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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن.

  
ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي  ا رَِجااًل َكِثرياً يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

  .َتَساَءلُوَن ِبِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً 
  

ْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز نُوَبُكْم َومَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُولُوا قَ ْواًل َسِديداً، ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ذُ 
 فَ ْوزاً َعِظيمًا.

 :دُ عْ ا ب َ اَم  
 .ةعَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ مُْ  لَّ كُ ا َو ثاتُ دَ مُْ  ورِ مُ اْْلُ  رَّ شَ وَ  "َصل ى اللُ َعَلْيِه وَسلَّم" دٍ مَّ مَُ  يُ دْ هَ  يِ دْ الَْ  رَ ي ْ خَ وَ  اللِ  ابَ تَ كِ   ثِ ديِ الَْ  رَ ي ْ خَ  فَإنَّ 
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 مانايةك بؤ هاوسةرطريي
 

نيكاح لة ِروي زمانةوة واتةة  ؤبووونةةوة ؤؤبووونةةوةي شوو ةة  ؤةة مةوة ةي اة   يةةاي و  ةةر ي ي           
 شووؤة ة ؤة ذن و مي رشة.

 هةروةها لة رِووي زاراوةي  ةرعييةوة  وريتيية لة تبمارؤرشن  واري هاو ةرطريي.
 كاحيش لة قورئان و  وننةت و ئيجةاعدا شان  ايا هي نراوة.ونةرِةت  ني

شة ةا ئةةو   . واتةة    3النس اء: [ ؤفَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثاُلَثَ وَرُبَاعَخواي طةورة شةفةرموي ة  ]
شةتوانن هةتا ضةوار  يةؤي كتان ،  يان  يان، ضوار ضوار، واتة  هةراي تان شة ي ن، شوان شوان ؤة ة وكةنذنانة مار

 .ذن مارة وكةن
َُّ لِْلَبَص ِر »هةروةها لة فةرمووشةشا شةفةةرموي ة    ََّ َباِب، َم ِن اْس َتطَاَن ِم ْنُكُم اْلبَ اَءَة فَ ْلَيتَ  َفوَّْن، فَِإنَّ هُ أََب  ََ َر ال يَ ا َمْع
ئةة  ووةؤةانئ ئةةوة  لةة ئي ةوة شةيةةوي ة ؤةة        واتةة    (1)«نَّ هُ لَ هُ ِوَج اء  َوَأْحَصُن لِْلَفرِْن، َوَمْن ََلْ َيْسَتِطْع فَ َعَلْي ِه بِالصَّ ْوِم فَإِ 

ئبقرةطري وي ة وا ذن  وهي ني ة، ضونكة ؤذنهي نان  ماية  ضةاوطرتن و اارا ةتند شامي نةة، ئةةوةيش ؤةة ناتوانة  وةة        
 وةرِؤذوو وي ة، ضونكة ئةو ااري زةر   ةهوةتةؤاند ئةوي ة.

 
 حوكمي هاوسةرطريي

 

ة ةةةرطريي لةؤة ةةي   وةةب ؤة ةةي   شةطبرِي ةةة، رِةندةةة وةةب هي نةةدو ؤةةة  وا ةة  وي ةةة و وةةب     حةةوؤة  هاو
ؤرِةمحةةت     "ئيبنوقوشامةة "هي ندي كيشان  وننةت، خةلَكيش لةم وةارةوة شاوةةد شةوةن وب ة  وةةد، هةةروة        

ر ةي ة،  خواي ل   وي ة  فةرموويةت   خةَلك  لةوارةي هاو ةةرطريييةوة شةوةن وةة  ةي بةد  هةيةة لةة خةبي شةت       
لةوة ؤة توو   طوناهة و  ةراي ض  وبي ة ئةطةر وي ة و هاو ةرطريي اي   نةهي ني ة، لةو ؤاتةشا لة ةر ئةو ؤة ةة  
وا   شةوي ة ؤة هاو ةرطريي اي   وهي ني ة، ئةمةد االَثشي تةواوي فةقيهةؤان  لةطةلَة، ضونكة وةم ؤةارةي لةة   

ي زري ة لةهةةر  ةةابلَي ك  شةروونة  وةب ئةاامةدان   ةراي ضة  و       طوناهة و  ةراي ض  شوورشةؤةوي تةوة، وة شةاار
 خرااةؤاري.

وة ةة  شووةم  مو ةةتةحةوبة لة ةةةريان ؤةةة هاو ةةةرطريي اي ةة  وهي ةةنن، ئةةةويش ئةوانةةةن ؤةةة هةرضةةةندة  
 ةابلَ   ةهوةت لة ناخياندا وةرزو نةوي شةوي ة، وةآلم شةيشتوانن ؤةة خبيةان لةة طونةاس و  ةاي ضة  وثةاري زن،       

آلم هاو ةرطريي اي   شةهي نن، وب ئةوة لةم رِوةيشةوة وي نياز و وي خةم ون.  ي يةميان ئةوانةن ؤةة  ةةهوةتيان   وة
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وب هيض  تي   نيية، ئةويش رِةندة هةر لة ونةرِةتةوة حةةزو  ةةهوةتيان وةب ئةةم ؤةارة نةةوووةو ناوي ةة، يةاخوش         
ةيةة، هةيةة مو ةتةحةوبة ؤةة هاو ةةرطريي اي ة        وةهبي اريي شلَيان وب ئةةم ؤةارة مةرشووة، ئةمةةد شوورِووي ه    

 وهي ني ة، هةيشة وا رتة اي ك  نةهي ني ةئ
ئةوةي  ةهوةت و ئارةزووي هةية، ئةوة  وننةت واية ؤة هاو ةرطريي اي   وهي ني ة، ئةويش لةوةةر ئةةوة   

ان ؤةرش ؤةة   ؤة  ةريعةت و وةرنامةةي خةوا هةان  وةنةدةؤان  شاوة وةب اي كهي نةان  هاو ةةرطريي، هةةروة  وا ة         
َُّ »فةةرمووي    "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"اي غةمبةر  ََّ َباِب، َم ِن اْس َتطَاَن ِم ْنُكُم اْلبَ اَءَة فَ ْلَيتَ  َفوَّْن، فَِإنَّ هُ أََب  ََ َر ال يَ ا َمْع

ضةةونكة وةةة اي كهي نةةان  هاو ةةةرطريي شامةةي ن و   (1)«نَّ  هُ لَ  هُ ِوَج  اء  لِْلَبَص ِر َوَأْحَص  ُن لِْلَف  رِْن، َوَم ْن ََلْ َيْس  َتِطْع فَ َعَلْي  ِه بِالصَّ ْوِم فَإِ 
 دة لةوة نةوة زياش شةؤات و ئوممةت وةةم ؤةارة زؤر    .و نةزةرو خرااةؤاري شةااري زي ة.حةزو نةفسةؤان لة زينا

َا ُمَك  اثِر  ِبُك  ُم تَ َفوَُّج  و »شةفةةةرموي ة   "َص  ل ى اللُ َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"شةوةةن. هةةةروة  اي غةمبةةةر   ا الْ  َوُووَو اْلَولُ  وَو، فَ  ِإ
ئافرت  خبوازن ؤة وبي تة ماية  خب ةويستد و منداأل ووون، ضةونكة مةن وةة ئي ةوة لةة ئوممةةتان       واتة   (1)«اْْلَُم مَ 

 .زياش شةؤةم
ةرووري و ، تةةنها وةب ز  وي ة  وار ال ربؤلة  لة ةر ؤة ي   ؤةهةروةها نيكاح و هاو ةرطريي حةرِام شةوي ة 

 نةوي ة. ي اي ويست
 دةة لةةوة    لة رِووي شاراييةةوة تةةواو شة تةو ةان وي ةة،    و هةروةها لة ؤة ي   حةرِام شةوي ة ئةطةر وي ة 

 نةتواني ة ؤة موعا ةرةي خي زانةؤةي وكاتئ
وة مةؤرووهيشة ئةطةر تةنها لة ِرووي شاراييةةوة شةرقةةت  هاو ةةرطريي نةيةةت، هةةروة  خةواي طةةورة        

 شة ةةآلت  وةا ئةوانةةد     . واتة 33الن ور: [ ؤفَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ يُغْنِيَهُمُ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ]موي ة  شةفةر
وة اةاؤ  رةفتةار وكةةن هةةتا خةوا لةة فةةز   و         ة، وةرشةوام وةؤعيففةت  خبراودرن و،يزةماوةندو ذن هي نانيان ني

"َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه يةاخوش اي غةمبةةر    .وي كيان ل   شةؤاتةوة وشةولَةمةندو وي نيازيةان ئةةؤا  وةهرةي خبي شةر
َُّ لِْلَبَص  ِر َوَأْحَص  ُن لِْلَف  رْ »شةفةةةرموي ة   وَس  لَّم" ََّ  َباِب، َم  ِن اْس  َتطَاَن ِم  ْنُكُم اْلبَ  اَءَة فَ ْلَيتَ   َفوَّْن، فَِإنَّ  هُ أََب   ََ  َر ال َم  ْن ََلْ ِن، وَ يَ  ا َمْع

 دة لةوةد مةؤرووهة وةب ئةةو ؤة ةةي ؤةة لةةوة شةتر ةي ة ؤةة نةةتواني ة          (3)«َيْسَتِطْع فَ َعَلْيِه بِالصَّْوِم فَِإنَّهُ َلهُ ِوَج اء  
 شاشطةرانة لةطةأل خي زانةؤان  مامةلَة وكات.
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 ثايةكاني هاوسةرطريي
 

 هاو ةرطريي    اايةي هةية 
 ةرضي كيان لةوةرشةمدا نةوي ة وب هاو ةرطريييةؤة.يةؤةم  هةرشوو ؤورِو ؤضةؤة هيض ا

 شووةم  وةآلمدانةوة  ؤة وتةيةؤة لةشةم وةل  يان ئةوؤة ةي  ةراةر ي ؤضةؤة شةؤات شةرشةضي ة.
 ي يةم  قبووأل  شيسان وتةيةؤة لةويةن وةل  يةان  ةراةر ةتياري ؤضةةؤة شةرشةضةي ة وةب قبوولبةوون و       

 رِازيبوون.
 

 يمةرجةكاني هاوسةرطري
 

 مةر ةؤان  هاو ةرطريي ضوارن 
  رِازيبوون  هةرشوو هاو ةةرةؤة. وبيةة شروو ةة نييةة ؤةة ايةاو زؤري لةة ئةافرةت وكةات وةب ئةةوة            يةؤةم

أَيُّهَاا الَّاذِينَ َمَنُاوا      هاو ةرطريي لةطةأل اياوي كدا وكات ؤة ئةو ئافرةتة اي   رِازي نيية، خواي طةورة شةفةةرموي ة  ] 

ةوانيية وةة زؤرشاري  رِانةي ورِواتان هي ناوةئ وبئي وة ئةي ئةوؤة  . واتة  19النساء: [ ؤنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاًيَحِلُّ لَكُمْ أَ
اَل »شةفةةرموي ة   "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" . هةروةها اي غةمبةةر  وكةنة مريات و شة تيان وة ةراودرنذنان 
واتةة     1ؤ«´َأْن َتْس ُك َ ´قَ الُوا: يَ ا َرُس وَل اللَّ ِه: وََكْي َذ ِإْذنُ َه اَ قَ اَل:  ،َّتَّ ُتْسَتْأَمَر، َواَل تُ ْنَكُح اْلِبْكُر َح َّتَّ ُتْس َتْأَذنَ حَ  اْْلَّياُ تُ ْنَكُح 

وتيةان   ط ،ي ة هةتا مبلَةت  لي وةرنةةطريي ة سةي لةشةم وةرنةطريي ة، ؤضيش مارةناؤروي وةذن مارة ناؤري ة هةتا ق
ئةوةيةة ؤةةة  ´ةت وةرطةةرتن لةة ؤةةض ضةبنةو فةةةرموي    مبلَة  "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس  لَّم" اي غةمبةةري خةةوا  ئةةي  

 .  ´وي دةنط وي ة
ؤخوا لي   رِازي وي ة  شةطي رِنةوة ؤةوا واوؤ  وةو   مبلَةةت  ئةةو     "خةنساي ؤض   وزام"هةروةها لةوارةي 

، اي غةمبةةريش  "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"وةوو، هاتةة وي اي غةمبةةر     شاووي وة ةوو، ئةةو ؤاتةة ئةةو وي ةوةذن     
رِي دةةري ؤةةرشووة لةةةوة ؤةةة  "َص  ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ  ِه وَس لَّم"وبيةةة اي غةمبةةةر   .  2ؤنيكاحةؤةةةي وةةب هةلَوة ةةاندةوة

ض وي ةة،   وي ةوةذن. وةةآلم ئةةوةي وي وةذنةة      ئافرةت وةو   مبلَةةت  خةبي وة ةوو وةدري ة،  ةا ئةةو ئافرةتةة   ؤة        
لة ةري اي ويستة ؤة وةشةم رِازي ووون  خبي يان نةووون  شةروربِي ة، وةآلم ؤض، وي دةندييةؤةةي نيشةانةي رِازي   
ووونيةت ، ضونكة اي    ةرمة ؤة وةشةم رِازيبوونةؤةي شةروربِي ةئ هةروةها ئةطةر ئةو ئافرةتة رِةتيكرشةوة ؤةة  

ةوة زؤري ل   ناؤري ة وب  ووؤرشن ، هةرضةندة واوؤيش  وة زؤر شاواي ل   وكةات، ضةونكة اي غةمبةةر     وووكات، ئ
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وبيةةة وةةاو  هةةيض طونةةاه  ناطةةات ئةطةةةر    1ؤ«َواْلِبْك  ُر َيْس َتْأِذنُ َها أَبُوَه ا»شةفةةةرموي ة   "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ  ى آلِ ِه وَس  لَّم"
لةوةر ئةوة ؤضة خبيةت  ؤة رِةت  ؤرشؤتةوة نة  واوؤةؤة، وةةآلم لة ةةر   ؤضةؤةي رِةت  ؤرشةوة ؤة  وو وكات، 

واوؤةؤةي اي ويستة ؤة ااري زطاري ل   وكات و لة خرااةو خرااةؤاري ويثاري زي ة، وة ؤضةؤة وةبي هةيةة ئةطةةر شوو    
ةؤةةي يةان واوؤةؤةةي    شاخوازيكةر هاتنة شاخوازي ولَي ة  من وةوة رِازميةوة وةوةيان رِازي نيم، لةو ؤاتة دا وةليي

   2ؤ وبي نيية ولَي ة  نائ تب شةوي ة وةوةيان رِازي و  و وةميان رِازي نةويةئئ
 

  يان   فوونة ؤضم ؤرش وة هاو ةةري  زوجتك ابنيت  فالنة  ئاماذة اي كرشن  وةوة ؤة وةلييةؤة ولَي ة  ؤشووةم
ي شةهي ني ة و شةلَي ةة  فةوآلك ؤةرش وةة هاو ةةري      تب، يان ولَي ة  ؤضة شري ذةؤةيان، يان ؤورتةؤةيان، يان هةر ناو

 تب.
 

"َص ل ى اللُ   وةل   شروو ة نيية هاو ةطريي وةو   ووون  وةل  ئةاام وةدري ة، ضةونكة اي غةمبةةر      ي يةم
َ   ا اْم   رَأٍَة َنَكَح   ْ  ِبغَ   رْيِ ِإْذِن َولِي اَه   ا، فَِنَكاحُ »فةرمويةةةةت    َعَلْي   ِه َوَعلَ   ى آلِ   ِه وَس   لَّم" ٌِ   ل ، فَِنَكاُحَه   ا أُّيُّ ٌِ   ل ، فَِنَكاُحَه   ا بَا َه   ا بَا

ٌِ ل   هةر ئافرةتي   وة و   ئاطاشاري وةلييةؤةي مارة وكري ة، ئةو نيكاحة اووضة، ئةو نيكاحةة اووضةة،    واتة  (3)«بَا
بيةة  واتة  نيكاح وةو  وون  وةل  شروو ة نيية. و  4ؤ«ال نكاح إال ب وي »ياخوش شةفةرموي ة   ئةو نيكاحة اووضة.

ئةطةر ئافرةتي   خبي وةو   ووون  وةل  مارةورِي ئةوة مارورِينةؤةي وةتالَة، ؤوةلة  د ؤة ةي ك  ئةاق  و وةالَ  و     
تي ديشتووة لةوارةي ؤضةؤانييةوة، يان ئةوانةي ئةو  ةراةر تيان شةؤات، وة  واو  يان وااري ؤواوؤ  وةاو   و  

  ؤورِةؤان ..هتةد ؤنزيكرتينيةان واوؤةة، تةا شةطةات وةوانةةي       ؤورِ و ؤةورِةزاو وةراو مةام  رِا ةتةقينةي مةام  وةاو      
 ترةوة .
 

ضوارةم   ايةت  يان ئاماشةووون  شوو  ايةت لةؤات  مارةورِينةؤةشا، وةهةرشوو  ةايةتيش شةوي ةة شاشةر   
 و قبوولكراوو ماقوو  ون وي خةلَ .  

 

يةاوي ؤةافر وكةات. ضةونكة خةواي        هاوشيين، يان  شروو ة نيية ؤة ئافرةت  مسولَةان  ةوو وةة ا  اي نجةم

حُاوا الْمُشْارِكِحَ حَتَّاى    وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْارِكَة  وَلَاوْ أَجْجَتَاتْكُمْ وَلَاا تُنكِ    ]طةورة شةفةرموي ة  

                              
 :  ٨13/  ٨لة الصحيحة " قال اْللباَ يف " السلس رواه مسلم .  (1)
 من كالم الَيخ ابن عثيمني رمحه الل من كتاب الفوان (1)

( م  ن ح  ديث عا،َ  ة ، ص  ححه اْللب  اَ  1٤89اب  ن ماج  ه )  (113٤) ( وأب  و واوو 1111رواه الرتم  ذي وحسَّ  نه )   (3)
 )1٤٨1يف "إرواء الغليل" )

 (8777)صحيح اجلامع / رواه أبو واوو والرتمذي  (٨)
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ئافرةتان  مو ري  و خوانا  مارة مةؤةةن هةةتا   . واتة   111البق رة: ؤ [أَجْجَتَكُمْ يُؤْمِنُوا وَلَعَتْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك  وَلَوْ
ئيةان و واوةرِ شةهي نن، وي دومان ؤةنيزةؤي ك  ئيةاندار ضاؤرتة لة ئافرةتي ك  مو ةري  و خوانةةنا ، هةرضةةندة    

رِن لةة ايةاوان  مو ةري  و    ذن مارة مةةو ، وة ييةؤةي، يان  امانةؤةي، يان الةواايةؤةي   ةر ام  ؤرشونؤ وان
وةرِا ةي وةندةيةةؤ  ئيةانةةدار ضةاؤرتة لةة مو ةري  و خوانةنا ةةي  ،       ،خوانةةنا  هةةتا ئيةةان و وةةاوةرِ شةهي ةنن    

"َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه . هةةروةها اي غةمبةةر   هةرضةندة  ةر ام  ؤرشون ؤقةشو قيافةو الةواايةةو  ةامانةؤةي   
نَ ة  يف اْْلَْرِ  َوَفَس إِ »فةرمويةت    وَسلَّم" َ  َذا َخَطَب إِلَْيُكْم َم ْن تَ ْرَض ْوَن ِوينَ هُ َوُخُلَق هُ فَ َفواُج وُه، ِإالَّ تَ ْفَعلُ وا َتُك ْن ِفت ْ   1ؤ«او  َع رِي

واتة  ئةطةر يةؤي   وب شاخةواز  ؤضةةؤانتان هةات لةة شيةن و رِةو ةتد رِاز  وةوون، ويةدةن ، ئةةنا وانةؤةةن ئةةوا            
 ويدا وآلوشةوي تةوة.ةةؤد زؤر و فة اشي كد اان و ابرِ لة زفيتنةو ناري كيي

 
 كة سةر بنةماي نيكاح و هاوسةرطريييةوة بونيات دةنرَيت:ئةوشتانةي 

 وريتني لة 
   وا بي تي  اي دان  مارةي .1ؤ
   خةر  .2ؤ
   اةيوةندي ني وان هةرشوو هاو ةر لةطةأل ؤة وؤاري يةؤرت.3ؤ
 و شةون وة مةحرةم  يةؤرت.  مةحرةمي ي، يان  هةرشوو4ؤ
   مريات  هةرشووو مريات لةيةؤرت شةطرن.5ؤ
 

 ؤةواتة 
اةةيرِو ناؤةةن و فةرامب ة      دايانة ذنهي نان يةؤي كة لة  وننةتةؤاند ذيان، ئةوانةي ؤةة ئةةم  ةوننةتة لةذيان   

ؤةةي وة ةتان و   لةطب ةيةؤدا طريؤرشووة، ؤةة ئةاامة  و وأل و وةرةو اي شضوون  ذيان  خبيانشةؤةن، ئةوة مج
هةةلَدروو   ضةيرت وتوانة  مرؤكةةؤان   ئةةم زةمينةة    هاو ةرطريي، ضونكة مةحالَة و  ذن و لةوةينضوون  ئةو ذيانةية

 مةرؤك د كرشنخةوا  اةةروةرشطار شونيةا  وةب خزمةةت      هةلَبةت.. اشتد خبيان وب رِاخباتوكات و  تا ةر خزمةتيان
ئةةم شونيايةة     ةية ؤة ووةتة خةليفة لة  ةةر زةو  تةاؤو  وونةوةرة و  وي نةو تاؤئةو  مرؤكيششروو ة ؤرشووة، 

 مرؤكةة و.. وةر  ئةةو  ويكةات وةة اةر ةتداو خةوا  تةاؤو تةةنيا  ر  وثةر ةرت        وب خزمةت  ئةو شروو ة ؤةراوة ؤة 
ؤليلةد   نةةؤات و  م ؤاروانةة تة ةليم وةةوان  تةر    ئةم ؤارة رِااةرِي ني ة، وة  ئةةوة لةةشواي خةبي ئةة     ناتوان  تا  ةر 

 ..  وةوانة  شوا  خبيةوة نةشاتئةو رِةوتةي ذيان وووند وةرشةوام 
ووونةةوةران  تةريش    يش تةنها وريي نيية وةب مةرؤك، وةةلَكوو تةةواوي    كرشنة  ذيانشة ت شة تاوشيارة ئةو 

. ثةةرِي ني ة. ونها ئينسان ناتوان  تي كرِا  ؤارةؤان لة شونيا رِاة، ئةنا وةتمسبطةر وي ة اتي د شةوي ة ئةم خا يةتةيان

                              
 ( 1111الصحيحة )  و(  166٤اإلرواء )  حديث حسن يف)رضي الل عنه( عن أيب ُهرَيرََة رواه الرتمذي   (1)
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د تةا وةة اي ة    وةاق  مرؤكةةؤان هةلَبةذي رشراوة   ؤرشند ئةم ووونةوةرةية ؤة وةرِؤلَ  واندةةواز ئينسان  ئةوةية ؤةتةنها 
شروو ةتكراوان  تةر، لةة رِي دةة  تي كةةلَبوون       فةرمايشتةؤاند خوا وب ئةم ؤةارة  ةاند خةب  وداتةة وةةر، ؤةضةد       

سةةانة ؤةةة هة ةةة وكةةات نهةةي ين وةرِي وةضةةوون  ذيةةان  تةةةنها رِو خب ةةدةؤةن وةةب ئةةةو ئين ني رومةة  و زاوزي كانةةةوة
دا  ئةةةويش لةةةرِي   هاو ةةةرطريي  كانةةاةيوة ةةتة وةةة وةرِي وةضةةوون  ويةنةةة  نسةةييةؤانةوة لةةة ني ةةوان ني ةةرو مي     

دةد وب ئةم قسةانةي ؤةة شةلَةي م    وةلَؤرشووة وة ئةاام شةطات.  يني وانيانةوة وةو  ي وة  ةرعييةي ؤة خوا شيار

 اتِرَمَا الثَّ لِّكُا  نْمِا وَ  ]ي ةئةم ئايةتةية ؤة شةفةةرمو ني رو مي ية شةطي رِن بوونة  رِؤلَ  ئةم تي كةلَتريش  كراواندشروو ت

يةان شةفةةرموو      واتةة  لةة هةةموو وةةروو ووومي ة   ةووتد فةراهةةم هي نةاوة.          3  الرع دؤ[ نِيْنَا اثْ نِيْجَوْزَ ايهَفِ لَعَجَ

   ووتي ة   . واتة  لة هةر  بري ة  ؤمةاآلت و طيةان لةة وةةر  مةالَيد      (18املؤمن ون: )[ يْنِ اثْنَيْنِفَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَ]
    وار وكة.

ُاوا رَبَّكُامُ    ي ة  ]زؤر وة وةرز نرخاندووة وبية شةفةرمو مرؤك ئةم ؤارة   هةروةها خواي طةورة يَا أَيُّهَا النَّااُُ اتَُّ

. واتةة  ئةة  خةلَكينةة خبتةان     (1النس اء: ؤ[ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَا ً كَثِرياً وَنِسَاءً الَّذِي خَلََُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة 
لة خة م و نارِةزايد اةروةرشطارتان وثاري زن ؤةة ئي ةوة  لةة تاؤةة ؤة ةي   شروو ةة ؤةرشووة، وة لةةو ؤة ةةد          

وَأَنْزَلْنَاا مِانَ     ]ي ةاند زؤر  هي ناوةتةة ؤايةةوة. يةان شةفةةرمو    هاو ةرةؤة  وةش  هي ناوة، لةةو شوانةة ايةاوان و ذنة    

ن شاوةزانةد،  برةهةا رِووة  و   واتةة  لةة ئا انيشةةوة ئاومةا     . 11لقم ان: )[ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْتَتْنَا فِيهَا مِنْ كُالِّ زَوٍٍْ كَارِيمٍ  
ة هاو ةرطريي  وننةت  تةةواوي  يوب دا رِواند.لَ  و  وان و رِازاوةمان لة زةوي ووتد وة  ووشو وةؤةطذوطيا  هاو

َُاْد َأرَْساْلَنا رُُساًلا ِمانْ َلتِْلاكَ وَجَعَْلَناا لَُهامْ َأْزوَاًجاا         اي غةمبةران وةووة، هةةروة  خةواي  طةةورة شةفةةرموي ة  ]      [  وَذُرِّيَّاةً َوَل
اي ش تب اي غةمبةةران  ترمةان رِةوانةة ؤةرشووة و هاو ةةرو نةةوة ان         وي ند وةخوا وي دومان . واتة  3٤الرع د: ؤ

هةاند   "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"  اي غةمبةةر  نةازشار  وة هةر لةم اي وة شاندةةوة خةوا  اةةروةشطار    . اي داون
 هي نان.وةندةؤان ئةشةن وب ذن

 
 خواي طةورة دةفةرموَيت:

 

. واتةة  ئافرةتةاند ؤةةنيزة  وةدةن وةة        32 الن ور:)[ امَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِحَ مِنْ جِتَااِِكُمْ وَِِمَااكِكُمْ  وَأَنْكِحُوا الْأَيَ. ]1
  وو، وة ؤة اند ضا  و اا  لة وةرشةم ؤةنيزةؤانتان لة يةؤرت  مارة وربٍِِن. 

