتكْ  ُ ِفيِو َخْيخًا َكِثيخًا ﴾ ِبَفاِحَذٍة ُمَبيِّ  َخُىػا َشْيئًا َوَيْجَعَل َّللَّ

 [29] سػرة الشداء: 
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 وقاؿ: 

ُ ِفيِو َخْيخًا َكِثيخًا ﴾   ﴿ َفِإْف َكِخْىُتُسػُىغَّ َفَعَدى َأْف َتْكَخُىػا َشْيئًا َوَيْجَعَل َّللَّ

 [29] سػرة الشداء: 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : التفخيق 5 - 4الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
أنت العميع الحكيع، الميع عمَّسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

جعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، وا
 الرالحيغ. 

 الصالؽ :

... ال زلشا في مػضػعات الفقو، والسػضػعات كسا بيشت لكع مغ قبل مػضػعاٌت أشعخ أنشا  أييا األخػة األكاـر
في أمذ الحاجة إلييا، مغ خبلؿ تػقٍع أو واقع، أكثخ األسئمة التي تخُد مغ إخػٍة كخاـ أربعة أخساسيا أو أقل بقميل 

 تتعمق بالصبلؽ. 

عبلقة واقعة وقائسة، وىحه العبلقة قج تتعثخىا بعس السذكبلت، أؼ حيشسا يمجأ فاإلنداف عبلقتو مع زوجتو ىحه 
الدوج إلى حل مذكمتو عغ شخيق يسيغ الصبلؽ، فيحا شخيٌق فيو خصٌأ كبيخ، وقج بيشت في الجرس الساضي كيف 
بلؽ أف ىشاؾ الصبلؽ الُدشي، والصبلؽ البجعي، شبلٌؽ ثبلث مخات في مجمذ واحج، ولسػضػع واحج، ىحا ش

بجعي، شبلؽ الدوجة وىي في حيٍس شبلٌؽ بجعي، شبلؽ الدوجة في ُشيٍخ مديا فيو شبلٌؽ بجعي، شبلؽ 
الدوجة لسػضػٍع ال عبلقة ليا بو ىحا شبلٌؽ بجعي، شبلؽ الدوجة قبل أف تخاجعيا تصميقًة ثانية ىحا شبلٌؽ بجعي، 

 شبلٌؽ ببل شيػد شبلؽ بجعي.

اضي، وبيشت أف الصبلؽ البجعي عشج جسيػر العمساء يقع، ولػ أنو بجعي، ىحا السػضػع تّع عخضو في الجرس الس
وعشج بعس العمساء ال يقع، إذًا يػجج مخاشخة كبيخة، لػ أنظ خالفت الدشة في تصميق زوجتظ فإف الصبلؽ يقع عشج 

 جسيػر العمساء.
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نجـ عمى فعمتو أف يتبلفى  والصبلؽ كسا أراده هللا عّد وجل صساـ أماف، والصبلؽ فيو مخاحل يسكغ لمخجل إذا
الشجـ، حيشسا جعل الصبلؽ تصميقة أولى وِعجة، تصميقة ثانية و عجة، ثع البيشػنة الكبخػ، كل ىحا تع في درٍس 

 ماض. 

 التفخيق :

واليـػ نشتقل إلى مػضػٍع آخخ أال وىػ التفخيق، يػجج عشجنا تصميق، وتفخيق، وخمع، التصميق مغ حق الدوج، 
القاضي، والخمع مغ حق الدوجة، الدوجة في بعس الحاالت تتصمب أف تخمع مغ زوجيا مقابل والتفخيق مغ حق 
 .أف تدامحو بكل شيء

والقاضي أحيانًا حيشسا تخفع لو قزية امخأة سافخ 
عشيا زوجيا ولع يعج، وضل مدافخًا سشتيغ أو ثبلث، 
ال تعمع عغ أخباره شيئًا، القاضي يرجر قخارًا 

، وبإمكانيا أف تتدوج بعج قخار بالتفخيق، وحكسو نافح
التفخيق، فالجرس اليـػ عغ التفخيق والخمع، ولكغ 
قبل أف نخػض في تفاصيل أحكاـ التفخيق والخمع 

 البج مغ مقجمة. 

 اإليساف با و العسل الرالح :

... اإلنداف يػجج عشجه شيئاف أساسياف، اإليساف باهلل والعسل الرالح، ألف هللا   عّد وجل يقػؿ: أييا األخػة األكاـر

نَداَف َلِفي ُخْدٍخ﴾   ﴿ َواْلَعْرِخ * ِإفَّ اإلِْ

 [1-2] سػرة العرخ: 
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أؼ الدمغ يدتيمكو، كمسا مزى يػـٌ انقزى بزٌع 
مشو، يدتصيع أف يتبلفى الخدارة في حالٍة واحجة، أف 
يدتيمظ وقتو في اإليساف والعسل الرالح، اإليساف 

 -القخآف الكخيع والُدشة  -بالكػف، اإليساف بالكتاب 
اإليساف باألحجاث أؼ أفعاؿ هللا عّد وجل، فأنت مغ 

مغ خبلؿ القخآف الكخيع خبلؿ األحجاث تؤمغ، و 
والُدشة تؤمغ، ومغ خبلؿ الكػف تؤمغ، ولكغ إذا 
آمشت، إذا آمشت مغ خبلؿ ىحه السرادر الثبلث، 

وصجقت بسا جاء الشبّي عميو الربلة والدبلـ، اآلف شخط اإليساف أف تشعقج صمٌة لظ باهلل عّد وجل، ىحه الرمة 
 شيخ، فبلف يسذي عمى ىجػ، وربشا عّد وجل قاؿ: أساس إشخاؽ الحقيقة في الشفذ، يقػؿ لظ: فبلف مدت

 ﴿ َأَفَسْغ َيْسِذي ُمِكّبًا َعَمى َوْجِيِو َأْىَجى َأمَّْغ َيْسِذي َسِػّيًا َعَمى ِصَخاٍط ُمْدَتِقيٍع ﴾ 

 [11]سػرة السمظ: 

تشبأ لفبلف  يا أخػاف إف حاؿ السؤمغ حاؿ عجيب، السؤمغ مدتشيخ، قبل قميل أخ حجثشي كمسة تأثخت بيا، قاؿ: إنو
بذيء فػقع، السؤمغ ىل يعمع الغيب؟ ال وهللا ال يعمع الغيب لكغ السؤمغ يعمع قػانيغ هللا عّد وجل، يعمع ىحه 
الُدشغ التي سشيا هللا عّد وجل، فغيخ السؤمغ يطغ نفدو شاشخًا عشجما يأكل مااًل حخامًا، ويقتشز المحائح الُسحخمة، 

نفدو ذكيًا بيحا الذيء، فيأتي العقاب اإلليي فيدحقو سحقًا، أما السؤمغ ويعتجؼ عمى حقػؽ اآلخخيغ، فيػ يعج 
فسدتشيخ، يعخؼ أف العباد ليع رب، وحقػؽ العباد محفػضة عشج هللا عّد وجل، إذًا عشجما اإلنداف يؤمغ بػجػد هللا 

 صمة، تذخؽ الحقيقة وكسالو وأسسائو الُحدشى ووحجانيتو، مغ خبلؿ الكػف أو القخآف أو الحػادث، وتشعقج مع هللا
 في نفدو. 
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 ثسار اإليساف با :

 ػ إشخاؽ الحقيقة في نفذ السؤمغ : 1

اآلف ثسار اإليساف ثبلث؛ ثسار كبخػ، أوؿ ثسخة: إشخاؽ الحقيقة في نفدو، السؤمغ مدتشيخ، وكل ما يجخؼ حػلو 
لو تفديخ عشجه، تفديخ واضح تسامًا، فبلف كاف ورعًا فأكخمو هللا، فبلف أكل مااًل حخامًا فأتمف هللا مالو، فبلف ضمع 

سا سسع قرًة، أو عايغ واقعًة، شعخ أف ىحه الػاقعة تشجرج في اآلخخيغ فطمسػه، فبلف أحدغ فُأحدغ إليو، تججه كم
 مشطػمة اإليساف. 

لحلظ أنا قمت إلخػانشا البارحة: إذا سسعت قرة تقػؼ اإليساف فارِوىا، إنداف كاف ورعًا فأكخمو هللا، إنداف تعفف 
عغ الحخاـ فأكخمو هللا، إنداف أكل مااًل حخامًا فأتمف هللا مالو، ىحه قرز ُتقػؼ، كسا قمت في درس الجسعة: هللا 

 عّد وجل قاؿ: 

 ِعْبَخٌة أِلُوِلي اأْلَْلَباِب َما َكاَف َحِجيثًا ُيْفَتَخى﴾ ﴿ َلَقْج َكاَف ِفي َقَرِرِيْع 

 [ 222] سػرة يػسف: 

 إذًا بالقرة يػجج عبخة، وىشاؾ شيء ثاف في القرة: 

ُسِل َما ُنَثبُِّت ِبِو ُفَؤاَدَؾ﴾   ﴿ َنُقزُّ َعَمْيَظ ِمْغ َأْنَباِء الخُّ

 [213] سػرة ىػد: 

ظ دعسًا، تعصيظ بالتعبيخ الحجيث زخسًا، قػة معشػية عالية، أف هللا عّد وجل أحيانًا القرة الرادقة الػاقعية تعصي
مػجػد، وهللا كبيخ، وهللا كخيع، وهللا ال يتخمى عغ السؤمشيغ وسيشرخىع، فمحلظ أوؿ ثسخة باإليساف ىي إشخاؽ 

جاح، يعخؼ أسباب الحقيقة في الشفذ، فبلف مدتشيخ، فبلف يسذي عمى ىجػ، معو مفاتيح الشجاح، معو قػانيغ الش
اليبلؾ، يعخؼ أسباب الجمار، يعخؼ أسباب الذقاء الدوجي، أسباب الدعادة الدوجية، يعخؼ أسباب الشجاح 
بالعسل التجارؼ، يعخؼ أسباب اإلخفاؽ بالعسل التجارؼ، يعخؼ أسباب الدعادة الشفدية الجاخمية، كل ىحا يعخفو، 
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العمع، مغ خبلؿ الُدشة الشبػية، إذًا أوؿ ثسخة مغ ثسار  كميا مغ خبلؿ كتاب هللا عّد وجل، مغ خبلؿ دروس
 اإليساف: إشخاؽ الحقيقة في الشفذ، السؤمغ صاحب بريخة. 

 ػ اصصباغ الشفذ بالكساالت اإلندانية : 2

الثسخة الثانية بعج إشخاؽ الحقيقة وىي: اصصباغ الشفذ بالكساالت اإلندانية، ال ترجؽ أف ىشاؾ مؤمشًا كحابًا، ال 
، ىحا ليذ مؤمشًا، السؤمغ صادؽ، السؤمغ أميغ، السؤمغ كخيع، السؤمغ عشجه نفدية متػاضعة، السؤمغ ترجؽ

عفػ، السؤمغ متدامح، السؤمغ ُمشرف، السؤمغ يحاسب نفدو حدابًا شجيجًا، السؤمغ تحت قجمو كل العشعشات 
مشيع قاؿ لو: مغ أنت ؟ قاؿ لي: الجاىمية، مخة قاؿ لي أخ: سكشت في بشاء أغمب سكانو مغ ُأسخة واحجة، واحج 

قج جخحشي، وىحه عشعشة جاىمية، عشجما تعخفػف أف أحج الرحابة في ساعة غزب غِزب مغ سيجنا ببلؿ فقاؿ 
 لو: يا بغ الدػداء، فالشبي عميو الربلة والدبلـ غزب غزبًا شجيجًا، فقاؿ لو: 

 ))َيا َأَبا َذرٍّ ِإنََّظ اْمُخٌؤ ِفيَظ َجاِىِميٌَّة...((

 متفق عميو عغ اْلَسْعُخوِر ْبِغ ُسَػْيٍج[ ]

عشجما تقػؿ أنا ابغ فبلف، أنا أتكمع بكحا ألف، أو أنا حجسي السالي كحا، عشجما تقػؿ مغ ىػ فبلف؟ أو ما معو 
فبلف؟ حيشسا تشصمق انصبلقًا عشرخيًا فيشاؾ جاىمية، أما السؤمغ فستػاضع أواًل، ويحتـخ جسيع الخمق مغ دوف 

أوؿ ثسخة مغ ثسار اإليساف: إشخاؽ الحقائق في الشفذ، السؤمغ مدتشيخ، أحيانًا تجمذ مع إنداف ابغ  استثشاء، إذاً 
صشعة، يقػؿ لظ: ىحه إذا فعمت ذلظ يريخ معظ ىكحا، إذا لع تغدل القساش يشكسر عمى التفريل، إذا لع يكغ 

؟ يػجج عشجه آالؼ الحقائق، كميا القساش مكػيًا عمى الصخيقة الفبلنية يعسل لظ مذاكل، مغ ىػ صاحب الخبخة
متخاكسة عشجه، فكل غمصة ليا نتيجة، كل غمصة ليا ثسغ، كل جيج زائج في الرشعة لو ثسغ أيزًا، فكيف أف 
أصحاب الرشعات يعخؼ ويتشبأ بسا سيكػف ال مغ باب عمع الغيب، ولكغ مغ باب معخفة القػانيغ، كحلظ السؤمغ 

مغ َعقَّ والجيو سيأتيو أوالٌد يعقػنو، يعخؼ أف مغ كدب مااًل حبلاًل يبارؾ تذخؽ الحقائق في نفدو، يعخؼ مثبًل 
هللا لو فيو، يكػف دخمو قميبًل لكغ فيو البخكة، وأنا ُأؤمغ بالبخكة، تججه يأكل، ويذخب، ويمبذ، وحجع دخمو ال 

حبلؿ، والساؿ الحخاـ كثيخ يكفيو ثبلثة أياـ حدب مقاييذ الشاس، كيف كفاه؟ هللا عّد وجل بارؾ لو فيو ألنو ماٌؿ 
ججًا لكشو يحىب بصخيقٍة أو بُأخخػ تؤلع صاحبيا، ألف هللا أتمفو، والشتيجة أف اإلنداف إذا آمغ بػجػد هللا وبكسالو 
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وبػحجانيتو مغ خبلؿ الكػف أو األفعاؿ أو القخآف، وعقج مع ربو صمًة محكسًة، أشخقت الحقيقة في نفدو أواًل، 
اإلنداني، السؤمغ محبػب، وإف لع يكغ محبػبًا فيػ ليذ مؤمشًا، لساذا ال ُيحب وىػ  وثانيًا اصصبغ بالكساؿ
 الرادؽ الحؼ ال يكحب؟ 

قمت لكع مخة: إنداف كاف لو عسل ال ُيخضي هللا إشبلقًا، فاصصمح مع هللا وتاب واعتدؿ العسل الحؼ ال يخضي 
ب، وجػ ِنفاؽ، وجػ ِخجاع ومؤامخات، وفي الشياية هللا، فُدئل: ما الحؼ جعمظ تؤمغ؟ قاؿ لو: أنا أعير في جػ كح

كمشا أشقياء، فمسا خالصت أىل اإليساف قبل أف يرصمح مع هللا قاؿ: رأيت الرجؽ والػفاء، رأيت التعاوف، رأيت 
الدعادة. فأنت اجمذ مع السؤمشيغ، ىحا شيء مخيح ججًا، اإلنداف أواًل: شيب القمب صاؼ إذًا مغ ثسار اإليساف 

 حقائق في الشفذ، واصصباغ الشفذ بالكساالت اإلندانية. إشخاؽ ال

 ػ االنغساس في الدعادة الخوحية : 3

الذيء الثالث: االنغساس في الدعادة الخوحية، اليـػ في الفجخ قمت إلخػانشا كمسة، أجج نفدي حخيرًا عمى 
ل إليو، يػجج في الجيغ إعادتيا، وحتى ال نزيع الػقت يػجج نقصة وىي: يجب أف ترل إلى هللا، وإف لع تر

نذاشات كثيخة ججًا ؛ مسكغ تدتسع إلى دروس عمع، مسكغ تداىع في عسل خيخؼ، مسكغ تحفع كتاب هللا وىحا 
شيء عطيع، مسكغ تؤلف كتبًا، مسكغ تشذخ عمسًا، لكغ مغ أجل أف ترل إلى هللا ال بج مغ إحكاـ استقامتظ، 

سيٍغ في سبيمو، إذا أشعتو إشاعة تامة، وبحلت شيئًا ثسيشًا ترل البج مغ شاعتو شاعًة تامة، البج مغ بحؿ شيٍء ث
، ألف هللا عّد وجل يقػؿ:   إليو، فإذا وصمت إليو أندؿ عمى قمبظ الدكيشة، ذكخت ىحا في صبلة الفجخ اليـػ

ِكيَشَة ِفي ُقُمػِب﴾   ﴿ ُىَػ الَِّحي َأْنَدَؿ الدَّ

 [ 4] سػرة الفتح: 

ظ بجيشو، متسدظ بسجمذ العمع، ألف نفدو انتذت بالقخب مغ هللا عّد وجل، عشجما أقبل عمى هللا  أؼ السؤمغ متسدِّ
واترل بو شعخ بالصسأنيشة، شعخ بالدعادة، لحلظ الدكيشة التي يمقييا هللا عمى قمػب السؤمشيغ ىي التي تذجىع 

 و وبأسسائو وبكساالتو. إلى الجيغ، باإلضافة إلى إيسانيع بػحجانية هللا وبعطست
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ِكيَشَة ِفي ُقُمػِب اْلُسْؤِمِشيَغ ِلَيْدَداُدوا ِإيَسانًا َمَع ِإيَساِنِيْع﴾   ﴿ ُىَػ الَِّحي َأْنَدَؿ الدَّ

 [ 4] سػرة الفتح: 

 االستقامة سمبية والعسل الرالح إيجابي :

حلشا مسا أكخمشا هللا بو مغ عمع، مغ ماؿ، فيا أخػانشا الكخاـ إذا نحغ تسكشا، ضبصشا ُأمػرنا، ضبصشا استقامتشا، ب
أىل الغشى عمييع أف ُيشفقػا مسا أفاء هللا عمييع، أىل العمع عمييع أف ُيشفقػا مغ عمسيع، أىل الجاه عمييع أف ُيشفقػا 
مغ جاىيع، االستقامة سمبية، والعسل الرالح إيجابي، أنت عشجما تشزبط تمـد سبيل االستقامة تسامًا، ال تحيج 

ا، في بيتظ، في عسمظ، في نذاشاتظ، في ليػؾ، في كدب مالظ، في إنفاؽ مالظ، في عبلقاتظ بأىمظ عشي
وأوالدؾ وبػالجيظ، أؼ حيشسا تمتـد أمخ هللا عّد وجل، وحيشسا تبحؿ مسا أفاء هللا عميظ، عشجئٍح تشعقج مع هللا الرمة، 

تعِخفػنيا جسيعًا: أف إندانًا خصب ابشة  عشجئٍح ترل إلى هللا، ومغ ذاؽ عخؼ، ومغ وصل عخؼ، والقرة التي
أحج الذيػخ، فيحا الذيخ يطيخ أف هللا فاتح لو بريختو، قاؿ لو: يا بشي ىحه ميخىا غاؿ ججًا، قاؿ لو: ما ىػ 

 ميخىا ؟ قاؿ: أف تحزخ عشجؼ، قاؿ: نخضيو ونعسل لو عجدًا مغ الجروس ما ىحا السيخ العطيع؟! 