ئي وة ئة  ؤة  و ؤار  ذن   مةونة ؤب ة  لةة     ؤ. واتة(131البقرة: ؤ[ فاَل تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. ]2
  .ةوةيان ودةرِي نةوة و  هاو ةريان ؤياخوش ويستيان  ووي كد تر وكةنرِي دةياندا ئةطةر ويست

about:blank254_1745
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ةمبةةراند  غب اي . واتة  وي دومان اةي ش تة   3٤الرع د: ؤ[ وَلََُدْ أَرْسَلْنَا رُساُلً مِنْ لَتْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً. ]3
 ترمان رِةوانة ؤرشووة، هاو ةرو نةوة ان ا  وةخشيون.

ش ؤةةة شةلَةةي ن  يواتةةة  ئةوانةةة  8٨الفرق  ان: ؤ[ وَالَّااذِينَ يَُُولُااونَ رَبَّنَااا هَاا ْ لَنَااا مِاانْ أَزْوَاجِنَااا وَذُرِّيَّاتِنَااا لُاارَّةَ أَجْاايُنٍ   . ]4
وبنةةة مايةةة  رِوونةةاؤد شيةةدةمان و اةة  وبةخشةةة ؤةةة  اةةةروةشطارمان لةةة هاو ةةةران و نةةةوةؤانان ؤة ةةاني كةان 

  .اند شلَةان اشمؤ
 

 :دةفةرموآ "َصّلى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَسلَّم" هةروةها ثَيغةمبةر 
 

َُّ لِْلَبَص ِر َوَأحْ    »1ؤ َباِب، َمِن اْسَتطَاَن ِمْنُكُم اْلَباَءَة فَ ْلَيتَ َفوَّْن، فَِإنَّ هُ أََب  ََّ َر ال ََ َص ُن لِْلَف رِْن، َوَم ْن ََلْ َيْس َتِطْع فَ َعَلْي ِه يَا َمْع
ي ةة، ضةونكة   ئة  ووةؤانئ ئةوة  لة ئي وة شةيةوي ة ؤة ئبقرةطري وي ة وةا ذن  وهي ن واتة   (1)«بِالصَّْوِم فَِإنَّ ُه لَ هُ ِوَج اء  

ونكة ئةةو اةاري زةر    طرتن و اارا تند شامي نةة، ئةةوةيش ؤةة ناتوانة  وةة وةةِرؤذوو وي ةة، ضة        ؤذنهي نان  ماية  ضاو
  ةهوةتةؤاند ئةوي ة.

 

نَ  ة  يف اْْلَْرِ  َوفَ »   2ؤ َ  ِإَذا َخطَ َب إِلَ  ْيُكْم َم  ْن تَ ْرَض  ْوَن ِوينَ  هُ َوُخُلَق  هُ فَ َفواُج  وُه، ِإالَّ تَ ْفَعلُ  وا َتُك  ْن ِفت ْ واتةةة    2ؤ«َس  او  َع  رِي
ةنا وانةؤةةن ئةةوا فيتنةةو    ، ئة وةوون، ويةدةن   يةن و رِةو ةتد رِاز    ئةطةر يةؤي   وب شاخواز  ؤضةؤانتان هات لةة ش 

 ةوي تةوة.دا وآلوشر و فة اشي كد اان و ابرِ لة زوييةؤد زؤناري كي
يةان  ؤةة  وةرناطريي ةة ذن نةةهي ني ة ؤ      وةندايةةتد ي ةشةفةرمو ؤخوا لي   رِازي وي ة  " ئيبنوعةوبا " وبية
   وو نةؤات

كةات ئيةةان لةة    ويبة نت، ئةنا هةر ؤة ةي كد زينةا و   ،  ئةطةر ويستتان نيكاح وبة نتي ةهةروةها شةفةرمو
توو ة  زينةا    يكةرِةندة مةوة تد ئةوة وي ة، ؤة ئةطةر ؤة ي   ذن نةهي ني ني ة خةرشأل و شةرووند شةرشةضي ة. ؤ

  .وبي ةئ اهلل اعلم
 

 هَينانسوودةكانى ذن
 

وو  ترةوة خزمةةتي كد زؤر طةورة ةة   هي نان  دة لةوة  ؤة فةرماني كد ئةم ئايينةية، وةآلم لة رِهةلَبةت ذن
 هي نان  ووشي كد زؤر  هةية لةوانة ؤة ذن ننيةويمرؤكايةت ، وبية شوة 

                              
   6/191إرواء الغليل  رواه مسلم عن معاوية )رضي الل عنه(/  (1)

 ( 1111الصحيحة )  و(  166٤اإلرواء )  حديث حسن يف)رضي الل عنه( عن أيب ُهرَيرََة رواه الرتمذي   (1)
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 »"َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"  بووند ذيةان  وة  اي غةمبةةر   ووون و زياش وووند وةضةو فراوان منداأل  1ؤ
ََ َحَس  ٍب  "َص  ل ى اللُ َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" َرُج  ل  ِإَ  النَّ  ِ ا  ْن َمْعِق  ِل بْ  ِن َيَس  اٍر ، قَ  اَل : َج  اءَ َع   َا َأَص  ْبُ  اْم  رَأًَة َذا فَ َق  اَل : ِإ

َّ أَتَ  اُه ال َّ أَتَ  اُه الثَّانِيَ  َة، فَ نَ َه  اُه،  َا  ثَّالِثَ  َة،َوََجَ  اٍل َوإِن ََّه  ا اَل تَلِ  ُد، أََفأَتَ َفوَُّجَه  اَ قَ  اَل : " اَل "،  فَ َق  اَل : " تَ َفوَُّج  وا الْ  َوُووَو اْلَولُ  وَو، فَ  ِإ
  اياوي ة  هاتةة خزمةةت    شةلَي ةة لةة   ؤخةوا لي ة  رِازي وي ةة      "مةةعييل  ؤةورِي ية ةار   "واتة    (1)«ُمَك اثِر  ِبُك ُم اْْلَُم مَ 

ؤةة نةاوو ناووةاندد هةيةةو  وانةة،       طوتد  من توو د ئافرةتة  هةاتووم   "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم" اي غةمبةر 
وةآلم منداَلد ناوي ة، ئايا ويخوازم، فةرموو   نةةخي ر، اا ةان  ةار  شووةم هاتةةوة، هةمةدية ئةمةة  طوتةةوة،        

 ار هاتةةوة، ئينجةا اي غةمبةةر    ر  ؤرشةوة،  ةي ية   نةخي ريهةمدية  "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم" اي غةمبةريش 
فةرموو   ئافرت  خبوازن ؤة وبي تةة مايةة  خب ةويسةتد و منةداأل وةوون، ضةونكة        اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" "َصل ى
 ئي وة لة ئوممةتان زياش شةؤةم. من وة

 

وَاجاااً وَمِانْ َيَاتِااهِ أَنْ خَلَاقَ لَكُاامْ مِانْ أَنْفُسِااكُمْ أَزْ     شامرؤانةدند  ةةةهوةتةؤان  وة  خةةوا  طةةةورة شةفةةةرموو  ] 2ؤ

  لةةة نيشةةانةو   . واتةةة  ؤيةةةؤي   11 ال  روم:ؤ [لِتَسْااكُنُوا ِِلَيْهَااا وَجَعَاالَ بَيْاانَكُمْ مَااوََِّةً وَرَحْمَااةً ِِنَّ فِاات ذَلِااكَ لََيااات  لَُِااوْ ٍ يَتَفَكَّاارُونَ     
دا، خبتان هاوتاو هاو ةر  وب شروو ة ؤرشوون وب ئةوة  ئةارام ودةرن لةة وية    ةية  ؤة هةر لةوةلَدةؤاند تر  ئةو

ا ةتد ئةا لةةو شيارشانةةشا نيشةانةو وةلَدةة       و ميهرةوةانيد فةراهةةمهي ناوة، وةر  وة لة ني وانتاندا خب ةويستد و  بز
  هةية وب ؤة اني   ؤة وري شةؤةنةوةو تي دةفكرن.

 

وةري   ني ة، وةر  ؤةاتد  ؤةة  وتواند  ماأل اي   وهي  ةهي نان   ئينسان تا وة تةنها وي ة زؤرشةطةةنة ؤماأل اي ك  3ؤ
وبي ةة وةة مايةة      تةا ؤرشنةوة وةري ؤرشنةوةيةة لةة اي كهي نةاند مةالَي كد نةوو،       لة ذنهي نان شةؤاتةوة، وة ي   لةو وري

 ذياني كد خب د هاو ةرايةتد و مالَي   ؤة ضةندين مندالَد ر  وبي تةوة.  
 

تَ َفوَُّج وا الْ َوُووَو اْلَولُ وَو،  »شةفةةرمو      لَّم""َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس  وووند خةلَ    وة  اي غةمبةةر     زؤر4ؤ
َا ُمَكاثِر  ِبُكُم اْْلَُممَ    (1)«فَِإ

 

  وة  ةتةةةةةؤاند يةةةةةؤرت و هاووةرار ةةةةيارووون  ني ةةةةوان هةةةةةرشوو تو ةؤةةةةة تي كب ةةةةان وةةةةب خزم  5ؤ
واتةة      3ؤ َأْن تَ تَ  فَيََّن ِي َزْوَج يت بُّ تُِ َكَم ا   َفْوَجيِت لِ َا ُأِح بُّ َأْن أَتَ  فَيََّن إؤ  ؤخوا لي   رِازي وي ة  شةلَي ةة   "ئيبنومة عووش"

 .خب ة خب  وب من  وان وكات ي  ؤةم  وان وكةم، هةروة  ئةو اةمن اي م خب ة ؤة خبم وب ذن

                              
 حسن صحيحقال اْللباَ  َعْن معقل بن يسار )َرضَي اللَّهُ َعْنُه( رواه مسلم   (1)

 (لة اي شرت لي   شراوةتةوة) حسن صحيحقال اْللباَ  َعْن معقل بن يسار )َرضَي اللَّهُ َعْنُه( رواه مسلم   (1)

 معاَل التنفيل تفسري البغوي  (3)



 
11 

 
 
 

 ذيانت؟ يكام ئافرةت هةَلدةبذَيريت تا بيكةيت بة هاوسةر
 

 ةي دري  رية ئةةم خة ةلَةتانة  خةوارةوة  تي ةدا     لَد شةوةذي  ةاي ويستة ئةو ئافرةتة  يان ئةو اياوة  ؤةة هة  
    وي ة

 اْلَم ْرأَةُ  تُ  ْنَكحُ » شةفةةرموو   "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" ح و شيندار وي ة   وة اي غةمبةةر  الَ ةاي ويست  1ؤ
َِ ِْلَْربَ  عٍ  ََْفْر بِ  َذا يِن َترِبَ  ْ  يَ  َدا َ  : لَِماِلَ  ا َولََِس  ِبَها َوجلََِماِلَ  ا َولِ  ِديِنَها، فَ  ا لةوةةةر ضةةوار مةوة ةةة ئةةافرةت   واتةةة    (1)«ال  دا

يةؤةةةي، يةةان لةوةةةر   يشةخوازري ةةة  يةةان وةةب مةةا   و  ةةامانةؤةي، يةةان لةوةةةر ونةمالَةؤةةةي، يةةان لةوةةةر  وان        
 .شيندارييةؤةي،  ا تب ئافرةت  شيندار وهي نة، تا شة ة ارِ وةرةؤةت وية

 

 "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"هةةروة  اي غةمبةةر     ز   ةواند هةةوي ة   اي ويستة رِةو تد ئاؤارو وةةر   2ؤ
َنة  يف اْْلَْرِ  َوفَ »فةرمووي   َ  ِإَذا َخَطَب إِلَْيُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن ِويَنُه َوُخُلَقُه فَ َفواُجوُه، ِإالَّ تَ ْفَعُلوا َتُكْن ِفت ْ   2ؤ«َساو  َعرِي

 

 شةفةةرموو   "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"   وة  اي غةمبةةر  وخساي يةةؤرت وبيةنن  هةرشووو  ي وةو رِ  3ؤ
َه  ا فَِإنَّ  هُ َأْح  َر  َأْن ي ُ  "َص  ل ى اللُ َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"  َع  ْن اْلُمغِ  ريَِة بْ  ِن ُش  ْعَبَة، أَنَّ  هُ َخطَ  َب اْم  رَأًَة، فَ َق  اَل النَّ  ِ ُّ » ْؤَوَم اْنظُ  ْر إِلَي ْ

َنُكَم ا خةوزا   شةطي رِنةةوة شةفةةرموو   ؤةة شا    ؤخةوا لي ة  رِازي وي ةة      "مةوريريةي ؤةورِي  ةوعبة   " واتة  لةة  (3)«بَ ي ْ
، ضةونكة ئةوي تةة مايةة      ةةيري وكةة    فةةرموو   ؤوةرِؤ   "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" ئافرةتي كد ؤرش، اي غةمبةر
 خب ةويستد و تةوايد.

ؤرشند يةةؤرت  هةر ذن هي ناني   وة   ةةير  ´شةلَي ة   ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ة   "ئةعةةد"ا ئيةامد هةروةه
 .´تاييةؤة  هةر خةم و اةذارةيييةرِي كخراوي ة، ؤب

اياوي ة  ئةافرةتي كد    ؤخوا لي   رِازي وي ةة    شا"عومةر  ؤورِ  خةتتاب"هةروةها شةطي رِنةوة ؤة لة شةوراند 
تةؤةة ئافرتةؤةةيان ر    ةتةؤة شاشو وي داش  ووو لة ضندد، وبية خةاوو خي زانةد ئافر  ةئافر  يةخوا تبوو، ااد ماوة
يةش  "عومةةر "ئي ةة وامةان زانيبةوو ؤةة زاواؤةةمان طةاةةئ       "عومةر"، طوتيان ئة  "عومةر" ةندةوةو ضوونة و  

 ئوئندطوت  خبت هةلَةخةلَةتاندو خةلَكيشة هةلَخةلَةتا ي  اة  سرةوانديؤرشو تي   واند
                              

 (18٤3" )  الغليل اإلرواء)َرضَي اللَّهُ َعْنُه(    أيب هريرةعن رواه مسلم   (1)
ؤاي شرت  ( 1111الصحيحة )  و(  166٤اإلرواء )  حديث حسن يف)رضي الل عنه( عن أيب ُهرَيرََة رواه الرتمذي   (1)

 ؤراوة وة ؤورشي 

 171/  1قال اْللباَ يف "السلسلة الصحيحة" رواه الرتمذي    (3)
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لةة خرااةة   ؤرشند رِؤلَةةؤانيان اةي ش   رشة ووو وي ة  ئةمةةد وةب اةةروةرشة   لة ونةمالَةيةؤد شيندار اةروة  4ؤ
 "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"   اي غةمبةةر  خةوا   ؤخوا لي   رِازي وي ةة  شةلَي ةة    "شةيعائ"، هةروة  لة شةطري ة

ئافرةتةةان   ةةياو ضةةا  وةةب نوتفةةةؤانتان   واتةةة    1ؤ«ْم، َواْنِكُح  وا اْْلَْكَف  اَء َوأَْنِكُح  وا إِلَ  ْيِهمْ ََتَي َّ  ُروا لِ  ُنطَِفكُ » شةفةةةرموو 
 هةلَبذي رن و وياخنوازن.

 

 "َص  ل ى اللُ َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"   ضةةونكة اي غةمبةةةر  خةةوا  ي ةئافرةتةؤةةة يةةان اياوةؤةةة نةةةزؤ  نةةةو   5ؤ
َا ُمَكاثِر  ِبُكُم اْْلَُممَ تَ َفوَُّجوا ا »شةفةرموو    .(1)«ْلَوُووَو اْلَولُوَو، فَِإ

 

  " ةاور "وةة   "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"   هاوتةمةند يةؤرت و طةنج و وو ون   وب ئةمةد اي غةمبةر 6ؤ
،  يَ ا َج اِبُر، تَ َفوَّْج َ  "، قُ ْل ُ  : »فةرموو ؤاتد  ؤة اريةذني كد مارة ؤرشووو   نَ َع ْم، قَ اَل: " ِبْك ر  أَْم ثَ يا ب  "، قُ ْل ُ  : ثَ يا ب 

َِ  يُ  َأْن تَ  ْدُخَل بَ ْي  ِ   ، َفَخ ٍَ واتةةة  ئةةة     3ؤ« َوبَ ي ْ  نَ ُهنَّ  قَ اَل : " فَ َه  الَّ ِبْك  رًا ُتاَلِعبُ َه  ا "، قُ ْل  ُ  : يَ  ا َرُس  وَل اللَّ  ِه، ِإنَّ ِي َأَخ  َوا
 طةوتد  اةريةئ اي غةمبةةريش     " ةاور "، فةرموو   طةاةة يةان اةريو    يش طوتد  وةلَد " اور"ذنة هي ناوةو  " اور"

طةوتد  ئةة     " ةاور "فةرموو   ئةوة طةاي كة نةهي نا تةا يةار  لةطةلَةدا وكةةيةو      "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"
ان و شة ةة لةة ؤةارو    اي غةمبةر  خوا من ضةند خو كي كم هةية، لةوة تر ام ؤة ذنةؤةم خةب  خبزي ني تةة ني وانة   

 وارمان وةرودات.  
 

ؤةة خةزم و    يانسةتيةوة زؤروةةي ئةةو ؤةورِو ؤضةانة       وا ضاؤة ؤة خزمد يةؤرت نةةون  ضةونكة لةة رِوو  ز   7ؤ
 ني كد زؤر وة مندالَةؤانيان شةطةيةنرو.يايةؤرتن، لة شوا رِؤذشا ز ؤة  
 

نةةةهد ؤةةرشةوة لةةة   َلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم""َص  ل ى اللُ عَ    ضةةونكة اي غةمبةةةر   شوورؤةوتنةةةوة لةةة ذنبةةةذند 8ؤ
ْساَلمِ »ذنبةذندئ وة  شةفةرموو   ذند يةة. ؤمةوة ةتيش لةة ذنبةة    ذند لةة ئيسةدمدا ني  واتة  ذنبة (٨)«اَل ِشَغاَر يف اإْلِ

   (7) ونب وة مارةيد يةؤرتئئةوةية ؤة هةر ية  لة ذنةؤان 
 

 ذن طواستنةوة زةماوةند و كردن يان ئادابىى مارةقؤناغةكانى دوا

                              
 76/  3السلسلة الصحيحة "   ماجة رواه ابن  (1)
 (لة اي شرت لي   شراوةتةوة)  حسن صحيحقال اْللباَ  َعْن معقل بن يسار )َرضَي اللَّهُ َعْنُه( رواه مسلم   (1)

 ( 8/٨9/1( هبذا التمام ، و البن شيبة )  1/81أخرجه مسلم و النسا،ى )   (3)
 يف صحيح اجلامع 816٤  : حديث رقم انظر  ( صحيح ) ابن ماجة عن انس بن مالك    (٨)

 لة شواييا وة شري ذي وا   شةؤةين   (5)



 
13 

 

مارة ورِينةؤة  تيةا  و خوارشن شروو ة وكةية و    واتة  خةلَكد وانط وكةيةطوا تنةوة  شاوةتد ووو  1ؤ
ضةاو  ؤةةوت وةة  ةوي نةوار       "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" روة  شةطي رِنةوة ؤةوا اي غةمبةةر هة ئا كرا وكةية،

"َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه  اي غةمبةةر   ،ؤخةوا لي ة  رِازي وي ةة     شا"  ؤةورِي عةةو   عةوةدولرِةمحان "خوارشن لة مةالَد  
رضةةية  زي ةر،   ااو ئةويش طوتد  ئافرتي كم خوا تووة لة ةةر  "عةودولرِةمحان"ية ئة  فةرموو   ئةمة ضي وَس لَّم"

ََ اةٍ بَ »فةةةرموو    "َص  ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ  ى آلِ ِه وَس  لَّم" اي غةمبةةةريش    واتةةة  خةةوا وةرؤةةةت   1ؤ«اَرَ  اللَّ  هُ لَ َك، أَْوَِلْ َولَ  ْو ِب
 ئةطةر وة مةرِي كيش وي ة.   تي بخا وبت، زةماوةند وكة

دوا ةةتنةوة  وةةب   شاوةتةةد وووؤ  "َص  ل ى اللُ َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" وةها شةطي رِنةةةوة ؤةةةوا اي غةمبةةةر   هةةةر
 ندو هةندوين.ؤرش وة قاا  خورماو هي  " ةفييية"

بَ اَرَ  اللَّ هُ لَ َك َوبَ اَرَ  َعَلْي َك َوََجَ َع »يةان ودوتري ةة    ي ئينجا  وننةتة ؤة اريؤزوايد لة زاوا يان ووو  وكري ةة و ا 
َنُكَما يف َخرْيٍ  خوا وبتان اريؤز وكات خي رو وةرةؤةت ورِذي ن  وة ةرتانا، وة هةرشوو لةة خي ةرو خب ةيدا     واتة  (1)«بَ ي ْ

 اتةوة.ؤبتان وك
   ورِينةؤة.ئةم شاوةتةد وة ي كة لة رِاطةياندند مارةهةلَبةت 

 

وَجَاشِاارُوهُنَّ   ]ي ة  وة  خةةوا  طةةةورة شةفةةةرمو  لةطةةةأل يةةةؤرتشا ونةةوي نن  ئةواةةةرِ  رِةو ةةتبةرز     2ؤ

أَخَذْنَ مِانْكُمْ مِيثَالااً   وَ  ]ي ة. واتة  طوفتارو رِةفتارتان لة طةلَياندا  وان وي ة. يان شةفةرمو 19النس اء: ؤ[ بِالْمَعْرُوف

طةةةةورةو طرنديةةةان ر  وةرطرتةةةوون ؤلةةةة ؤةةةاتد   واتةةةة  ذنةةةانيش اةةةةميان و وةةةةلَي ني كد   .11النس   اء: ؤ[ غَلِيظااااً
و لةة هةةموو    خةبرِاطرون  يةؤرتلة ةر ئازارةؤاند  و ذنياوبةرز  ئةوةية ؤة امارةؤرشنياندا . وة ي كيش لة رِةو ت

 وكةنةوة.يةؤرت هي ور  دايانهةلَضووني ك
 

"َص ل ى اللُ َعَلْي ِه    ئةمةد ئا ةكراية ؤةة اي غةمبةةر   طةأل يةؤرتشة تباز  و ياريكرشن و طالَتةو خب د لة  3ؤ
طةةأل  لةهةةتا شةطي رِنةةوة ؤةة رِؤذي ة       شةؤةرش، طةةأل خي زانةةؤاند   هةةرشةم  ةبخد و  ةوعبةت  لة    َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"

ة هةةووو  د.  ةار  وا ؤةرشووة  ورِؤي ة  ش لةة حةو ةة  مزطةةوت اةي      ة ؤخةوا لي ة  رِازي وي ة    ي شايكةةان "شةيعائ"
َخي ْ  رُُكْم َخي ْ  رُُكْم ِْلَْهلِ  ِه َوأَنَ  ا َخي ْ  رُُكْم »شةيفةةةرموو   وةئئ و لةةة واوة ةة  خةةبي شةطةةرت  ةوةشةؤرشي وةةةرز"عائيشةةة"

                              
 (1918صحيح ، ابن ماجة )  (1)
 ( 1٤71( ، الصحيح )  116( ، َتريج الكلم الطيب )  ٤9صحيح آواب الففاف )    (1)
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وة لةة هةةمووتان   منةيش لةة ئي ة    تة  ضاؤرتينتان ئةو ؤة ةية ؤةة لةطةةأل خي زانةد خةب  وةاد وي ةة و      وا (1)«ِْلَْهلِ ي
 وا رتم لة طةأل خي زاند خبم.

 

ضةون وةةم ؤةارة زؤر  ةار هةةرشووو زاريةان لةيةةؤرت  ةث           طةث و  بخد،زي دةرِةو  نةؤةن لة طالَتةو  4ؤ
وة ةةرِو   هةةر  ئةاامةؤة ة   ةطات وة ئا ي ئةوة ؤة هيض نرخي   وب يةؤرت شانةةني نئ شيةارة ؤةة   تا ش شةوي تةوة،

 ةي رازةي ئةةم خي زانةة زؤر ئا ةان لةوةةين وضة  و        ؤة ةؤرت ؤبتاي  شي ة، ئةمةد وا شةؤاتئاذااوةو قسةوتن وة ي
 تي   وضي ةئ

 

    زؤر  ةةار ئينسةةان طومةةاند خةةراث ئةةةوات وةةة       ) اإلعت  دال يف الغ  رية داكرشن  شاشطةةةر  لةةة ارِؤي شةةي  5ؤ
 . وبيةة اي غةمبةةر   ة ةني و لةةخبشان   اشييان ل   شةوي ة و، مةرط  تا  ةرةاام ذيانيان ر  ئةوي ة وة ؤةخانةواشة

وي ةة،   ند خبيانةدا ةؤةرشةوة ؤةة ارِؤي شةيةؤانيان لةة  ةوي      هةميشة ياراند ئاطاشار ش "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"
ل ى اللُ "َص  ، وب نوونة ؤاتد  ؤة اي غةمبةةر  وبي ةور  أل يةؤداطةيان لةتا  تةرازووؤة ان ر  نةؤات تةنها طوماني   واي
واتةة  وة ةةو        2ؤ«اَل َتْطرُقُوا الناَساَء لَْياًل »فةرموون   اي  مةشينة وب ةوة لة طة  ياراند ئةطةرِاي َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"

يةةؤرت لةة    ؤاتة  ؤةة  ئةمةةد وةب ئةةوةووو ؤةة شلَيةان لةيةةؤرت ؤرمة  نةةوي ة،          لة شةرطا  خي زانةةؤانتان مةةشةن.  
    ياوةوة شةوينن.حالَةتي ك  نة

 

ضةةونكة خةةوا  طةةةورة بآلو و نةةة زؤر ضةةرووؤيش وي ةةة، دا  واتةةة نةةة زؤر شة ةةتشاشطةةةر  لةةة وةخشةةين  6ؤ

 . واتة  خبةبن و خببنةةوة و شة ةتبآلو     31ْلع راف: اؤ[ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَ  تُسْرِفُوا ِِنَّهُ   يُحِ ُّ الْمُسْرِفِحَشةفةرموو  ]
 بآلواند خبد ناوي ن.مةؤةن، ضونكة خوا شة ت

وا ضاؤة وةب ايةاو هةةموو رِؤذانةد هةةيند      ´  شةفةرموو  ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ة  "ئيبنو ريين"هةروةها 
 ´!!وب خي زاند شروو ة وكات  ريينيية 

لةة ني ةوان   وسةةني ة، وة نةةؤات ناشاشطةةري     ودات ؤة خوارشند حةو  وةب مندالَةةؤاند    ألهةو  هةروةها ئةو
ةويةنني ؤةة   شا. وبيةة ش رتو ؤة ةيان نةوةذي رو وة ةةر ئةةوي    ، يان ئةطةةر شوو ذنةد هةةوو   ي وكاتدا اةيرِةمندالَةؤاني

ةطةوت  ئي ةوة ئةضةنة شةرةوة ئي ةةة نةازانني ؤةة   خوارشني ة  وةب         فرةتاند تةاوعني هةميشةة وةة مي رشةؤانيةان ش    ئا
ةتةوانني لة ةةر   نان وي ننةةوة، ئي ةةة ش  مندالَةؤا ، شة تةان شامي نتان نةؤةن لوقةة  حةرِام وبشة ةننمندالَةؤان 

 ئئاطر  شؤزةخ رِاودرينئئلة  وةآلم ناتوانني وب  اتي كيش خب د خب رِا ودرين يور ي ت
 

                              
 713/ 1"السلسلة الصحيحة"  ( 313/  1أخرجه الرتمذي )   (1)

 يف صحيح اجلامع 8361  : انظر حديث رقم  )رضي الل عنه( رواه البخاري عن أنس   (1)
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نب و اا ةةان يةةةؤرت لةةة ماريفةتةةة    وي كةةرِا هةةةوأل وةةدةن لةةة زانسةةتد يةةةؤرت وةهرةمةنةةد وةة         هةةةرشوو7ؤ
 تايبةتييةؤانيان وةهرةوةر وكةن.

 

ةؤةة ئةةاامد   كاتةةوة لةة تاواني ة  ؤةة ئافرت    وةيةةوو خي زانةؤةة  ئاطةاشار    ؤة مي رش ش  ؤاتد    تةمي كرشن8ؤ
لةةو حانةةشا خةواي طةةورةد وةب       يةوة خي زانةؤة  ئاطةاشار وكاتةةوة،    زؤر وة هي ةند و وةلَدة   ةرعيةوشاوة، ش

ِِنْ يُرِيادَا ِِْْاالحاً     ]ي ةوخةوا  طةةورة شةفةةرم    ذياني ك  وةختةوةرانة رِاياندةؤي شي ة و رِي نةوونييان شةؤةات، وبيةة  

ؤة ة مةوة تيان رِي كخسةتنيان وي ةة، خةوا اي كهةاتن فةراهةةم      . واتة  ئةطةر ئةم شوو 37النس اء: ؤ[ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
اوانةةؤاند نةةؤرش، ئةةوا قبنةاريد     ةنةدة وة ةد لةة ت   ةتةؤةة وةو ر. خةب ئةطةةر ئاف  ذن و مي رشةؤةةشا  شي ني ة لة ني وان

وَاللَّااتِت تَََاافُونَ نُشُاوزَهُنَّ فَعِظُاوهُنَّ وَاهْجُارُوهُنَّ فِات         ]ي ةةؤات. وة  خوا  طةورة شةفةرموطرتن شة ة ا  شخبشوور

د و ي. واتةةة   ئةطةةةر تر ةةان لةةة  ةرؤة ةة   3٨النس  اء: ؤ[ الْمَضَاااجِ ِ وَارْاارِبُوهُنَّ فَااَِنْ أَطَعْاانَكُمْ فَااال تَتْغُااوا جَلَاايْهِنَّ سَااتِيال   
يان وكةن، ؤئةطةر  ةووش  نةةووو  لةة نةاو  ي ةدا طوي يةان اة  مةةشةن،         هاو ةرتان،  ةرةتا ئامبذطاري  ةراي ضد

ةوي ة و ئا ةةةوار وةةة  ةة  ضةةاو نةةةؤةةة لةةة شةمووةةة مةةر ي   لي دان ؤئةطةةر ئةةةوةد  ةةووش  نةةةووو  لي يةةان وةةدةن ؤ 
  .نةهي لَية
 

"َص ل ى اللُ َعَلْي ِه  ة ؤةة خةواو اي غةمبةةر    ئةاام ودري  شةوي ة كرشن  ئةمةد هةلَبةت وةو  ي وة   ةر  يي11ؤ
بةةة   وكةةري ن وةةةم  ةةي وانة   ةوة  ي ، قبناريةةةؤانيش ؤةةة مةوة ةةتة لة ةةةو  يةؤةمةة ويسةةتويانة َوَعلَ ى آلِ  ِه وَس  لَّم"

 خوارةوةية 
 شوو رِؤات نوي ذ وةيةؤةوة وكةن. *

 ةؤات.ةؤة ئامبذطار  ئافرةتةؤة شاياو *

 ي زانةؤة .ئةشات وة خ  ريينيية اياوةؤة  *

َا َأْسأَُلَك ِمْن َخرْيَِه ا َوَخ رْيِ َم ا »ةلَي ة  ش خي زانةؤةي وةخاتة  ةر  ةر   اياوةؤة شة تد رِا ي ش*  اللَُّهمَّ ِإ
ةت ر  خوايةة مةن شاوا  ضةاؤة  ئةمةةو ئةةو ضةاؤةي       واتةة     1ؤ«ُجِبَلْ  َعَلْيِه، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشراَها َوَش را َم ا ُجِبلَ ْ  َعَلْي هِ 

و لةوخرااةيةة  ؤةة خسةتوتةتة  ةةر . وة ئةطةةر       ةطرم لة خرااةؤةة  ش شةؤةم ؤة خستوتة  ةر و اةنات ا 
 شة ة خباتة  ةري و هةمان نزا وكاتةوة.ؤرِ  وا  يان ئة ثي   ياخوش ما ي ني ك  حو رتي  

                              
( ، َتريج الكلم الطيب )  11حسن   آواب الففاف ) ابن ماجة عن ابن عمر ) رضي الل عنهما (. حديث  رواه   (1)
118 )   
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ِم الل. اللُه م  َجناْبن ا ِبْس »هةموو ار اي ش ئةوةي ؤة  ةر ي ييةؤةي شة ة ا  وكةات ئةةوا شةلَي ةة     ئينجا  *
ََّ  يطاَن ماَرَزقْ َتن ا ََّ يطاَن. َوَجنا  ِب ال ان لةةةو تانان ر  شوور خبةةةرةوةو  ةةةيتخوايةةة  ةةةي ،وةةة نةةاو  خةةوا واتةةة  (1)«ال

ةؤات، واد وا ةة لةة ؤةاتد    ئة  اة    ةةر ي ييةؤة شة ةة  ، ئينجةا  منالَةةد شوور خبةةرةوة ؤةة اي ةةان شةوةخشةد     
 ئوة ةر خبياناودةن  تي     ةر ي ييةؤةشا

ةتةواند   وةةلَكوو ايةاو ش   ئدا  ةةر ي ي  وكري ةة  ة ؤةة لةة ؤةاتد حةةيز و نيفا ة     ية وة هيض  بر شروو ة ني *
وةةشوور شةطري ةة.     يةايدا، تةنها خب  لة ودري ة لة ضوار ضي وة   ةرعخب د لة هةموو  وي ني كد ئافرةت وةر

. واتةة  ذن و هاو ةةرتان     113البق رة: ) [أْتُوا حَارْثَكُمْ أَنَّاى شِاُْتُمْ   نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَا وة  خوا  طةورة شةفةرموو  ]
ووة ةي ننة نةاو ؤي لَدةؤةتانةةوة ؤوةة هيةوا       هةر  ي وةية  شةتانةوي ة تبو ةن وبتان و  وي ند ضاندنن،  ا وةؤي لَد

  .وةرهةم
ان ايةاو وبخي زانةؤةةي،   ئةةاام وةدات، ية   وبخبي  ؛ة شة تثةرِ وةشة ي خي زانةؤةي خبياياو وبي هةي *

  ي ة، شةفةةرمو طي رِاوي تييةةوة  ؤخوا لي   رِازي وي ة   "ئيبنوموحةيريز"وة  لةم فةرمووشةية هاتووة شةطي رِنةوة ؤة 
ؤةرش و   "ئةووو ةةعيد "ار ةيار  لةة    "ئةووو ةريِمة "و " ئةووو ةةعيدي خةوشري  "ضةووينة و   "ئةووو ريِمة" من و

ةوة  هي نانة وووة ؤةة وا ةد ئاو   "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم" ةمبةروي ة لة اي غ، ئايا ط"ئةووو ةعيد"طوتد  ئة  
ريةةةزا  وةةةند لةةة   "َص  ل ى اللُ َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" فةةةرموو   وةةةلَد ، لةطةةةأل اي غةمبةةةر  و ؤوةةة شة ةةة ؤرشوي ةةة 

ستةان ؤة شلَد خبمةان وةة ئةاو    ضني، ويوشةر لي  رش ؤة ةؤيد زؤر  وب هي ناين، حةزمان ش، رِةوةنق وووينمو تةلَة
هي شةتا   "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم" ةؤةين و ؤةضد اي غةمبةر طومتان ضبن  تد وا ش ئ ووشة وكةينئا دانفرِي 

تَ ْفَعلُ وَن َذلِ َك اَل َعلَ ْيُكْم أََوإِنَُّك ْم » فةةرموو    ئةةويش  لي كةرش وب ار يار  ر  نةؤةينو ار يارمان ئةي وئ لةناوماناية
ئي ةوة ئةةوة ئةؤةةنو هيضةتان وةب      واتةة     (1)«َأْن اَل تَ ْفَعُلوا َذِلُكْم، فَِإن ََّها لَْيَسْ  َنَسَمة  َكَتَب اللَّهُ َأْن ََتْرَُن ِإالَّ ِه َي َخارَِج ة  

نةفسي   نيية ؤة خةوا ورِيةاري    ضون هيض شةنة شةرةوة، فرِي  ،  وشو لةوة ناوينن ئةطةر ية ئةطةر ئةوة نةؤةنني
شاوي ة ؤة شةروضي ة، ئةوة هةر شةرشةضي ة. ؤيان  ئةطةر لة خي زانةؤانتان نزي  ون يةان شوور وةن، ؤاتة  ؤةة خةوا      
ورِياري ئةةوةي شا وي ةة ؤةة لةةو نوتفةيةة منةداأل شةروضةي ة، يةان شةر نةضةي ة، ئةةوة هةةر وةشة ةة خوايةة نةة                

 وةشة ي ئي وة .

 
 
 
 
 

                              
 1/111٤ومسلم  6/1٨1البخاري    (1)

 (1737)  صحيح اجلامع رواه البخاری،   (1)
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 بوونداَلمنِرةوشتةكانى 
 

ان لةذيان  هاو ةةري تيدا مندالَبوونةةئ وةب ئةمةةد، زةروورة     طرنكرتين وةرضةرخ وي دومان لة ااد ذنهي نان
اةيرِةووكري ة و  ي بة   وكري ة.  ا لي ةرةشا حةةز شةؤةةم ؤةةمي        مندالَبوون وي هةرشوو هاو ةرؤةرِةو تةؤان  

 بوونةوة ودةم.ندالَنةوة وةويةن  ئةحكامةؤان  موة ورشي و رِوونكرش
 

 ئةحكامة فيقهييةكاني منداَلبوون
 

وي دومان نيعةةت  منداأل نيعةةةتي ك  طةورةيةة ؤةة اي ويسةي وةة  ةوؤرانة وةذي ري و  ةواازطوزاري هةيةة،          
 ةوي نكةوتين ئةحكامةة  ةةرعييةؤان  مندالَبوونةة، وبيةة لةةو طب ةةيةشا          ،يةؤي   لة  ةوؤرةؤةؤان   نيعةةةتيش  

لةو ئةحكامةؤانة شةخةمة ِروو، وةةهيواي  ةارةزاووون و تي دةيشةتين زيةاتر لةة مةةِر ويةنةةؤان         اوختةي هي ندو 
 هاو ةري تييةوة.
 شةلَي ني 

، ئةويش زؤر  ار شةويةنني خةةلَكاني      ةرةتا  ةوارةت وة ؤورِ ياخوش ؤض حةز شةؤةم تي بينيية  ودةم
رشةمان  زوو نةفامةةؤان ني وضةةوانيان وةة ؤةض طةرذ      وةهبي ووون  ؤضةوة نيدةران و نارِةحةت شةون، هةروة   ة
ئيرت لةمةةوو ئةةوةي    ن، وةمة ةوة نةوة تاوكةن شةووو، تا طةيشة وةوة ؤة ضاويان وةراي  نةشات ؤة  ةيرييان

ئةمةةة  ةةيفةت و خة ةةلَةتةد يةةةؤي كبوو لةنا ةةنامةؤان    وكريايةةةئئ ؤضةة  شةوةةوو، شةوةةوو زينةةدة وةضةةالَ  ؤةةة 
  ةلَةت  خة ، هةةمان شةوي ةة  و قةةلَة  نيدةةران بيةة ئةةوةي ئةةمِرؤ ؤةة وةة وةوون  ؤةض        ئةو ةةرشةمةي  ةاهيل ، و  

 يةاوازي ئةةو  ةةرشةمةو ئي سةتاد ئةوةيةة ؤةة ئةوانةةي         ئنهي ناوتةة وةوو   اي شةووي لةخبيةدا    ةرشةم  نةفام 
رةؤ  اي شوو  ووض  ؤضانيان نةشةخستة  ةر ذنةؤانيان، وةل   ئةةوةي ئي سةتا اي يةان وايةة ؤةة شاية  ِرؤلة   ةة        

و  ئاطاية لةوة ؤة ؤورِ يان ؤض هةلَبذارشةي تبوي اياوةؤةيةة نةة  هي لكةةي     هةية لةهةلَبذارشن  ؤض ياخوش ؤورِئئ

 . واتةة  لةة ئةاو  ايةاو     39 القيام ة:[ ؤفَجَعَالَ مِنْاهُ الازَّوْجَيْنِ الاذَّكَرَ وَالْاأُنْثَى     ذنةؤة، ضونكة خوا  طةورة شةفةةرموو  ] 
اياوي ة  وةوو ؤةة رِقة  لةة ذنةؤةةي        "ئةوووحةةمزة "وبيةة شةطي رِنةةوة ؤةة    رو لة م . تد شروو ة ؤرشووة لةني  وو

طرتبوو لة ةر ئةوةي ؤة هةميشة ؤض  شةوووئئ وبية لة ةر ئةوة مالَةؤةةي  ة  هي شةتبوو، خي زانةؤة ة  ئةةو      
 اارضة  ي عرة شةهبني تةوة شةلَي ة 

 نا     فة ال يأتي       مال أيب مح
 د البنينا    اال نل ان             بضب
 ا    الل ما ذا  بأيدين                    ت

 امنا حنن كاْلر  لِفارعينا
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 ا   خرُِن ما قد يُ ْبِذُر فين      نُ 
ةمزة نايةت وة ومان، توورِةية ضون ؤورِمان ناوي ةوئئ وةو خواية ئي ةةة وة  شة ةةآلتني و    واتة  ضيةت  واوؤ  ح

ئي ةة وة  زةوي واين وب ئةو ؤة ةي ؤة ئةمانكي لَي ة، ئةمة شةر ئةشةين ؤة تيامانةا   هيضةان لة شة ة ناية، ودرة
 ئةرِوي نري ة.

"َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى  ئينجا لة ويةؤد ترةوة خوا موذشة ئةشات وةوانة  ؤة ؤضيان شةوي ة، وة  اي غةمبةةر  
ْيٍء ُكنَّ َلهُ ِس ت ْرًا ِم َن النَّ ارَمِن ابْ تُِلَي ِمْن َهِذِه ا»شةيفةرموو  آلِِه وَسلَّم"  ََ َِ ِب واتة  ؤة ي   لةة  ةتي كدا طةريؤشة      (1)«ْلبَ َنا

 وي ة وة يةؤي   لةو ؤضانة، ئةوا ؤضةؤان  وب ئةون وة اةرذيني   و لة ئاطري شةيثاري زن.
 

 بَيينةوة سةر ئةحكامةكاني منداَلبوون:
 

   اريؤزواييكرشن لة ؤات  مندالَبووندا يةؤةم
ا ةةة ؤةةة وينيةةة يةةةؤي   منةةدالَ  وةةووة اريؤزوةةاي  لةةة شايكةة  يةةا وةةاوؤ  وكةةةية، وة  خةةواي طةةةورة     وا و

ي ةدا وةةؤورِي ك  وةةئارام و    ئينجةا ئي ةةةد موذشةمةان ا    . واتةة   111 ؤالصةافات  [ فَتَشَّارْنَاُُ بِغُاال ٍ حَلِايمٍ   شفةرموي ة  ]
  .ووو "عيلئيسةا" -قورئان شةلَي ن ةؤةران رِاكوة  -، ئةو ؤورِةد هي ةن

مندالَةؤةةةت  وراضةةاؤي ك    يَ ْهِني  َك اْلَف اِرسُ طةةوت   ؤ يةةةؤي ك وةةة  "يحة ةةةن  وة ةةرِ"اياوي ةة  لةةة خزمةةةت 
فةرمووي  ئةاخر رِةندةة  ةوار ضةا  شةرنةضةي ة، رِةندةة ميةوة         يش"حة ةن" لي دةروضي ة و موذشةت ا  وداتئ

ََ الْ ؤوةلَكوو ولَد    حو رتةوان شةرضي ةئئفرؤد يان  ُه َوُرزِقْ َ  بِ رَّهُ َش َكْر   2ؤ َواِه َب َوبُ ورَِ  لَ َك يف اْلَمْوُه وِب، َوبَ لَ َش َأَش دَّ
وةةوةي ؤةة اي ة  شايةة، وة خةوا وةةهي زو  ةي دريي وكةات تةا           و اريؤزية  لي كرشيةة   واتة  خوا خب نووشي ؤرشية

 ة وكات.ة طوي رِالية وكات و وةطوي ؤ  ووشي ل   وبينية و يارمةتية ودات، وة واي ل   وكات

اريؤزوةةاي  منةةدالَبوون  لةةة يةةةؤي   وكرشايةةة  ؤرِةمحةةةت  خةةواي لةة   وي ةةة     "   ةةةختيان ئةةةييوو"وبيةةة ئةطةةةر 
ي ة وةة  واتة  خوا ويدي رِ   3ؤ "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"  َجَعَلُه اللَّهُ تَ َعاَ  ُمَبارًَكا َعَلْيَك َوَعَلى أُمَِّة ُمَمَّدٍ ؤ  شةيفةرموو

 "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"اريؤزي وة ةر تبو ئوممةت  اي غةمبةر 

 "ةفيعئةةووور "  وانددان وة طوي يدا   وننةت واية وة طوي   مندالَدا وانط ودري ة وة  لةة فةةرمووشةي   شووةم
ٌَِم  ةُ  لَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم""َص  ل ى اللُ َعَلْي  ِه َوعَ  رَأَيْ  ُ  َرُس  وَل اللَّ  ِه  »هةةاتووة  ئةةةلَي ة   أَذََّن يف أُُذِن الََْس  ِن بْ  ِن َعلِ  ي  ِح  نَي َوَلَدتْ  هُ فَا

                              
 (  رواه البخاري1)

 (.167-1الدنيا يف العيال ) أيبرواه ابن    (1)
 (366-1رواه ابن أيب الدنيا يف العيال )  (3)
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ئةو ؤاتةي ؤةة لةة    "حة ةن  ؤورِي عةل "واتة  اي غةمبةرم ويين ؤة وة  واند  نوي ذ وانديدا وةطوي      1ؤ«بِالصَّاَلةِ 
 لةشاؤبوو.   "فاتيةة"

  تريمةوزي هةاتووة ؤةة    شةلَي ة  لة  ونةن رِةمحةت  خواي ل   وي ة ؤ  "عةودولعةزيز ون واز ي خ "هةروةها 
ؤبمةلَي   لة زانايان وة  ةحيحيان شاناوةو ؤاريشيان اي   ؤرشووة ؤةوا وةة طةوي   رِا ةي مندالَةدا وةانط ئةةشري ة،       

 الَحيش ؤاريةان دا ووازة، هةرضةندة هي ندي   لة  ةةلة   ة  وي   ضةاوةآلم فةرمووشة  ةوارةت وة ئييامةؤرشن وة ط
    2ؤؤ رِةمحةت  خواي لي بي ة  "ومةري ؤورِي عةودولعةزيزع"رشووة، لة وانة كياي 

هةةروة  لةة     خوي نةدن وة ةةري  ، اا ةان شوعا وةمندالَةؤةة   وان وة مةآل ةووي  رما يا  رييين  خو ي يةم
َياِن، فَ يُبَ  را »  شةفةةرموي ة  هةاتووة  "عائيشةة "فةةرمووشةي   واتةة  منةدالَي كيان     3ؤ«ُ  َعلَ ْيِهْم، َوُحَ ناُكُهمْ َك اَن ي ُ ْؤَتى بِالصا ب ْ

هةروةها لةة فةةرمووشةي    ئةويش شةم  وةخورما  ريين ؤرش. "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"هي ناية وي اي غةمبةر 
وورةؤةةي خةبي و شوعةاي    ذاي غةمبةر هي نايةة   ي ووو، "عةودولَآلي ؤورِي زووةير"هاتووة ؤة ئةو ؤاتةي  "ئةئة ا"

شةمة  خةبي هي نةا وةة شةمة         ةرينات  اا ةان   وب ؤرش، اا ان وةةشةم  اةريؤزي هي نةدو خورمةاي نةةرمكرشةوة     
وةوو،  "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"اي غةمبةر  تةرِايةت  شةم ، وبية يةؤةم  ة ؤة خراية شةمييةوة شا"عةودولَآل"

 . 4ؤئينجا شوعاي وةب ؤةرش و اريؤزوةاي  ؤةرش     وة"عةودولَآل"ةآل ووي   ةرةوةي شةم  نا وة من خورماؤةي هي ااا 
 . 5ؤؤرش د"تةلَحةعةودولَآلي ؤورِي ئةووو"ئةمةي وب هةروة  

  تةفسريي عيلة  وب ئةم فةرمووشة ئةوةية

ا ةي  بي تةةوة ئ و ئا ي  ةؤري ؤلوؤبز لة خوي ين منداَل  تةازة وةوو ؤةمةة، هةرضةةند ؤي شة  منةدا   ؤةةم       
لةشايكبووي ناتةواو ؤئةو مندالَةي ؤة ؤي ش  ؤةةمرتة لةة    ةؤات ؤة ةوي تةوة  ئةمةد وا شلة ة تةيدا نزم ش ةؤر 
مليدرام، وةةآلم منةدالَ     21لة  مليليرت خوي ندا ؤةمرت وي ة 111ي ذةي ؤيلبطرام  ئا ي  ةؤر لة  ة تةيدا لة رِ 5,2

مليدرامةة،   31ؤيلبطرام و ئا ي  ةةؤر لةة  ة ةتةيدا زيةاتر لةة       5,2 اغ و تةواو لةشايكبوو ؤؤة ؤي ش  زياتر لة 
ؤة ئا ةي  ةةؤر لةةخوي ين ئةةو وي ضةووةشا زؤر ؤةمةة، ئةمةةد        وةوة شائةنري ة مليدرام   31يان  21وبية رِي ذةي ؤ

 واشةؤات 

                              
 ( 1183)  الغليل اإلرواء يفحسن حديث   (1)
 (٨3شريط رقم )-فتاو  ندوة اجلامع    (1)
 (.11٨8رواه مسلم )   (3)
 (.11٨6) ( ومسلم3919رواه البخاري )   (٨)
 (11٨٨( ومسلم )7٨81) البخاريرواه    (7)
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 ؤة  ري خبوات. وكاتةوة  مندالَ  تازة لةشايكبوو رِةت  1ؤ
 .  ما وولكةؤان   ل شةون2ؤ
 ةوة تي ة.ش رشاري هةنا ةشان زوو زووؤ  3ؤ
ئ ؤةة وايشةبوو   بي ةة وةؤةات شةمارةؤةان  طرذ  لي دان و اةرِيين شةمار شي ة ؤةةوا ش  شووضاري هةلَتةؤان و  4ؤ
 ئةوا 

 طة ة شةؤات. شرةنطئةو مندالَة  -
 تاخري طة ة شةؤات.ئةقلَ   -
 شةماري  طب  شةوي ة. -
 طوي كان  يا ضاوةؤان  خراث ؤارشةؤةن. -
 ئةشات. شلَ  خي را ل   -

ؤبتةةةاي  اةةة   شي ةةةة. هةرضةةةةند  ي كةةة  زوونةةةةؤري ة ئةةةةوة وةةةة مرشن وةةةب يزوو ضارة ةةةةريخةةةب ئةطةةةةر 
يةا وةةشةم يةا لةة      زؤر ئا انة ؤة وريتيية لة اي ةدان   ةةؤري ؤلوؤةبز ؤةة لةة ئةاو ئةتوي نري تةةوة        ضارة ةرةؤة  
 لة رِي   شةرزييةوة اي   شةشري ة.وة رِي دةي شةمارة

ؤة هةلَساوة وة نةةرمكرشن  خورمةا لةة رِي دةةي      "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"اي غةمبةر ئةم ؤارةي  ةؤةوات
   شةم  اريؤزي  خبيةوة، حيكةةت  زؤري تي داية.