خصيبًا إلى البيت وقاؿ لي: ىحا خاشب ابشتي، قمت لو: أىبًل وسيبًل، لكغ نحغ يػجج أخ مغ أخػانشا أحزخ لي 
أخػانشا ليع التداميع بالجرس، فقاؿ لي: أحزخ وال شيء في ذلظ، قمت لو: أىبًل وسيبًل، فأصبحت ُأالحطو أثشاء 

صجقػني بعج شيخ أو الجرس جالدًا و متزايقًا، أصبح الجرس ضخيبة بالشدبة لو، وأشعخ أنو ليذ معشا إشبلقًا، 
شيخيغ أو ثبلثة انقمبت أحػالو كميا وانجمج، فقاؿ: سبحاف هللا مثمسا قاؿ اإلماـ الغدالي: " أردنا العمع لغيخ هللا 

 فأبى العمع إال أف يكػف هلل ".

أنت أحيانًا يدتحي مشظ شخز فيأتي معظ إلى الجرس، فأوؿ األمخ جاء ليخضيظ، وبعجىا أقبل فأشخؽ اإليساف 
قمبو، فبل تدىج، فأنا أردت مغ ىحه السقجمة أف اإليساف أواًل فيو إشخاؽ حقيقة، ثانيًا باإليساف يػجج شيء ثسيغ في 

 وىػ االصصباغ بالكساالت اإلندانية، السؤمغ وفي.
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فقج حجثشي اليـػ أخ يعصي دروسًا خاصة، قاؿ لي: وهللا إذا لع أفج الصالب أحذ أني أكمت مااًل حخامًا، قمت لو: 
بارؾ هللا بظ، وقمت لو: وهللا التجريذ الخاص مسكغ ألف مجرس يأخح مشظ عمى الجرس خسدسئة ليخة وال يعمع 
ابشظ، يجمذ معو ساعة، يعصيو عجدًا مغ التسخيغ و يقػؿ لو: حميع، وإذا لع يعخؼ حميع يحميع لو ىػ، لكغ لع 

السؤمغ ال يأخح خسدسئة ليخة حتى يعمسو يعمسو كيف يحل التسخيغ، ولكشو جمذ ساعة وأخح خسدسئة ليخة، لكغ 
فعبًل، حتى يعمسو كيف يحل مدألة، كيف يعخب، كيف يكتب مػضػع تعبيخ، إذا لع يقجـ لو شيئًا ثسيشًا ال يأخح 
مبمغ، إذًا اإليساف فيو إشخاؽ، وفيو كساالت، وفيو انغساس بدعادة روحية. يا أخػاف إف لع تذعخ بيحه الدعادة 

ذا لع تذعخ أنظ قخيب مغ هللا وسعيج، راجع نفدظ، وال تقل: أنا أذىب إلى الجروس، أنا فيشاؾ مذكمة، أؼ إ
ُأصمي، أنا حججت خسذ حجج، أنا عسمت ثبلث عسخات، أنا أدفع زكاة مالي، إذا لع ترل إلى هللا عّد وجل 

يشة ججًا، ىحه الشقصة وأخحت مغ هللا الدكيشة ىحه راجع حداباتظ، كغ واعيًا، واعخؼ قيسة الحياة، إف الحياة ثس
الثانية، إذًا الحيغ آمشػا، آمشا باهلل خالقًا ومخبيًا ومديخًا، آمشا بػجػده ووحجانيتو وكسالو، آمشا مغ خبلؿ الكػف 
والقخآف واألحجاث، عشجما آمشا انعقجت مع هللا صمة وعمى أساس ىحه الرمة الحقيقة بالشفذ أشخقت، اصصبغت 

قيًا يذار لظ بالبشاف، ىحا ال يكحب، ىحا ال يغر، السؤمغ يحاسب نفدو حدابًا بالكساؿ، أصبحت إندانًا أخبل
 عديخًا، حتى في كل الِحخؼ، تجج نفدظ تختاح لراحب الِحخؼ السؤمغ، أؼ معقػؿ صاحب ِحخفة مؤمغ يغذظ؟

ال ىحه يقػؿ لظ: وهللا وضعشا قصعة مغ الػكالة وىي قجيسة؟ يقػؿ لظ: ىحه غيخناىا وىػ لع يغيخىا معقػؿ ؟ 
مدتحيمة، مدتحيل، ألنو يعخؼ أف هللا مػجػد ويخاقب، الذيء الثالث انغساس بالدعادة الخوحية، إشخاؽ الحقيقة 

 بالشفذ، االصصباغ بالكساالت البذخية. 

 تحخؾ اإلنداف نحػ العسل الرالح في المحطة التي تدتقخ حقيقة اإليساف في نفدو :

صبة الجسعة، في المحطة التي تدتقخ حقيقة اإليساف في الشفذ يتحخؾ اآلف تػجج فكخة دقيقة تكمست عشيا في خ
اإلنداف نحػ العسل الرالح، إيساف سكػني ال يػجج يا أخػاف، ال تغذػا أنفدكع، إنداف نػاياه شيبة مؤمغ، فيحا 

 .إيساف ُمديف 

 

 



( : التفريق 5 - 4الذرس ) : الباب الثالث : الفصل الخاهش    Page 1034 

اإليساف حخكي، مثبًل: أب ويػجج مجفأة مذتعمة، 
سجفأة، فيل يطل وابشو صغيخ ججًا وماشي باتجاه ال

األب ساكتًا ؟ ىحا مدتحيل، ال يتكمع بل يقفد 
ويسدكو مغ يجه، أؼ ماداـ يػجج في قمب األب 
رحسة، والصفل صغيخ جاىل بأخصار الشار يشجفع 
األب لمحخكة، فتقػؿ لي: مؤمغ، فالسؤمغ يتحخؾ 

 نحػ العسل الرالح، ىحا معشى: 

 اِلَحاِت﴾ ﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ 

 [3] سػرة العرخ: 

 تشسية الحق و صيانتو :

 لكغ: 

 ﴾  ﴿ َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ

 [3] سػرة العرخ: 

الحق يػجج عشجه شخيقة ذاتية لمشسػ، الحق إذا لع يشُع، الباشل يحاصخه، الحق إف لع يشُع فيػ يتخاجع، فأنت كفخد 
عميظ أف تؤمغ وتعسل صالحًا، أما كفخد في مجتسع فعميظ أف تتػاصى بالحق، لحلظ: مؤمغ ساكت ال يػجج، 

يخاف، لو زمبلء عسل، لو أصجقاء، لو رفقاء ما السؤمغ عبلمة إيسانو أنو يدعى، كل واحج مشكع لو أقخباء، لو ج
قبل اإليساف، ىؤالء كميع في ذمتو، دققػا في: "إف هللا يدأؿ العبج عغ صحبة ساعة" لظ رفيق باالبتجائي، لظ 
رفيق بالعدكخية، لظ رفيق بالبيت القجيع، بالحارة القجيسة، لظ رفيق عشجما كشت تعسل في القساش، لظ صجيق مثبًل 

إف هللا يدأؿ العبج عغ صحبة ة في رحمة شػيمة، صاحبتو ساعة، ماداـ لظ مع أخ صحبة ساعة، رافقتو مخ 
، إنداف تدوج، دخل إلى بيت أىل زوجتو، فخأػ حساتو شبعًا أصبحت مغ محارمو ولو أصيخ ىع أخػة ساعة

يو أف ييجييع، أف يجليع الدوجة، عشجما صار بيشو وبيشيع معخفة ىؤالء أصبحػا في مدؤوليتو، فإذا وجج انحخافًا عم
عمى هللا، أف يجعػىع إلى مجمذ العمع، فالحق كيف يشسػ؟ يشسػ بالتػاصي بالحق، ىحا التػاصي يشسي الحق، ىحا 
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الشسػ إف لع يكغ كاف االنكساش، الباشل يشسػ، فالحق إذا لع يشُع الباشل حاصخه، وحتى الحق ال يتحاصخ 
، كل شيء يشسػ، الذخكات تشسػ،  وُيحاصخه الباشل فبلبج مغ التػاصي، كمسة تشسية كمسة يقػليا العالع كمو اليـػ

االقتراد يشسػ، اإلنتاج القػمي يشسػ، والحق يجب أف يشسػ، فإف لع يشع الحق يتخاجع، لحلظ حاسب نفدظ ىحا 
الحداب، عشجما تجج نفدظ ال ييسظ أحج، فقط ييسظ دخمظ، وبيتظ، ومرالحظ الذخرية، ونجاح مرمحتظ، وال 

 ػجج شيء تذتييو إال وأكمتو، وعمى الجنيا الدبلـ، ىحه الحياة كميا، ال تغزب مغ نفدظ، كغ صخيحًا معيا، قل:ي

 أنا ال يػجج بي إيساف، كمسة إيساف تعشي التحخؾ نحػ خجمة الخمق: 

ْبِخ ﴾   ﴿َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ

 [3] سػرة العرخ: 

عشجما كشا صغارًا كاف يػجج خط قصار إلى بيخوت، وكاف يدتغخؽ اثشتي عذخة ساعة، كاف يمفت نطخؼ بيحا 
الخط عشج بعس الجباؿ يػجج ضسغ الدكة خط ثالث مدشغ، سألت عشو فقيل لي: ىحا مدشغ ألف القصار عشجما 

ج يػلج اندالقًا، يػجج أسشاف، يرعج لدبب أو آلخخ ويتػقف عغ الحخكة حتى ال يتخاجع، ألف الحجيج عمى الحجي
واألسشاف مخبػشة بالقاشخة األساسية، فيحا السثل تخؾ في نفدي أثخًا أف اإلنداف يرعج ولكغ يجب أال يخجع، 
التػاصي بالحق أؼ يشيس بالحق، أما التػاصي بالربخ فأؼ مدششات تسشع التخاجع، فالربخ لئبل تتخاجع، لئبل 

ى الشاس، اصبخ وما صبخؾ إال باهلل، فيحه اآلية في سػرة العرخ كانت تشتكذ، لئبل تزعف، لئبل تيػف عم
محػر الخصبة الدابقة، أنظ كفخد عميظ أف تؤمغ وتعسل صالحًا، وكفخد في مجسػع عميظ أف تجعػ إلى هللا، وأف 

 تتحسل كل الستاعب، الجعػة إلى هللا تشسية لمحق، وتحسُّل الستاعب صيانة لمحق مغ أؼ تخاجع. 

 تصمق في حالتيغ نادرتيغ : السخأة

اآلف ما عبلقة ىحه السقجمة بيحا الجرس؟ يػجج عبلقة وشيجة، السؤمغ يعير لخسالة، يعير ليجؼ كبيخ، فيكػف 
 مديئًا لدوجتو التي ىي أقخب الشاس إليو ؟!! ىحا مدتحيل. 
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ا، أؼ حيشسا يذظ أنيا وتكمسشا في الجرس الساضي أف السخأة تصمق في حالتيغ نادرتيغ، حيشسا يذظ في سمػكي
زانية يصمقيا، وحيشسا تفقج قيستيا أؼ حيشسا ال تحرشو، فأصل الدواج أف تحرشو عغ الحخاـ، فإف لع تكغ محرشًة 
لو ىحه حالة ثانية، لكغ ما ِسػػ الحاالت فأنا أحيانًا أسسع عذخات الذكاوػ، وأف كل ىحا الكبلـ ال يػجب 

عمة ليا، كل ىحه العمل بسجسػعيا ال تخقى إلى مدتػػ أف تصمق، ومع الصبلؽ، ميسا تكمست، لػ ذكخت لي مئة 
التصميق تذخيج األوالد، واألصح إف سألتسػني ىحا الدؤاؿ: السؤمغ لساذا ال يصمق والصبلؽ مباح؟ أنا لي جػاب 
ج إلى خاص: ال يصمق ألنو حيشسا تدوج، تدوج وفق الذخع، اختارىا مؤمشة، ماداـ اختارىا مؤمشة إذًا ال يحتا

 تصميقيا، ىحه نقصة. 

 حاالت التفخيق بيغ السخأة و زوجيا :

 ػ إذا امتشع الدوج عغ اإلنفاؽ عمى زوجتو : 1

درس اليـػ أنو إذا فخضشا إندانًا تخؾ زوجتو وسافخ، يػجج عشجنا مػضػع اسسو التفخيق، أوؿ حالة قاؿ: " الدوجة 
ليا الحق أف تصمب مغ القاضي التصميق مغ زوجيا إذا امتشع عغ اإلنفاؽ عمييا "، نحغ يػجج عشجنا قاعجة 

 أساسية في الدواج: 

ُ َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس َوِبَسا َأْنَفُقػا ِمْغ َأْمَػاِلِيْع﴾  ﴿الخَِّجاُؿ َقػَّاُمػَف َعَمى الشَِّداءِ  َل َّللَّ  ِبَسا َفزَّ

 [ 34] الشداء: 

فالدوج حيشسا يشفق عمى زوجتو لو حق القػامة، فإذا 
امتشع ، فيػ حبديا لو، حبديا لرالحو، أعصاه هللا 
حقػقًا كثيخًة عمييا، أؼ لو عمييا، مقابل ىحه الحقػؽ 
عميو أف ُيشفق عمييا، فإذا امتشع عغ اإلنفاؽ عمييا 
فالدوجة ليا الحق أف تصمب التفخيق مغ ِقبل 

خبلفي، دائسًا وأبجًا إذا قمت: القاضي، ىحا السػضػع 
ىحا السػضػع خبلفي أؼ أف ىشاؾ فقياء أجابػا 
بػجػب التصميق، وىشاؾ فقياء مشعػا التصميق، ليؤالء 
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حجج، وليؤالء حجج، الحيغ رأوا أف الدوج إذا امتشع عغ اإلنفاؽ عمى زوجتو ليا الحق أف تصالبو بالتصميق، قاؿ: 
 يسدظ زوجتو بالسعخوؼ، أو يدخحيا بإحداف لقػلو تعالى:  إف ىؤالء حجتيع أف الدوج مكمٌف أف

 ﴿ َفِإْمَداٌؾ ِبَسْعُخوٍؼ َأْو َتْدِخيٌح ِبِإْحَداٍف﴾ 

 [ 119] سػرة البقخة: 

اإلمداؾ بالسعخوؼ مغ ُأولى شخائصو أف تشفق عمييا، فإف لع تشفق عمييا أنت أمدكتيا بغيخ معخوؼ، ىحه أوؿ 
 : حجة، الحجة الثانية، قاؿ تعالى

 ﴿ َواَل ُتْسِدُكػُىغَّ ِضَخارًا ِلَتْعَتُجوا﴾ 

 [132] سػرة البقخة: 

فيي تكػف مخبػشة لظ، ومػقػفة لخجمتظ، وىي محرػرة فيظ وىي جائعة!! ليذ ليا مدكغ، ليذ ليا شعاـ 
عامل  تأكمو، يجخل مع االمتشاع عغ اإلنفاؽ البخل، ال يػجج صفة تستِّغ عبلقة الدوج بدوجتو كاإلكخاـ، فالبخل

ع هللا عميو ثع قتخ عمى عيالو .  ـ لمدعادة الدوجية، ليذ مشا مغ وسَّ  ميجِّ

 )) ال ضخر وال ضخار ((

 ] مدمع عغ أبي سعيج الخجرؼ[

 فاإلنداف إذا امتشع عغ اإلنفاؽ عغ زوجتو فقج أضخ بيا، وبعس العمساء قاؿ: ال، هللا عدَّ وجل قاؿ: 

ُ اَل ُيَكمُِّف َّللَُّ   َنْفدًا ِإالَّ َما َآَتاَىا َسَيْجَعُل ﴿ ِلُيْشِفْق ُذو َسَعٍة ِمْغ َسَعِتِو َوَمْغ ُقِجَر َعَمْيِو ِرْزُقُو َفْمُيْشِفْق ِمسَّا َآَتاُه َّللَّ
ُ َبْعَج ُعْدٍخ ُيْدخًا ﴾   َّللَّ

 [7] سػرة الصبلؽ : 
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دخ فعبًل ىشاؾ حكع، وإذا الدوج ميدػر الحاؿ ويستشع عغ اإلنفاؽ إضخارًا معشاىا إذا كاف ىشاؾ تقصيخ، والدوج مع
بالدوجة أصبح ىشاؾ حكع آخخ، فقج اختمف الػضع، فيشاؾ معدخ وىشاؾ مستشع، السستشع لو حل، والسعدخ لو 

ساذا؟ حتى الربخ، لكغ سبحاف هللا يػجج نطاـ، الدوج مكمف أف يصعع زوجتو مسا يأكل، ال يكمِّفو هللا فػؽ ذلظ، ل
ال يكػف ىشاؾ ضغط مغ الدوجات عمى أزواجيغ مغ أجل أف يكدبػا مااًل حخامًا ليشفقػا عمييغ، كانت الرحابية 
الجميمة تقػؿ لدوجيا: " اتق هللا بشا نحغ بظ، نربخ عمى الجػع وال نربخ عمى الحخاـ " أؼ نحغ إقبالشا عمى هللا 

خاـ، ىكحا كانػا الدوجات الرالحات، فيحه اآلية تبيغ إذا كاف أساسو أنت، نربخ عمى الجػع وال نربخ عمى الح
الدوج معدخًا فيجب أف نربخ، وما داـ الدوج يصعسشا مسا نأكل لع يعج ىشاؾ ضمع، لكغ متى الطمع ؟ إذا كاف ىػ 

 يأكل ما لحَّ وشاب ويحـخ أىمو.