تايبةةت  تي دايةة ؤةة  ةةؤرةؤة      ي تي دايةة ؤرِيةي يش ئةنزميةةي   "ؤلَوؤةبز "خورما ماششةيةةؤ  زؤري   كةضون
 ةويني ة.داأل زياتر  ووش لة  ريناتييةؤة شلي رةوة من ، ةؤري ؤ كروز  رِي ة وةبةطش

ية، وبيةة ئةةو   ؤلَبؤبز هة  ةؤريةوي ة رِا تةوخب اي ويسي وة مندالَي   ؤة لة شاي  ش لةطةأل ئةوة ؤة هةموو
 توو ة  ز و  و ةؤات ؤة ئةم مندالَة وة هي ، ئةوة وا شةخري تة شةم  مندالَةوةؤاتةي ؤة خورما  ل شةؤري تةوةو ش

 ي ة وة منةداأل، ئينجةا  شرتواوة شةب خانةؤان  مندالَبووندا ؤلبؤبزي ةوينني ؤة لة نةخطرفي زؤر نةوي تةوة. وبية ش
 شةؤات وة  ريشان  مندالَةؤةي. شايك  شة ة

شةريينكرشن   شةمؤةة  ةةوارةت وةة      "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"اي غةمبةريش  اريؤزةيئةم فةرمووشة 
ي ؤةلةة واشةي خةبي   وةة تايبةةت ئةةو مندالَةة     شةؤاتةوة، ين منداأل تاارا ، ئا بيةؤ  طرنط وب مندالَةوة هاتووة
لةة خوي نةدا وةة ئةندازةيةةؤ  زؤر ؤةمةة.       ة ئا ي  ةةؤري ؤلبؤةبزي  ضون ئةو  برة مندالَ ،ةوي ةزووتر لة شاي  ش

ؤةة لةة  ةةرشةم      ئةةعجازي ك  ازيشةك  زؤرطةورةيةة     َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" "َص ل ى اللُ َعَلْي هِ وبية ئةم ؤارةي اي غةمبةر 
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م ئةةوةتا لةةم  ةةشةي    يش زؤر نا راو نةووو، وةآلو  ةرشةم  شواي ئةو "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"اي غةمبةر 
   1ؤوا حيكةةتةؤةي وة شيار ؤةوتووة ويسة و يةؤةمةشا

"َص ل ى اللُ َعَلْي ِه هبزةوانة  وننةتي ك  وةرشةوام  اي غةمبةر وةووة  ئا كراية ؤة    قيقةالع  هبزةوانة ؤضوارةم
شةطي رِنةةوة   "زووة    ةةاان  ؤةورِي عةامري   "، هةةروة  لةة  ةةحيح  ووخاريةدا هةاتووة ؤةة لةة        َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"

ًم  ا وَ  هُ ْن ف أهريقوا عَ  الغُ الم عقيق ة ، عَ َم »وةوو شةيفةةرموو     لَّم""َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس شةلَي ةة  طةوي م لةة اي غةمبةةر     
ئةاام ئةشري ة، مةرِي وب  ةةروربِن و لةة ئةازار وةةشووري      لةشاؤبووي ؤورِواتة  هبزةوانة وب   2ؤ«اْلَذ  ْن هُ وا عَ طُ ميِ أَ وَ 

 ودرن.
 ى اللُ َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم""َص  ل  طي رِاويانةتةةةوة، ؤةةة اي غةمبةةةر    "نة ةةائ "و  "ئيةةةام ئةمحةةةش "هةةةروةها 

واتةة  ئةةو    (3)«اِن، َوَع ِن اجْلَارِيَ ِة َش اة  َمْن َأَحبَّ َأْن يَ ْنُسَك َعْن َوَلِدِه فَ ْليَ ْنُسْك َعْنهُ َعَن اْلُغاَلِم َشاتَاِن ُمَكاَفأَتَ »فةرموويةت   
وةب  شوومةرِي طوااوي وة  ية  و وب ؤورِ  ؤة ةي ؤة اي   خب ة وب ؤورِةؤةي  ةروربِي ة، وا وبي وكات، ئةويش

 ؤض مةرِي كة.
 "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ؤخةوا لي ة  رِازي وي ةة  شةطي رِنةةوة ؤةة اي غةمبةةر         " ةةمورة "هةروةها لةة  

  4ؤ«َش ْعرِه فضَّ ة أو م ا يعاِوُل ا ويس مَّى ب َوْزنِ  ُبالٍم ُمْرتَ َهن بعقيقته، تُْذَبُح عْنهُ يوَم ساِبعه، وُحَْلُق ويتص دَّ  ُكلُّ »فةرموويةت   
هةموو مندالَي   ؤة لة شاي  شةوي ة مةرِ وب  ةرورِينةؤةي شةوي تة وارمتةةي ئةةو، لةة حةفتةةمني رِؤذيةدا وةبي       واتة  

ةوةخشةري ة، يةان هةر ةتي ك  تةر       قذةؤةةي زيةو ش   ةرشةورِشري ة،  ةري ئةتا رو و ناوي ل   ئةنرو، وةة ؤي شة  
 زيوةؤةي وب شيار شةؤري ة. نرخ 

هةروةها  وننةت واية ؤةة لةة ِرؤذي هةفتةةم ئةةو مةةرِة  ةةرورِبشري ة، خةب ئةطةةر لةوةةر هةةر هبيةؤةةوة            
هةر ؤاتي ك  تر ؤةة ؤةرا  ةةر ورِبشري ةة. مةةر يش نييةة ؤةة ئةةو          رِؤذي هةفتةم  ةروربِشري ة ئةوة نةتوانرا ؤة لة

 مةرِة م   يان ني ر وي ة.
تةؤةي يةةان طب ةةتةؤةي نافرؤ ةةري ة، وةةةلَكوو وةةة مةوة ةةي هبزةوانةؤةةة شةخوري ةةة، يةةان  هةةةروةها اي سةة

َحلَّ  ىؤرِةمحةةةت  خةةواي لةة   وي ةةة  لةةة ؤتةةي   ؤ   "ئينوحةةةزم"شةؤري تةةة خي ةةر يةةان شةؤري تةةة شيةةاري. هةةةروة   
ُ
  امل

 فةرموويةت   هبزةوانة لي   شةخوري ة و شةؤري تة شياري و شةؤري تة خي ريش.
َع ِن الََْس ِن  "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" قَّ َرُسوُل اللَِّه عَ »ؤخوا لي   رِازي وي ة  شةلَي ة   "عائيشة"هةروةها 

ِه َوقُ  ِبْس ِم اللَّ ِه َواللَّ هُ َأْكبَ  ُر، اللَُّه مَّ لَ َك ولُ وا : َوالَُْسنْيِ َشاتَ نْيِ يَ ْوَم السَّاِبِع، َوأََمَر َأْن ُُّيَاَط َعْن رَْأِسِه اَْلَذ ، َوقَاَل: اْذََبُوا َعَلى اْسِْ

                              
 العدو الرابع )بتصرف( -العلمي  اإلعجازممد علي البار مبجلة  -مقال للدكتور  (1)
 (  رواه البخاري1)
 ٨٤9/  6السلسلة الصحيحة " اْللباَ يف (  صححه 3)

 (  رواه اصحاب السنن٨)
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هبزةوانةةةي ؤةةرش وةةب حة ةةةن و    "َص  ل ى اللُ َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"واتةةة  اي غةمبةةةر    (1)«َوإِلَْي  َك، َه  ِذِه َعِقيَق  ةُ فُ  النٍ 
يةان حو ةي ن وتا ةن،      ن ةةري ؤحة ةة   حو ي ن، وة  ةرورِيين شوومةرِ لة رِؤذي حةفتةمدا، وة فةرمان  ؤرش ؤة

اا ان لة ةر ناوي ئةو مةرِةؤان  ةر وربِن و ولَي ن  ؤوسم اهلل، اهلل اؤرب  خوشاية ئةةوة وبتبيةة وة لةةرِي داي تبيةة،     
 .ئةمة هبزةوانةي فوآلنكة ة ؤناوي مندالَةؤة شةهي نري ة 

انةةشا لبؤةيةةؤيان وةةة   لةؤبمةةلَي   فةةرمووشةشا هةاتووة لةوانةة ؤةةوا لة ةةةرشةم  نةةفام  لةة ِرؤذي هبزةو       
خوي ين مةرِة ؤوذراوةؤة شةؤرش اا ان قذي مندالَةؤةيان ئةتا ة  و لبؤةؤةةيان لة ةةر شا ئةةنا، وةةآلم اي غةمبةةر       

هةةات ئةةةو ارة لةةة  يةةات  ئةمةةة لبؤةؤةةةي وةةة وةةبن  زةعفةةةران شةؤةةرشو لة ةةةر   "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ  ى آلِ ِه وَس لَّم"
 .   2ؤمندالَةؤةي شا ئةنا

َع ُث بِ ِه ِإَ  ؤةلَي ة  ؤخوا لي   رِازي وي ة  ش  " اور"هةروةها  َّ يُ ب ْ َويف اْلَعِقيَق ِة تُ َقطَّ ُع أَْعَض اًء ، َوُيطْ َبُخ مبَ اٍء َوِمْل ٍح، 
ة ئاوو خةوو  ، اا ان وةندامان  مةرِةؤة لةت لةت شةؤروواتة  لة هبزةوانة، ئ   3ؤ اجلِْريَاِن، فَ يُ َقاُل : َهَذا َعِقيَق ةُ فُ النٍ 

شةؤولَي نرو، اا ان وب شراو ةي كان شةني رشري ةة و ؤلة ةةريان شاوةةد شةؤري ةة  و شةطوتري ةة ئةةوة هبزةوانةةي         
 . تُ َقطَّ ُع أَْعَض اءً شةلَي ة  ؤ    وي ة  لةوارةي طب ي هبزةوانةوةؤرِةمحةت  خواي ل  "عةتائة"فوآلنةؤة ة. هةروةها 

  يةان   ال ُيْكَس ُر َلَ ا َعظْ م  )ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ةة  شةلَي ةة     "ةام ئةمحةشئي"واتة  لةت لةت شةؤري ة، هةروةها 
وو مةرِ وب ؤورِو ية  وب ؤض  ةر شةورِشري ة، لةة رِؤذي حةفتةةما   ةلَي ة  شش "عةتائة"هةروةها  . 4ؤئي سك  نا كي نرو

 يةؤةمدا. ، ئةطةرنا لة ويسة وة ضوارشةةورِشري ة ئةطةر نا لوبيان  ةر ش

ئيةةام  ". هةةروةها ار ةياريان لةة      5ؤةلَي ةة  ئةةهل  عةيلم ئةمةةيان اة  خةبد وةووة       ش "يةام  تريموزيئ"
 لةة   وي ةةة   ؤرِةمحةةةت  خوايةةان   " ةةريينوئيبن"ؤةةرش  ةةةوارةت وةةة هبزةوانةةة، ئةةةويش فةةةرمووي      "ئةمحةةةش

واتةةة  ضةةبنتان    6ؤ ُلَه ا ُكلََّه اَ قَ  اَل : " يَْأُك ُل َوُيْطعِ  مُ اْص َنْع بَِلْح  ِم اْلَعِقيَق ِة َكْي  َذ ِش ْ َ  "، ِقي َل : َكْي  َذ يَْأكُ   ؤطوتوويةةةت 
طب ةةي هبزةوانةةة وكةةةن، طوتيةةان  ضةةبن هةةةمووي شةخوري ةةةو فةةةرمووي  لي ةة  شةخوري ةةة    ويسةةة وا لةطةةةأل 

 شةرخوارشي خةلَكيش شةشري ة.

فةةمووشةي   لةة  فةرمووشةؤة  هةةر شوو و وةةو   يةاوازي شةطري تةةوة، هةةروة       ةوارةت وة ؤورِو ؤضيش 
َع  ِن اْلَعِقيَق ِة، فَ َق  اَل: " َع  ْن اْلغُ  اَلِم  "َص  ل ى اللُ َعَلْي  ِه َوَعلَ ى آلِ  ِه وَس  لَّم" َس  أََلْ  َرُس  وَل اللَّ ِه »هةةاتووة شةلَي ةةة   "ئةةوم ؤةةورز"

                              
 قال اْللباَ رجاله ثقاَ  (313-9) سنن الكرب  للبيهقي  (1)

 (313-9)رواه البيهقي   (1)
 فيه أنه ْسعه من جابر صرح( وسنده صحيح وأبو الفبري 1٤٤-1رواه ابن أيب الدنيا يف العيال)    (3)
 مسند اسحا  بن راهوي  (٨)

 (11٨-1(، وابن أيب الدنيا يف العيال )117-7جامع الرتمذي )   (7)
 (11٨-1ابن أيب الدنيا يف العيال )   (6)
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"َص ل ى اللُ َعَلْي  ِه َوَعلَ ى آلِ  ِه م لةةة اي غةمبةةةر ارار ةةيواتةةة    1ؤ«َش اتَاِن، َوَع ِن اْْلُنْ ثَ  ى َواِح َدة ، َواَل َيُض رُُّكْم ذُْكرَانً  ا ُك نَّ أَْم إِنَاثً  ا
طةات  ؤرش لةوارةي هبزةوانةوة، شةلَ   فةرمووي  وب ؤورِ شوومةرِة، وب ؤضيش ية  مةرِة، طرفتيشتان اة  نا  وَسلَّم"

 خوش م .ئةطةر ئةو مةرِانة ني رون يا

لةة فةةرمووشةي    ووشةشا هةاتووة، لةوانةة  يش لة ؤبمةلَي   فةرم ةوارةت وة قذ تا ين    تا يين قذاي نجةم
 عَ َم »  فةرموويةةت   "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ؤخوا لي   رِازي وي ةة  هةاتووة ؤةة اي غةمبةةر       "ئةوووهورةيرة"

ُم ْرتَ َهن بعقيقت ه، تُ ْذَبُح عْن هُ ي وَم  بُ المٍ  ُك لُّ »شةفةةرموي ة   هةةروةها    2ؤ«اْلَذ  ْن هُ وا عَ طُ ميِ أَ ًما وَ وَ  هُ نْ فأهريقوا عَ  الُغالم عقيقة ،
 ةةماوةري فةقيهةةؤان لةة     ، ةوارةت وة تا يين قذ  3ؤ«َشْعرِه فضَّة أو ما يعاِوُلا ويس مَّى ساِبعه، وُحَْلُق ويتصدَّ  بَوْزنِ 

ي  ةر ئةوةن ؤة مو تةحةوبة ؤة لة رِؤذي حةفتةم قذي منداأل وتا ةري ة و اا ةان وةة ئةنةدازةي ؤي شة  قذةؤةة      
ِقي بِ  َوْزِن َش  ْعرِِه ِم  ْن ِفضَّ  ٍة َعلَ  ى »شةفةةةرموي ة   ، هةةةروة  لةةةو فةةةرمووشة هةةاتووة  وكري ةةةخي ةةر  اْحِلِق  ي رَْأَس  ُه، َوَتَص  دَّ

واتة   ةري وتا ة، ؤاا ان  وة ؤي شة  قةذة ترا ةراوةؤة وةة زيةو وكي شةةو ويكةة وةةخي ر            4ؤ«اْلَمَساِكنِي َواْْلَْوفَا ِ 
   ة  براو برةؤان.و خةلَك وة ةر هةذاران

 يين قذي ؤض، لةوانة وةآلم ناؤبؤ  هةية  ةوارةت تا 

ةلَةةي ن  هةةيض  يةةاوازي لةةة ني وانيانةةدا نييةةة، هةةةروة  لةةةو فةةةرمووشةي   ماليكييةةةؤان و  ةةافعييةؤان ش  1ؤ
ي ؤةرشووةو  "ئوم ؤةلسووم"و  "زةينةب"و  "حو ي ن"و  "حة ةن"ش  قذي د وة شيار شةؤةوي ة ؤةوا ؤي "فاتيةة"
 ةؤةي وب هةذارو نةشارةؤانة.يوةنديضونكة تا ني وةرذة   5ؤا ان وة ئةندازةي ؤي شةؤة خي ري ؤرشووةا

فوي هةاتووة و  وة مةةر  "ة ةمور"ن شةلَي ن تةنها قذي ؤورِ شةتا ري ة وة  لة فةرمووشةي حةنبةلييةؤا  2ؤ
 ةطري تةوة.مندالَ  ؤورِ ش واتة  لي رة تةنهاؤة  6ؤ«..ُبالٍم ُمْرتَ َهن بعقيقته ُكلُّ »شةفةرموي ة  

   7ؤئةوي ة وةنةفييةؤان ئةلَي ن  وب هةر شووح  3ؤ

                              
 ( وصححه1716ذي )( والرتم٨11-6رواه أمحد )   (1)

 (اي شرت ئةم فةرمووشةيةمان ؤرشووة وة ؤورشي) ٨/396إرواء الغليل / وقال اْللباَ يف (  رواه البخاري1)
 (اي شرت ئةم فةرمووشةيةمان ؤرشووة وة ؤورشي(  رواه اصحاب السنن )3)

 َأيب رَاِفعٍ وهو حديث حسن عن  (391-6أخرجه أمحد )  (٨)
 (11٨9( واإلرواء)8961اكم وصححه اْللباَ يف صحيح اجلامع)وال الرتمذيرواه    (7)
 (  رواه اصحاب السنن6)

 (٨٤9-1مطالب أوي النهى )  (8)
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ؤرش  ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ةة  لةةوارةي تا ةيين قةذي ؤةض وةب        " ي خ عةودولعةزيز ون واز"ار ياريان لة 
    1ؤوي ة، ئةويش فةرمووي  ؤاهلل اعلم وئةوة وةهي زو وتة

 األئ وورؤرشن   ةري مند وةخوي ن  ة ةم 

لةؤبمةةلَي   فةةرمووشةشا هةاتووة لةوانةة ؤةةوا لة ةةةرشةم  نةةفام  لةة ِرؤذي هبزةوانةةشا لبؤةيةةؤيان وةةة          
شا ئةةنا، وةةآلم اي غةمبةةر     يخوي ين مةرِة ؤوذراوةؤة شةؤرش اا ان قذي مندالَةؤةيان ئةتا   و لبؤةؤةيان لة ةر

ة لةةة  يةةات  ئةمةةة لبؤةؤةةةي وةةة وةةبن  زةعفةةةران شةؤةةرشو لة ةةةر  هةةات ئةةةو ار "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ  ى آلِ ِه وَس لَّم"
 .  2ؤمندالَةؤةي شا ئةنا

 خةتةنةؤرشن ؤاخلتان    حةفتةم
 لة رِووي زمانةوانييةوة وريتية لة شاورِيين ضةرم  اي شةوةي ئةندام  ني رينة.

ني رينةي ايةاوي شاوة،  لة رِووي زاراوةي  ةرعيشةوة، وةو  وي نة وازنةييية شةطوترو ؤة شةورةي ئةندام  
يان ئةو  وي نةي ؤة اي   ئةلَي ن ؤؤةآلوةي ئةنةدام  ني رينةة . هةةموو حوؤةةة  ةةرعييةؤانيش لةة وا ة  خةتةنةة          
ؤرشندا ِروو لةو  وي نةن، هةلَبةةت ونةةرِةتد هةةموو حةوؤةي ك   ةةرعييش هةةم ايةاو هةةم ئةافرةت ئةطري تةةوة،           

ة تايبةت ودريي ة يان يةؤي كيان ر  وةةشةر ؤةةية مةطةةر وةلَدةيةةؤ      ة ؤة وب يةؤي   لةو شوو تو ة ويشروو ة ني
 ئا كرا اشتد ودري ة.

هةاتووة ؤةة شةفةةرموي ة      "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ئة لَ  ئةم ؤارةد لةةو فةةرمووشةي اي غةمبةةر    
، أَْو َسْ   س  ِم   َن اْلِفطْ   رَِة: اْ ِتَ   اُن، وَ » ََّ   اِربِ اْلِفطْ   رَُة َسْ   س  بِ   ِط، َوقَ    ُّ ال ََْف   اِر، َونَ ْت   ُذ اإْلِ واتةةةة    3ؤ«ااِلْس   ِتْحَداُو، َوتَ ْقلِ   يُم اْْلَ

، وةرتا ةني، نينةب  ؤةرشن، تةوؤ  ونبةا         رو ي اا  اي نج  تة، يا اي ج  ة لة  رو ي ااؤةة  خةتةنةةؤرشن  
 .كرشنةوةهةلَكةندن،  ي ل  ؤورت

"َص ل ى لة واوؤييةوة شةطي رِي تةةوة شةلَي ةة هامتةة وي اي غةمبةةر     ئةويش  "ئيبنووقةتاشةي رِةهاوي"هةروةها 
اْحلِ  ْق َعْن  َك َش  َعَر يَ ا قَ تَ  اَوُة، اْبَتِس  ْل مبَ  اٍء َوِس ْدٍر، وَ »ؤةةة تةةازة مسةةولَةان وبةةووم، اي ةة  طةةو     اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس لَّم"

َ اِننَي َس َنةً  ْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم""َصل ى اللُ َعلَ  "، وََكاَن َرُسوُل اللَِّه اْلُكْفرِ  َْْتَ ِ،َ، وََك اَن ابْ َن َِ واتةة  ئةةي    (٨)«يَْأُمُر َم ْن َأْس َلَم َأْن 
 "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"وة اي غةمبةةر   شري ذة ةة وتا ةة،   خبت وة ئاوو  يدر وشبرة، ئةةو قةذة   "قةتاشة"

                              
 ه1٨1٤-11-17ورس الَيخ بتاريخ    (1)
 (3٤٨3) واووأخرجه أبو و   (313-9)رواه البيهقي   (1)
 اللَّهُ  َعْن َأيب ُهرَيْ رََة َرِضيَ ( 178) ( ومسلم7٤91رواه البخاري )(  3)

 (.٨161( وأحال إ  الضعيفة )٨٤٤9وصححه اْللباَ يف صحيح اجلامع ) الطرباَرواه   (٨)
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د ئةو ؤاتةة تةمةةن  هة ةتا    "ئيبنوقةتاشة"زة شةووونة مسولَةان ؤة خةتةنة وكةن، فةرمان  وةوانة شةؤرش ؤة تا
 فةرمان  ا  ؤرش ؤة خبي خةتةنة وكاتئ  "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" األ ووو ؤؤة اي غةمبةر 

ةنةؤرشن  ؤورِةؤةةي  م ويين ؤة خةلَك  وب خةت"وا يلةي ؤورِي ئة يةي"شةلَي ة   "عةودولَآلي ؤورِي يةزيد"
   1ؤشاوةت شةؤرش
ؤخةوا لي يةان رِازي وي ةة  لةة ؤةات  خةتةنةؤرشنةؤانةدا         "ئيبنوعومةر"ؤخوا لي   رِازي وي ة  شةلَي ة    "نافع"

    2ؤخوارشن  ئةشا وةخةلَ 
  ؤخةوا لي ة  رِازي وي ةة     "عومةر"ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ة  شةلَي ة   "موحةممةشي ؤورِي  ريين"هةروةها 

ؤات  ؤة طوي   لةشةند  شة  شةوةوو، وي ةزاري شةرشةوةرِي، وةةآلم ئةطةةر ويانوتايةة ؤةة ئةةوة وةب زةماوةنةد يةان            
   3ؤخةتةنةؤرشنة وي دةنط شةووو

ؤخةةوا لي يةةان رِازي وي ةةة  ئةطةةةر وةةبشاوةت    "ئيبنوعومةةةر" ؤةةة ي طةةوت "نةةافع"وةةة  "مةةةؤحوو "هةةةروةها 
   4ؤخةتةنةؤرشن وانديان وكرشاية شةضوو

شرهةةم  وةب نةارش اي ة  طةو   ويكةة          ةةش ؤؤخةوا لي يةان رِازي وي ةة       "عائيشة"شةلَي ة   "قا م"هةروةها 
   5ؤت وكةش  وب شاوةخوارشن وة وبنةي خةتةنةؤرشن  ؤورِةؤةت و خةلَكي

يةدا  نةؤرشو وةشواةؤخوا لي يان رِازي وي ة  ؤورِةؤان  خبي خةت "ئيبنوعةوبا "شةلَي ة   "عيكرةمة"هةروةها 
    6ؤياري منداآلنةوة ها  و لةطةأل ضوار شرهةم شام وة مندالَةؤان وة شوو شرشم، ئةلَ   منينا

 

  هة تةم  ناونان لةمنداأل
لة اي شةوة وا ان ؤرش ؤة يةةؤي   لةة  ةوننةتةؤان  منةدالَبوون ناونانةة لةة منةداأل وة  اي غةمبةةري خةوا          

َش ْعرِه  بُ الٍم ُم ْرتَ َهن بعقيقت ه، تُ ْذَبُح عْن هُ ي وَم س اِبعه، وُحْلَ ُق ويتص دَّ  ب َوْزنِ  ُك لُّ »فةرمووي   م""َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّ 
وبية تةواوي ئةهل  عليم لة ةر ئةةوةن ؤةة مو ةتةحةوبة لةة ِرؤذي حةفتةةم نةاو لةة          7ؤ«فضَّة أو ما يعاِوُلا ويس مَّى

                              
 ماجه( وقال: حديث حسن صحيح، وابن 111-٨( والرتمذي )166-8( والنسا،ي )1٤3٤أبو واوو ) رواه  (1)
 (.11-7وأمحد )  (3167)

 (8٤7-1رواه ابن أيب الدنيا يف العيال )  (1)
 (189) اجلوزيب عمر البن مناق (3)
 (8٤6-1رواه ابن أيب الدنيا يف العيال ) (٨)
 (8٤8-1رواه ابن أيب الدنيا يف العيال )  (7)
 (8٤٤-1رواه ابن أيب الدنيا يف العيال )  (6)
 شرت ؤرشوومانة وةؤورشي اي ) (  رواه اصحاب السنن8)
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ْيُتهُ بِاْس ِم َأيب »فةةرمووي     َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم""َص ل ى اللُ منداأل ونري ة. هةروة  اي غةمبةر  لَ َة بُ اَلم  ، َفَس مَّ ُولِ َد ِي اللَّي ْ
 نا وةناوي واوؤم ئيرباهيم.  مانواتة  ئةمشةو مندالَي كةان ووو ناو  1ؤ«إِبْ رَاِهيمَ 

: ُولِ َد لَِرُج ٍل ِمنَّ ا بُ اَلم  َفَس مَّاُه ُمَمَّ ًدا، فَ َق اَل قَ الَ   -َعْن هُ َرض َي اللَّ هُ - َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّ ِه »هةروةها شةفةرموي ة  
، فَ  اْنطََلَق بِابْنِ  ِه َحاِملَ  هُ َعلَ  ى ََْه  رِِه، فَ  أََتى بِ  ِه "َص  ل ى اللُ َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" لَ  هُ قَ ْوُم  ُه: اَل نَ  َدُعَك ُتَس  ماي بِاْس  ِم َرُس  وِل اللَّ  ِه 

ْيُتهُ ُمَمَّ ًدا، فَ َق اَل ِي قَ  ْوِمي: اَل نَ َدُعَك ُتَس ماي فَ َقاَل: يَا َرُسوَل  "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"  النَِّ َّ  اللَِّه، ُولَِد ِي بُ اَلم  َفَس مَّ
َتَس مَّْوا بِ اْسِْي َواَل ": "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" ِه . فَ َق اَل َرُس وُل اللَّ "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"بِاْسِم َرُسوِل اللَِّه 

َنُكمْ  َا أَنَا قَاِسم  أَْقِسُم بَ ي ْ َييِت، فَِإمنَّ   اياوي ة   شةلَ   ؤخوا لي   رِازي وي ة   "عةودولَآلؤورِي  ي اور". واتة   (1)"«َتْكتَ ُنوا ِبُكن ْ
وت  لي ةة ناطةةرِي ني ناووني يةة وةة نةةاوي     طةة ، خزمةةؤان  اي يةان   موحةممةةش نةا ؤ  يةةانوةوو ناو  انلةة ئي ةةة منةدالَي كي   
، اياوةؤة ؤورِةؤةي خستة  ةراشةي و وةةارتاو هي نةاي وةبوي     "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"اي غةمبةري خواوة 

اي غةمبةةةري خةةوا، ؤورِي كةةةان وةةووة و نةةاوم نةةاوة   عةةةرزي ؤةةرش  ئةةةي "َص  ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ  ى آلِ ِه وَس  لَّم"اي غةمبةةةرو 
"َص ل ى اللُ و   ناهي لَني وةناوي اي غةمبةري خواوة ناوي وني يةة، اي غةمبةةري خةوا    ط، خزمةؤاك اي يان ؤموحةممةش 

ضةةونكة مةةن  فةةةرمووي  ؤوةةةناوي منةةةوة نةةاووني ن وةةةوَم وةةة نازنةةاوي منةةةوة نازنةةاو مةةةني ن،  َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ  ِه وَس لَّم"
 شاوة كارم لة ني وانتاندا وةد شةؤةم .

 هةروةها لة  وننةتدا هاتووة ؤة مو تةحةوبة منداأل وةضةند ناوي كة ناوونري ة، لةوانة 
ٌ  َومَّ ام  ، َوأَقْ َبحُ ْبُد ال رَّمْحَِن، َوَأْص َدقُ َهاَوَأَحبُّ اْْلَْْسَاِء ِإَ  اللَِّه : َعْبُد اللَِّه، َوعَ »  1ؤ واتةة     3ؤ«، َوُم رَّةَه ا : َح ْرب  : َح اِر

خب رتين ناو وي خوا ؤعةودولَآل  و ؤعةودولرِةمحان ة، رِا ترتين ناويش ؤحارية  و ؤهةممام ة، قي ةزةونرتينيش  
 ؤحةرب  و ؤمورِة ية.

يَ يِت   »2ؤ ةهةمان نازناوي من نازناو واتة  وةناوي من ناو وني ن، وةآلم نةؤةن و  4ؤ«َتَسمَّْوا بِ اْسِْي، َواَل َتْكتَ نُ وا ِبُكن ْ
 ودةن وةؤة .

قَ اَل: َلمَّ ا قَ ِدْمُ  )َرض َي اللَّ هُ َعْن ُه(  َعِن اْلُمِغريَِة بْ ِن ُش ْعَبَة »  ناونان وةناوي اياوضاؤان، هةروة  شةفةرموي ة  3ؤ
وَسى قَ ْبَل ِعيَسى ِبَك َذا وََك َذا، فَ َلمَّ ا قَ ِدْمُ  َعلَ ى َرُس وِل َومُ  -1٤مرّي: - "يَا ُأْخَ  َهاُرونَ "ََنْرَاَن َسأَلُوَِ فَ َقالُوا: إِنَُّكْم تَ ْقَرُءوَن 
َلُهمْ "أَْلُتهُ َعْن َذلِ َك فَ َق اَل: اللَِّه )صلی الل عليه وسلم( سَ  مةوريريةي  "واتةة     5ؤ«"إِن َُّه ْم َك انُوا ُيَس مُّوَن ِبأَنِْبيَ ا،ِِهْم َوالصَّ اِلِنَي قَ  ب ْ

وتيةةان  ئي ةةوة ط، يان لي كةةرشم ران ، ار ةةيارةشةلَةة    ؤةةات   هةةا  وةةب ؤنةةة  ؤخةةوا لي ةة  رِازي وي ةة "ؤةةورِي  ةةوعبة
 ئةيرت   ةا    ئةوةنةدة  و ئةوةنةدة  وةة  وةية"عيسا" اي ش لة يش"موو ا" -1٤: ّيم ر -  يَا ُأْخَ  َهاُرونَ ؤ شةخوي ننةوة

                              
 صحيحهان يف ( و ابن حب 3116( و أبو واوو )  86/  8أخرجه مسلم )   (1)
 صحيح مسلم  (1)

ََِميا عَ سنن ايب واوو   (3٨7/7( وأمحد )٨971رواه أبو واوو )  (3)  )َرضَي اللَّهُ َعْنُه(  ْن َأيب َوْهٍب اجلُْ
 )َرضَي اللَّهُ َعْنُه( ْن َأيب ُهرَيْ رََة عَ   (1131( ومسلم )111) البخاريرواه   (٨)

 (1137مسلم )  (7)
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 خزمةةةت  ةوةهامتةة ؤةةات   ، لةوةيندايةةةو زؤريةةان ؤةزةمةةةني ك  وي ةةة "هةةاروون" خو ةةك  "مةريةةةم" ئةةةوي ة ضةةبن
ئةةوان وةةناوي اي غةمبةةران و     ار ياري ئةوةم لي كرش، فةةرمووي   "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"  خوا اي غةمبةري

  اياوضاؤان  اي ش خبيانةوة ناويان شةنا.   
 

 ال باسَيك سةبارةت بة تةآلق
 

دومان تةآلقيش وة ي كة لةو شةرمانانةة   ة، وي ر شةرشي   شةرماني كد شاناوهةلَبةت خوا  اةروةرشطار وب هة
،  ةي دري وي ةة  ؤة خوا  اةروةرشطار وة شروو تد طرتووة، وةو مةر ة  ؤة مةةر د تةةآلق لةة ني ةوان ذن و مي ةرش      

لةوةةر هةةر هبيةةؤد  ةةرعد، ئةةوة       ضيرت ذيان وة ةر وةةري ة   ةؤةؤة ناتواند  لة طةأل خي زان زان ؤاتد  ؤة اياو 
طةةأل يةة    طةةر لة ئةي دةة  وةة تةةآلق شاوة، وةةآلم     ن وب ئةمة تةآلق شانة. هةروبيةة خةوا  طةةورة رِ   ضاؤرتين شةرما

 رِي دةةي لةوةةر ضةاو ودريي ةة، وبيةة تةةآلق ئةوي تةة شوا        يانتا ووار  ضارة ةر  تر هةةوي ة، ئةةو  ئةةوة    هةلَبكةن،
  ياووونةوةي ني وان ذن و مي رش.

وازيةان لةة وشان و    ئةطةةر واتةة    (3٨ النس اء:ؤ[ كُمْ فاَل تَتْغُوا جَلَيْهِنَّ سَاتِيالً فََِنْ أَطَعْنَخوا  طةورة شةفةرموو  ]
 ر  مةؤةن. يانئةوة ئيرت  تةم و طوي رايةلييان ؤرشن،بوون هي ناياخي

ضةونكة تةةآلق زيةاتر وا ةي كد      ا لي رةشا ئةوة  ؤة مةوة تةة تةنها ئاماذة شانة وةة رِةو ةتةؤاند تةةآلق،    
 ية نةوي ة.ةندة ئي رة ووار  ئةم وا ة فييهييةو رِفييهي

 
 لة ِرةوشتةكاني تةآلق

 

و نيفةا  و  لةة حةةيز    شا ااؤبة   ، واتة  ئافرت ئةو   لةةو ؤاتةة    تةآلق ئةو  لة ؤاتد ااؤ  ذنةؤةشا وي ة1ؤ
تةةآلقد   ةتوانة  وبي تةوة، ئةةو شةمةة اياوةؤةة ش   بوونةوة يان منداأل ووون وي ة و اا  ي   ااؤئةو  ضاوةرِ كثرِي، 

بوونةةوة   ضةاوةرِي   ااؤ ئةو مةاوة   اياويش و ت ودات، ئةمةد رِةمحةتي كد خواية ؤة ئةيةوو رِةمحيان ا  وكا

ِِذَا يَا أَيُّهَاا النَّتِاتُّ   خواي طةورة شةفةموي ة  ] رِةندة شلَد لة طةأل خي زاند اا  وي تةوةو تةآلقد نةشات. ذنةؤةي شةؤات

ُوهُنَّ  ْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلُِّ وةة   "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" ئةةي اةيامبةةر   . واتة   1الط ال : [ ؤ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ لِعِدَّتِهِنَّطَلَُّ
تةةوَقيان   ةا لةةؤات  شة ةة اي كرشنة  عيدشةيانةدا      ، ويسةتتان ذنةةؤانتان تةةوَق وةدةن     ئوممةتةؤةت ولَ    ؤات  

 .لةو ااؤية دا مي رش لةطةلَيا شرو ة نةووووي ة ودةن، واتة  لة حةيز اا  ون و،
 

شةرنةضةي ة،   "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" غةمبةةر  انةؤة لة ضةوار ضةي وة   ةوننةتد اي    د  ئةو  تةآلق2ؤ
وة   ئةةويش  ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم""َص   ةضونكة تةآلقد ويةدعيش هةيةة، ؤةة خيدفةد  ةوننةتد اي غةمبةةر      

about:blank558_5218
about:blank558_5218
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 ة ، وة  ئي سةتا وةاوة، ئةمةةد     ةؤةوي ة، نة  تةنها ية  تةآلق ش  ي بة ي داتةآلقد لة  . ضونكة ي بة  تةآلقد 
 ة .ؤرِةمحةت  خوايان ل   وي  "ئيبنوليةييم"و  " ي خولئيسدم ئيبنوتةمييية" يانة، لةوانةاوبضووند زؤر لة زانرِاو

 

 نةةشات و لي ة  نةةشات،    ينةةهي ني ة و ئةازار  طةأل خي زانةؤةة  وةةؤار     لة طةأل تةآلقدانةؤة  توندوتيذ  لة3ؤ
د وكةات،  بة ة خةةر   وي  كةات و لةة خةوارشن و    وماأل شةر  يية ؤةة لةة  ماوة، وب  ن تري ماشام هي شتا شوو تةآلقد

ْاتُمُ     خوا  طةورة شةفةةرموو ]  اؤةن. وة طةأل ية  ني   لةنةوةو  ةر وةؤةلي   شوور ش تةنها لَاا جُنَاا َ جَلَايْكُمْ ِِنْ طَلَُّ

 [تِرِ لَدَرُُُ مَتَاجااً بِاالْمَعْرُوفِ حًَُااً جَلَاى الْمُحْسِانِحَ     النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِرُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ جَلَى الْمُوسِ ِ لَدَرُُُ وَجَلَى الْمُُْ
ش ئةوة  وضنة ويان و مارةييشةتان  قدا اي   و ذنانتان تةآلطوناهتان ناطات ئةطةر ؤنةطواان واتة  .(136 لبقرة:اؤ

وة ئةةوة  ؤةة    ةؤيان اة  وةدةن، ئةةوة  شةولَةمةنةدةو زؤر  هةيةة،     ية وب شيار  ؤرشووون، ئي وة شيار و يارمةتي
ؤارانة، يارمةتيانة ئةةرؤد  ةةر  ةاند ضةاؤة       وة  توانا  خب ، ئةم شيارهةذارو ؤةم شة تة ؤهةرؤة   وة رِاش
 ؤة وة  ي وةيةؤد ضا  ئةاامد ودةن.

 

ئا ةةكرا وكةةات،   لةةة ؤةةاتد تةةةآلق شانةؤةةة    لةةة شوا  تةةةآلق  خي زانةؤةةةي  ناوةة  ئةةةو ايةةاوة نهي نةةد  4ؤ
 شانةؤةي.
 

هةةةرشووؤيان  ئةطةةةر تةةةآلقي كد شا، ئةةةوا خةةوا  اةةةروةرشطار هي شةةتا وواري كيةةان وةةب ئا ةةة ووونةةةوة    5ؤ

الطَّاالُُ مَرَّتَاانِ فََِمْسَااكٌ بِمَعْارُوف      ، وبية شةفةرموو  ]تي   هةلَبضنةوةذياني كد خبد  وب بي نةوةورِةخساندووة تا اي ك

ُِيَماا ُحاُدوَِ اللَّاهِ َفاال           أَوْ تَسْرِيحٌ بَِِحْسَانٍ وَ  يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا َتَيْتُمُوهُنَّ شَيُْاً ِِلَّا أَنْ يَََافَاا أَلَّاا    ُِيَماا ُحاُدوَِ اللَّاهِ َفاَِنْ خِْفاتُمْ َألَّاا ُي ُي

ُِا         ُِ اللَّاهِ َفاال تَعَْتاُدوَها وََمانْ يَتََعادَّ ُحاُدوَِ اللَّاهِ َفُأوَل  . واتةة  (119 البق رة:ؤ [ كَ هُامُ الظَّاالِمُونَ  ُجَناَ  جََليِْهَما ِفيَما افْتَدَْت ِبِه تِلَْك حُُدو
ةيةةوو ذيةاند هاو ةةر  وباتةة  ةةر      ار ئةيرت ئةطةةر ش  و ؤةرِةتة، لةوةو شوا واتة وب  ةي ية  و  ارة، شوتةآلق شو

اي كد شة ةة وةةرشار  وبي ةة، وة وبتةان     آلق وي ة وة شةميا، وة ئةطةر هات  شةوي ة وة ضاؤد و وة رِي كوناوي ة تةؤ
نة  اي تان وةخشيون، مةطةر ورت ةن لةةوة  ؤةة    ة ؤة هيض  تي كيان ر  وسي ننةوة لة مارةيد و ئةو  تايحةآلأل ني

تر ةان لةةوة     ئة  خي ةر خةوازان   ند خوا ضاوشي ر  وكةن و ؤ تةم لةية  وكةن ، خب ئةطةر ؤنةتوانن  نوورةؤا
هبةار نةاون ؤاتي ة  ؤةة       ئةةوة ئي ةوة طونا  ؤة ؤذن و مي رشةؤة   نوور  خوا رِانةةطرن و ؤخبيةان طوناهبةار شةؤةةن    

هي نةدي   مةارةيد  خةب  رِزطةار وكةات،       ، يةا شة ةة هةةلَدرتن لةة    ةيةوي ة ؤوة هةندي    ةامان ةتةؤة شرشلَنيان ئاف
 ةتدري ذ  مةؤةنةة  ةةر، ئةةوة      مةةترازي ن و شة  لي ة  ون ئةو  تانة   ؤة وا كران  نوورةؤاند خواوةندن، شلَنيا
 .وا، ئا ئةو  برة ؤة انة  تةمكارندري ذ  وكاتة  ةر  نوورةؤاند خشة ت
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 يية جؤراوجؤرةكانهاوسةرطري
 

وي دومان هاو ةرطريي زؤر ضة ن و  بري هةية، ؤة هةلَبةت هي ندي كيان  ةرعني وة  ئةةوةي لة ةةرةوة   
 دة لةوة ؤة نا ةرعني، ئةوا شةؤةونةة   هةندي كيشيان وا ان ؤرشو لة ذي رةوةد وا   هي ندي ك  تر شةؤةينةوة،

 وةرتاوانة طةورةؤانيشةوة خوا اةنامان ودات.
 انيش ئةمانةي خوارةوةن  برةؤ

   هاو ةرطريي ميسيار1ؤ
  ةة  هاو ةرطريي عورف2ؤ
   هاو ةرطريي ميتعة3ؤ
 هاو ةرطريي مارةوة اد    4ؤ
 هاو ةرطريي وة نيازي تةآلق   5ؤ
 و مو ريكةؤان ي خاوةن ؤتي بةؤان ؤههل الكتاب هاو ةرطري  6ؤ
   ذنبةذن  ؤزواج الشغار 7ؤ
 ةرِ   ووؤرشن وةؤة ان  وي باو8ؤ
 

 يةكةم: هاوسةرطريي ميسيار )زواج املسيار(
 

لةة  ةةر    ؤالسري  وريتيية لة رِؤيشةنت  الةرِووي زمانةوة لة ؤ ار ةوة هاتووة، هةروةه راهاو ةرطريي ميسي
زةوي، وة اي   شةلَي ن  ؤااسيار  يان  اياو ماوة ماوة  ةر شةشات لةذنةؤةي لةهةرؤاتي   ؤة خبي حةةزي لي يةة،   

  ي   شةهي لَي ة و لي   شوورشةؤةوي تةوة. اا ان هةلَدة   م وي شةمي ني تةوة ماوةيةؤ  ؤة
هاو ةرطريي ميسةيار هةةمان هاو ةةرطرييية ؤةة لةة رِي ة  طري بة ةتةي  ةةرعييةوة لةةني وان ذن و مي ةرششا           

 ،ةوي ةة شةوة رتي ة، وةم  ي وة  ةرعييةي ؤة هةية، وةآلم تةنها لي رةشا ئةافرةت لةهةنةدو هةةق  خةبي خةبد ش     
 خانوو و خةر   و  ي دةي خةوئ وة 

 
 ةرهةَلداني ئةم جؤرة هاوسةرطرييية زؤرن, لةوانة:هؤكارةكاني س

 

 ن  قةةيرةذن   ئةمةةد شةرشي كةة ؤةة لةة واروشؤخةة  برةؤانةةوة ووونيةان زؤر شةوي ةة، لةوانةة            زؤرووو1ؤ
و ئةرؤةةؤان    ةر زؤري مارةيييةةؤان نةدو  ةار لةوة   هي ؤةة  يئ ريوةهبؤار رِةتكرشنةوةي طةاةطانان وب هاو ةرط

وةهةر نرخي ة  وي ةة، رِازييةة ؤةة     تةوقة، وبية لةو حالَةتةشا ئافرةت  رِي ذةي ، يان لةوةر زؤرووون وةخي زانداري يتيية
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ؤةرشن وي ةة لةة هةنةدو هةقةةؤان        لة ةةر حسةي   تةةنازو     وو وكةات، هةةتا وةة بري ميسةياريش وي ةة، يةان       
 .خبيشيةوة
 

، ئةويش رِةندةة لةوةةر ئةةوة وي ةة     اندا مبي ننةوةمالَ  خبيةل هةر ن  هةندو لة ئافرةتةؤان ؤة  ناضارووو2ؤ
، يةاخوش  اةرية وةاوؤ  وي ةة     ئاطةاي لةة ؤة ةوؤاري يةان اةرية شايكة  يةان       ؤة  دة لة خبي ؤة   تر نةوي ة ؤةة  

 ةوة ؤةة ة ةي ك  تةر  نوقسان   ة تةي  هةية، ؤة وؤاريش  رِازي نني ؤةة ئةةو ئافرةتةة وكةوي تةة  ةةر  ةان  ؤ      
ؤةةة  ةةوي ين خةةبي و   توانةةاي وةةةخي وؤرشن و هةةةلَدرتين نةةةوي ة، يةةاخوش ئةةةو ئافرةتةةة منةةدالَ  هةيةةة، ناتواني ةةة   

 ودوي زي تةوة..هتد. وب  وي ين تر مندالَةؤان  لةق وكات و
 

ة وي ، وةةآلم ناتواني ة    هةندو  ار اياو خبي ئةوةي شةوي ة، اي ويسي وةوة هةية ؤة ذن  تري هةةوي ة 3ؤ
 ئيةوةؤار وكاتة  ريازةي ما   و مندالَي ذن  يةؤةم ئا كراي وكات و

 

ذ لةةوو، وةب ئةةوةد ئا ةكراية ؤةة      تي كة  شيةاريكراوو مانةوةيةةؤ  شري ة      زؤر طة تكرشن  ايةاوة وةب وآل  4ؤ
 لةهةةموو ويةؤةةوة  وة   ذن وي ةة و خرااةةد     ؤةة  ئةوؤة ة لةطةأل ئةافرةتي ك  حةةآلل  خةبي وي ةة وا ةرتة لةةوة      

 ودةن. شةورةي
 

 حوكمي ئةم جؤرة هاوسةرطرييية
 

شروو تة، هةيشة وة شروو ي نازاني ة، ئةوانةي ؤةة شةلَةي ن   واية ؤة اي    ة، هةيزانايان لةو وارةوة ناؤبؤن
 ، لة ضةند  تي   يةؤدةطرنةوة وا   نازاننشروو تة لةطةأل ئةوانةي وة 

ي ن شروو ة نيية، وةةآلم وةرهةلَسةتيش   وكةنةوة، يان ولَ و ئةم ؤارة اوو   هيض ؤام لةوان نةهاتوون تةوا1ؤ
تي ي ئافرةتةة، ضةونكة ئةةو    سة وة ئافرةت، يةان قب ةتنةوةي اي وي   كرشنةيي ن  ئةوة  وؤايةتيةلَشةؤةن، ضونكة ش

ؤاتةةشا اي ويسةةتييةؤانيان  و ، لةة ةوةن ةوة ئامةاشةي ئةةم  ةةبرة هاو ةةرطرييية ش   ئافرةتانةةي وةةهبي مندالَةؤانيانة   
 ئاماشةنةووون  وةرشةوام  واوؤةؤةوة.ةضي ة وةهبي وةزاية ش
 

وة رِةوايان زانيبوو، اا ان وي دةندبوون و ضيرت وةرشةوام نةووون لة ةةر ئةةوة ؤةة     اي شرت   ئةوانةي ؤة2ؤ
 ، " ي ح عةودولعةزيز ئا   ةي خ "ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ة  و   " ي خ عةودولعةزيزون واز"، لةوانة وةشروو ي وزانن

انة و زؤر لةزاناي تر، اي يان واية ؤة ئةو ؤارة شروو تة، وةآلم هةندو لةو زانايانةةي ؤةة لةةشواييا وي ةدةندبوون     ئةو
ؤرِةمحةةت  خةواي لة   وي ةة ،       " ةي خ عو ةي ةني  "اي شرت رِي دةيان اي داووو، لةوانة  يلةئا ة ئةو ؤارة شواي ئةوة

 ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ة .  " ي خ  ئةلَبان "  هة بوو لةوانة وةتةواوي رِي دري لةو ؤارة ؤرش، وة
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ة، وةؤةو ؤميتعةة  وة وا ة     ، وا ة  لةةؤاتي ك  شيةارؤراو نةةؤرشوو    ةا   شروو ت ي  ئةوةي ؤة ئةو ؤارة3ؤ
وةلة  وي بايةةخ و اووضةة،     ينةؤرشووة ؤة ئةو ذنة وةو  وةل  مارة وكري ة، هاو ةرطرييش وةو  ئاطاشار ئةوة  

 مارةورِينةؤةي وةو  ووون   ايةت وةرِي وة وضي ة.وة نة يان طوتووة ؤة 
 

 يةوةيؤرة هاوسةرطريقسةي زانايان سةبارةت بةو ج
 

ؤةرش  ؤرِةمحةةت  خةواي لة   وي ةة  لةةوارة هاو ةةرطريي         " ةي خ عةودولعةةزيز وةن وةاز    "ار ياريان لةة    1ؤ
وي ةة هةيض طرفتي كيةان نييةة،      ميسيارةوة، وةآلم  شايةوة فةرمووي  ماشام مةر ةةؤان  هاو ةةرطريي تيةا  ةي دري    

وون  وةل  و رِازيبوون  هةشرووو و هةروةها ووون  شوو ايةت  شاشطةر، اا ةان ذنةؤةةو   مةر ةؤانيش وريتني لة و
َأَح قُّ َم ا  »شةفةةرموي ة    "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"اياوةؤة هةرشووو  اغ و  ةومةت ون، ضونكة اي غةمبةر  

َُّ  ُروِط َأْن تُوفُ وا بِ  ِه َم ا اْس َتْحَلْلُتْم بِ  ِه اْلُف ُرونَ أَْوف َ  ؤلةةة اي شةةرتين مةةةر ي   ؤةةة اي ويسةةة وي ةةة وةفةةاي  واتةةة    1ؤ«ْي ُتْم ِم َن ال
اي بكري ة ئةو مةر انةية ؤة  ةر ي ي  اة   حةةَو   شةؤةري  . ؤوة   مةارةي  و نةفةقةة و رِةو ةة ضةاؤ  لةطةة           

ٌِِهمْ »ةفةرموي ة  هةروةها شهتد .  …هاو ةر و واتة  مسولَةانان لة ةر مةر   خبيةانن.    2ؤ«اْلُمْسِلُموَن َعَلى ُشُرو
لةمالَ  خبي شاونيشي ة، يان وبنوونة وة  اياوةؤةة وةةرِؤذ وي تةة مةالَ       ةرشووو رِي ككةوتن ؤة ئافرةتةؤةئةطةر ه

ك  شيةاري ؤةراو، ئةةوة هةيض طرفتي كيةان      ذنةؤة يان وة  وة ةو، يان ضةند رِؤذي ك  شياري ؤراو، يةان ضةةند ؤةاتي    
    3ؤشارنةوةينييةو شروو تة، ئةويش وةو مةر ة هاو ةرطريييةؤةيان ئا كرا وكةن و نة

 

يةة  لةووارةوة، فةرمووي  مةر ةؤان  مةارةي  ئةوة  ؤرش "ئا   ي خ زعةودولعةزي"  هةروةها ار ياريا لة 2ؤ
نةيان تيا  ةي دري  ي ة و شوو  ايةتيش هةوي ة، ئةطةر ئةو مةر ائاطاشار و د وة وةل  ذنةؤةؤة هةرشووو رِازي ونب

يةؤةيان ن ئا ةكرا ؤةرشو نةيانشةارشةوة، اا ةان ئاهةةند  ارؤ ةةي هاو ةةرطريي       ةياةرطريييةؤووو، اا ان هاو ة 
   4ؤا هةرناوي ك  ل   ئةني ية ئةمة طرفة نييةئةم  برة هاو ةرطرييية شروو تة،  ، ئةوة طي رِا

فةرمووي  ئةمة لةوةةر شوو   ةت  خواي ل   وي ة  ؤرا لةو وارةوةؤرِةمح  " ي خ ئةلَبان "لة هةروةها ار يار 
 رِي دا رِي دري ل   شةؤري ة 

                              
قال اْللباىن ىف )رضي الل عنه(/  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ  ( ٨/1٨1( و مسلم )  3/٨33و  1/18٨)  رواه ا اري   (1)

  6/313"إرواء الغليل" 
  7/1٨1قال اْللباىن ىف "إرواء الغليل" / عن ايب هريرة )رضي الل عنه((  379٨) سنن ايب واوو   (1)
َجاو  اْلو   1٤االثنني   (8٤6٤) ( ، و" جريدة اجلفيرة " عدو ٨71،  ٨71فتاو  علماء البلد الرام " ) ص  "  (3)

 . ه 1٨18
 1171٤ه  ، العدو :  1٨11ربيع الثاَ  17جريدة اجلفيرة " اجلمعة  "  (٨)
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وة  خةةواي طةةةورة   ة ةةة لةوؤة ةةةي ؤةةة زةماوةنةةد شةؤةةات حة ةةانةوةو ؤتة ةةكني ة،      يةؤةةةم  مةو

أَزْوَاجًااا لِتَسْااكُنُوا ِِلَيْهَااا وَجَعَاالَ بَيْاانَكُمْ مَااوََِّةً وَرَحْمَااةً ِِنَّ فِاات ذَلِااكَ لَََيَااات  لَُِااوْ ٍ   وَمِاانْ ََيَاتِااهِ أَنْ خَلَااقَ لَكُاامْ مِاانْ أَنْفُسِااكُمْ  شةفةةةرموي ة  ]

 شرو ةة  وةب  هاو ةري خبتان لة هةر ؤة  ئةوةية تري وةلَدةؤان  نيشانةو لة يةؤي   . واتة  11ال روم: [ ؤيَتَفَكَّرُونَ
 وةرِا ةي  هي نةاوة،  فةراهةةم  ميهرةوةان    بزو و خب ةويسي ني وانتاندا لة لةويداو ودرن ئارام ئةوةي وب ؤرشوون

وةآلم لةم  برة هاو ةةرطرييية ئةةم    .تي دةفكرن وريشةؤةنةوةو ؤة اني   وب هةية وةلَدة نيشانةو شيارشانةشا لةو ئا
 تةشي.ةئامانة ة ناي

ي ةةة، ئةمةةةد وةةةهبي شووري ذن و شووةم  ئةطةةةر ئامةةانج لةةة هاو ةةةرطريي وي ؤةةاورا منةةدا   اي كهي نةةان و 
، ئةوؤاتةةةة خةةةراث وة ةةةةر مندالَةةةةؤان شة ةةةكي تةوة، لةةةةوة ؤةةةة  شامي رشةؤةةةةوة لةزؤروةةةةي ؤاتةةةةؤان لةيةةةةؤرت

   1ؤلة ةر خورِةو تي ك  وةرزو  وان لة اةروةرشةؤرشن و اي دةياندنيانشوورشةؤةونةوة 
وا شةويني ة ؤة ئةم ؤارة نةؤري ة وا ةرتة،  ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ة    " ي خ  الَح ئةلعو ي ةني"هةروةها 

و رِازيبةوون و وةوون  وةلة  و هةرشوو ةايةتييةؤةو      وة شةلَي ة  هاو ةرطريي ميسةيار ئةطةةر مةر ةةؤان  قبةوو     
ئا كراؤرشن  تي دا ي ري ووو، ئةوة هاو ةرطريييةؤ  شروو تة. ئةمةد  ةتي ك  وا ةة وةب وةرذوةنةدي هةنةدو لةة       

روشؤخي ك  تايبةتدا اي ويسيتان وةةم هاو ةةرطريييةية،  وةةآلم رِةندةة هةنةدو لةوانةةي ؤةة        ذنان و اياوان، ؤة لةوا
شينداريان ؤزة ئةمة وب مةةرام  تايبةةت  خبيةان ويبزنةةوة، وبيةة وا ة  ئةوةيةة ؤةة ئةةم ؤةارة وةب هةمووؤةة              

وة، ئةطةةر طواةاوو   هةةرشوو ذن و اياوةؤةة  ويةةن  رِي دةي اي نةةشري ة، وةةلَكوو  ةةيري واروشؤخةةؤان شةؤري ةة لة     
اي ويسة ووو وبهةرية  لةوان ئةوة رِي دةيان ا  شةشري ة، شةنا رِي دة ناشري ة، وبية شةويةنني زؤر لةةو ئافرةتانةةي    

وةةرشةوام شةوي ةة ؤاتةةؤان  لةةشيار  ةةتةوية و       وةةمانط مي رشةؤةان  خبيةان نةاوينن و     ؤة وةم نيازة مارةؤراون
د ؤةي اي   خبد ووو  ةري ل   ودات و ؤةم  لةطةةلَ   ةووت وي ةة و اا ةان     ئةنتةرني تةوة وة ةر وبات، ؤؤاورا

وش لةو مةاوةي ؤةة    ي   وهي لَي تةوة   دة لةوة ئةم اياوة وةم  ي وة ضةندة لة مندالَةؤان  شوور شةؤةوي تةوة، ياخ
ؤان  ؤةة  رةتةةة شوورة، ضةةبن ئافرةتةؤةةة هي نةةدة ئةةارام شةطري ةةة و حةةةزو ئةةارةزووة  نسةةيية  اياوةؤةةة لةةةو ئاف

 شةؤاتةوةئئ
 وةؤورت  ئةمة ضةند قسةية  ووو لة ةر هاو ةرطريي ميسيار.