" ندتأني بو وال يفخؽ بيشيسا، وتبل سئل إماـ كبيخ عغ رجل عاجد عغ اإلنفاؽ عمى زوجتو: أيفخؽ بيشيسا؟ قاؿ: 
 اآلية الكخيسة، اآلية: 

ُ اَل ُيَكمُِّف َّللَُّ   َنْفدًا ِإالَّ َما َآَتاَىا َسَيْجَعُل ﴿ ِلُيْشِفْق ُذو َسَعٍة ِمْغ َسَعِتِو َوَمْغ ُقِجَر َعَمْيِو ِرْزُقُو َفْمُيْشِفْق ِمسَّا َآَتاُه َّللَّ
ُ َبْعَج ُعْدٍخ ُيْدخًا ﴾   َّللَّ

 [7] سػرة الصبلؽ : 

يػجج عشجنا استشباط آخخ أف الرحابة الكخاـ فييع الغشي وفييع السعدخ، وما ورد أف الشبي عميو الربلة والدبلـ 
 ًا .ع لع يكغ عمى عيج الشبي مػجػدشمق امخأًة مغ صحابٍي ألنو معدخ، ىحا الحك

 ، عػقبػا مغ قبل هللا عدَّ وجل: ولسا نداء رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سألشو شيئًا ال يسّمكو

ْنَيا َوِزيَشَتَيا َفَتَعاَلْيَغ ُأَمتِّ   ْعُكغَّ َوُأَسخِّْحُكغَّ َسَخاحًا َجِسياًل ﴾ ﴿ َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَظ ِإْف ُكْشُتغَّ ُتِخْدَف اْلَحَياَة الجُّ

 [18] سػرة األحداب : 

واآلية معخوفة، فالحكع الػسط إذا الدوج يستشع إضخارًا، وكيجًا، وإيقاعًا لؤلذػ بدوجتو، فميا الحق عشجئٍح أف تصالب 
 القاضي أف يفخؽ بيشيسا، أما إذا الدوج معدػر، الدوجة السؤمشة تربخ حتى يكخمو هللا عدَّ وجل. 
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 ػ إذا كاف الدوج غائبًا غيبًة قخيبة : 2

اآلف عشجنا حالة ثانية، القاضي يفخؽ بيغ الدوجيغ قاؿ: " إذا كاف الدوج غائبًا غيبًة قخيبة، غاب ولع يتخؾ شيئًا 
قاؿ: " إف كاف لو ماٌؿ ضاىخ أؼ لو دكاف وفييا مػضفػف، لو مثبًل أمػاؿ مدتثسخىا عشج أشخاص، إف كاف لو ماؿ 

عمى زوجتو، وإذا لع يكغ ىشاؾ ماؿ ضاىخ فالقاضي يػجو  ضاىخ القاضي يحكع بأف يؤخح مغ الساؿ شيئًا لئلنفاؽ
لو إنحارًا بالصخؽ السعخوفة، اآلف بالرحف يػجو لو إنحار، ويزخب لو أجبًل، فإف لع يخسل نفقة زوجتو عمى 

 نفديا، أو لع يحزخ لئلنفاؽ عمييا، شمق القاضي ىحه الدوجة بعج مزي األجل. 

 ة بالفخاؽ مسا ال يحتسل وال يصاؽ :ػ اإليحاء الحي يجيد لمدوجة السصالب 3

أنا اليـػ سسعت قرة آلستشي ججًا قاؿ لي: إنداف تدوج فتاة وأنجب مشيا ولجيغ وتخكيا وسافخ، وأصبح غائبًا 
ثبلث سشػات، أبػىا أنفق عمييا حتى عجد، وأبػ الدوج أنفق حتى عجد، فخفعت أمخىا إلى القاضي فصّمقيا مشو، 

 شفق عمى زوجتو ، القاضي يحق لو أف يحكع بالتفخيق بيشيسا.إذًا إذا إنداف غاب ولع ي

أحيانًا الدوجة تصمب مغ القاضي التفخيق إذا ادعت أف زوجيا يػقع بيا ضخرًا بالغًا ال يدتصاع تحسُّمو، أخبخني 
: أحج األخػة وىػ مغ إخػانشا الكخاـ ومغ رواد ىحا السدجج عغ قرة سػؼ أقػليا لكع ألنيا تفيجنا وىي مؤثخة
شاب في ريعاف الذباب، وعشجه معسل وغشي، ولو مقرف جسيل في سيل الدبجاني، وفيبل فخسة، فيػ مغ أىل 
اليدار أؼ الغشى، خصب فتاة مغ أسخٍة محافطة، وأيزًا ىحا تعبيخ شائع، يبجو أف األب عمسيا تعميسًا جيجًا، والفتاة 

عقيجتو عقيجة تفمت، فبعجما تدوجيا زاره رفاقو فقاؿ صالحة، وديشة، وتحفع كتاب هللا عدَّ وجل، لكغ ىحا الذاب 
ليا: أحزخؼ لشا القيػة، قالت لو: أنا ال أدخل عمى رفاقظ، وكمسا شمب مشيا شمبًا شبعًا الصمب مغ خبلؼ الذخع 
تخفزو، وإذا شمب مشيا أف يديخا معًا في الفشجؽ في عيج رأس الدشة، تقػؿ لو: أنا ال أذىب معظ، ىػ متفمِّت 

مغ الجيغ، يخيج أف يعير حياة عرخية؛ اختبلط وندىات وحفبلت ونػاد، وىي ال تتجاوب معو، فػقع في ججًا 
مذكمة، فيػ يخيج فتاة تتجاوب معو، وىحه الفتاة تخبيتيا إسبلمية، وتخفس كل شمب خبلؼ الذخع، فاألب اقتخح 

قيا نحغ لشا تختيب آخخ فبل تصمقيا، أف يصمقيا، قاؿ لو: مادامت خبلؼ رغبتظ شمقيا، األـ قالت: ال لساذا تصم
ىي تصمب الفخاؽ، تصمب الصبلؽ أو الفخاؽ مغ دوف أف تأخح شيئًا، فالقرة أف كاف متأخخىا كبيخًا ججًا وييد 
، كبلمو يكػف معيا قاسيًا ججًا، يدتخجـ  األسخة، فاألـ رسست خصة أف يؤذييا، يغيب لمداعة الثانية كلُّ يـػ

ماـ أىمو، يحخميا مغ كل شمباتيا، فبعج شيخ أو شيخيغ شمبت السخالعة وتدامحو بكل الدباب الجارح، يييشيا أ
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شيء، الخصة نجحت، والجتو رسست خصة ونجحت، فبجاًل مغ أف تزع ليا مئتيغ أو ثبلثسئة ألف متأخخ، فيحه 
شيخ لع تتحسل  الصخيقة أفزل، كبلـ قاس، ضخب أحيانًا، إىانة، سباب، إذالؿ، شبعًا بعج أسبػعيغ أو ثبلثة أو

يقػلػف: إنيا خخجت مغ عشجه بثيابيا فقط، حتى ثيابيا األخخػ لع تأخحىا، وسامحتو بكل شيء وخمعيا عغ 
عرستو، وانتيى األمخ، ثع خصب فتاة تخوؽ لو، تدتقبل رفاقو بغيابو، مسكغ أف تجخل معو إلى الفشادؽ، مسكغ 

يقػؿ: وهللا خمرشا مغ الػرشة مثمسا خمرشا مغ متأخخ أف تديخ معو، فيحا الذاب كمسا وقع بػرشة ونفج مشيا، 
فبلنة أصبحت فبلنة التي تدوجيا وضارىا إلى أف سامحتو بكل شيء، أصبحت ىحه القرة عشج ىحا الذاب قرة 
لمتدمية، فسخة كاف لو فيبل بسزايا بأعمى الديل وليا إشبللة جسيمة ججًا، نازؿ عمى الذاـ بديارتو، فانطخ إلى 

، فخكبت زوجتو الججيجة بجانبو شبعًا، وركبت والجتو خمفو، وركب والجه خمف زوجتو بالسقعج الخمفي، تختيب ربشا
والجه عمى اليسيغ، ووالجتو عمى اليدار، وىػ الدائق، وزوجتو عمى اليسيغ، يبجو أنو شائر في سػقو الديارة، 

جنا مثمسا نفجنا مغ متأخخ فبلنة، وصل إلى كمسا دخل بيغ سيارتيغ يقػؿ لو والجه: يا بشي عمى ميمظ، يقػؿ لو: نف
 مشصقة واجو سيارًة فقرت سيارتو نرفيغ، مات ىػ وأمو لتػه، قصعػا قصعًا قصعًا، والدوجة واألب عاشا، قاؿ: 

ألف األب دائسًا يمـػ ىحا الػضع، يقػؿ ليع: ال يجػز يا جساعة، ىحه بشت آدمية، أخحتسػىا أنتع مغ عائمة 
سمػؾ فيو ضمع، فاألب كاف دائسَا يشكخ ترخؼ زوجتو حساة الفتاة، وىحه الحساية ىي التي  محافطة راقية، فيحا

تخصط، فخبشا عدَّ وجل قصعيع إربًا إربًا، فالسؤمغ لساذا يدتقيع عمى أمخ هللا؟ ألنو يؤمغ بخب كبيخ، أحيانًا العػاـ 
بالفعل كبيخ، فَعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضي المَّيع يقػلػف: هللا كبيخ ، ىحه الكمسة ميسا قمتيا فبل شيء عميظ ألف هللا 
 َعْشيَسا َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َبَعَث ُمَعاًذا ِإَلى اْلَيَسِغ َفَقاَؿ: 

 )) اتقػا دعػة السطمـػ ولػ كاف كافخًا فإنََّيا َلْيَذ َبْيَشَيا َوَبيَغ هللِا ِحَجاٌب ((

 هللا بغ عباس [ ] متفق عميو عغ عبج

خ بسؤمغ، يكػف  وأكثخ إنداف يشتقع هللا لو الزعيف، ليذ لو أحج وضمستو، إنداف ضعيف، أحيانًا اإلنداف يذيِّ
السؤمغ ليذ لو سشج، ىشاؾ أشخاص إذا شيخت بيع فمغ تشاـ في البيت مداًء، أما ىشاؾ مؤمغ ضعيف ليذ لو 

خ فيو، فاهلل عدَّ وجل يش تقع أشج االنتقاـ، فعشجما يحاوؿ اإلنداف أف يػقع الزخر سشج، مدتزعف، وىػ يذيِّ
بدوجتو مغ أجل أف تدامحو بسا ليا عشجه، فاهلل عدَّ وجل يشتقع مشو أشج االنتقاـ، لكغ ىحه الجعػػ ال تدسح إال 
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ذصب في حالتيغ، إذا كاف مع الدوجة بيشة، أو اعتخؼ الدوج بحلظ، أما إذا لع يكغ معيا بيشة والدوج لع يعتخؼ، ت
 دعػاىا بالقزاء، شبعًا اإليحاء الحؼ يجيد لمدوجة أف تصالب بالفخاؽ مسا ال يحتسل وال يصاؽ. 

 ػ إذا حسل الدوج زوجتو عمى عالقة محخمة في الذخع : 4

بالسشاسبة وإف كاف الكبلـ سابقًا ألوانو، إذا أراد الدوج مغ زوجتو عسبًل ال يخضي هللا أؼ في عبلقتو معيا، إذا 
مى عبلقٍة محخمٍة في الذخع ليا الحق أف تصالب بالتفخيق بيشيا وبيشو، لكغ دائسًا القزاء يمجأ إلى تحكيع حسميا ع

 رجميغ مغ أىمو وأىميا، أؼ مغ أىل السخوءة والذخؼ والػاجية والخجاحة والحكسة فمعميسا يرمحاف ما فدج بيشيسا. 

 ػ غيبة الدوج : 5

 .اآلف التصميق لغيبة الدوج 

شبعًا عشجنا غياب قريخ، وغياب شػيل، وغياب 
معخوؼ، وغياب غيخ معخوؼ، لػ فخضشا إندانًا 
غاب لصمب العمع ىحا العحر مقبػؿ، أو غاب لسسارسة 
تجارة في بمٍج آخخ عحر مقبػؿ، غاب لكػنو مػضفًا 
خارج بمجتو عحر مقبػؿ، أو غاب لكػنو مجشجًا ممتحقًا 

أعحار مقبػلة بقصعة خارج بمجه عحر مقبػؿ، ىحه 
لمدوج، فالدوجة ليذ ليا الحق أف تصمب التفخيق في 
ىحه الغيابات، أما غاب إلى مكاف ال تعخفو وال يػجج 
سبب ضاىخ وال أعمسيا أيغ ىػ، فيحا الغياب الحؼ يجيد لمدوجة أف تصالب بالتفخيق، العمساء اختمفػا في الفتخة 

ذخ سشػات، ولع يفكخوا في التفخيق، وىشاؾ زوجات لدشة التي تكفي، وهللا ىشاؾ زوجات زوجيع غائب عشيع ع
واحجة تصمب التفخيق، العمساء قالػا: ليا الحق بعج ستة أشيخ، أو بعج عاـ، أو بعج ثبلثة أعػاـ، لكغ اإلحداف 

 شيء، والعجؿ شيء: 

ْحَداِف﴾  َ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِؿ َواإلِْ  ﴿ ِإفَّ َّللَّ
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 [ 93] سػرة الشحل: 

 ما اإلحداف فصػعي، األسيخ شبعًا، األسيخ أو السحبػس نفذ الذيء. العجؿ قدخؼ، أ

 الخمع :

خ ليا مدكشًا شخعيًا، وأنفق  اآلف الخمع، وممخز الخمع بديط، ىػ أف ىحه الدوجة لع تحب ىحا الدوج، الدوج يدَّ
عمييا، وكل شيء تاـ، إال أف الدوجة لع تحبو، فميا الحق أف تصالب القاضي أف يخمعيا مشو، لكغ مقابل أف 

 قػؿ الشبي: تدامحو بكل شيٍء كتبو ليا أو أعصاىا إياه، ىحا الحؼ أخح مغ 

 ))اقبل الحجيقة وشمقيا تصميقة ((

 ] الشدائي عغ ابغ عباس [

ىحا ىػ الخمع، الخمع مغ شخؼ الدوجة، والتفخيق مغ شخؼ القاضي، والصبلؽ مغ شخؼ الدوج، شبلٌؽ وتفخيٌق 
ف تصالبو وخمٌع، لكغ بالسشاسبة يػجج عشجنا بالخمع مذكمة أف أكثخ األزواج يحاوؿ أف يػقع الزخر بدوجتو إلى أ

بالخمع، ىحا عجواف، وىحا ضمع ييتد لو عخش الخحسغ، أما أنت لع تؤذىا، ليا ابغ عع شسعانة فيو فخضًا وقج 
وعجىا أف يتدوجيا، وأىميا زوجػىا مغ ىحا الذاب بالزغط، فجمدت معو وىي متألسة، فسادامت غيخ راغبة بو، 

، أؼ أنا إذا عذت عشج ىحا الدوج أكفخ، ولغ أتحسمو، قاؿ قالت لو: " يا رسػؿ هللا إني أكخه الكفخ بعج اإليساف "
 ليا: لػ تخاجعيو؟ قالت لو: أتأمخني ؟ قاؿ: ال، قاؿ: إنسا أنا شفيع.

فسّخ بالديخة الشبػية مػاقف مساثمة، عمى كل الخمع أحكامو بديصة، أف الدوجة لدبٍب أو آلخخ لع تخض بيحا 
والعقج شخعي، والسدكغ شخعي، وأنفق عمييا، لكشيا كخىتو، فإذا  الدوج، والدوج ليذ لو ذنب، وىػ زوج مقبػؿ،

كخىتو قمشا لو: شمقيا وأعصيا الستأخخ نكػف قج ضمسشاه، أصبح ىشاؾ ضمع لمدوج، لكغ حيشسا يصالب الدوج الحؼ 
ػلو ُشػلب أف تختمع مشو زوجتو، أف تعصيو أكثخ مسا أعصاىا قاؿ: ىحا مشيي عشو في الذخع، صار ىحا ابتداز، كق
لدوجتو: أشمقظ لكغ أريج مئتي ألف، وكل متأخخىا مئة ألف ، أصبح السػضػع فخوغًا، إذا شالب الدوج بأكثخ مسا 

 دفع لمدوجة ىحا أصبح ضمسًا كبيخًا، شبعًا بعس عمساء قالػا: يجػز عمى أساس أف اآلية الكخيسة: 
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 ﴿َفاَل ُجَشاَح َعَمْيِيَسا ِفيَسا اْفَتَجْت ِبِو﴾ 

 [ 119البقخة: ] سػرة 

إذا كانت ميدػرة ججًا، لكغ العمساء بعزيع يخػ أنو ال يجػز لمدوج أف يأخح مشيا أكثخ مسا أخحت مشو، فاألكسل 
 أف يكػف ىشاؾ سقف، وسقف السصالبة بسا أعصاىا ال بأكثخ مسا أعصاىا. 

قاؿ لو: زوجتظ، قالػا:  مخة قاؿ لي أخ: جاء شاب ليخصب ابشتو، فقالػا: اقخؤوا الفاتحة، ضع يجؾ بيج عسظ،
أحزخنا رجبًل آخخ أيزًا، التسثيمية مييئة ومختبة، قاؿ لي: رأيت نفدي زوجت ابشتي مغ أوؿ جمدة، ولع أعخؼ 
ما ىي القرة، ثع قاؿ لي: لع يعجبشي ىحا كمو، قمت لو: ماذا تقػؿ لع تعجبظ؟ أصبحت زوجتو، أصبح ىشاؾ 

 إيجاب وقبػؿ، انتبيػا أييا األخػاف. 

 اإليجاب و القبػؿ :

سػؼ أقػؿ لكع قرة وقعت في الذاـ، ىحه القرة يجب أف يكػف اإلنداف مشتبيًا ويقطًا، عجة أشخاص يجمدػف 
في محصة وقػد بالذاـ باألزبكية، بعج العرخ يذخبػف الشخجيمة ، وىع يتدمػف ويتكمسػف ويتشادمػف، فقاؿ أحجىع 

أبيعيا، قاؿ لو: بكع؟ قاؿ لو: بدتسئة ألف، قاؿ لو: اشتخيت، وانتيت لراحب الكازية: تبيع ىحه الكازية؟ قاؿ لو: 
الجمدة ولع يصمع مشيا شيء، وال أحج جاد بكبلمو، وال البائع بائع، وال الذارؼ شارؼ، وضحكػا وانبدصػا وذىبػا، 

 ، فقاؿ: حجثشي بيحه القرة محامي وقج مزى عمييا اثشتا عذخة سشة، سسعيا محامي فقاؿ لو: ىحه الكازية لظ

كيف لي؟ قاؿ لو: ألع يقل لظ بعت، قاؿ لو: بمى، قاؿ لو: إذًا الكازية لظ، أقامػا دعػة، وىشاؾ شيػد، ألع يقل 
لظ: تذتخؼ؟ قاؿ لو: نعع، ألع تقل لو: بعت؟ قاؿ لو: نعع، لكغ لع يجفع لي ثسغ الكازية، فقاؿ لو القاضي ثسغ 

ج إلى قصار جمذ، فػجج محمو مذغػاًل بسحفطة كبيخة وأمامو الكازية في ذمتو وأنت لع تصالبو بو. إنداف صع
شخز قاؿ لو: ىبل أخحت ىحه السحفطة؟ قاؿ لو: لغ آخحىا، فدألو: لساذا؟ تبلسشػا وتذاددوا اشتكػا، صفخ 
 شخشي القصار، وقف القصار لساذا ال تخيج أف تأخحىا؟ قاؿ لو: ألنيا ليدت لي، قاؿ لو لسغ؟ قاؿ: ليحا، قاؿ لو:
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ذا لع تأخحىا؟ قاؿ: لع يقل لي أف آخحىا، ىحه القرة يا أخػاف واقعية، كازية أصبح ثسشيا اثشي عذخ مميػف لسا
ضاعت عميو بدتسئة ألف، ألنو قاؿ لو: بعت، فانتبو بعت أؼ بعت، الذخع ال يحتاج إلى ورؽ، فقط يحتاج 

وقالػا: زوج زوج، ضع يجؾ بيج عسظ الذخع إلى إيجاب وقبػؿ في حاالت البيع والدواج، قاؿ لي: دخمػا عميو 
زوجتظ، قاؿ: أنا قبمت وعمى ميخ، اقخؤوا الفاتحة، أصبحت زوجتو فأيغ تديخ؟!! اآلف تصمب السخالعة، مثمسا 

 زوج تصمب اآلف الخمع. 

فيا أخػاف دققػا في مػضػع اإليجاب والقبػؿ، مسكغ إذا أنت قمت: أنا بعت تخدخ البيت بخبع ثسشو، أخي أنا لع 
س، ال تقبس، دفع الثسغ شيء آخخ غيخ البيع، البيع إيجاب وقبػؿ، ودفع الثسغ لو شيء آخخ، فكازية بيعت أقب

بدتسئة ألف أصبح ثسشيا اثشي عذخ مميػنًا، شبعًا السحامي تسكغ أف يدتجعي الذخز ويحمف يسيشًا، أتى 
لكشو لع يجفع ثسشيا، أنت لع  بذيػد، وماداـ ىشاؾ إيجاب وقبػؿ وىشاؾ شيػد انتيى وأصبحت الكازية ممكو،

تصالبو، لػ شالبشي أعصيو لكغ ىػ لع يصالبشي فجداه هللا الخيخ، ومػضػع الحياء ىحا مػضػع ثاف، ما أخح بالحياء 
فيػ حخاـ، لكغ إذا إنداف قاؿ: بعت أؼ باع، زوجت أؼ زوَّج، ىحا ىػ الذخع، يجب أف تحتاط قبل أف تقػؿ: نعع 

 أو تدوجت، ىشاؾ مدؤولية، فالخمع ىكحا. أو بعت أو وافقت أو زوجت 

عمى كل أرجػ هللا جلَّ جبللو أال نحتاج جسيعًا ال إلى خمع، وال إلى تفخيق، وال إلى شبلؽ، السؤمغ حيشسا اختار 
زوجتو مؤمشًة صالحًة أغمب الطغ أنيا تعير معو، أغمب الطغ أنيا تخعى حقو، أغمب الطغ أنيا وفيٌة لو، ىػ 

 إذًا بقمبو رحسة، وبقمبو إنراؼ، و بقمبو عصف، القمب القاسي بعيج عغ هللا عدَّ وجل.  حيشسا كاف مؤمشاً 

 الصالؽ إيقاع لألذى و إتالؼ لمساؿ :

ىشاؾ شيء آخخ نادر الحجوث، وىشاؾ حاالت نادرة ججًا ال تقع بالسئة ألف، حالة واحجة ىحه حيشسا تقع ندأؿ 
جييات الجيشية العامة، أف اإلنداف عميو أف يحفع ىحه الشعسة التي عشيا، لكغ أردت مغ ىحه الجروس الثبلث التػ 

أكخمو هللا بيا، يا أخػاف الدوجة نعسة، ويا أيتيا األخػات السؤمشات الدوج أيزًا نعسة، فالتي تدارع وتقػؿ لو: 
و األسباب ىحا كفخ شمقشي، ىحه امخأٌة ال تخوح رائحة الجشة ألنيا كفخت ىحه الشعسة، والدوج الحؼ يصمق امخأتو ألتف

 بشعسة الدوجة، ألنيا نعسة. 
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أواًل: الصبلؽ مغ قبل الدوج أو السخالعة مغ قبل الدوجة عسمية إيقاع األذػ بالصخؼ اآلخخ، أليذ كحلظ؟ وإيقاع 
األذػ حخاـ، ثانيًا: إتبلؼ لمساؿ، اإلنداف بعجما تدوج ودفع ميخًا ودفع ىجايا خبلؿ سشتيغ أو ثبلث وتكمف، كل 

لسبالغ التي دفعت أصبحت ميجورة بالصبلؽ، فالصبلؽ إيقاع أذػ وإىجار لمساؿ، واألىع مغ ىحا وذاؾ كفٌخ ىحه ا
بشعسة الدوجة، والسخالعة أيزًا إيقاع األذػ بالدوج، قبل أف تقػلي: وافقت، ادرسي األمخ، أما بعجما وافقت 

رغ الربخ، تقػؿ: ال أريجؾ وال أحبظ، والخجل ىيأ نفدو وجيد البيت واشتخػ وتكمف ويشتطخ ىحه الداعة بفا
شمقشي وأنت مدامح بكل شيء، فالدخعة بتصميق الدوجة كفٌخ بشعسة الدوجة، والدخعة بسخالعة الدوج أيزًا كفٌخ 

 بشعسة الدوج، فإذا إنداف أكخمو هللا بدوجة تحرشو، وتخعى حقػقو، وتعخؼ قيستو، ىحه ليحافع عمييا. 

 ليذ الحكخ كاألنثى :

 الشقصة الجقيقة أنو ال يػجج إندانة كاممة، وال يػجج زوج كامل: 

لشَِّداِء َفِإفَّ اْلَسْخَأَة )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المَّيع َعْشيع َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع: اْسَتْػُصػا ِبا
َمِع َأْعالُه َفِإْف َذَىْبَت ُتِقيُسُو َكَدْخَتُو َوِإْف َتَخْكَتُو َلْع َيَدْؿ َأْعَػَج َفاْسَتْػُصػا ُخِمَقْت ِمْغ ِضَمٍع َوِإفَّ َأْعَػَج شَ  ْيٍء ِفي الزِّ

 ِبالشَِّداِء ((

 ] البخارؼ عغ أبي ىخيخة[

لكغ بعس األذكياء فدخوا ىحا الحجيث تفديخًا رائعًا، 
قاؿ: الزمع ىحا لػ كاف مدتقيسًا كاف يخخج مغ 
البصغ مغ األماـ، يربح مثل الذػكة، أما جسالو 
فيسكغ بأنو معػج، ماشي مع البصغ، اآلف عطاـ 
الرجر كميا معػجة، ولػال أنيا معػجة لسا احتسمتيا 

كميا معػجة، أساسًا، سخ نجاح األضبلع أنيا 
فاالعػجاج كساٌؿ فييا، االعػجاج كساٌؿ في الزمع، 
لػ كاف غيخ معػج ال يخضيظ، إذا إنداف أريج امخأة 

ليا عقٌل راجح لكشيا مقرخة في حقو، فيل ييسظ أف تدسع مشيا محاضخة بالفمدفة وال يػجج شبخ مثبًل؟ ماذا تخيج 
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جمة البيت، والعشاية باألوالد، لػ ىي ليا عقل راجح مثل مغ ىحه السحاضخة؟ هللا عدَّ وجل أعصاىا إمكانيات خ
عقل الخجل، ال تقبل أف تربح زوجة لظ مغ األصل، لكغ ىي عشجىا عاشفة راجحة، ىي تخجح عميو في 

 عاشفتيا وفي أحاسيديا، ويخجح عمييا في إدراكو. 

تاف فخأػ حرانًا معرػب العيشيغ، يحكخ أنو كاف ىشاؾ ممظ شجيج الحكاء، قاـ بجػلة ليتفقج رعيتو، فجخل إلى بد
فمع يفيع لساذا، وكاف بعشقو جمجل أؼ جخس، وكاف الحراف يجور ليخخج الساء مغ البئخ، وىحه معخوفة، فيحا 
السمظ فكخ فقاؿ لراحب الحراف: لساذا عربت عيشيو ؟ قاؿ لو: لئبل يراب بالجوار، إذًا لساذا وضعت ىحا 

قف أعخؼ ذلظ، السمظ وقف وقاؿ لو: فإذا وقف وىد رأسو ؟ فأجابو الفبلح الجمجل في رأسو؟ قاؿ لو: حتى إذا و 
 إجابة ذكية ججًا: وىل لو عقٌل كعقمظ ؟

أحيانًا تشذأ السذكمة بالبيت تخيج أف يكػف عقل زوجتظ كعقمظ، ال ىي ليذ عقميا كعقمظ، فيحه ليا عالع آخخ، 
هلل قج جيدىا تجييدًا آخخ، جيدىا هللا تجييدًا انفعاليًا، وشالسا تخيج أف يكػف تفكيخىا كتفكيخؾ فمغ تشجح معيا، فا

تجييدًا عاشفيًا، تجييدًا رقيقًا، وأنت أعصاؾ رجاحة عقل، وأعصاؾ قمبًا متساسكًا، وأعصاؾ نطخة بعيجة، فانطخ لسا 
 ربشا قاؿ: 

 َواأْلُْنَثى ﴾ ﴿ َوالمَّْيِل ِإَذا َيْغَذى * َوالشََّياِر ِإَذا َتَجمَّى * َوَما َخَمَق الحََّكخَ 

 [3-2] سػرة الميل : 

فسا عبلقة الحكخ واألنثى بالميل إذا تجمى؟ قاؿ: كيف أف الميل لمدكغ، ال تختاح إال بالميل، لساذا جعمو هللا سكشًا 
وجعمشا الشـػ لباسًا؟ وكيف الشيار لكدب الساؿ؟ فالشيار والميل متشاقزاف لكشيسا متكامبلف؟ وقج تجج الخجل لو 

 تمف عغ السخأة، والجليل قاؿ تعالى: خرائز تخ

 ﴿ َوَلْيَذ الحََّكُخ َكاأْلُْنَثى﴾ 

 [ 36] سػرة آؿ عسخاف: 

فقج درسشا في الجامعة كتابًا ألشيخ عالع نفذ شفػلة اسسو " بياجيو" ىحا الكتاب يجرَّس في معطع جامعات العالع، 
 ى. والكتاب ثسانسئة صفحة ممخرو في ىحه اآلية: وليذ الحكخ كاألنث
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القجرات الخاصة عشج األناث، والقجرات الخاصة عشج الحكػر، الحاكخة، والسحاكسة، والقجرة الخياضية، والقجرة 
المغػية، والقجرة التشطيسية، والقجرة اإلدارية، كّميا عبارة عغ إحراءات دقيقة ججًا تشتيي بسمخز أف الحكخ ليذ 

كسا أف الميل لمدكغ، والشيار لكدب الساؿ، كحلظ الدوجة  كاألنثى، إذًا يجب أف نعمع أف الدوجة ليا خرائز،
 والدوج لػ اختمفا في الرفات لكشيسا متكامبلف كالميل والشيار.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : الخمع (5-5)الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سّيجنا دمحم الرادؽ الػاعج األميغ، الميّع ال عمع لشا إال ما عمَّستشا 
ّق حًقا وارزقشا اتِّباعو ، إنَّظ أنت العميع الحكيع ، الميّع عمِّسشا ما يشفعشا ، واْنفعشا بسا عمَّستشا وِزدنا عمًسا ، وأِرنا الح

 وأِرنا الباشل باشبًل وارزقشا اْجِتشابو ، واْجعمشا ِمسَّغ يدتسعػف الَقْػؿ فيتَِّبعػف أْحَدَشُو ، وأْدِخمشا ِبَخحسِتَظ في عبادؾ
 الرالحيغ . 