 
 هاوسةرطريي عورفــيدووةم: 

 

 هاو ةرطريي ؤعور   شوو  برة 

                              
 )19،  1٤أحكام التعدو يف ضوء الكتاب والسنة  ) ص    (1)
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يةةن ايةاوةوة ؤةة تي يةدا        بري كيان نا ةرعي  و ناشروو تة  وريتيية لةارِؤرشنةوةي طري بة تي ية  لة و1ؤ
ة ئةةو ذنيةةت ئ شوو  ةايةتيش لةةم ني وةنةدةشا  ةايةت  ئةةم رِي ورِة ةة شةشةن،         ةوةشا هي نةاوة ؤة  ذنةؤة شان  و

ة هةنةدو اةارة   شووشانةي ل   ؤبا  شةؤري ة و شانةية  وي اياوة شانةيةؤيش وي ذنةؤة شةمي ني ة، اا ان اياوةؤ
 شةشات وة ئافرةتةؤةئ

نةةؤراوة، يةان  وةلة  ذنةؤةة      ئةم  برة يان  ةرعي  و شروو ة نيية، ضونكة وا   وةلة  تيةا   هةلَبةت 
"َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى اي غةمبةةري خةواد   ية ؤارةؤةةيان وةة نهةي ين شةمي ي ني تةوةئ   بئاطاي لةو ؤةين و وةينة نيية، و

ٌِ ل ، فَِنَكاُحَه »فةرمويةت    آلِِه وَس لَّم" َ ا اْم رَأٍَة َنَكَح ْ  ِبغَ رْيِ ِإْذِن َولِي اَه ا، فَِنَكاُحَه ا بَا ٌِ ل  أُّيُّ ٌِ ل ، فَِنَكاُحَه ا بَا واتةة     (1)«ا بَا
هةر ئافرةتي   وة و   ئاطاشاري وةلييةؤةي مارة وكري ة، ئةو نيكاحةة اووضةة، ئةةو نيكاحةة اووضةة، ئةةو نيكاحةة        

 اووضة.
 

ئةوةيةة وي  ةد رِي   وة  هاو ةرطريي ئا اي  وايةة، تةةنها      برةؤةي تريان  ةرع  و شروو تة، ئةم2ؤ
يان وةة حةةرِام شانةاوة     ة حوؤوومييةؤان تبمار ناؤري ة، هةلَبةت هي ندو لة زانايةان ئةةم ؤارة   نديدارةويةنة اةيوة

وةةآلم زؤروةةي رِاؤةان لة ةةر      اةيوةنديدارةؤان ئةم رِي ورِة ة تبمةار ناؤري ةة.  ئةويش وةهبؤار ئةوة ؤة لةويةنة 
 ة.ئةوةن ؤة شروو تة، ماشام هةموو مةر ةؤان  هاو ةرطريي تيا  ي دري

 
 خاَلة لَيكضوةكاني هاوسةرطريي ميسيار و هاوسةرطريي عوريف

 

  طري بة تةي هاو ةرطريي لةهةرشوووشا لةرِووي  ةرت و مةر ةؤانةوة، هةريةة   ةنت، ؤةة وةريتني لةة      1ؤ
 رِازيبوون  هةرشوووو ووون  وةل  و  ايةتةؤان.

ت شةنةرو، هةةروة  مةريات و نة ةةويش       هةرشووو لة ةر ونةماي خب ييةؤان  ني ةوان هةةرشووو وونيةا   2ؤ
 شةياندري تةوة.

ؤةةة هبؤةةاري وة ةةتين ئةةةو برة هاو ةةةرطريييةن،     لةهةةةرشوووشت ؤبمةةةلَي   هبؤةةاري لي كضةةوو هةيةةة 3ؤ
وةوون  قةةيرةي ،     يةؤةةم لةةوارةي ذنهي نةان  شووةمةةوة،     ق و هةولَدا لة وي ئاطةاووون  ذنة  لةوارةي مارةي  و تةآل

وةرطةرتن لةة ئةافرةت زيةاتر لةة ئةافرةت، هةةروةها تر ةان  ايةاو لةة تي كضةوون               خب حةزي اياو وب هاهةروة
  ريازي خي زان  يةؤةم ..هتد.

   هةرشووو وة  بري   لة نهي ين اةيرِةو شةؤري ن.4ؤ
 

                              
( م ن ح  ديث عا،َ ة ، ص  ححه اْللب  اَ  1٤89 اب ن ماج  ه ) (113٤) ( وأب و واوو 1111رواه الرتم ذي وحسَّ  نه )   (1)

 )1٤٨1يف "إرواء الغليل" )
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 جياكانيانخاَلة لَيك
 

رطريي عةور   ، وةلة   هاو ةة  ة  هاو ةرطريي ميسيار لة وةرِي وةوةرايةتييةؤان  حوؤووم  تبمةار شةؤري ة  1ؤ
 نا.

هاو ةرطريي عور  هةموو  برة  وي نةوارة  ةرعييةؤان  لة ةر وونيةات شةنري ةة وةؤةوو خةةر   و       2ؤ
 ي دةي مانةوةو خةةو، وةةآلم هاو ةةرطريي ميسةيار نةة خةةر   تيةا مسةبطةرة نةة شاوينكرشنة   ي دةةي خةةوو             

 مانةوة.
 

 هاوسةرطريي ميتعةسَييةم: 
 

  ذنة وب ؤاتي ك  شياري ؤراو ئةويش وةاي   رِي ككةوتين هةرشوو، وةةو   وةوون    هاو ةرطريي ميتعة، هاورشن
ئا كراية ؤةوا هاو ةرطريي ميتعةة هاو ةةرطريييةؤ  اةوو  و نا ةةرعيية، وةب      مارةي  و  ايةت و وةل ئئ وبية 

 ؤة  نيية ؤة وري لةوؤارة وكاتةوةو ئةاام  ودات.
مةدان  ئةةم   ا ةرةتا رِوخسةت  ئةةوة هةةووو وةة ئةا   ´  شةلَي ة  ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ة  "ئيبنواونزير"

ؤارة، وةآلم ئي ستا  دة لة رِافيزة هةيض تةاقةي ك  تةر ئةةم ؤةارة وةة شروو ةة نةازانن. هةيض قسةةيةؤيش مانةاو و            
 .´نرخي ك  نيية ئةطةر موخاليف وي ة وة ؤتي   و  وننةت

اا ةان ؤةبرِاي زانايةان لة ةةر حةةرِامي ي ئةةوؤارة       ´ؤرِةمحةةت  خةواي لة   وي ةة  شةلَي ةة         "قازي عيياز"
 .´ةؤان نةوي ةييرِي ككةوتن، تةنها رِافيز

ئيجةةةاي لة ةةةر ئةةةوةن ؤةةة ميتعةةة حةرِامةةة، تةةةنها  ´ؤرِةمحةةةت  خةةواي لةة   وي ةةة   شةلَي ةةة    "خةةةتتاو "
ؤةة فةرمويةةت  ئةةم ؤةارة      "عةل  ؤورِي ئةوووتالَي "لة  هاتووةلةؤاتي كدا ؤة  ´ يعةؤان اي يان واية ؤة شروو تة

  " ةعفةةري ؤةورِي موحةممةةش   "رِايدةطةيةةني ة ؤةة ار ةياريان لةة      "وةيهةةق  ئيةةام   "نة خ وبتةةوة. هةةروةها   
 ئ.´وبخبي وويةت   ؤة ئةم ؤارة هةر زينايةوارةوة، ئةويش فةرمؤرشووة لةو

وايةتةؤان ئةوة شةطةيةنن، ؤةة  هةموو رِي´ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ة  شةلَي ة    "ئيةام  قورتوو "هةروةها 
زؤر ؤورت وووة، اا ان حةرِام ؤراوة، اا ان  ةلة  و خةلة  رِي ككةةوتن    ماوةي حةآللَبوون  ميتعة، ماوةيةؤ

 .´لة ةر حةرِامي ي ميتعة.  دة لة رِافيزةؤان ؤةر هةر لة ةر ئةوةن ؤة شروو تة
وةة وةلَدةةؤان لةة     ئةةو ؤةارة اشتبة ةنت وةووة    ر حةةرِامي ي  زانايةان لة ةة   يئا كراية ؤة ئةو يةؤدةندييةة 

 .قورئان و  وننةت
 

 لة قورئاندا، خواي طةورة شةفةرموي ة 
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 لِاكَ ذَٰ ءَوَرَا فَمَانِ ابْتَغَاىٰ  *  أَوْ مَاا مَلَكَا ْ أَيْمَاانُهُمْ فَاَِنَّهُمْ غَيْارُ مَلُاومِحَ       أَزْوَاجِهِامْ  ِِلَّاا جَلَاىٰ  *  وَالَّذِينَ هُمْ لِفُارُوجِهِمْ حَاافِظُونَ    ]1ؤ

ئةوانة ةن اةاري زةري شاوي نيةانن، خبيةان لةة هةةموو ري دةيةةؤ  يا ةاغ و          . واتة  8-7الن ور: [ ؤالْعَاُِونَ هُمُ ُِكَفَأُولَٰ
نا ةرعي  شةااري زن، وة لة  ي بة ي كرشن  ئارةزووةؤانيان خبراطرن مةطةر لةطة   هاو ةري خبيان، يان لةطةة    

 ا وي دومان لةو رِي يةوة لبمة ؤراو ناون و لي يان ناطريي  ئينجا هةر ؤة    لةة    بياننؤةنيزانيان ؤئةوانةي مولَك  خ
وة  زينةاو ني روةازي  و.. ئةةو  ةبرة ؤة ةانة       ،ي بة ي كرشن  ئةارةزووي خةبي  ريةيري ئةو رِي دايةوة هةو   ودا وب  

 .وةشةرن لة ئةندازة رةفتاريان وي ة، شة ة شري ذؤةرو  نوور وةزي ني ك   ةئةو
، ضةوندة اةيوةنةدي خي زانة     شيارة ؤةة ئةةو ئافرةتةةي ميتعةةي لةطةةأل شةؤري ةة، نا ةي ة وبي تةة هاو ةةر         

ن و هةةر  ة     كوونةةوةي خةوي   ، هةةروة  لة ةةر ذنةؤةةد حسةي   ااو    وو وشا شةوةن وةة مرياتدةري يةةؤرت    لةهةرش
انةةي ؤةة اي يةان وايةة ؤةة ميتعةة       تةآلقةؤة شةؤري ة، ئةمةد ئةةحكام  خي زاندارييةة لةة ؤتةي   خةواشا، وةةآلم ئةو      

شروو تة، لة ويةن رِافيزةؤانةوة، اي يان واية ؤة لةم ؤارةشا ويةن  ااؤبوونةةوةي خةوي ن و مةريات ناياندري تةةوة.     
ي ؤةة ميتعةةي لةطةةأل شةؤري ةة ؤةةنيزة  نييةة، شةنةا ئةطةةر واووايةة ئةةوة ؤةرِين و            ةشيةارة شيسةان ئةةو ئافرةتة    

 فرؤ تين شروو ة ووو.

 شة ةةآلت  وةا ئةوانةةد     . واتةة  33الن ور: [ ؤفَضْالِهِ  مِانْ  اللَّاهُ  يُغْنِايَهُمُ  وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ]  2ؤ
وة اةاؤ  رةفتةار وكةةن هةةتا خةوا لةة فةةز   و         ة، وةرشةوام وةؤعيففةت  خبراودرن و،يزةماوةندو ذن هي نانيان ني
 .ل   شةؤاتةوة وشةولَةمةندو وي نيازيان ئةؤا وةهرةي خبي شةروي كيان

 شةي ئةطةر ميتعة شروو ة وواية ئةوة خوا فةرمان  عيففةت و خبرِاطري نةشةؤرش.

وَاللَّاهُ أَجْلَامُ    ۚ  مُ الْمُؤْمِنَااتِ  مِانْ فَتَيَااتِكُ   وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِ ْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَاا مَلَكَا ْ أَيْمَاانُكُمْ     ]3ؤ

تِ أَخْادَانٍ  فَانْكِحُوهُنَّ بَِِذْنِ أَهْلِهِنَّ وََتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَات  غَيْرَ مُسَافِحَات  وَلَاا مُتََِّاذَا   ۚ  بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ  ۚ  بَِِميَانِكُمْ 

وَأَنْ تَصْاتِرُوا خَيْارٌ    ۚ  خَشِتَ الْعَنَا َ مِانْكُمْ    لِمَنْ لِكَذَٰ ۚ  فَاحِشَة  فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا جَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فََِذَا أُحْصِنَّ فََِنْ أَتَيْنَ بِ ۚ  

ئةةوةد ؤةة نةةيتوان  لةة ئي ةوة لةوةةر شة ةة ؤةورت ، ئافرةتةان           . واتةة    17النس اء: [ ؤوَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِايمٌ  ۚ  لَكُمْ 
ؤةنيزةؤةة ئيةانةدارةؤانتان خبوازي ةة، خةوايش زانايةة ؤةة رِاشةي        روة ي واوةرِشا مارة وكات، ئةوة وا لة ؤضة ة

ئيةانتةةان ضةةةندة و ضةةبنة، ئي ةةوة هةنةةدي كتان لةةة هةنةةدي كتانن ؤهةةةمووتان لةةة ئةةاشةم و حةةةوان و ئةةةم  ياوازيةةة   
ةن لة ةةةر رِةزامةنةةدي ؤةةة  و ؤةةارو    يةةة ، لةوةرئةةةوة ئةةةو ؤةنيزةؤانةةة مةةارة وكةة    ية  ةةتي ك  ؤاتييضةةينايةت

خاوةنةؤانيان و مارةييان وةضاؤ  ا   ودةن، لةؤاتي كدا ئةو ؤةنيزةؤانةد اي ويستة اا  شاوي ةن وةن و شووروةن لةة     
شاوي ن ايس  و شؤ ة طرتنةوة، خب ئةطةر  وويان ؤةرشو لةةوةوشوا شاوي ةن ايسةيةؤانيان ئةاامةدا ئةةوة نيةوةي        

شري ن ؤضونكة ئازاشي  تةواويان نةوووة لةو  ةرشةمةشا ، لةوةر ئةوة مارةؤرشنيةان   زاي ئافرةتان   ةروة ة شة
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وب ئةوانةتانة ؤة شةتر ي ة توو   هةلَةو طوناهة وبي ةة، خبرِاطريتةان ؤتةا خةوا شةرووتةان لي دةؤاتةةوة  ضةاؤرتة        
 وبتان، خوايش لي خب بوو و ميهرةوانة.  

فَمَاا  وة وب وةشروو ةتدرتين ميتعةة، ؤةة خةوا شةفةةرموي ة  ]     رِافيزةؤان هاتوون اشتيان وةم ئايةتة وة تو

ئينجةا لةطةة   هةةر ذني كيانةدا ووونةة هاو ةةر شةوة           . يةان    1٨)النس اء: [ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فََتُوهُنَّ أُجُاورَهُنَّ فَرِيضَاةً  
رشوون، ؤةةواووو هةةر ضةبن   ئي ةوة     لةوةرامبةر ئةو لةزةتةوة مارةيييان ودةن  ، ضونكة خواي طةورة وةبي شيةاريك  

 ؤرشنيانةوة، شةو   ئاوايش مارةييان ودةن  .ئةطرن وةهبي مارة لةزةتيان لي وةر
شيارة ئةمةد وةَلدة نيية لة شروو ي ميتعة، وةةَلكوو  ةيعةؤان هةاتوون مانةاي ناشروو ةتيان وةب و ةةي        

و ة، ضونكة ؤاتة  ؤةة خةوا وةا  لةو ةتانة      ؤا تةتعتم  شاتا يوة، ؤةض  لة ئة لَدا وا  ؤرشنة لة نيكاح  شرو

 بِاأَمْوَالِكُمْ  تَتْتَغُاوا  أَنْ لِكُامْ وَأُحِالَّ لَكُامْ مَاا وَرَاءَ ذَٰ   وة  لة ةرةتاي ئايةتةؤة شةفةةرموي ة  ] شةؤات ؤة وب ئافرةت حةرِامة، 

وي جدةةة لةوانةةة ري تةةان  . واتةةة  1٨النس اء: [ ؤفَرِيضَااةً جُااورَهُنَّفَمَااا اسْااتَمْتَعْتُمْ بِااهِ مِانْهُنَّ فَااَتُوهُنَّ أُ  ۚ   مُحْصِانِحَ غَيْاارَ مُسَااافِحِحَ 
رعي  و وةةةشاوي نثاؤ ، مةارة وكةةةن وة ةي وةي  ةةة   اي ةدراوة ؤةةة وةةما   و شارايةة  خبتةان ئافرةتةةان  تةةر تةا ضةةوار    

ئةطةةرنا   وكةري ن،  ثيسي  و نا وامي رانة، واتة  لةمارةؤرشنيانةدا شةوة   يا ةاو مةر ةةؤان  نيكةاح رِةضةاو      نةوةشاوي ن
وة ؤ ةفاح  و شاوي ن ايسي  وزينا شاشةنري  ئينجا لةطة   هةر ذني كياندا ووونة هاو ةةر شةوة   لةوةرامبةةر     ئةوؤارة

ئةو لةزةتةوة مارةيييان ودةن  ، ضونكة خواي طةةورة وةبي شيةاريكرشوون، ؤةةواووو هةةر ضةبن   ئي ةوة لةةزةتيان         

وَمَانْ لَامْ يَسْاتَطِ ْ مِانْكُمْ طَوْلًاا      . ئينجا فةرمووي  ]اوايش مارةييان ودةن  لي وةرئةطرن وةهبي مارة ؤرشنيانةوة، شةو   ئ

ئةةو ا هةرؤة ي كيشةتان لةوةرشة ةتةند  مةالَي ، توانةاو      . واتة   17النس اء: [ ؤ...أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ 
 .  تذنان  ئازاشي شاوي نثاؤ  ورِواشار مارة وكا ،شة ةوَت  نةووو

 ؤةواووو هةموو وا ةؤان ئاماذةؤرشن وة نيكاح  شروو ة.
، ؤة هةرؤة  ضي ذ لةةخي زان  خةبي وةرودري ةة، لةةرِي    يةةاي و      ان لة ئايةتةؤان ئةوة نيشان ئةشةنشيس

 اي ويسة شةوي ة ؤة وة تةواوي مارةي  ودات وة ذنةؤةي يان نيوةي. ي ووتبوونةوة، ئةوة لة هةمان ؤات لة ةر
 

 "َصّلى اهللُ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَسلَّم"ة فةرمووشةؤان  اي غةمبةر وةلَدة ل
، فَ َق اَل: )يَ ا أَي َُّه ا "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"عن َسب ْرََة اجْلَُهِ ُّ )رضي الل عنه(: أَنَّهُ َك اَن َم َع َرُس وِل اللَّ ِه  »  1ؤ 

َا قَ  ْد ُكْن  ُ  أَِذنْ   ْن  َدُه ِم  ن ُْهنَّ ُ  َلُك  ْم يف ااِلْس  ِتْمَتاِن ِم  َن الناَس  اِء، َوِإنَّ اللَّ  َه قَ  ْد َح  رََّم َذلِ  َك ِإَ  يَ   ْوِم اْلِقَياَم  ِة، َفَم  ْن َك  اَن عِ النَّ  اُس، ِإ
شةلَة    لةة   ي ة  رِازي وي ةة    ؤخوا ل  " ةورةي  وهةن "واتة    (1)« َشْيء  فَ ْلُيَخلا َسِبيَلُه، َواَل َتْأُخُذوا ِمَّ ا آتَ ْيُتُم وُهنَّ َش ْيً ا

ؤةة فةةرمووي خةَلكينةة، مةن اي شةرت رِي دةةي ذنهي نةان          "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" خزمةت اي غةمبةرشا وووم 

                              
رََة اجلَُْهِ ُّ ( عن 131/  ٨) رواه مسلم   (1)  عن ابيه )َرضَي اللَّهُ َعْنهما( الرَّبِيُع ْبُن َسب ْ
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خواي طةورة تارِؤذي قيامةت حةرام  ؤرشووة، هةر ؤة ة      ؤلة ئي ستة وةشواوة ؤاتيم وة ئي وة شاووو، لةرِا تيدا  
 بةرشاري وبي ة و هةرضيتان اي داون لي يان مة ي ننةوة.   وية واشة ت نةيلةواذن   

 

َع ِة الناَس اِء  "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" َعْن َعِليا ْبِن َأيب ٌَاِلٍب )رضي الل عنه(: َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ   »2ؤ نَ َه ى َع ْن ُمت ْ
ْنِس  يَّةِ يَ   ْوَم َخْيبَ   َر، َوَع  ْن َأْك  ِل  ؤخةةواي لةة   رِازي وي ةةة  شةلَةة       "عةةةل  ؤةةورِي ئةةةوووتالَي   "واتةةة    1ؤ«ُلُ  وِم اْلُُم  ِر اإْلِ
رِؤذي ريةةةزاي ؤخةيبةةةر  ذنهي نةةان  ؤةةات  و خةةوارشن  طب ةةي    "َص  ل ى اللُ َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"اي غةمبةةةري خةةوا 

 .طوي دري ذي مالَ  حةرام ؤرش
 

ِه ، قَ اَل : " أََمرَنَ  ا َرُس وُل اللَّ  ِه اْلَملِ  ِك َع ْن َعْب ِد   »3ؤ "َص ل ى اللُ َعَلْي  ِه بْ ِن الرَّبِي  ِع بْ ِن َس  ب ْرََة اجْلَُه ِ ا ، َع  ْن أَبِي ِه ، َع ْن َج  دا
َّ ََلْ َجْ رُْن ِمن َْه ا َح َّتَّ ن َ َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" َعِة َع اَم اْلَف ْتِح ِح نَي َوَخْلنَ ا َمكَّ َة  عةودواةةليك  ؤةةورِي  " واتةة   (1)«َهانَ ا َعن َْه ابِاْلُمت ْ

ؤخةوا لي يةان رِازي وي ةة  ئةةويش لةة وةاوؤ  ئةةويش لةة وةااريي شةطي رِي تةةوة،             "رِةويع  ؤورِي  ةورةي  وهةن 
 مةؤكةة  ، ئةو ؤاتةةي ؤةة ضةوينة   الة الَ  فةحت  مةؤكةش "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"شةلَي ة  اي غةمبةري خوا  
، اا ان هي شتا لة مةؤكة شةرنةضوووووين، تا نةه  لي كرين ؤةة ضةيرت نيكةاح  ميتعةة     فةرمان  اي كرشين وة ميتعة

 وكةين.
 ئةمةو ئةو فةرمووشانةي وا ان ؤرش طشتيان ئاماذة وة حةرِامي تي  ميتعة شةشةن تا هاتين رِؤذي شواي  .