 أمخاض اإلنداف متأتية مغ بعجه عغ هللا عد وجل :

أييا األخػة السؤمشػف ، رّبشا سبحانو وتعالى في سػرة البقخة يخاشب سّيجنا آدـ عميو وعمى نبّيشا أفزل الربلة 
 والدبلـ ، قاؿ تعالى : 

 ْع َيْحَدُنػَف ﴾ ىُ ﴿ ُقْمَشا اْىِبُصػا ِمْشَيا َجِسيًعا َفِإمَّا َيْأِتَيشَُّكْع ِمشِّي ُىًجى َفَسْغ َتِبَع ُىَجاَي َفاَل َخْػٌؼ َعَمْيِيْع َوالَ 

 [ 38] سػرة البقخة : 

عشجنا ُىَجػ بالدواج ، فسغ شبَّق شخع هللا بالدواج ال 
خػٌؼ عميو وال ىػ يحدف ، والعمساء فّخقػا بيغ الخػؼ 
والحدف ، الخػؼ مّسا سيكػف والحدف عّسا مزى ، 
فمػ جاء ممظ السػت ال يخاؼ مّسا بعج السػت ، وال 

ل في الجنيا حالٌة أرقى يحدف عمى تخؾ الجنيا ، وى
وأشخؼ وأبعث عمى الصسأنيشة مغ أف تػاجَو شيئًا ال 
تخاؼ مّسا سيميو ؟ وال تخاؼ مّسا كاف ؟ فيحه الحالة 
الشفدّية تغّصي ما كاف وما سيكػف ، أحياًنا اإلنداف 

ال يحدف عمى ما يخاؼ مّسا سيكػف يكاد قمبُو يشخمع ، أو يحدف عمى ما كاف ، فإذا عخؼ اإلنداف هللا عد وجل 
فاتو مغ الجنيا ، وال ييمع لسا سُيريُبو في السدتقبل ، ألّف هللا عد وجل َشسأنُو ، فيحه األبحاث الفقيّية في 
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الدواج، والصبلؽ ، والسخالعة ، و أبحاث البيػع ، والعبلقات الذخرّية ، وعبلقات اإلنداف مع هللا عد وجل ، 
ة تعّخض عبلقاتو مع جيخانو وزوجتو وأوالده ،  ٍة في سبلمة ، فإذا خخج عغ ىحه الدكَّ كأّنو قصار ماٍش عمى ِسكَّ

ا ،  ىحا القصار لمتََّجْىُػر ، تساًما حيشسا يخخج اإلنداف عغ خّط هللا عد وجل يتَجْىَػر ، فاألمخاض الشفدّية كثيخة ججِّ
يغ ديغ الفصخة أحيانً  ا تسذي بالديارة عمى الّدفت ، ما ىي األمخاض ؟ ىي شعػر باالختبلؿ الجاخمي ، ىحا الجِّ

تقػؿ : ىحه الديارة مرشػعة ليحا الصخيق ، وىحا الصخيق ليحه الديارة ، أما إف مَذيت بيا في شخيق وِعخة فتذعخ 
 أّف الػضع غيخ شبيعي فيحه الصخؽ ليَدت ليحه الديارة . 

َسظ بالساء مكانو الصبيعي ، لسَّا اإلنداف يعخؼ هللا عد وجل تدتقّخ  الباخخة بالبحخ ىحا مكانيا الصبيعي ، الدَّ
 نفدُو، رّبشا عد وجل في آيات كثيخة قاؿ: 

يِغ َحِشيفًا ِفْصَخَة َّللَِّ الَِّتي َفَصَخ الشَّاَس َعَمْيَيا اَل َتْبِجيَل ِلَخْمقِ  ُع َوَلِكغَّ َأْكَثَخ الشَّاِس  ﴿َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ يُغ اْلَقيِّ َّللَِّ َذِلَظ الجِّ
 اَل َيْعَمُسػَف ﴾

 :  [33]سػرة الخـو

يغ ِبَتذخيعاتو ، وعبلقاتو العاّمة والخاّصة ، العبادات والسعامبلت ، كّل ىحه العبلقات تشصبق اْنِصباًقا  أؼ ىحا الجِّ
يغ ُيديل ىحا اليَمع ، قاؿ تعالى: تامِّا عمى فصخة اإلنداف ، فاإلنداف دائًسا ي  حّذ أنَّو مخمػؽ بيمع شجيج ، الجِّ

ُو اْلَخْيُخ َمُشػعًا * ِإالَّ اْلُسَرمِّ  خُّ َجُدوعًا * َوِإَذا َمدَّ ُو الذَّ ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا * ِإَذا َمدَّ  يَغ ﴾﴿ ِإفَّ اإلِْ

 [11-29] سػرة السعارج: 

 ذىب اليَمع ، وذىب الحَدج: 

ببممظ ال  سمػؾ إذا وىب ال تدألغَّ عغ الدَّ
 هللا يػعصي مغ يذاء فِكْف عمى حّج األدب

*** 
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أكثخ أمخاض اإلنداف ُمتأتَِّية مغ بعجه عغ هللا ، سأقػؿ كمسة اآلف : اإلنداف لػ ُجِسَعت لو الجنيا مغ أشخافيا ، لػ 
ىا إلى مباىجيا إلى العْسخ الصػيل إ لى الدواج الشاجح وكاف بعيًجا عغ هللا عد جسع ماليا إلى سمصانيا إلى مبلذِّ

وجل فيػ أشقى الشاس ، وإف وجْجتع في عبلقاتكع ، وفي خبخاتكع ، وفي معارفكع ، أو مغ يمػذ بكع إندانًا بعيجًا 
يغ يكػف باشبًل ، قاؿ تعالى:   عغ هللا تعالى وسعيجًا فيحا الجِّ

 َضْشكًا َوَنْحُذُخُه َيْػـَ اْلِقَياَمِة َأْعَسى ﴾ ﴿َوَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِإفَّ َلُو َمِعيَذةً 

 [214] سػرة شو: 

ؿ ، فإذا وقع  قانػف ؛ َمْغ اسع شخط جاـز ، تعخيف الّذخط في الّمغة : حَجثاف ال يقع الثاني إال بػقػع األوَّ
وىي مذتعمة تحتخؽ يجؾ، اإلعخاض فجداء الذخط َحتسيَّة وقػع الجػاب بالسئة مئة ، كأف تقػؿ : إذا لَسْدت السجفأة 

 احتخاؽ اليج شيٌء الِزـ ؛ أْؼ َحْتسي ، قاؿ تعالى: 

 ﴿َوَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِإفَّ َلُو َمِعيَذًة َضْشكًا َوَنْحُذُخُه َيْػـَ اْلِقَياَمِة َأْعَسى ﴾

 [214] سػرة شو: 

 كّل األبحاث الفقيّية اليجؼ مشيا اإلنداف يدمظ شخيق اإليساف . 

 الخمع :

ثشا عغ الخمع ، أو السخالعة ، كسا أفَّ الَدْوج هللا سبحانو وتعالى أعصاه الصَّبلؽ ، ىػ  نحغ في دروس سابقة تحجَّ
ْوج ألسباب قاىخة أف يدتخجـ حقَّو فإما العبلقة الدوجّية وىي الصبلؽ ، ولكغ الحؼ  الحؼ عقج الدواج ، يدتصيع الدَّ

تشذأ حقػؽ واجبة ؛ السيخ ، وكحلظ الدوجة ، كأفَّ رّبشا عد وجل جعل الصبلؽ يدتخجـ ىحا الحّق لمصََّخؼ اآلخخ 
والسخالعة صّساـ أماف في ىحا الػعاء البخارؼ ، ففي الػعاء البخارؼ ماداـ محكع اإلغبلؽ ىشاؾ مشصقة يزعػف 

تحوب ىحه  ليا قصعة ببلستيظ ، فإذا كاف اإلحكاـ شجيجًا والزغط صعج وكاف ىشاؾ احتساؿ النفجار الػعاء
القصعة وتفتح البخار ، ويتبلفى االنفجار تساًما ، في الدواج ىشاؾ صسَّاـ لدبلمة ىحا الدواج ، فإذا كانت العبلقة 
وج إذا  وج ، وتأتي السخالعة مغ شخؼ الدوجة ، ولكّغ الدَّ خ يأتي الصبلؽ مغ شخؼ الدَّ وجيغ ِبَذكل متفجِّ بيغ الدَّ

ـ ليا .شمَّق عميو السيخ ، أما الدوجة ف  تصمب السخالعة فعمييا أف تفتجؼ نفديا بسا قجَّ
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الخْمُع كسا سبق إزالة ُمْمظ الشِّكاح في مقابل الساؿ ، فالِعَػض جدٌء أساسي في مفيـػ الخْمع ، أؼ ال يػجج خْمع مغ 
ْوج تكّمف ودفع ، دفع خسديغ ألًفا ، وكتب عميو خسديغ ألًفا ، وأّسذ البيت  وفخش ، دوف ِعَػض ، ألّف الدَّ

ووضع كّل شيء جسَّعو بيحا الدواج لَيْدتقّخ ، ليجج شبخة مصبػخة عشج الخجػع ، وليجج امخأة تشتطخُه ، لُيْحِرغ 
نفدُو ، فإذا لع تخغب بو السخأة وجب عمييا أف تجفَع لو كّل التكاليف ، ال خْمَع ببل ِعَػض ، فيحا جدء أساسي في 

 يتحّقق الخمع ، وىػ باشل .  مفيـػ الخمع فإذا لع يتحّقق الِعَػض لع

 الفْخؽ بيغ الشِّكاح الفاسج والشِّكاح الباشل :

نحغ تكمسشا سابًقا عغ الفْخؽ بيغ الشِّكاح الفاسج والشِّكاح الباشل ، الشِّكاح الفاسج ُيرحَّح ، أما الشِّكاح الباشل فبل 
خمع باشل وال يدسَّى ذلظ خمًعا ، خالْعتظ ُيرّحح ، فإذا قاؿ الدوج لدوجتو : خالْعتظ وسكت لع يكغ ذلظ خمًعا ، 
ؼ إلّي ما أعصيتظ إّياه!! ىشا الخْمع صحيح .   عمى ماذا ؟ عمى أف تخدِّ

ثّع إنَّو إف نػػ الصبلؽ كاف شبلًقا رجعيِّا ، بالسشاسبة إذا اإلنداف استخجـ ألفاظ الصبلؽ لْيَدت الشيَّة شخًشا في 
خ عبارات الصبلؽ فعشجئٍح ُتذتخط الشّية ، إذا اإلنداف قاؿ : وىبتظ ىحا الصبلؽ ، أما إذا استخجـ عبارات أخخػ غي

الكتاب بسئة ليخة ، ما داـ قاؿ : بسئة ليخة فيػ يشػؼ البيع فيحا عقج بيع ، أما إذا قاؿ : بعتظ ىحا الكتاب ببل 
ساسي ، أما إذا لع يغيِّخ ثسغ، ىػ قاؿ : ببل ثسغ فيػ يعشي ىجّية ، فاإلنداف عشجمَّا يغّيخ األلفاظ الشّية شخط أ

األلفاظ مغ دوف نّية ، إذا قاؿ آلخخ ِبعِغ ىحا القمع ؟ فقاؿ: بعتكو ِبَميخة ! اْنِػ ما شئت ، أما إذا قمت لو : َىبشي 
 وخح ليخة فكأّنظ تخيج البيع . 

و خسدػف ليخة ! أحياًنا تجخل إلى مكتبة عشج بائع ، تقػؿ لو: كع ثسغ السرحف ؟ يقػؿ لظ: أعػذ باهلل ، ىحا وىب
فقط خسدػف !! أنا الحؼ أراه األمػر بسقاصجىا ، أنت تجفع ثسشو فبل تقل لو بيعو بخسديغ ، قل: وىبو عمى 

 خسديغ ليخة ، مغ أجل الذخع ، ألف األلفاظ ىحه شيء غيخ شبيعي . 

ظ ونػػ الصبلؽ ، ىحا إًذا : فإذا قاؿ الدوج لدوجتو : خالْعتظ وسكت ، لع يكغ ذلظ خمًعا ، أما إذا قاؿ: خالعت
أصبح شبلًقا وليذ مخالعة ، وكاف شبلًقا رجعيِّا ، كسا تحّجثشا مغ قبل عغ الصبلؽ الخجعي ، وإف لع يشػ شيًئا لع 
يقع شيء ، إذا قاؿ: خالعتظ وسكت ، وما نػػ الصبلؽ ىحا كبلـ ال معشى لو ال يقع شيًئا إشبلًقا ، ألنَّو مغ ألفاظ 

 نّية .الكشاية التي تفتقخ إلى 
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الذافعّية قالػا : ال فْخؽ في جػاز الخمع بيغ أف يخالع عمى الرجاؽ أو عمى بعزو أو عمى ماؿ آخخ سػاء أكاف 
ْيغ والسشفعة ، رّبشا عد وجل أشمق ، والسصمق عمى إشبلقو رّبشا  أقّل مغ الرجاؽ أو أكثخ ، وال فخؽ بيغ الَعيغ والجَّ

 ػؿ تعالى: عد وجل بالسخالعة ، وفي آية السخالعة يق

 ﴿َفِإْف ِخْفُتْع َأالَّ ُيِقيَسا ُحُجوَد َّللَِّ َفاَل ُجَشاَح َعَمْيِيَسا ِفيَسا اْفَتَجْت ِبِو﴾

 [119] سػرة البقخة: 

ـ ليا السيخ مثبًل أساور بأربعيغ ألفًا ، وىي معيا نقجؼ،  باآلية ال يػجج تخريز أفَّ السيخ بالحات ماؿ آخخ ، قجَّ
ليخة سػرية ، ىحا مسكغ ، اْفَتَجت بو فكسا يقػؿ الذافعّية : ال فخؽ في جػاز الخمع بيغ أف  فجفعت لو ثبلثػف ألف

يخالع عمى الرجاؽ نفدو ؛ دفع ليا أربعيغ ألفًا بذكل أساور ذىبّية ، مسكغ أف تعصيو األساور نفديا أو عمى 
: خح الجكاف وخّمرشي ، سػاء  بعزو خسدة أساِور مغ سّتة ، ثبلثة مغ سّتة ، أو عمى ماؿ آخخ كأف تقػؿ لو

ْيغ والسشفعة ، وضعت لو سشجًا ، تأخح أجخة بيت بعج سشة  أكاف أقّل مغ الرجاؽ أو أكثخ ، وال فخؽ بيغ الَعيغ والجَّ
 ثبلثة آالؼ ىحا مسكغ َديغ ، أو مشفعة مغ دوف مقابل ، أو َعيغ كأف تقّجـ لو قصعة ذىبّية أو سيارة . 

أّنو كّل ما جاز أف يكػف صجاًقا جاز أف يكػف ِعَػًضا ، كّل شيء يسكغ  -زبصو أؼ الذيء الحؼ ي -وضابصو 
أف يكػف صجاًقا يسكغ أف يكػف عػًضا ، الرحابة عمى درع ، أو عمى تحفيع القخآف ، أو عمى إسػارة مغ ذىب، 
ف يكػف أو قصعة مغ فزة ، أو عمى عيغ ، أو عمى جسل ، أو زيتػف ، كّل ما جاز أف يكػف صجاًقا جاز أ

 عػًضا في الخمع ِلُعسـػ قػلو تعالى: 

 ﴿َفِإْف ِخْفُتْع َأالَّ ُيِقيَسا ُحُجوَد َّللَِّ َفاَل ُجَشاَح َعَمْيِيَسا ِفيَسا اْفَتَجْت ِبِو﴾

 [119] سػرة البقخة: 

 ىحا الذيء العاـ في مػضػع الخمع . 
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 جػاز أف تجفع الدوجة لمدوج أكثخ مسا أخحت :

لكّغ جسيػر الفقياء ذىبػا إلى أّنو يجػز أف يأخح الدوج مغ الدوجة زيادة عمى ما أخحت مشو ، السيخ خسدػف 
 ألًفا قالْت لو : ُخْح ستِّيغ ألًفا وخمِّْرشي ، فجسيػر الفقياء قالػا : يجػز لقػؿ هللا تعالى: 

 ﴿ َفاَل ُجَشاَح َعَمْيِيَسا ِفيَسا اْفَتَجْت ِبِو﴾

 [119: ] سػرة البقخة

لكّغ بعزيع قاؿ : ال يجػز ، أؼ عشجنا شخز الِعَػض ىػ السيخ ، لساذا ؟ ىل ىحه تجارة ؟ تدوَّج ثّع أصبح 
 يقدػ عمييا ، حتى عاَفت السيخ ، وأصبح الدواج تجارة . 

روػ البييقي عغ أبي سعيج الخجرؼ أنو قاؿ: " كانت أختي تحت رجل مغ األنرار فارتفعا إلى رسػؿ هللا صمى 
فخدَّت عميو حجيقتو وزادتو "  -معشاىا متأّلسة كثيًخا  -هللا عميو وسّمع ، فقاؿ: أتخّديغ حجيقتو ؟ قالت : وأزيج عمييا 

أكثخ مسا أخحت ورأػ بعس العمساء أّنو ال يجػز لمدوج أف يأخح  ومغ ىشا أخح العمساء أنَّو يجػز أف تجفع الدوجة
مشيا أكثخ مسا أخحت مشو ، لسا رواه الجارقصشي بإسشاد صحيح أّف أبا الدبيخ قاؿ : " إّنو كاف أصجقيا حجيقًة فقاؿ 

شبي عميو الربلة الشبي عميو الربلة والدبلـ : أتخّديغ عميو حجيقتو التي أعصاؾ ؟ قالت : نعع ، وزيادة ، فقاؿ ال
والدبلـ: أما الديادة فبل ! ولكغ حجيقتو " عشجنا روايتاف لحجيث واحج ، رواية فييا زيادة ورواية مغ غيخ الديادة ، 
بعس العمساء أخح الديادة ، وبعزيع اآلخخ أكتفي بعجميا ، واختبلؼ الفقياء رحسة واسعة ، واتفاقيع حّجة 

الفقياء الكبار تػسعة عمى الشاس ، مسكغ لػاحجة أف تكػف متأّلسة كثيًخا ، اختبلؼ  -سبحاف هللا  -قاشعة، كأّف 
الدوج دفع مبمًغا زىيًجا ، وىي في بحبػحة فػىَبت لو عمى أف يتخكيا ، في بعس السحاىب يجػز ، وعمى بعزيا 

 الذخع .  اآلخخ ال يجػز ، وكشت أقػؿ لكع : إّف التقميج يجػز ، والتمفيق ال يجػز ، وىشاؾ حاالت يدعيا

 شخيقة الفقياء الكبار في استشباط األحكاـ :

ىشا الخبلؼ في أصػؿ الفقو ، ما معشى أصػؿ الفقو ؟ شخيقة الفقياء الكبار في استشباط األحكاـ ، ىل يجػز أف 
ز آية ؟ بعزيع قاؿ : يجػز ، والبعس اآلخخ قاؿ : ال يجػز ، األصل في الخبلؼ  يأتي حجيث فُيخرِّ

ز بأحاديث اآلحاد مثبًل ، إذا تخريز عسـػ الك تاب باألحاديث األحادّية ، فسغ رأػ أّف ىسـػ الكتاب ُيخرَّ
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قمشا : أعمى راتب في الجولة خسدة آالؼ ليخة ىحه مادة الجستػر ، وسيْرجر قانػف يفّرل ذلظ القانػف ؛ أال 
إذا أراد أف يفّدخ ويػّضح راتب  يدتصيع أف يقػؿ أعمى راتب ثسانية آالؼ ؟ الجستػر وضع حّجًا أعمى ، فالقانػف 

السػّضفيغ وأنػاع التعػيزات عميو أف يتقّيج بيحا الدقف ، مغ األلف إلى الخسدة ، وبعزيع قاؿ: يجػز و 
لمتفديخ أف يتجاَوز الدقف ، وىػ رأؼ ضعيف ، رّبشا عد وجل بالقخآف الكخيع وضع حجوًدا أحياًنا يأتي حجيث 

ز عسـػ الكتاب ، مفخد يتجاوز ىحا الدقف ، ىشاؾ م غ الفقياء َمغ قاؿ : ال يجػز ألحاديث اآلحاد أف تخرِّ
 وبعزيع قاؿ : يجػز . 