وي ة  شةلَي ة   ةةرةتا لةة اةي ش  ةةرِي خةيبةةر حةةآل        ؤرِةمحةت  خواي ل     "ئيةام  نةوةوي"هةروةها 
ؤرشا، اا ان لة ِرؤذي فةحت  مةؤكة وةة مو ةتةحةب شانةرا، اةاد ئةةوة وةة  ة  ِرؤذ حةةرِامكرا تةا هةاتين ِرؤذي           

   3ؤشواي 
 هةمووي وةلَدةن لة ةر ئةوة ؤة  ةرةتا ئةم ؤارة شروو ة وووة، اا ان حةرِامكراوة. ؤةواتة ئةوانة

ؤخةوا لي ة  رِازي    "ا ئيبنوعةةوب "ة هةندو لة هاوةآلن  ؤخوا لي يان رِازي وي ةة  شةطي رِنةةوة ؤةةوا    هةروةها ل
 وي ة  ئةم ؤارةي وة شروو ة زانيبوو، هةروةها هةنةدو لةة هةاوةآلنيش  ةةرةتا ئةةم ؤارةيةان شةؤةرش، هةةروة         

و  ةةحيحةؤةشا هةاتووة شةفةةرموي ة     ؤخوا لي يان رِازي وي ة . شةطي رِي تةوة، هةةروة  لةة هةةرشو    "ئيبنومة عووش"
َّ َرخَّ َ  لَنَ ا َأْن نَ  ْنِكَح ُكنَّا نَ ْغُفو َمَع َرُسوِل اللَِّه َص لَّى اللَّ هُ َعَلْي ِه َوَس لََّم لَ ْيَس لَنَ ا ِنَس اء  فَ ُقْلنَ ا َأاَل َنْسَتْخِص ي فَ نَ هَ » انَ ا َع ْن َذلِ َك 

َّ قَ   رَ  َِ َم  ا َأَح  لَّ اللَّ  هُ َلُك  ْم َواَل تَ ْعتَ  ُدوا ِإنَّ اْلَم  ْرأََة بِ  الث َّْوِب ِإَ  َأَج  ٍل  اللَّ  َه اَل حُِ  بُّ  أَ َعْب  ُد اللَّ  ِه يَ  ا أَي َُّه  ا الَّ  ِذيَن آَمنُ  وا اَل ُتَراُم  وا ٌَيابَ  ا
وين و هةةيض وةةب ريةةةزا شةرضةةو "َص  ل ى اللُ علْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وس  َلم"واتةةة  لةطةةةأل اي غةمبةةةر  « -٤8املا،  دة: - اْلُمْعتَ ِديَن"

                              
 3989بخاري / املغازي/ لا   (1)

هِ َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن الرَّبِ  (133   ٨/131أخرجه مسلم )   (1) / (ما)رضي الل عنه يِع ْبِن َسب ْرََة اجلَُْهِ ا ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدا
 6/317الغليل"  إرواء

 3/773شرح مسلم    (3)
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َص ل ى "خب نةخة ي ننيوئ ؤةضة  اي غةمبةةر   ؤاميشةان ئافرةت ؤيان ذن  خبمان لةطةلَدا نةوووئ ، ئةلَ    طومتان  
وةرهةَلسي لي كرشين، اا ان ِروخسةت  اي ةداين ؤةة  ةةرو ئافرةتي ة  وةب ؤةاتي ك  شيةاري         "اللُ علْيِه َوَعَلى آلِ ِه وس  َلم

ئةةم ئايةتةةي خوي نةدةوة ؤةة شةفةةرموي ة  ئةةي ئةوانةةي واوةِرتةان          "عةوةدولَآل "ن ؤراو مار وةربِينئ، ئةةلَ   اا ةا   
 هي ناوة ئةو ااؤيانةي ؤة خوا لي   حةآل  ؤرشوون ئي وة وة حةرِام  شانةني ن..

ؤخةةوا لي يةةان رِازي وي ةةة  رِؤذي ةة  لةةة مةؤكةةة هةلَسةةايةوة  "عةوةةدولَآلي ؤةةورِي زووةةةير"ئةةةلَ   هةةةتا  "عةوروة "
 ميتعةة توا وة شروو ة وةوون   ، وة  ضبن ضاوي ؤوي رؤرشوون ؤة فندو ؤة  خوا شلَ  ؤوي ر ؤرشوونفةرمووي  هي 

 ،"عةوةدولَآلي ؤةورِي عةةوبا    "»وةم ؤارة، ئةلَ   رِؤذي ة    "عةودولَآلي ؤورِي عةوبا "شةشةنئ واتة  نارِازي ووو لة 
  واتة  تب تةويعةت و ةكية و ؤةةم   ْلُذ ج افٍ إنك جلِ وانط شةؤات و اي   شةفةرموي ة  ؤ "عةودولَآلي ؤورِي زووةير"

َص ل ى اللُ علْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه "لة  ةرشةم  اي شةواي خوانا ان ؤمةوة ي ا   اي غةمبةر   ميتعةتي دةطةية، وةو خواية 
ن يةش اي يدةوت  شة تةب ويكةة،  ةا وزانةة مة       "عةوةدولَآلي ؤةورِي زووةةير   "ووو  ئةاام ئةةشراو ئةةؤرا، ئةةلَ       "وس  َلم

 لة رِاي خبي اة يةان وبتةوة. "ئيبنوعةوبا " تا لة شواييا وةرشةوارانة شةؤةم ياخوش نائئ
ُكنَّ ا َنْس َتْمِتُع بِاْلَقْبَض ِة ِم َن التَّْم ِر، »ؤةة شةلَي ةة     ؤخةوا لي ة  رِازي وي ةة      " ةاور "هةروةها  ةوارةت وة قسةي 
ِقيِق اْْلَيَّ  اَم َعلَ  ى َعْه  ِد َرُس  وِل اللَّ  هِ  َوَأيب َبْك  ٍر َح  َّتَّ نَ َه  ى َعْن  هُ ُعَم  ُر يف َش  ْأِن َعْم  رِو بْ  ِن  "َص  ل ى اللُ َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"  َوال  دَّ

ئةةةوةي ؤةةة لة ةةةرشةم    ئةةةوة شةطةيةةةن    2ؤ«، فَ لَ  ْم نَ عُ  ْد َلَُم  ا َّ نَ َهانَ  ا َعن ُْهَم  ا ُعَم  رُ »لةةة فةرمايشةةي    1ؤ«ُحرَيْ  ثٍ 
 نيية، ئةوة اي شرت ئةم نةهييةي اي نةطةيشتووة. ؤة ئةو ؤارة  ةرعي اي   رِاطةيانراوة  "عومةر"و  "ئةووووةؤر"

ئةوةيةة ؤةة عومةةر وةةاي        رِوون شةوي تةةوة،   شةلَي ة  ئةوةي ؤة لي ةرة  ف تح الب اريلة ؤ "حافز ئيبنوحة ةر"
ي اي غةمبةةرةوة ئةةويش   ئيجتيهاشي خبي نةوووة ؤة وةرهةَلسةي لةةم ؤةارة ؤةرشووة، وةةَلكوو وةةاي   نةهييةؤةة       

ئةووووةةؤري ؤةورِي   "هةاتووة ؤةة لةة     "ئيبنوما ةة "رِي دري لةم ؤارة ؤرشووة. ئةم وةرهةلَستيية ة  لةة رِيوايةةت     
دا وةوو وةة خةليفةة وتاري كية     "عومةةر "طي رِاويةتييةوة، ؤة شةلَي ة  ئةوؤاتةةي ؤةة    "ئيبنوعومةر"ئةويش لة  "حةفة

َّ َحرََّمَه ا َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم""ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه )فةرمووي   َعِة َثاَلثً ا،  "َص ل ى واتةة  اي غةمبةةر     3ؤ أَِذَن لََنا يف اْلُمت ْ
و  "ئيبنومةونزير "هةةروةها   تةنها    رِؤذ رِي دةي ميتعةي اي ةداين، اا ةان حةةرِام  ؤةرش.     اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"

 "عومةةر "ئةةويش لةة واوؤيةةوة طي رِاويةتةةوة، ؤةة       " ةالية  ؤةورِي عةوةدولَآلي ؤةورِي عومةةر     "لة رِي    "وةيهةق "
َع َة، َوقَ ْد نَ َه ى )وة ةر مينبةر شةؤةوي ة و شواي حةمدو  واا كرشن  خوا، شةلَي ةة    َم ا بَ اُل رَِج اٍل يَ ْنِكُح وَن َه ِذِه اْلُمت ْ

واتة  ئةمة اياوان ضةيانة هاو ةةرطريي ئةةم ميتعةيةة شةؤةةن،        4ؤ َعن َْه اَ َلى آلِ ِه وَس لَّم""َصل ى اللُ َعَلْيِه َوعَ َرُسوُل اللَِّه 

                              
 صحيح مسلم  (1)
 صحيح مسلم  (1)

 سنن ابن ماجة   (3)
 9/88 الباري الفتح   (٨)
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هةةةروةها خبوةشة ةةتةوةشان  وةرهةلَسةةي لةة   ؤةةرشووةوئ  "َص  ل ى اللُ َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"لةؤاتي كةةدا اي غةمبةةةر 
ة لة  وةة االَثشةي وةلَدةيةة  وةوو     "رعومةة "وةب وةرهةلَسةتييةؤةي    لَّم""َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس ياران  اي غةمبةةر  

ؤرِةمحةةت  خةواي لة   وي ةة        "ئيةةام  تةةحاوي  "هةةروة    "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"فةرمايشي اي غةمبةر 
ي غةمبةةري خةةواوةوة  وتاريةدا وة وةرهةلَسةةي لةة زةوا ة  ميتعةةة ؤةرش، ئةمةةد وةوةلَدةةة لةة ا       "عومةةر "شةلَي ةة   

 وةريدرت، شيسان وةلَدةية لة ةر ئةوة ؤة عومةر ضبن  وي ن وةرهةلَستييةؤةي اي غةمبةر ؤةوتبوو.
  "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ضبن اي غةمبةةر   ئةيميتعة زيناية، نيية ولَي ية ؤة ئةطةر  هةروةها شروو ة

زينةا نةةووو،    ئةوةؤة ميتعة حةآل  ووو، شةلَي ني  ئا كراية ئةو ؤاتةي  ناوةوئآلل  شاةوة ح شاواكروبؤاتي ك  شياري
، يةان  هةةر ئةةو ؤاتةةي ؤةة حةةرِامكرا، ئةطةةر هةرؤة ةي           هةات وةلَكوو وةزينا نا ةاندن  شواي حةرِامبوونييةةوة   

   1ؤزيناي ؤرشووةئ ئةوة وةؤو ئةوةواووو ؤة وةرشةوام وواية
 

 طريي ميسيار و هاوسةرطريي ميتعةجياوازييةكاني نَيوان هاوسةر
 

  ميتعة وب ؤاتي ك  شيةارؤراوة، وةةآلم ميسةيار ؤةات  شيةارؤراو نييةة، لةيةةؤيش  يةا ناونةةوة وةة تةةآلق            1ؤ
 نةوي ة.
خةةر   و  ي دةةو تةةوق و     ي  ةرع  وونيات نانري ةة، لةة رِووةؤةان      ميتعة لة ةر ونامةي هاو ةرطري2ؤ

 هةموو مةر ة  ةرعييةؤان  تيا  ي درية، تةنها خةر   و  ي دةي خةو نةوي ة.، وةآلم ميسيار ةوةعيدشةو مريات
  ئافرةت  ميتعة تةوق  اي وة نالكي نري ة، وةلَكوو ؤة ؤاتةؤةي تةواو ووو، لةيةؤرت شوور شةؤةونة، وةةآلم  3ؤ

 ميسار اي ضةوانةي ئةوةية.
شا شةوي ة  ايةت هةةوي ة و وةلةيش   ميسارة ؤاري ميتعةشا،، وةآلم لة   ووون  وةل  و  ايةت مةرج نني ل4ؤ

 ئاماشة وي ة، يان رِازي وي ة.
  ميتعة  نووري ضةند ذنةي وب نيية، ؤاورا شةتواني ة لةية  ؤاتدا ويسة ذن  هةوي ة لة ميتعةةشا، وةةآلم   5ؤ

 ميسار ضوارضي وةي ضةندذنة ناوةزي ني ة، تةنها وبي هةية ؤة لةية  ؤاتدا ضواري هةوي ة.
 

 وسةرطريي مارةبةجاشهاضوارةم: 
 

شةرشي كةةة وبتةةة اةلَةةةي رِةد لةةة ني ةةو ئوممةةةت  ئيسةةدم ، هةةةتا ؤةةافران و وي بةةاوةرِان       مةةارة وةةة اد  
مسولَةانانيان ا  لةؤةشار ؤرشووة، وبية فة اشو خرااةؤارييةةؤ  زؤري لةة ني ةوان مسةولَةانان  وي ئاطةاو نةا حةاَل         

                              
 لفقيهمركف الفتو  بإشراف و.عبدالل ا/ االسالميه من موقع الَبكة   (1)
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نةفرةت  لةوانة ؤرشووة ؤة ئةم ؤارة وةب خةةلَك    "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"  وبية اي غةمبةري خوا  ناوةتةوة.
 حةو  شةؤةن، وة نةفرةتيش  ؤرشووة لةوانةي ؤة وبيان رِي كدةخرو و ئةوانةيش ؤة رِي ك  شةخةنئ

َص ل ى اللُ علْي ِه "ا  شيارة ئةطةر ئةم ؤارةد لة ئيسدمدا  تي ك   ةياو ووايةة ئةةوة هةةرطيز اي غةمبةةري خةو      
 ئةةةم ؤةةارةي "َص ل ى اللُ علْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وس   َلم"نةةةفرةت  وةةب نةةةشةنارشن، وبيةةة اي غةمبةةةري خةةوا    "َوَعلَ ى آلِ  ِه وس   َلم

ية لة وازارِي حةةآللَكاران   ضواندووة وة وزن   اخداري خوا رتاو،  ةلةفيش وة وزماري شؤزةخيان ناو ورشووة، وب
فرةت وة  وزنةة   ةةاخدار  ةةةير شةؤةةرو.. ئةةافرةت لةةةم ؤةةارةشا زؤر وي نةةرخ و وي ييةةةةت  ةةةير  ئةةا ؛وةةة ادمارة

شةؤري ة، نة وةليةةي وب شةؤرو نة لةناو خةلَك  ئا كراو وةرضاو شةؤرو، نةة ؤةرة ةةي وةو  طوا ةتنةوةي وةب      
وة    رو، هي نةدة ؤارةؤةة  خةر   وب ورِيار شةش از شةؤرو، نا هاورِي  و هاوشةمان  وب شيار شةؤرو، نة مارةي  نة 

نرخ و  ةرمةزارة هةتا ؤة  ناو  اي   وزان  و وة حةاَل  ئةةو ؤةة  وفامة ئئ ضةونكة اةي ش ئةةوة لةة ئيسةدمدا          
 تي ك  عةي  و  وورةي  وي ة، ئةوة هةتا لة ني و ؤبمةلَدة و فيرتِةت  ئينسانةؤانيش  تي ك  زؤر و  نةرخ و وة    

 وايةخة..ئئ  

 

 مارةبةجاش ضيية؟

ئةطةر ئافرةت هةر    تةآلق  لة مي رشةؤةي ؤةوتب ، ئةةوة وةبي نييةة وضةي تةوة وي      ئةوةية وة ادمارة

َهَا فاَل تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَانْكِحَ زَوْجااً   مي رشةؤةي، تا  ووي ك  تر نةؤاتةوة، وة  خواي طةورة شةفةرموي ة  ] فََِنْ طَلَُّ

وان شي ن حيلة  ةرعي  ؤحيلةي نا ةرعي   لةطةةأل ئةةم ؤةارةشا شةؤةةن.. لةة      . واتة  وةآلم ئة 131)البقرة:[ غَيْرَُُ
 يات  ئةوة ؤة ئافرةتةؤة وضي ة  ووي ك  تر وكاتةةوة اا ةان ئةطةةر مي ةرشة تازةؤةةي وةة شلَة  خةبي ذنةؤةةي          

دةؤةةون ؤةة   تةآلقدا اا ان ويةوي ة وضي تةوة وي مي رشة ؤبنةؤةي، ؤةض  شةضن لة طةأل يةؤي   وة وةرِو اةارة رِي ك  
 ةا  ةةير   ذنةؤةي ل   مارة وربِن و اا ان تةآلق  وداتئ تا خاك  ةر وةرزانة وضي تةوة وي مي ةرشة ؤبنةؤةةيئئ   

ئةوةية لة هي ندو  ناوضةي ؤورش تان وة تايبةت لة شة ي هةولي ر ئةو ئافرةتة شي نن لة مشكي ك  مارة شةؤةن 
شةيكوذنئئ طواية ذنةؤة لةم مشكة تازة وي وةذن وووةو  اا ان مشك  وة تةزمانئئ وة وةر ضةقوان شةشةن و

مي رشة مشكةؤةي وة قوروان  حازريان وووةو  وانة مةرط وووةئئ ئينجا ئافرةتةؤة  اري ك  تر وة    تةآلق  
ة شةهي ةنن لةة   نوي وة شةضي تةوة وي مي رشة ؤبنةؤةيئئئ  ةيرتريش لةمة ئةوةية ؤة هي ندو  اران ئةةو ذنة  

مارة شةورِن، شواي  مة ينةؤة لةت و اةةت شةؤةةنئئ يةان شةيهي ةنن لةة       اوشة ي مزطةوتدامة ينةيةؤ  ئ
ؤوولةؤةيةؤ  مارة شةورِن و شواي  ؤوولةؤة لة ئاو شةؤولَي نن و وة شة ؤة ان لة ؤوولةؤةي وة تةزمان وةرشي ن 

تا ماوة لةةو زينةدا   و هةر يةؤةو اارةضةيةؤ  ئةخاتة ورط  خبي، ئيرت ؤوشووي ؤؤوولةؤة ي وة تةزمان هة
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تاريكةي ئةم ورطانة ضاوي وة تيشك  خبر ناؤةوي تةوة، مةطةر وة طةنيوي وي تة شةرئئئ ذنةة هةمةدية وةب    
 مي رشي ؤبن  شةوي تةوة وووؤ  ية   ةوةئئ

َص ل ى اللُ علْي ِه َوَعلَ ى "ؤةواتة  ئةم ؤارةية اي   شةطوتري ة  مارة وة اد ؤالتحليةل  وبيةة اي غةمبةةري خةوا      
َلَع َن َرس وُل الِل ص لى »ؤخوا لي يان رِازي  وي ةة شةطي رِنةةوة ؤةةوا فةرموويةةت        "ئيبنو مة عووش"وة  لة  "لِِه وس  َلمآ

َحلََّل َلهُ 
ُ
َحلاَل َوامل

ُ
نةةفرةت  ؤةرشووة لةةو     "َص ل ى اللُ علْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وس  َلم"واتة  اي غةمبةةري خةوا      1ؤ«الل عليه وسلم امل

وب يةؤي   شةوات و وة ري كةوتند ني وانيان تا ماوةية  لةو  شةوة  ، ئينجةا تةةآلقد شةشا وةب      ذند خو  ؤة ةي ؤة 
 ئةوة  حةآلأل وي ة وب مي رش  يةؤةمد.

وبية زانايان ؤاري زؤريان وةم فةةرمووشة ؤةرشووة، لةوانةة  ؤعومةةري ؤةورِي خةةتتاب و عو ةان  ؤةورِي         
   .-خوا لي يان رِازي وي ة  -عةففان و عةودولَآلي ؤورِي عومةر 

لةةة  ةةونةنةؤةي وةةة  ةةةنةشي ك   ةةةحيح     "نة ةةائ "لةةة مو ةةنةشةؤةي و   "ئيةةةام ئةمحةةةش "هةةةروةها 
نةةةفرةت  لةةةم ؤةةارة ؤةةرشووة، وة       "َص  ل ى اللُ علْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وس   َلم"هي ناويانةتةةةوة ؤةةةوا اي غةمبةةةري خةةوا     

َُحلا َل لَ ُه، َوآِك َل الرابَ َلَعَن َرُسوُل الِل صل ى اللُ »شةفةرموون  
َحلا َل َوامل

ُ
ْوُص وَلَة، َوامل

َ
س توِةََة، َوالَواِص َلَة َوامل

ُ
ا  علْيِه َوس لَم اْلَواِةَ َة وامل

نةةةفرةت  ؤةةرشووة لةةةوةي ؤةةة خةةاأل ئةةةؤوت  و  "َص ل ى اللُ علْي  ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وس   َلم". واتةةة  اي غةمبةةةري خةةوا «َوُموِكلَ هُ 
لةوةي ؤة قذي شة ةتكرش شا ئةةن   و ئةةوةيش ؤةة وةبي شا ئةةنرو، لةةوةي ؤةة ذنة            ئةؤوترو، لةوةيش ؤة وبي

ئةةوةي ؤةة  ةوو    ، خبي شةخاتة ذي ر اياوي كةوة ؤوةنيةت  مةارة وةة اد و ئةةو ؤة ةةيش وةبي حةةآل   شةؤري ةة       
 "نة ةائ  "و  ةونةن    "ئيةةام ئةمحةةش  "شةخواو ئةويش ؤة وبي ورِيةار ئةةشرو. هةةروةها شيسةان لةة مو ةنةشي       

َحلا ُل لَ ه: َمْلُعونُ وَن َعلَ ى »ؤخةوا لي يةان رِازي وي ةة  هةاتووة شةفةةرموي ة        "ئيبنومة عووش"هاتووة ؤة لة 
ُ
.. احملل ل َوامل

. واتة  ئةو ؤة ةي ؤة ذن  خبي وةة مةارة وةة اد ئةةشا وةة اياوي ة  و       «ِلَساِن ُمَمٍَّد صل ى الل عليِه وسلَم يَ  ْوَم اْلِقَياَم ةِ 
نةفرةتيان لة   ؤةراوة.     "َصل ى اللُ علْيِه َوَعَلى آلِِه وس َلم"ؤة وبي حةآلأل شةؤري ة لة  ةر زمان  موحةممةش ئةوةيش 

   2ؤ«هُ لَ  لَ احمللَّ  نَ َع لَ  هُ أنَّ »ؤخوا لي   رِازي وي ة  شةطي رِنةةوة ؤةةوا فةرموويةةت       "عةل  ؤورِي ئةوووتالَي "هةروةها لة 
نةفرةت  ؤرشووة لةو ؤة ةي ؤة لي ة  حةةآلأل شةؤري ةة. هةةروةها      " علْيِه َوَعَلى آلِِه وس  َلمَصل ى اللُ "واتة  اي غةمبةر  

فةرموويةةت     "َص ل ى اللُ علْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وس  َلم""ؤخوا لي   رِازي وي ة  شةطي رِنةوة ؤةوا اي غةمبةر  "ئةووهورِةيرِة"لة 
ؤرش شةروارةي  "ووخاري"ؤوة رِةمحةت وي ة  شةلَي ة  ار يارم لة  "تريموزي"ئيةام     3ؤ«هُ لَ  لَّ لَّ احملُ وَ  لَ احمللا  اللُ َلَعَن »

                              
 6/318قال اْللباىن ىف "إرواء الغليل" رواه الاكم ىف الصحيح والرتمذ  وقال: حديث حسن صحيح/    (1)
 رواه اإلمام أمحد وأهل السنن كلهم بري النسا،ى   (1)

 رواه اإلمام أمحد بإسناو رجاله كلهم ثقاَ  (3)
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و  "عةوةةدولَآلي ؤةةورِي  ةعفةةةري مةةةخزووم "ئةةةم فةةةرمووشة، ئةةةلَ  ، طةةوت   ئةةةم فةةةرمووشة حة ةةةنة، ضةةون  
 تيايدا طي رِاويانةتةوة، ئةوانيش  ي دةي متةانةن.   "عو ان  ؤورِي موحةممةشي ئةخنة  "

، "موحةممةةشي ؤةورِي وة ةةار  "لةة  ةونةنةؤةي خبيةدا شةلَي ةة       "عةوةدولَآلي ؤةورِي ئيبنوما ةة   "هةةروةها  
عيكرِةمةةي  "، ئةةويش لةة   " ةةلةمةي ؤةورِي وةهةرِان   "، ئةويش لةة  "ئةوووعامرِي زةمعةي ؤورِي  الَح"ئةويش لة 

لع ن رس ول الل ص لى الل علي ه »ةوة ؤةةوا  ؤخةوا لي يةان رِازي وي ةة  طي رِاويانةتة     "ئيبنةو عةةوبا   "و ئةويش لة  "ؤورِي
نةةفرةت  ؤةرشووة لةةو ؤة ةةي ؤةة        "َصل ى اللُ علْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وس  َلم"واتة  اي غةمبةري خوا  « وسلم احمللال واحمللَّل له

 مارة وة اد وة ذنةؤةي ئةؤات و ئةو ؤة ةيش ؤة وبي حةآلأل شةؤري ة.

َص ل ى اللُ علْي ِه "ا لي   رِازي وي ة  شةطي رِنةوة ؤةةوا اي غةمبةةري خةوا     ؤخو "عوقبةي ؤورِي عامر"هةروةها لة 
َحلا »فةرموويةت    "َوَعَلى آلِِه وس َلم

ُ
َحلا ُل. َلَع َن اللُ امل

ُ
ْستَ َعاِر َ قَالُوا: بَ َلى، يَا َرُسوَل الِل، قَاَل: ُه َو امل

ُ
َل َأال أْخربُُكْم بِالت َّْيِس امل

َحلَّ َل لَ هُ 
َ
 ةتي كةو طوتيةان  وةةلَ   ئةةي      ي وةةؤري درياو    واتة  ئايا اي تان ولَةي م  ؤةة تةطةةي ؤوزنة   ةاخدار       1ؤ«َوامل

، فةرمووي  ئةةو ؤة ةةي ؤةة مةارة وةة اد وةحةةآل  شةطةيةةن ،        "َصل ى اللُ علْيِه َوَعَلى آلِِه وس َلم"اي غةمبةري خوا 
 وبي حةآلأل شةؤرو. نةفرةت  خوا لةوةي ؤة وة حةآللَ  شةطةيةن  و ئةوةيش ؤة

شةطي رِنةةوة   -خةوا لي ة  رِازي وي ةة   - ؤيةؤي   ووو لة نا ةراوان  تةاويعني    "عةمرِي ؤورِي شينار"هةروةها لة 
خةةلَك  طوندةؤةة شي ةة و ؤةاورا      ؤةوا  ار ياري اياوي كيان ل   ؤرش ؤةوا ذنةؤةي خبي تةآلق شاووو، اياوي كيش لة

عةةمري  "دو اارةي ا   ئةشات تا وة مارةوة اد ذنةؤةي ل   مارة وكةاتئئ  و  ئاطاشاري ذنةؤةو ئةو ؤة ة هي نوة
َص ل ى اللُ علْي ِه "طوت   نةخي ر، ئةم ؤارة شروو ة نيية، اا ان وا ة  ئةةوةي ؤةرش ؤةةوا اي غةمبةةر        "ؤورِي شنيار

َلةَ ال، َح َّتَّ يَ  ْنِكَح ُمْرَتِغب اً لِنَ ْفِس ه، ف إَذا ف َ »فةرموويةت    "َوَعَلى آلِ ِه وس  َلم واتةة      2ؤ«َع َل ذلِ َك ََلْ تَِ ل لَ هُ َح َّتَّ يَ ُذوُ  الُعَس ي ْ
نةخي رئ تاؤوو ئافرةتةؤةي وة ويسي خبي  وو شةؤاتةوة، ئةطةر وايش  ؤرش، ئةوة هةر وبي حةآل  نييةة تةاؤو   

  رييين نةضي ذو ؤيان   تا  ووت نةو  .