ىشاؾ تػجيو لصيف جسع بيغ الخأيْيغ ، قاؿ : فسغ رأػ أّف القْجر راجع فيو إلى الخضا يجػز ، ىي راِضَية ، أما 
ع ليا خسديغ ألًفا ، وأراد أف يأخح مشيا إذا كاف ىشاؾ نػع مغ االبتداز ، ال أخمعظ حتى تعصيشي ىحا البيت ، دف

مئتي ألف ! فيحا ابتداز ، ىشا يأخح الفقياء بطاىخ الشّز ، وعسـػ اآلية ، وبحجيث اآلحاد الحؼ يسشع أف تخّد 
الدوجة أكثخ مّسا أخحت ، أما إذا كانت السخأة في بحبػحة وُيدخ ، ووىَبت لو شيًئا مغ ماليا ، فشأخح بطاىخ اآلية 

 . وعسػميا 

 عطسة الذخع اإلسالمي :

الخْمع في العادة يكػف بتخاضي الدوج والدوجة ، فإذا لع يتّع التخاضي مشيسا فممقاضي إلداـ الدوج بالخْمع ، كثيخ 
 .مغ يدألشي : سامحشي فيل يؤاخحني هللا تعالى ؟ هللا يؤاخح إذا لع تكغ ىشاؾ مدامحة 

إذا كانت ىشاؾ عبلقة مالّية بيغ شخريغ ، وأحج 
الذخريغ سامح ، ىشا انتيى األمخ وال يػجج شيء ، 
إال في بعس الحاالت ىشاؾ حق عاـ ، وحّق خاص، 
أحياًنا يحرل القتل الخصأ ، سائق الديارة دعذ 
إندانًا يطيخ أّف أىل السقتػؿ ورعػف ، ويخافػف مغ 

يخ ، ثّع األمخ قزاء هللا ، ووججوا أّف ىحا الدائق فق
وقجر ، ولع يختكب خصًأ في الدػاقة ، حيشيا يتشازؿ 
األىل عغ حقػقيع ، ىشا بالقخآف الكخيع ىشاؾ حّق 

 عاـّ ولػ تشازلت ، قاؿ تعالى: 
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ُمْؤِمَشٍة َوِدَيٌة ُمَدمََّسٌة ِإَلى َأْىِمِو ِإالَّ  ﴿َوَما َكاَف ِلُسْؤِمٍغ َأْف َيْقُتَل ُمْؤِمشًا ِإالَّ َخَصًأ َوَمْغ َقَتَل ُمْؤِمشًا َخَصًأ َفَتْحِخيُخ َرَقَبةٍ 
ُقػا﴾ جَّ  َأْف َيرَّ

 [36] سػرة الشداء: 

الجّية ىحه ىي الحق الخاص ، أما تحخيخ رقبة مؤمشة فيحا في الحق العاـ يعشي أنت بيحا الحادث أْزىْقت نفًدا 
مؤمشة ، السجتسع اإلسبلمي كاف ىشاؾ مميػف مؤمغ فشقرُو واحج ، ولػ تشازؿ لظ األىل عغ ىحا الحق ، فأنت 

إنداف داعَية ، أو شالب ُيشتطخ مشو مدتقببًل باىًخا، أنقْرت مغ السجتسع شخًرا قج يكػف شبيًبا ، أو ميشجًسا ، أو 
ًبا فاألىل تشازلػا ؛ ىحا حّقيع الذخري أسقصػه ، ولكغ ىشاؾ حّقًا عامًا  فأنت أفقْجت السجتسع اإلسبلمي عشرًخا شيِّ

رُه ، ِدقَّة الذَّ  خع ، فيشا اآلف في وىػ إعتاؽ رقبة مؤمشة وىي أف تجخل ليحا السجتسع إنداًنا مؤًمشا كاف عْبًجا ُتحخِّ
السحاكع ولػ أنت تشازلت عغ الحّق الخاص ىشاؾ حّق عاـ ، فمػ سخؽ إنداف وقاؿ لو السدخوؽ : تشازلت عغ 

 حّقي الذخري ، ُيبلحق الدارؽ بالحق العاـ ، مغ أيغ ُأخح الحق العاـ؟ مغ ىحه اآلية: 

ُقػا جَّ  ﴾﴿ َوِدَيٌة ُمَدمََّسٌة ِإَلى َأْىِمِو ِإالَّ َأْف َيرَّ

 [36] سػرة الشداء: 

 ىحه ىي عطسة الذخع اإلسبلمي . 

 مغ كاف متػازنًا مع اآلخخيغ أصبح محبػبًا عشجىع :

قاؿ : فإذا لع يِتعَّ التخاضي مشيسا ، فممقاضي إلداـ الدوج بالَخْمع ، ألّف ثابًتا وزوجتو رفَعا أمخىسا إلى الشبي صمى 
هللا عميو وسّمع ، وأْلدمُو الشبي بأف يقبل الحجيقة ، الميّع صلِّ عميو دخل وسيًصا بيغ زوجيغ ، يْبجو أفَّ الدوجة تكخُه 

قاؿ: ال ، إنَّسا أنا شفيع ،   و الدبلـ : لػ ُتخاجعيشُو ؟ قالْت : يا رسػؿ هللا ؛ َأتْأُمُخني ؟زْوجيا ، فقاؿ عميو الربلة 
لػ أمخُتِظ لَػَجب أف تشفِّحؼ األمخ إنَّسا أنا شفيع ، فاإلنداف أحياًنا تكػف لو مكانة بُأسخة إذا رأػ األمخ صعًبا ال 

ْيغ ، ألّف مكانتو الكبيخة تقتزي اإللداـ ، وإذا كاف ىشاؾ إلداـ يفخض الحّل فخًضا ولكغ يجعل الحّل باختيار الصَّخفَ 
قاؿ : ال ، إنَّسا أنا شفيع ، أنا ال آمخؾ أنت حخَّة ، فاإلنداف   كاف ىشاؾ ضمع ، قالْت : يا رسػؿ هللا َأتْأُمُخني ؟

ػازف مػازنة دقيقة ، عشجّما تكػف لو مكانة بُسجتسعو ال يدتخجـ ىحه السكانة لصخؼ دوف آخخ ، ولكغ عميو أف ي
كّمسا كاف اإلنداف متػازًنا مع اآلخخيغ يربح محبػًبا عشج األشخاؼ جسيًعا أما يشحاز إلى فئة مغ دوف فئة فبل 
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تربح لو مكانة عالَية ، مغ عطسة رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسّمع أّنو ما مغ صحابّي جميل عامَمُو إال ضغَّ نفدُو 
 .أنو أقخَب الشاس إليو 

عشجؾ ىحه اإلمكانَية التي تدتصيع أف تعاشخ  ىل
  ؟؟ثخ كّل واحج يطّغ نفدو أقخب إليظمئتي رجل أو أك

صمى هللا عميو وسّمع مغ رآه بجييًة ىابُو ، لو ىيبة ، 
ومغ عاممُو أحبَّو ، عطساء العالع يجمذ معيع شفل 
صغيخ فيدتأنذ فييع ، وشاّب يدتأنذ ، وكبيخ 

فالحؼ عشجه ىحه الشفذ  ومتقّجـ في الدّغ يدتأنذ ،
الذابة والّشفذ الستصمِّعة لسعخفة هللا عد وجل عشجه 
مخونة فائقة ، إذا جمذ مع شفل صغيخ ، قاؿ لو يا 
: ُعَسيخ ماذا فعل الشَُّغيخ ؟ شفل لو عرفػر يجاعبو ، فكّمسا رآه الشبي صمى هللا عميو وسّمع يقػؿ لو يا عسيخ ما 

الُحَديغ كانا يخكباف عمى ضيخه الذخيف أثشاء الربلة فكاف يقػؿ : نعع الجسل فعل الشَُّغيخ ؟ سّيجنا الحدغ و 
جسميسا ، ونعع الِحسل أنتسا ، كاف يزع الحدغ والحديغ عمى ركبتيو ويقبميسا ويقػؿ : " المَّيع إنِّي أحّبيسا 

وكانت لو مكانة كبيخة خارج فأِحّبيسا " ىكحا السؤمغ ، مغ كاف لو صبيِّا فْميتراب لو ، إذا الػاحج دخل إلى بيتو 
البيت ، إذا دخل والعب ابشو الرغيخ وضاحكو ومدح معو ، وندؿ إلى مدتػاه ىحه سشَّة مصيَّخة ، كاف عميو 
بػف بو ، ويزعػنو بيشيع ،  ْبياف ، أحياًنا يجخل صبّي لمسدجج فإذا بالسؤمشيغ يخحِّ الربلة والدبلـ ُيدمِّع عمى الرِّ

يء الكبلـ معو ، ويخّده إلى الػراء ، ال يػجج عشجنا أحج أحدغ مغ اآلخخ ، سّيجنا مالظ بغ ومخًَّة تجج أًخا آخخ يد
أنذ ىحا إماـ دار اليجخة يقػلػف إّف ىاروف الخشيج كاف في عسخة أو حّج فبعث لو خبًخا وقاؿ لو : يا مالظ لػ 

اؿ لو : يا ىاروف الِعْمع ُيْؤتى وال يأتي ، فمسَّا جئتشا إلى بيتشا ِلُتعمَِّسشا ؟ ىاروف الخشيج الخميفة، فبعث لو جػاًبا ق
سسع ىحا القػؿ قاؿ: ىحا صحيح وىحا ىػ الحق ، أنا سآتي ، ثعَّ بعث لو خبًخا آخخ : وإذا أَتْيتشي فبل أسسح لظ 

ي ِرقاب السدمسيغ ، عميظ أف تجمذ حيث يشتيي إليظ السجمذ  !! قاؿ: صحيح ، ثّع جاء الخميفة ودخل   ِبَتخصِّ
ى السدجج فػضعػا لو كخسيِّا فقاؿ ىحا اإلماـ : مغ تػاضع هلل رفَعو ، ومغ تكبَّخ وضعو !! كع كاف لمعمع قيسة إل

في ذلظ الدماف ، نعع الحاكع في باب العالع ، وبئذ العالع في باب الحاكع ، فاإلسبلـ ال يػجج أحج خيخ مغ 
ؿ السجمذ  لكاف ىحا مقبػاًل ، وُيثشى عميو ، أما أف تزعو آخخ اآلخخ لػ جاء شفل صغيخ مبكًِّخا ، وجمذ في أوَّ
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الرّف فيحا غيخ مقبػؿ ، ِاْجمذ حيث يشتيي بظ السجمذ ، قاؿ: لػ عمع الشاس ما في الرّف األّوؿ لكاف قخعًة 
 ، لػ عمع الشاس كع في الرّف األّوؿ مغ الخيخ الكبيخ لكاف ُقْخعًة . 

 خ و تخمع نفديا :تحخيع إيحاء الدوجة ِبَسْشع حقػقيا حتى تزج

آخخ مػضػع بالخمع ، ُيحخَّـ عمى الخجل أف يؤذَؼ زوجتو ِبَسْشع بعس حقػقيا حتى تزجخ ، وتخمَع نفديا ، وىحا 
ىػ الطمع ِبَعيشو ، يأتي كّل يـػ الداعة الثالثة ليبًل ، وال يحزخ ليا أكبًل ، ُيعشِّفيا أماـ والجتو ، ويزخبيا أحياًنا ، 

مت الخمع ، حكى لشا شخز مغ السدجج أفَّ يجعميا تخػ الجشَّة  خ مئة ألف لفزَّ ِبِفخاِقِو ، لػ كاف ميخىا الستأخِّ
أحجىع تدوَّج امخأًة صالحة بشت عالع ، يطيخ أنَّو ما حرل تحّقق بالدواج ، فيحه ُمخبَّاة تخبيًة ديشّية ، وىحا الذاب 

خىا مئة ألف ، يخيج أف يفمت عمى ىػاه ، يخيج اختبلشًا ، ويدتقبل رفاقو ، ف أمخىا ِبَسعاص كبخػ فخفَزت ، متأخِّ
وىحا الدوج أساء إلييا إساءة بالغة ، يتأّخخ ويييشيا ويزخبيا ، وىي صابخة ، وخبلؿ سشة يئَدت ، وبعجىا 
 استْدَمَست وقاَلْت لو : ال أريج شيًئا فقط الخْمع ، فعبًل خَمَعيا وخمز مشيا ، ولكغ كيف خمعيا ؟ ألنَّو ضارَّىا ،
بعجما خمعيا وكاف ىحا الخْمع ِبَتػجيو والَجِتِو ، اْخُمْز مشيا وأنا أزوِّجظ أحدغ مشيا ، وىػ كبلـ معخوؼ ، فالشتيجة 
خمعيا ، وتدوَّج أخخػ وبعجما مزى عمى زواجو فتخة شػيمة ، ذىب إلى الدبجاني في ندىة ، ورجع يـػ الجسعة 

ماىخ بالدػاقة ، فكاف يسخ ويخخج مغ ىشا ويجخل مغ ىشاؾ  عرًخا ، والطاىخ كاف ىشاؾ ازدحاـ بالديخ ، وىػ
فكأنَّيا خاَفت ، فقالت لو : عمى رْسمظ ! فقاؿ: أنتو مشظ كسا انتَييت مغ فبلنة ، فاألب كاف غيخ راض عمى 
و ابشيا وتحّخضو عمى  عسل ابشو ، ىحه التي أخحتيا صاحبة ديغ ، وأنت الحؼ تطمسيا ، وىحه بشت عالع واألـ تػجِّ
شبلقيا ، وخمعيا ، ومزايقتيا ، واألب يشياه عمى ذلظ فخكب االبغ وراء الِسقَػد ، وزوجتو جشبو ، وأّمو وراءه ، 
وأبػه وراء زوجتو ، الشتيجة أّنو دخل في سيارة شحغ كبيخة أْقدَع باهلل األخ الحؼ حكى لشا القّرة قاؿ : انقدع االبغ 

ا وقاؿ: يا رب أنا أشيج أنَّيع ضمسػا ، األـ لِقَيت جداء عسميا ، واألب وأّمو إلى قصعتيغ !!! فاألب خخَّ هلل ساججً 
اه ، والدوجة ما حجث ليا شيء ، وكحا األب ، واألبشاء ، مغ الحؼ ُقِتَل ؟ االبغ الطالع  لقي نتيجة عسمو إْذ نجَّ

إذا لع يعجبُو شكميا ، أما واألـ السحخِّضة ، فالػاحج إذا كانت لو زوجة ، ولػ كاف ليا الحق أف تخمع نفديا مشو 
أف ُيزاِيَقيا في أنراؼ الميالي ، ويطمسيا ، ويييشيا ، ويحخميا ، ويقدػ عمييا إلى أف تفجؼ نفديا مشو ، فيحا 
، ساءأبذع أنػاع الطمع ، وهللا سبحانو وتعالى يقتّز مشو ، فكسا قمت سابًقا : فػيل لقاضي األرض مغ قاضي الد

 رّبشا عد وجل كّل شيء عشجه ِبِحداٍب دقيق . أحياًنا القاضي يجػر ولكغ
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ىحا السػضػع يحتاج إلى تفريل شػيل ، مػضػع اإلساءة إلى الدوجة حتى تخمع نفديا، وإف شاء هللا نخجئو إلى 
 مػضػع قادـ ، والخمع فيو مػضػعات كثيخة .

و ضمع زوجتو، أو ضمع جيخانو ، الحؼ ال يخاؼ مغ هللا تعالى أحسق ، وكّل إنداف يطّغ إذا أكل حقػؽ اآلخخيغ ، أ
وتعجَّػ عمى الشاس أنَّو ذكّي يكػف في حزيس الغباء ، أما الحكاء فمو ِقسَّة ، كّل إنداف يطّغ أنَّو إذا لعب عمى 

 الشاس ، وأكل حقػقيع ىػ ذكّي بيحا العسل يكػف في غاية الحسق والغباوة . 

* * * 

 اإليساف بالقجر يحىب اليّع والحدف :

 واآلف إلى بعس األحاديث الذخيفة ، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) اإليساف بالقجر يحىب اليّع والحدف . . . ((

 ] كشد العساؿ عغ أبي ىخيخة[

ائتشي بػاحٍج مؤمغ بالقزاء والقجر إيساًنا صحيًحا ، 
أّف لكّل شيٍء حقيقة وما بمغ عبج حقيقة اإليساف حتى 

يكغ لُيخصئو ، وأفَّ ما أخصأُه لع يعمع أفَّ ما أصابو لع 
يكغ ِلُيريبُو ، إنداٌف بيحا السدتػػ أنا أْضسُغ لو بأف 
ال يْحَدف ، عطسة اإليساف أنَّظ تخػ يج هللا فػؽ أيجؼ 
الشاس ، وتخػ أّف هللا عد وجل ال يسكغ أف يقع في 
تو وقجرتو وانتيى  الكػف حادث إال بِعْمسو وأمخه وقػَّ

 األمخ .
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مصسئّشًا ؛ الحسج هلل عمى كّل حاؿ ، إذا أْقبمت الجنيا ، أو أْدبخت ، وإذا كثخ مالو ، أو قلَّ ، إذا تدوَّج  تجج السؤمغ
ع عميو الربلة  فبلنة ىحه نريبي ، أحجىع جاء عشج رسػؿ هللا وقاؿ لو : ُادع هللا أف يخزقشي زوجة صالحة ؟ فتبدَّ

رسػؿ هللا وجبخيل وميكائيل ما تدوَّْجت إال التي كتبيا هللا لظ ، والدبلـ ، فقاؿ : وهللا يا أخي لػ دعػُت لظ أنا 
ألفَّ ىحا الدواج أخصخ حادث بحياة اإلنداف ، وستعير مع إندانة شػاؿ حياتظ ، فاهلل عد وجب يتجخَّل ، ويبعث 

يب لمصَّيِّبة ، قاؿ تعالى:   الصِّ

ِبيَغ َوالصَّيُِّبػَف﴾﴿اْلَخِبيَثاُت ِلْمَخِبيِثيَغ َواْلَخِبيُثػَف ِلْمَخِبيَثا َباُت ِلمصَّيِّ  ِت َوالصَّيِّ

 [ 16] سػرة الشػر :

والداني ال يشكح إال زانية ، لظ أنت تجخبة قبل الدواج ، وليا ىي أيًزا تجخبة قبل الدواج ، ولظ ِعفَّة بالغة قبل 
ت ، لظ مغازالت ، ليا الدواج تأخح واحجة مثل األلساس ؛ عفيفة ، لظ تصّمعات ، تججىا ىي أيًزا ليا تصّمعا

مغازالت ، كّل شيء ِبَثسشو ، تجج باألخيخ هللا عد وجل أّف التي كتبيا هللا لظ ىي التي سػؼ تأخحىا ، ىحه ىي 
د إيسانظ حتى يدسح هللا لظ بدوجة  ْغ نفدظ ، رؽِّ إيسانظ ، وججِّ ْبط ، ىحا الكبلـ أقػلو لمذباب : حدِّ شخيكتظ بالزَّ

إلييا ، وتحفطظ إف غبت عشيا ، وتصيعظ إذا أمختيا ، ال تقل : أمِّي تفيع كثيًخا  صالحة ، تدّخؾ إذا نطخت
ؿ مخَّة وثاني مخَّة ، أنت تججىا  بالخصبة  ! تجج نفدظ وقْعت عمى رأسظ رغع خبخة أمِّظ ، وال تقل حتى أراه أوَّ

ؿ بالظ الكبلـ ب عج الدواج!!! وهللا تطيخ لظ نجـػ بالخصبة كالسبلئكة ، تقػؿ : أنا أرػ ممًكا وليذ امخأة !! شػِّ
ا ، ليذ لظ خيار فيو ، لحا قاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ : "  الطُّيخ ، لحا مػضػع الدواج مػضػع خصيخ ججِّ

أفزل شيء بعج التقػػ زوجة صالحة " إذا صاحب تقػػ يدتحّق الدوجة الرالحة ، وإف كاف قميل التقػػ 
 يدتحّق زوجة مذابية لو .

العالسيغ ، أنا أسعى وال بالقجر يحىب اليّع والحدف ، ىحا البيت لع يكغ مغ نريبي ، الحسج هلل رب  اإليساف
، لكغ رأيتو مشاسبًا ، وسعخه مشاسب ، والسبمغ مػجػد ، ثّع ذىبشا فقيل لشا: وهللا بيع !! نقػؿ: ىحا مغ سػء أتػاَكل

خصب فبلنة والبشت مشاسبة ، والعسخ مشاسب ،  حّطشا ، ليذ ال نشاـ شػاؿ الميل ! انطخ ما أجسل السؤمغ ،
 وثقافتيا مشاسبة ، ذىبشا لمخصبة فقيل لشا خصبت ، ال نشتِحخ ، ال يػجج نريب وانتيى األمخ . 
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 عالمة قارىء القخآف أنَّو ال يحدف :

لحلظ قاؿ عميو الربلة والدبلـ : "ال يحدف قارػء القخآف . . ." عبلمة قارػء القخآف أنَّو ال يحدف يعمع أنَّو تػجج 
 آيات دقيقة : 

ُ  ا َشْيئاً ﴿ُكِتَب َعَمْيُكُع اْلِقَتاُؿ َوُىَػ ُكْخٌه َلُكْع َوَعَدى َأْف َتْكَخُىػا َشْيئًا َوُىَػ َخْيٌخ َلُكْع َوَعَدى َأْف ُتِحبُّػ  َوُىَػ َشخٌّ َلُكْع َوَّللَّ
 َيْعَمُع َوَأْنُتْع اَل َتْعَمُسػَف ﴾

 [126] سػرة البقخة: 

أحجىع حسل أواني زجاجية ، تدحمق فانكدخوا كّميع ، 
صار يبكي بكاء مخًا ، ويقػؿ: يا رب ، أريج أف آتي 
ألىمي بأكل ، ذىب كّل رأس مالو ، قاؿ لو : يا رب 

شيا مئة وسبعػف ليخة وما ، ذىبت مشي قصعة ذىب ثس
غزبُت ، أما اآلف فميذ عشجؼ إال ىحه ، وعشجؼ 
اآلف عائمة ، ُفِتَح الذباؾ وقاؿ لو : تعاؿ ، أنت الحؼ 
ضاع مشظ الحََّىب ؟ فقاؿ : نعع ، قاؿ لو : ُخْح ىحه 
 وججتيا مشح سبع عذخة سشة ، وىا أنا أرّدىا لظ !!

 أيغ انكدخت األواني؟ أماـ مغ وجج ذىبو ، قاؿ تعالى: 

ا َشْيئًا َوُىَػ َشخٌّ َلُكْع َوَّللَُّ ﴿ُكِتَب َعَمْيُكُع اْلِقَتاُؿ َوُىَػ ُكْخٌه َلُكْع َوَعَدى َأْف َتْكَخُىػا َشْيئًا َوُىَػ َخْيٌخ َلُكْع َوَعَدى َأْف ُتِحبُّػ 
 َيْعَمُع َوَأْنُتْع اَل َتْعَمُسػَف ﴾

 [126سػرة البقخة: ] 
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شت مغ الحىاب مع ىحه الِبْعثة أـ ال ،  ىحه اآلية وحجىا لػ لع يكغ في كتاب هللا غيخىا لكَفْت ، كّل شيء ِبَقجر تسكَّ
 قل : الحسج هلل رب العالسيغ وبعجىا ذىب ! شّخ أذىبو هللا عشظ ، ىل كاف هللا غافبًل ؟ قاؿ تعالى: 

 اأْلَْرِض َواَل ِفي َأْنُفِدُكْع ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ِمْغ َقْبِل َأْف َنْبَخَأَىا ِإفَّ َذِلَظ َعَمى َّللَِّ َيِديٌخ ﴾ ﴿َما َأَصاَب ِمْغ ُمِريَبٍة ِفي

 [ 11] سػرة الحجيج: 

 قاؿ تعالى: 

 ﴿َواْصِبْخ ِلُحْكِع َربَِّظ َفِإنََّظ ِبَأْعُيِشَشا﴾

 [ 48] سػرة الصػر:

 قاؿ تعالى 

 ْمُخ ُكمُُّو﴾﴿َوِإَلْيِو ُيْخَجُع اأْلَ 

 [ 213] سػرة ىػد : 

ج تختاح ، لحلظ اإليساف بالقجر يحىب اليّع والحدف ، حخاـٌ عمى مؤمغ يحدف، أمػره كّميا بَيِج أْرحع  عشجما ُتػحِّ
و ؟ كع يذعخ بسحبَّة تِّجاه أمِّو ؟ كّميا رحسة لو .  الخاحسيغ ، وبَيِج كخيع وعميع وقجيخ ىل يخاؼ اإلنداف مغ أمِّ

ي عميو الربلة والدبلـ رأػ امخأة تقّبل ابشتيا ، فقاؿ: " أُتمقي ىحه بػلجىا إلى الشار . . . .ّلّل أرحع بعبجه مغ الشب
 ىحه بػلجىا . . ." لسَّا اإلنداف يتحّوؽ القخآف الكخيع ، ىشاؾ آية وحجىا تكفي قاؿ تعالى: 

َلى َّللَِّ ُتْحَذُخوفَ   ﴾ ﴿َوَلِئْغ ُمتُّْع َأْو ُقِتْمُتْع إلَِ

 [ 258] سػرة آؿ عسخاف: 

إلى أيغ تحىب ؟ إذا كانت لظ زوجة فييا رحسة ، لع تغزبشي أبًجا ، مخًَّة عدَّيت صجيًقا لي بػفاة والجتو ، عسخ 
والجتو ثسانػف سشة ، أثشاء التعدية بكى األب بكاًء ُمخِّا ، بعج التعدية حاَوؿ األصجقاء التخفيف عشو ، فرار يبكي 

هللا عذت معيا خسدًا أربعيغ سشة ما نست وال ليمة غزباف مشيا ! ىحه زوجة فييا إخبلص أكثخ ، فقاؿ : و
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ومحّبة فتأّثخ ، فأنت ذاىب إلى مغ ىػ أرحع ، عميع حكيع ، رّبشا عد وجل لّسا يتجّمى عمى قمبظ تحوب ذوباًنا 
ا كّميا جباؿ خزخاء وسػاحل ، محبًَّة ، ُتػفَِّيت امخأة صالحة رأْتيا ابشة ابشتيا بالخؤيا ِبَسكاف يذبو أم اكغ جسيمة ججِّ

وقالت ليا : أنا مفتػح مغ قبخؼ نافحة مباشخة ليحه السشاضخ ! تعير في الجشَّة ، ورأْتيا بشٌت أخخػ في بيت فْخع 
ا مثل القرخ ، فقالت ليا : ىحا بيتي ! وبيتيا في الجنيا كاف متػاضًعا ، أنت ال تعخؼ اإلنداف إذا مات عمى  ججِّ

يساف أيغ يحىب ؟ إذا مات الػاحج يقػلػف : مدكيغ !! ليذ ىػ السدكيغ أنت السدكيغ ، إذا الػاحج غيخ اإل
مدتقيع في حياتو ىحا ىػ السدكيغ ، ذاؾ في قسَّة الدعادة ، ال كخب عمى أبيظ بعج اليـػ ، فاإلنداف إذا رزقو هللا 

 مػتًة عمى اإليساف ، ماذا فييا الجنيا ؟

ىب اليّع والحدف ، واإليساف بالقجر نطاـ التػحيج ، إذا أردت أف تشاقر ناقر ، ىحا فعل معظ اإليساف بالقجر يح
ىكحا ، ىل ىحا بِعْمع هللا أـ ال ؟ إذا قمت : ليذ بعمسو أْشخكت ، وإذا قمت : بعمسو ، فكيف سسح هللا لو ؟ هللا 

ػس ، هللا قجيخ ، وهللا لصيف ، وهللا جّبار ، تعالى حكيع ، إًذا لمحكسة حكسة ، وهللا عميظ ، فيػ يعمع ما في الشف
فأنت إذا قمت : ليذ بعمع هللا ؛ ىحه مذكمة وإذا قمت بعمسو : معشى ىحا أنظ أشخكت ، لحلظ مسَّا أثخ عغ رسػؿ 

حسغ الخحيع ؛ انطخ دقَّة هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنَّو إذا أصابْتو مريبة كاف يقػؿ : ال إلو إال هللا العميع الحكيع ، ال إلو إال هللا الخ 
الكبلـ كّل شيء بَيِجِه ىػ العميع الحكيع ، وكّل شيء بيِجه ىػ الخحسغ الخحيع ، الحجيثاف دقيقاف ؛ اإليساف بالقجر 
يحىب اليّع والَحَدف ، واإليساف بالقجر نطاـ التػحيج ، وما تعمَّست العبيج أفزل مغ التػحيج ، ما مغ عثخة ، وال 

َمت أيجيكع وما يعفػ هللا أكثخ .  اختبلج عخؽ ، وال  خجش عػد إال بسا قجَّ

 اإليساف والعسل قخيشاف متالزماف :

 اإليساف والعسل قخيشاف ال يرمح كّل واحج مشيسا إال مع صاحبو ، إيساف ببل عسل كالّذجخ ببل ثسخ .
السؤمغ عفيف عغ السحاـر ، عفيف عغ السصامع ، الغشى غشى الشفذ ،األْمغ والعافية نعستاف مغبػف فييسا كثيخ 
مغ الشاس ، ما معشى األمغ ؟ لْدَت ُمبلحقًا ، شيء جسيل ، تشاـ ملء عيشيظ ، إذا دّؽ الياتف الداعة الثانية 

 خاؼ ، قاؿ تعالى: عذخة ليبًل ال تخاؼ ، إذا الباب شخؽ الداعة الػاحجة ال ت

 ﴿َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَحقُّ ِباأْلَْمِغ ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف ﴾

 [ 82] سػرة األنعاـ : 
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ىحه الشعسة العطسى مغ هللا عد وجل ، تجج قمب السؤمغ كّمو أمغ وشسأنيشة بحيث لو مغ الصسأنيشة لػ وزََّعيا 
  الكبخػ ، والكافخ يْمقي في قمبو الخعب ، قاؿ تعالى: عمى مميػف مغ الشاس الشسأنُّػا ، ىحه نعسة هللا

 ﴿ َوَقَحَؼ ِفي ُقُمػِبِيُع الخُّْعَب ﴾

 [1]سػرة الحذخ: 

 تجج في قمػبيع فدًعا شجيًجا . 

 األمانة تجمب الخزؽ والخيانة تجمب الفقخ :

 آخخ حجيث : 

 )) األمانة تجمب الخزؽ ، والخيانة تجمب الفقخ ((

 [] الجيمسي عغ جابخ

ىحا قانػف مغ قػانيشو صمى هللا عميو وسّمع ؛ األمانة تجمب الخزؽ ، والخيانة تجمب الفقخ ، إذا الرانع سخؽ ، 
وأراد أف يصمب عسبًل يدأؿ صاحب العسل صاحب الجكاف األّوؿ ، فإذا قاؿ لو : يجه خفيفة يرخفو عشو ، ثّع تججه 

ذاركػنظ ، ويعصػنظ أمػاؿ ، لحلظ في األمغ يُ يشرخؼ مغ محّل آلخخ ، جسيع األبػاب مغّمقة في وجيو 
مػف لظ أْثسغ ما عشجىع، ويعصػنظ محبّلت وبيػت ، فقط أف تكػف أميًشا لحلظ سأؿ أحج الذعخاء استثسار ، ويقجِّ

اإلماـ الذافعي ، قاؿ لو: يج بعذخ مئيغ عدجج وديت ، اليج ىحه إذا قصعت بحادث خصًأ ديَّتيا عذخ مئات ديشار 
 .شار الحىبي اآلف ثسشو سبعسئة ليخة أو أكثخ ، عذخ مئات ، أؼ ألف ديشار ذىبي ذىبي ، الجي

ما باليا قِصَعت في رْبع ديشار ، إذا الػاحج سخؽ ربع ديشار يقصعػف لو يجه ؟ وإذا قصَعت خصًأ يجفع الستدبِّب 
   بالحادث ألف ديشار ذىبي ، وىي سخقت ربع ديشار فقصعت ؟

 فقاؿ اإلماـ الذافعي: 

 ذّؿ الخيانة فاْفيع حكسة الباري  ِعدُّ األمانة أغالىا وأرخريا
*** 
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لسَّا كانت أميشة كانت ثسيشة ، فمسَّا خاَنت ىاَنْت ، سائق تاكدي مغ السصار إلى الذاـ وجج بالسقعج الخمفّي خسديغ 
ة أو أخخػ ، وصل ألف ليخة ، أخحىا عشج مجيخ مكتبة التاكدي ، ىحا اإلنداف جاء مغ الكػيت ، وقعت لو بصخيق

عشج بيت عّسو فػجج خسديغ ألًفا مفقػدة ، انخمعت روحُو ، فقاؿ لو أحجىع : أخي ال تدعج نفدظ فقج ذىبت 
! أصابو كسج مشقصع الشطيخ ، شخؽ الباب صجيقو فخآه عمى ىحه الحاؿ ، فقاؿ لو : دعشا نحىب إلى  دراىسظ 

سيارة تاكدي ، وضاعت مشا دراىع ، فقاؿ ليع : نعع ىشاؾ  السصار ، راحػا إلى ىحا السصار وسألػا أّنيع ركبػا
سائق وجج دراىع أيغ ىػ ؟ قالػا: اآلف ندؿ إلى الذاـ ، ندلػا عمى مكتب الذاـ سألػا فقالػا ليع : أعصاىع لسجيخ 
،  السكتب ، راحػا عمى البيت ، فأعصاىع خسديغ ألًفا ، سحب خسدة آالؼ وقاؿ لو ىحه ىجّية لو ، فقاؿ لو : ال
سشقيع لو لقاء صحفيًا نثشي عمى أمانتو ! شيٌء جسيل ، وأنا كشت راكًبا تاكدي آٍت مغ بيخوت إلى الذاـ ، 
والدائق ربح بزاعة ورّكابًا ، ركب معو جشجؼ ، وضع في الخمف عمب سخديغ ، وقف ىحا الدائق في محّل ، 

غ ويزعيا وراء الجوالب ، ىحه سخقة ، قمُت ندلت كي أرػ أغخاضي ، الدائق لع يشتبو لي ، رأيتو يأخح عمب سخدي
 : سبحاف هللا ، ىحا عشج هللا سائق وذاؾ سائق ؟ ضفخه بسميػف . 

 ِعدُّ األمانة أغالىا وأرخريا ذّؿ الخيانة فاْفيع حكسة الباري 
سيع ربحت ألفي ليخة ، وسيارتظ ممظ لظ ، وىحا جشجؼ فقيخ ، تخبِّؤىع وراء الجوالب !! وذاؾ خسدػف ألًفا سمَّ 

 لراحبيا ، األمانة تحىب الخزؽ ، والخيانة تجمب الفقخ . 

* * * 

 الخبيع بغ خثيع :

جَعَمت ابشتُو تبكي ،  -مغ آخخ القّرة  -واآلف إلى بعس حياة التابعيغ ، الخبيع بغ خثيع حيشسا حزختو الػفاة 
 فقاؿ ليا: ما ُيْبكيظ يا بشيتّي وقج أقبَل عمى أبيظ الخيخ ؟!

ىا قج جاء الخيخ ، ىل نحغ اآلف نعّج ألنفدشا ىحا اإلعجاد ؟ السػت حق ، نعّج أنفدشا كي نجج كّل خيخ في ىحه 
الداعة ، قسَّة الدعادة عخس ، السػت عخس السؤمغ وتحفة السؤمغ ، نياية القّرة بكت فقاؿ ليا : ما يبكيظ وقج 

الفالج ، فقاؿ ىبلؿ لزيفو مشحر الثػرؼ أال أمزي جاء عمى أبيظ الخيخ ؟ ىحا الخجل الخبيع بغ خثيع أصيب ب
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بظ يا مشحر إلى الذيخ لعمَّشا نؤمغ ساعة ؟ بعس الرحابة كاف يقػؿ : اجمذ بشا نؤمغ ساعة ، إذا جمدت مع 
ثتُو ىي ساعة إيساف  ثظ وحجَّ  .أخيظ وحجَّ

فقاؿ مشحر: بمى فوهللا ما أْقَجَمشي الكػفة إال الخَّغبة في 
بيع بغ ُخَثْيع والحشيغ في َعْير ساعة لقاء شْيِخظ الخَّ 

في ِرحاب إيسانو ، ولكغ ىل استأذنت لشا عميو ؟ فقج 
قيل لي : إنَُّو مشح ُأصيب بالفالج لِدـَ بيتُو واْنرخَؼ 
إلى رّبو ، وعدؼ عغ لقاء الشاس ، فقاؿ ىبلؿ : إّنو 
كحلظ مشح عخفتو ، وإّف السخض لع يغّيخ مشو شيًئا !! 

، حَكيُت لكع عغ قّرتو لّسا قصعت  ىحه ىي البصػلة
رجمو حسميا وبكى ، وقاؿ : وهللا يا رب ما مذْيت بيا 

إلى معرية قّط ، وأنا أحتدبيا عشجؾ ، أصيب بالفالج فسا غيََّخ السخض مشو شيًئًا ، فقاؿ مشحر : ال بأس ، 
ْست فَشْدسُع ولِكشَّظ تعمع أفَّ ِلَيؤالء األشياخ أْمِدَجًة رقيقة ، فَيْل تخػ أف ُنبادِ  ْيخ فشْدألُو عسَّا نخيج أـ نْمتدـُ الرَّ ر الذَّ

مشو ما يخيج ؟ فقاؿ ىبلؿ : لػ جمدت مع الخبيع عاًما بأكسمو فإنَّو ال يكّمسظ إال إذا كّمستو ، وال يبادرؾ إال إذا 
، مزيا إلى الذيخ ،  سألتو ، فيػ قج جعل كبلمو ذكًخا وصستو فكًخا ، فقاؿ مشحر : فمشسس إليو إًذا عمى بخكة هللا

فمسَّا صارا عشجه سمََّسا وقاال : كيف أصبح الذيخ ؟ فقاؿ: أصبح ضعيًفا محنًبا يأكل رزقُو ، ويشتطخ أجمو ، فقاؿ لو 
ـّ الكػفة شبيب حاذؽ ، أفتأذف بأف أدعػه لظ ؟ قاؿ: يا ىبلؿ ، إنِّي ألعمع أفَّ الجواء حّق ، ولكشِّي  ىبلؿ : لقج أ

سػد وأصحاب الخّس وقخوف بيغ ذلظ كثيخة ، ورأيت حخصيع عمى الجنيا ، ورغبتيع في متاعيا ، تأمَّمُت عاًدا وث
َج تْشييجةً   وقج كانػا أشجَّ مشَّا بْأًسا ، وأعطَع قجرًة، وقج كاف فييع أشبَّاء ومخضى ، فبل الُسجاوؼ وال الُسَجاَوػ ، ثعَّ تشيَّ

شو ، فاْستأذف مشحر وقاؿ: فسا الجاء إًذا يا سّيجؼ الذيخ ؟ قاؿ: الجاء عسيقًة وقاؿ: ولػ كاف ىحا ىػ الجاء لتجاَوْيشا م
الحنػب ، قاؿ مشحر : وما الجواء ؟ قاؿ : االستغفار ، قاؿ مشحر : وكيف يكػف الذفاء ؟ قاؿ: بأف تتػب ثّع ال 

ؽ فيشا وقاؿ : الدخائخ الدخائخ ، أؼ عميكع بالدخائخ تكػف نقّية شاىخة ، ق  اؿ تعالى تعػد ! ثعَّ حجَّ

َ ِبَقْمٍب َسِميٍع ﴾  ﴿ َيْػـَ اَل َيْشَفُع َماٌؿ َواَل َبُشػَف * ِإالَّ َمْغ َأَتى َّللَّ

 [89-88] سػرة الذعخاء:
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قاؿ: عميكع بالدخائخ التي تخفى عمى الشاس وىّغ عمى هللا بػادر ، ىحه الشػايا الخفّية عشج هللا تعالى مكذػفة ، قاؿ 
تػبة الشرػح ، ثّع بكى حّتى بمَّمت دمػعو لحيَتُو ، ثعَّ بكى حتى بمََّمْت ُدمػعو ِلْحيتُو ، ثّع مشحر فسا الجواء ؟ قاؿ: ال

قاؿ لو مشحر َأتبكي وأنت أنت ؟ قاؿ: ىييات ِلَع ال أبكي وقج أْدركُت قػًما نحغ في جشبيع ُلرػص ، أؼ عطسة 
 أّنشا لرػص . الرحابة واستقامتيع وعسميع الرالح وتزحياتيع ، نحغ إلى جانبيع ك

قاؿ لو : لقج أدرْكت قػًما نحغ في َجشِبيع ُلرػص ، فقاؿ ىبلؿ : وإْذ نحغ كحلظ دخل عميشا ابغ الذيخ فَحّيا 
َدتُو ، نػٌع مغ الحْمَػة، وإنَّو لَيْجبخ قمبيا أف تأكل مشو ، فيل آتيظ  وقاؿ: يا أبت إفَّ أمِّي قج صَشَعت لظ خبيًرا وجػَّ

مسَّا خخج ِلُيحزخُه شخؽ سائٌل فقاؿ : أْدخمػه ، ولسَّا صار ِبَرحغ الجار نطخُت إليو فإذا ىػ بو ؟ فقاؿ: ىاِتِو ، ف
رجل كْيٌل ُمَسدَّؽ الثِّياب ، قج ساؿ ُلعابُو عمى ذقشو ، وبجا مغ مبلمح وجيو أنَّو معتػه ، فسا ِكْجُت أرفُع برخؼ 

ف َضعيا بيغ يجؼ الدائل ، َمعتػه ُلعابُو عمى لحيتو عشو حتى أقبل ابغ الذيخ ِبَرحبة الخبيز فأشار إليو أبػه أ
وجة ليأكل زوجيا مشو فػَضَعيا بيغ يجيو ، فأقبل عمييا الخجل وجعل يمتيع  ُمَسدَّؽ الثياب ، وىحا الصعاـ صَشَعْتُو الدَّ

حفة كّميا ، فق اؿ لو ابشو : رحسظ ما فييا اْلِتياًما ، ولعابُو يديل فػقيا ، فسا زاؿ يأكل حتى أتى عمى ما في الرَّ
هللا يا أبي ، لقج تكمََّفت ُأمِّي وصشعت لظ ىحا الخبيز ، وكشا نذتيي أف تأكل مشو فأْشعْستُو ليحا الخجل الحؼ ال 
 يجرؼ ما أكل ، فقاؿ : يا بشي إذا كاف ىحا الخجل ال يجرؼ ماذا يأكل فإّف هللا يجرؼ ، ثّع تبل قػلو عد وجل: 

 تَّى ُتْشِفُقػا ِمسَّا ُتِحبُّػَف َوَما ُتْشِفُقػا ِمْغ َشْيٍء َفِإفَّ َّللََّ ِبِو َعِميٌع ﴾﴿َلْغ َتَشاُلػا اْلِبخَّ حَ 

 [91] سػرة آؿ عسخاف: 

وفيسا ىػ كحلظ إْذ دخل عميو رجل مغ ذوؼ ُقْخبة ، وقاؿ : يا أبا يديج ! ُقِتَل الُحَدْيغ بغ عمّي كخَّـ هللا وجيو ، 
 ، فقاؿ الخبيع : إنا هلل وإنا إليو راجعػف ثّع تبل قػلو تعالى:  وابغ فاشسة عمييا وعميو الدبلـ

َياَدِة َأْنَت َتْحُكُع َبْيَغ ِعَباِدَؾ ِفي َما  َساَواِت َواأْلَْرِض َعاِلَع اْلَغْيِب َوالذَّ  َكاُنػا ِفيِو َيْخَتِمُفػَف ﴾﴿ُقِل المَُّيعَّ َفاِشَخ الدَّ

 [ 46] سػرة الدمخ : 

 



الخلع( :  5 - 5الذرس ) : الباب الثالث : الفصل الخاهش    Page 1067 

يْذفو كبلمو ، فقاؿ لو : ما تقػؿ في قتمو ؟ قاؿ: أقػؿ إلى هللا إيابيع وعمى هللا حدابيع ! قاؿ ولكغَّ الخجل لع 
، ميظىبلؿ : ثعَّ إنِّي رأيُت وقت الطيخ قج اقتخب فقمُت لمذيخ أْوِصشي ؟ قاؿ: ال َيُغخََّنظ يا ىبلؿ كثخة ثشاء الشاس ع

صائٌخ إلى عسمظ ، وأفَّ كّل عسٍل ال ُيْبتغى بو وْجو هللا فإفَّ الشاس ال يعمسػف مشظ إال ضاىخؾ ، واْعمع أنَّظ 
فقاؿ السشحر : وأْوصشي أنا أيًزا ُجديت خيًخا ؟ قاؿ : يا مشحر اتَّق  -وهللا كمسات تكتب بساء الحىب  -يْزسِحّل 

 يقل أحجكع : الميّع هللا فيسا عمْست ، وما اْستأثخ عميظ بعمسو َفِكْمُو إلى عالسو ، ال تقل فيسا ال تعمع ، يا مشحر ال
إني أتػب إليظ ، ثّع ال يتػب ثّع تكػف ِكْحبة ، ولكغ قْل : الميّع ُتب عمّي ، فيكػف ُدعاًء ، واْعمع يا مشحر أنَّو ال 

،  في التشديو ، وسؤالظ مغ الخيخَخيخ في كبلـٍ إال في تيميل هللا أؼ التػحيج ، وتحسيج هللا أؼ الحْسج ، وتدبيح هللا
ذؾ م غ الذّخ ، وأمِخَؾ بالسعخوؼ ، وَنْيِيَظ عغ السشكخ ، وقخاءة القخآف ، فقاؿ السشحر : قج جالْدشاؾ فسا وتعػُّ

عخ ، وقج رأيشا بعس أصحابظ يتسثَّمػف بو ؟ فقاؿ : ما مغ شيٍء تقػلو ىشاؾ إال كِتَب وقخأ  سسعشاؾ تتسثَّل بالذِّ
ت ِشْعخ يقخأ عميَّ يـػ يقـػ الحداب ثّع اْلتفَت إليشا جسيًعا عميظ ىشاؾ يـػ القيامة ، وأنا أكخُه أف أجج في كتابي بي

وقاؿ : أْكثخوا مغ ِذْكخ السػت فيػ غائبكع الُسختقب ، كّمشا يشتطخنا السػت ، والسصابع جاىدة ، وإّف الغائب إذا 
ا وجاء رّبظ شالْت َغيَبُتو أْوشَكْت أْوَبُتو ، ثعَّ اْستْعَبخ أْؼ بكى ، وقاؿ : ماذا نْرشُع غًجا إذا دُ  ا دكِّ كَّت األرض دكِّ

ف لمطُّيخ فأْقبل  والسمظ صفِّا صفِّا وجيء يػمئٍح ِبَجَيشَّع ؟ قاؿ ىبلؿ : وما كاد الخبيع أف يشتيي مغ كبلمو حتى ُأذِّ
ُه ووضَع عمى ابشو وقاؿ : ىيَّا ُنِجْب داعَي هللا ؟ فقاؿ ابشُو : أعيشػني عمى َحْسمِو إلى السدجج ُجديُتع خيًخا ؟ فخفعشا

 يسشاُه عمى كتف ابشو ، وُيْدخاه عمى كتفي وجعل يتيادػ بيششا ، ورجبله تخصاف عمى األرض خصا ، فقاؿ السشحر :

يا أبا يديج لقج رخَّز هللا لظ ، فمػ صمَّْيت في بيتظ ! فقاؿ : إنَّو كسا تقػؿ : ولكشَّشي سسعُت السشادؼ يشادؼ حّي 
 ادؼ يشادؼ إلى الفبلح فْمُيِجْبُو ، ولػ َحْبػًا . عمى الفبلح ، فَسغ َسِسع مشكع السش

الخبيع بغ خثيع عمٌع مغ أعبلـ التابعيغ ، ال أريج أف أشيل عميكع ، نأخحه في درس آخخ ، ولكغ آخخ كمسة تخكت 
اـر ، مغ في نفدي أثًخا : لقج ضلَّ الخبيع حياتو كّميا يتخقَّب السػت ويدتعّج لمقائو ، ىحا الحؼ أريجه مغ اإلخػة األك

استعّج ، وأكثخ مغ العسل  اآلف إلى عشج السػت استعّج لو ، وىحا مكدب لظ وتكػف أذكى الشاس وأعقميع ،
، وابحؿ مغ مالظ ، كغ ورًعا، ادفع مالظ أمامظ ، إذا دفعتو أمامظ سخََّؾ المَّحاؽ بو ، وإذا خمَّْفتُو وراءؾ الرالح

 أْزعَجَظ تخَكُو ، ما ىػ الساؿ ؟
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، زوجة ، أوالد ، وأمػاؿ شائمة ، إذا تخكتو في الجنيا ، وهللا خخوجظ مشيا تسديق ، أما إذا دفعتو  وسائل راحة
وا لمسػت مشح اآلف بالعسل الرالح ، واالستقامة ، وحزػر  أمامظ فأسيل شيء أف تدافخ عشج مالظ ، لحلظ استعجُّ

 مجالذ العمع ، والقخآف الكخيع بقخاءتو ، وفيسو، وتصبيقو .

 ج  رب العالسيغ والحس
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971................................أحكاـ الصبلؽ ...................................الفرل الخامذ :   

973......ًا ، مشػدبًا .........متى يكػف واجبًا ، محخمًا ، مباح -( : مقجمة عغ الصبلؽ  5 - 2الجرس )   
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989..................سخصئ والسجىػش ( : شبلؽ السكخه والدكخاف والغزباف واليازؿ وال 5 - 1الجرس )   

2337.....ي ........................( : التشجيد والتعميق والصبلؽ الدشي والصبلؽ البجع 5 - 3الجرس )   

2316.....( : التفخيق ................................................................ 5 - 4الجرس )   

 2348...........................................................................( : الخمع 5-5الجرس )
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