هةلَوي ستدةلي ك  زؤر  وانيان لة  "يان رِازي وي ةخوا لي "وةآلم  ةوارةت وة هةلَوي سي ياران  وةرِي زةوة 
 شةرهةق ئةم ناهةقييةوة هةوووة، لةوانة 

 ةةوارةت وةة    "ئيبنومةونزير " ي اْلوس ط  و ؤاْلث رمو  ةونةن  ؤ  "ئيبنوئةو   ةةيبة "لة ؤتي   ؤااصنف ي 
ؤة ةي ك  مارةوةةة اد   ؤخةوا لي ة  رِازي وي ةة  شةطي ِرنةةوة ؤةةوا فةرموويةةت   ؤهةةر        "عومةةري ؤةورِي خةةتتاب   "

 حةآللَكةري   يان حةآل  وب ؤراوي كم هاتبي تة و، ئةوة وةرشةواراك ؤرشووةئئ  .

                              
 منهمرواه ابن ماجه بإسناو رجاله كلهم موثقون، َل جيرح واحد    (1)

 قال اْللباىن : و هو مرسل صحيح اإلسناو ، رجاله رجال الصحيح/ ( 8/٨7/1أخرجه ابن أىب شيبة )    (1)
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 "عةودواةةليك  ؤةورِي مةوريرية   "، ئةةويش لةة   "زوهةري "، ئةةويش لةة   "مةعةةرِ"لة  "عةودولرِةزاق"هةروةها 
  ؤةرش  ةةوارةت وةة ؤة ةي   ؤةة  مةارة       ؤخةوا لي يةان رِازي وي ةة    "ئبنوعومةةر "شةطي رِنةوة شةلَي ة  ار ةياريان لةة   

    1ؤئئوة ا   وب ؤة ي   ورِيار شاوة، ئةويش فةرمووي  ئةو ؤة ة خوي نةذة

وةبي   " ةورِي عةودولَآلي ؤورِي  ةريك  عةامرِي "شةطي رِنةوة شةلَي ة   "عةودولرِةزاق"هةروةها هةمدية لة 
رِازي وي ة  ووو، ؤة وا ة  اياوي كيةان لةطةلَةدا ؤةرش ؤةة       ؤخوا لي يان "ئيبنوعومةر"طي رِاوينةوة، فةرمووي  طوي م لة 

وةةة اد ويهي ني تةةةوةئئ يوان وبةةووةوة شةيويسةة ؤةةة وةة مارة  ؤضةة مامةؤةةةي خةبي تةةةآلق شاوةوو، اا ةةان اة ة    
نئئ  ةا حةةز شةؤةا ويسةة  ةا        ةرمووي  ئةوة هةةرشووؤيان زيناؤةار  يش ؤخوا لي يان رِازي وي ة  ف"ئيبنوعومةر"

   اياوة وب حةآل  ؤراوةؤة،   ئافرةتةؤة .   مبي ننةوة ؤواتة 

و ئةةويش لةة    "مةاليك  ؤةورِي حةار    "و لةة   "ئةعةةةد "لةة   " ةةورِي "و  "مةعةةةرِ "هةروةها شةفةرموي ة  
ؤخةوا لي يةان رِازي وي ةة  شةطي ِرنةةوة، ؤةةوا اياوي ة  ار ةياري لي كةرشو طةوت   مةامم  ة   ةاران              "ئيبنوعةوبا "

ؤةرشووةو ئي سةتاد اة ةيوانة،     ييةش فةةرمووي   ةا ئةةو وي فةةرمان  خةوا      "نوعةوبا ئيب"ئامبذن  تةآلق شاوة، 
طوي رِايةةةلَ   ةةةيتان  ؤةةرشووةو  ةةةيتانيش شةرووي خي ةةري وةةب ئةةاوةآل نةؤرشؤتةةةوة، ئةةةويش شةلَي ةةة  ئةةةي ضةة   

وا وكةات  شةلَي ية  ئةطةر خي زانةؤةي وة مارة وة اد وهي ني تةوةوئ ئةويش فةةرمووي  ؤة ة  ويةةوو فةي   لةة خة      
 خواد في لَ  ل   شةؤات ؤواتة  ئاقيبةت  في لَةؤةي ا  نيشان ئةشاتةوة .

عو ةان  ؤةورِي   "شةطي رِنةوة ؤةةوا وا ة  اياوي كيةان طةيانةدة وي      " ولةميان  ؤورِي ية ار"هةروةها لة 
ؤيان و لةة يةةؤ    ؤةوا ذني ك  وة نيازي مارة وة اد هي ناوة، ئةلَ    ئةويش يةؤسةةر ضةووة وي هةةرشوو    "عةففان

خةبت و   يا ؤرشنةوة، ئينجا وة ئافرةتةؤةي فةرموو  مةضبوة وي مي رشةؤةةت، تةاؤوو مي رشي كة  تةر وةة ويسةي       
    2ؤويسي اياوةؤة شةؤةيتةوة

شةطي رِي تةوة، ؤةةوا   "ئةووومةرزووق  تو ةي " شا لة املهذبلة ؤتي   ؤ "ئيسحاق   ريازي"هةروةها ئةووو 
ؤخوا لي   رِازي وي ة  و اي   طوت  ؤةوا شراو ةي كةمان لةة خي زانةؤةةي     "عو ان  ؤورِي عةففان" اياوي   شي تة وي

خبي توورِة وووة وةم توورِةييةوة ذنةؤةي خبي تةآلق شاوة، ئةةَل   منةيش  ةكم اي يةان  ةووتا شةمةةوو ذنةؤةة        
، ئةةلَ     ويدي رِي تةةوة مي رشةؤةةي   مارة وكةمةوة، اا ان تةآلق  ودةم وب ئةوةي وضةي تةوة وي مي رشةؤةةيئئ يةان   

يش فةرمووي  مةيهي نة تةنها خوا تة وب نيكاحةؤة نةوي ة، ؤواتة  خوا تة وب ذنهي نةان وي ةة نةة  وةب     "عو ان"
 ئةوةي تةآلق  ودةية تاؤوو مي رشةؤةي ويهي ني تةوة .

                              
 رواه ابن ايب شيبة   (1)

 ، وذكره ابن املنذر عنه ىف كتاب اْلوسط"كتاب املرتجم"رواه أبو إسحق اجلورجاىن ىف   (1)
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وة ؤةة  زي وي ة  شةطي رِي تةة ؤخوا لي يان رِا "ئيبنوعةوبا "لة ؤمصنف ةؤةي لة  "ئبنو ئةو   ةيبة"هةروةها 
 فةرموويةت   نةفرةت  خوا لةو ؤة ةي ؤة حةآللَ  شةؤات و ئةو ؤة ةيةد ؤة وبي حةآلأل شةؤري ة.

 وؤخةوا لي يةان رِازي وي ةة ، شةطي رِي تةةوة ؤةة فةرموويةةت   ؤنةةفرةت  خةوا لةةة         "ئيبنوعومةةر "هةةروةها لةة   
وةة   " ةةوز ان  "  ؤةة وةبي حةةآلأل شةؤةرو . هةةروةها      ؤة مارة وة اد وة حةآلأل شةطي ةرِو و ئةوةيشة   يؤة ة

ؤخةوا لي يةان رِازي وي ةة  شةطي رِي تةةوة  ؤةةوا اياوي ة  ذني كة  وةة مارةوةة اد           "ئيبنوعومةةر " ةنةشي ك  وةاد لةة   
هي ناوة وب ئةوة وب مي رةشةؤةةي خةبي تةةآلق  وةداتئ ئةةَل    ئةةويش فةةرمووي  نةةفرةت  خةوا لةةو ؤة ةة ؤةة             

 ئةوةيش ؤة وبي حةآل  شةؤري ة.ئ حةآلل  شةؤات و

ؤوة رِةمحةت وي ة  شةلَي ةة  ئةمانةة هةةمووي هةلَوي سةة وةوون وي       " ي خولئيسدم ئيبنوتةمية" ا لي رةوة 
ؤخوا لة هةةمووان رِازي وي ةة . لةة طةة   ئةةوة       "ئيبنوعومةر"و  "ئيبنوعةوبا "و  "عةل "و  "عو ان"و  "عومةر"

ورِةي اةةةنهان  و وةةة نهةةي ين وةةب ئةةةاام وةةدري ة، ئةمةةة    ئةةةم  ةةبرة مةةارةرا وةةوون ؤةةة ؤة ةةي ؤةةة شةقةة  ئا ةةك
نةةفرةت    "َص ل ى اللُ علْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وس  َلم"مارةوة اد ؤحتليل ة، شيارة ؤة واواي وكةر لة  ةر زمةان  اي غةمبةةر    

حالَ  وبوون، وبيةة   "َوَعلَ ى آلِ ِه وس  َلم َصل ى اللُ علْيهِ "لي كراوة، ياران  اي غةمبةريش ضا  لةو شة تةواذةي اي غةمبةر  
ئةوانيش ئةم هةلَوي ستةيان هةووو. وبية قةت رِوخسةت  لةم ضة ةنةيان نةةشاوة، لةطةةأل ئةةوة زؤر هةةووون لةةو       
 ةرشةمة ؤة    تةآلقيان لة ئافرةتي كدا ؤةوتبوو، ؤةض  ئةم ناهةق  ؤمةارة وةة اد ةيان وةة هةةق نةةزانيوة،      

وب ماوةيةؤ  شووروشري ذ لةطةأل مي رشةؤةي ناؤب  ووو و     ةاران   "رِوفاعةي قورِةزي"زان  وة  شةوينني ؤة خي 
تةآلق شراووو، زؤري ؤرش تا وتوان  ودةرِي تةوة وي مي رشةؤةي، ؤةض  ؤة  زات  ئةوةي نةشةؤرش ؤةة رِي دةةي وةب    

َص ل ى اللُ "هةلَبةةت اي غةمبةةر    وةة اد شروو ةة ووايةة    ةؤةي. شةي ئةطةر مارةخبد وكات تا وضي تةوة وي مي رش
 رِي دةي ئةشا. "علْيِه َوَعَلى آلِِه وس َلم

 

هةروةها  ةوارةت وة هةلَوي سي تاوعينيش ئةوة هةلَوي ستيان لة هةلَوي سةي  ةةحاوةي ؤةريِام ؤةةمرت     
 نةوووة، وب نوونة 

ين ؤة طوتوويةت   ئةطةةر وكةةر يةان    اي   رِاطةياندوو "قةتاشة"ئةويش لة  "مةعةةرِ"شةلَي ة   "عةودولَرِةزاق"
 وب ؤراو ياخوش ئافرةتةؤة يان هةر يةؤي ك  تر ئةم ؤارة وة شروو ة وةرودري ة ئةوة شروو ة نيية.

م طوت  ؤة ي   وة ئةنية ة ئةم ؤةارة  "ئةعةتا"ئةلَي ة  وة اي   رِاطةياندووين ؤةو  "ئيبنو ورِةيج"هةروةها 
ي ة  نةمزانيوة ؤة  زاي وب شانراوي ةة، وةةآلم مةن اي ةوايةة ؤةة شةوة   ةزا        وكات ئايا  زاي لة  ةرةو ئةويش شةلَ

 ودري ة.
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وويةةةت   ئةطةةةر ئافرةتي ةة  وةةة نيةةازي  ةوة اي ةة  رِاطةيانةةدووين ؤةةة فةرم "قةةةتاش"لةةة  "مةعةةةةرِ"هةةةروةها 
 وة اد تةآلق ودري ة، ئةوة شروو ة نيية  اري ك  تر ودةرِي تةوة وب مي رشةؤةي اي شووي.مارة

 ا ةة  اي كةةرا اا ةةان  م طةةوت  ئةطةةةر ئافرةتي ةة  مارةوة "ئةةةعةتا"شةلَي ةةة  وةةة  "ئيبنو ةةورةيج"ةها هةةةرو
 وي مي رشةؤةي اي شووي حوؤة  ضبنةو ئةلَ  ، ئةويش فةرمووي  لي    يا شةؤري نةوة. طةرِي نرايةوة

و  وة وب اياوي ة  وةة  ئافرةتي   ؤرشو وة ا يان وةةطي رِي تةوة ؤة مارةةوة ش"حة ةن"لة  "مةعةةرِ"هةروةها 
ئةوة ؤة اياوةؤة اي   وزاني ةو ئةَل  ، ئةويش فةرمووي  لة خوا ورت ةن مةةون وةة وزمةاري ئةاطر لةة  ةنووري   لةة         

  نوورةؤان  خوا.  

فةرموويةةت   ئةطةةر نيةازي يةةؤي   لةة ؤة ةةؤان،        "ئيربِاهيةة  نةةخع   "شةلَي ةة    "ئيبنومةونزير "هةروةها 
ووةم، يان ئافرةتةؤة مارة وة اد وي ة، ئةوة نيكاح  شووةميةان اةوو  ئةوي تةةوة و    مي رشي يةؤةم، يان مي رشي ش
 وب يةؤةميش ناطي رِشري تةوة.

ؤوة رِةمحةت وي ة  شةفةرموي ة  يةؤي   لةو  ة  ؤة ةة نيةازي ئةةم ؤارةيةان       "حة ةن  وة رِي"هةروةها 
 هةووو، ئةوة ؤارةؤانيان و  ؤةلَكة.

ئةةةن  و ارةت وةةةو ؤة ةةةي ؤةةة وةةة حةةةآللَ  شا ةةةو "ي عةوةةدولَآلي مةةةزن وةةةؤري ؤةةورِ"هةةروةها شةلَي ةةة   
 ئةوةيش ؤة وبي حةآل  شةؤري ة فةرموويةت   ئةو ؤة انة لة نةفام  اي يان شةطوترا تةطةي خوا رتاو.

ِِنْ ظَنَّاا  شةطي رِنةوة ؤةوا  ةةوارةت وةة ئايةةت   ]    "مو اهيد"لة  "عةودولَآلي ؤورِي ئووةي نة يح"هةروةها 

  . فةرموويةت   واتة  ئةطةر طومانيان ورش ؤة نيكاحةؤةيان و  في لَة.131البقرة: [ ؤنْ يُُِيمَا حُدُوَِ اهللِأَ

و ئةةويش   "يةحياي ؤورِي عةودواةليك  ؤورِي ئةةو  ريونيةة  "شةطي رِنةوة ئةويش لة  "نوفةيل "هةروةها لة 
ؤة ذنةؤةي خبي تةآلق شاوة، ايةاوي كيش زؤر  ةك     ،  ةوارةت وة اياوي  "ئةعةتا"و ئةويش لة  "عةودواةلي "لة 

ا  شة ةووتي ة، هةلَدة ةت  ذنةؤةة لةة خةبي مةارة شةؤاتةةوة وةة وة  ئةةوةي مي رشةؤةةي اي شةووي وةة نيةازي               
وةة اد وي ةة، ئةةوة وةبي شروو ةة نييةة،       ةرمووي  ئةطةةر ئةةم ؤةارةي وةب مارة    ش فة ي"ئةعةتا"وزاني ةئئ ئةلَ    

 يهي لَي تةوة ئةوة وبي شروو تة.ئةطةريش وة نيازي هي نان  و

و  ئةةوةي  اياوي   ؤة ذني ك  وة نيازي مارةوة اد هي ناووو وةة  ةوارةت وة  " ةعيدي ؤورِي موة ةييةب"
ؤة نة مي رشةؤةي اي شووي و نة ئافرةتةؤة وة نيازي ئةم ؤارةي وزانن، فةرمووي  وب هيضيان ئةم ؤةارة شروو ةة   

  .رواه حرب يف مسا،لهنيية. ؤ
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بةةةت ئةةةم ضةةوار اي شةةةوا وةةةرِي زةي ؤةةة ناومةةان هي نةةان واتةةة  ؤحة ةةةن  وة ةةرِي و  ةةةعيدي ؤةةورِي     هةلَ
ي رانةةيان  مو ةييةب و عةتائ  ؤةورِي رِةوةاح و ئيربِاهيةة  نةةخع   اايةةي تةاوعني وةوون و ئةةم هةَلوي سةتة  وام         

  وة اد.هةووو  ةوارةت وة مارة

  ةوارةت وة تاويع  تاويعينيش وايان فةرمووة 

 "لةيسةة  ؤةةورِي  ةةةعد"و  "مةةاليك  ؤةةورِي ئةنةةة "ؤوةةة رِةمحةةةت وي ةةة  شةفةةةرموي ة    "ئيبنةةو مةةونزير"
ؤرِةمحةت  خةواي لة       "مالي "شةفةرموون  ئةم  برة نيكاحة  دة لة نيكاح  خوا ة شروو ة نيية، هةروةها 

 ة، نة  تةآلق.شةفةرموي ة  لة ية   ياشةؤري نةوة،  ياؤرشنةوة   وة  ي وةي فة خ شةوي  وي ة 

وةة اد هي نةا،   ئةطةر ؤة ةي   ئةافرةتي ك  وةة مارة   ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ة  شةلَي ة   "ي وفيان   ةور"
تاؤوو وب مي رشةؤةي اي شووي تةوق ودات، اا ان وريي لةوة ؤرشةوة ؤة ئافرةتةؤةي وي خب وهي لَي تةوةو وةب وي  

 ةؤري نةوةو  ةر لة نوو لة ية  مارة شةؤري نةوة.مي رشةؤةي نةطةرِي ني تةوة، ئةوة لة ية   يا ش

ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ة  شةلَي ة  شروو ة نيية ؤة وي خبي ويهي لَي تةوة، ضونكة وةة عةقةدي     "ئيسحاق"
 نيكاح مارةي نةؤرشووة.

محةةشي  ئيةام ئة"شةلَي ة  لة  "ئيسةاعيل  ؤورِي  ةعيد"ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ة  شةلَي ة    " ةوز ان "
م ار يار ؤرش شةروارةي اياوي   ؤة وة نيازي مارة وةة اد ذني كة  هي نةاوة تةاؤوو وةب مي رشةؤةةي       "ؤورِي حةنبة 

ودةرِي ني تةوة، وة و  ئةوةي ؤة ئافرةتةؤةي وةم نيازةي وزاني ةئئ ئةلَ   ئةةويش فةةرمووي  ئةمةة مارةوة ا ةة،     
 ل   ؤراوة.ئةطةر وةو نيازة ئةو ؤارة وكات ئةوة نةفرةت  خواي 

ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ة  شةلَي ة  وا ناوينيم ؤة شروو ة وي ة وةةم ؤةارة ئافرةتةؤةة      "ئةو   ةيبةئيبنو"
 ودةرِي نري تةوة وي مي رشةؤةي اي شوو.

 ِروونكردنةوة:
هي نةةدو ؤة ةة  ناحةةالَ  وا حةةالَ  ووونةةة ؤةةة ئةةةوةتا لةةة قورِئانةةدا ئامةةاذة وةةة مةةارة وةةة اد شراوة، وة      

ََهاا َفاال ُجَناا َ جََليِْهَماا َأ            ويةت   ]فةرمو ََها فاَل َتحِلُّ َلاهُ ِمانْ بَْعادُ حَتَّاى َتانْكِحَ َزوْجااً َغْياَرُُ َفاَِنْ طَلَُّ ِِنْ ظَنَّاا أَنْ يُُِيمَاا    نْ يَتَرَاجَعَاا َفَِْن طَلَُّ

ةم، اياو ذنةؤةةي خةبي    يخب ئةطةر ؤوب  اري  ي واتة   . 131 ق رة:الب[ ؤحُدُوَِ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُوُِ اللَّهِ يُتَيِّنُهَا لَُِوْ ٍ يَعْلَمُونَ
او ةةري شووةمة    هتةلَاقدا، ئةوة ئيرت  اري ك  تر وبي حةلَا   ناوي ة مةطةر شواي ئةوةي  وويةؤ  تةر وكةات و ؤ  

ذن و ةيةة ودةرِي نةةوة وةب وي يةةؤرتو ؤذيةةان      هوة ةي وةيةؤ  ئا ةاي  تةةلَاق  وةدات، يةان مبري ةة ، ئةةةوة وبيةان        
مي رشايةةةت  شة ةةة اي بكةنةةةوة ، ئةطةةةر طومةةان و رِايةةان واوةةوو شةتةةوانن  ةةنوورةؤان  خةةوا رِاطةةرن و ؤذيةةاني ك   
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ئا وشةي  وبةنة  ةر ،  ا ئةوةي ؤة وا كرا  ةنوورةؤان  خةواي طةةورةن، ِروونيةان شةؤاتةةوة وةب طةةلي   ؤةة         
  وزانن و تي بدةن.

 ي ة  ؤة ئي وة ئي ستا وة حةرِامتان شاناوةوشي ن و شةلَي ن  لةو ئايةتة هةر ئةمة ئةلَ

وةةلَ   رِا ةتة  ئةطةةر اياوي ة  هةةر      ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ةة  شةلَي ةة       "ئيبنوليةييم"  لة وةآلمدا شةلَي ني
   تةآلق  لة ذنةؤةي خبي ؤةوي ة، ئةوة ناتواني ة ؤة ويدةرِي ني تةوة وي خةبي تةا ئافرةتةؤةة  ةووي ك  تةر وةة       

خبي ذنةؤةي تةآلق شا، ئةو ؤاتة ذنةؤة وةبي   ويسينةؤاتةوة، ؤاتي كيش ئةطةر مي رشة تازةؤةي وة  خبي ويسي
هةية ؤة وة نيكاحي ك  نوي وة ودةرِي تةوة وي مي رشة ؤبنةؤةي، ؤوةآلم  نةة  مي ةرشة تازةؤةةي و ذنةؤةة وةة نيةازي       

ة  لة اي شةوة وا ةان ؤةرش ؤةة ئةةم ؤةارة      طةرِانةوةي ذنةؤة وب وي مي رشة ؤبنةؤةي ئةم ؤارة وكةن ، ضونكة و
 حةرِامةو زؤري   لة زانايان اي يان واية ؤة زيناية.

َهَاا فَاال جُنَاا َ جَلَيْهِمَاا أَنْ      ... ]ئةةوينني ؤةة شةفةةرموي ة      ؛واي  ئةطةةر لةة تةةواوي ئايةتةؤةة ونةبرِين     ش فَاَِنْ طَلَُّ

. واتةةة  ئةطةةةر مي ةةرشي شووةمةة   131 )البق  رة: [وَتِلْاكَ حُاادُوُِ اللَّاهِ يُتَيِّنُهَااا لَُِااوْ ٍ يَعْلَمُاونَ    يَتَرَاجَعَاا ِِنْ ظَنَّااا أَنْ يُُِيمَاا حُاادُوَِ اللَّااهِ  
ئافرةتةؤةةةي تةآلقةةدا، ئةةةوة طوناهبةةار نةةاون ؤةةة ودةرِي نري نةةةوة وي يةةةؤرت، وةةةو مةر ةةة ؤةةة  ةةنووري خوايةةان     

مةر ةؤان  نيكاح لة مارة وة ا ةةؤةشا مسةبطةرو   اارا تب . وةآلم لي رة  نوورةؤان  خوا اي شي ل ؤراون ضونكة 
وةر قةرار نةوووة.. وة  لة اي شةوة وا ان ؤرش و ؤبمةلَ   رِاو وبضوون  زانايانةان  ةةوارةت وةةم وا ةة خسةتة      
رِوو، ئةمة  دة لةو هةموو فةرمووشةي ؤة هي نامانةوة، ضونكة مةةر   مةارة وة ا ةةؤة وةب نيكةاح  ئافرةتكةة       

ب طةرِاندنةوةي ذنةؤةية وب مي رشي شووةمة ، وبيةة مي ةرشي شووةم ؤةة وةةم نيةتةةوة ئةةو ئافرةتةة         نيية، وةلَكوو و
شةهي ني تةوة وي خبي ؤة  يةاع  لةطةأل نةةؤات و يةؤسةةر تةةآلق  وةدات و ويدي رِي تةةوة وي مي رشةؤةةي خةبي.        

ََ َة َرِض َى اللُ َعْنه ا: ٌَلَّ َق َرُج ل   َع نْ » وبمان رِوون شةوي تةةوة ؤةة شةفةةرموي ة     "عائيشة"هةروة  لة فةرمووشةي  عاِ،
َّ ٌَلََّقها قَ ْبَل َأْن يَْدُخَل هِبا، َفَأراَو َزْوُجها اَْلوَُّل َأْن يَ تَ فَ  َّ ِإْمرَأََتُه َثالَثاً فَ تَ َفوََّجها َرُجل ،  َص ل ى اللُ علْي ِه َوَعلَ ى  " وََّجها، َفَسَأَل النَِِّ

َلتِ " َعْن َذلِ آلِِه وس َلم  بة ة  ذنة  خةبي تةآلقةدا،  ةا      ي اياوي ة    واتةة      1ؤ«هَكَ َفقاَل: اَل، َحَّتَّ يَُذوَ  اآَلَخُر ِم ْن ُعَس ي ْ
 ؤةة  ويسةي  ش، مي رشةؤةي يةؤةةمي لَدا وكاتلةطة وةر لةوة ؤة  يةاع  دائةويش تةآلق و  تر مارةي ؤرش  يةؤي ك

مةارةي  ؤةة  ة ية فةرمووي  لي ة حةةآلأل ني  "لْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وس  َلمَصل ى اللُ ع" شيسان لة خبي مارة وكاتةوة، اي غةمبةر 
واتةة  تةا  يةةاع  وةة تةةواو  لةطةةأل       ؤ. تمي رشةؤةي شووةمد هةندويين ر  تةام ئةةؤا  ئةو ؤاتة  ؤة  ةوة تاتوكةي
  .تئةؤا

                              
 رواه الَيخان   (1)
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ذنةؤةةي  هةتا ئةطةر لة طةلَيش   ةووت نةةوي ة، مةاشام اياوةؤةة وةة نيةازي مةارةؤرشن  نةةيهي ناوة، ئةةوة          
نةهي ناوةو ذنةؤةد  ووي نةؤرشؤتةوة، شيارة مةر   ضوونةوة وي مي رشةؤة   ئةوةيةة ؤةة ئافرةتةؤةة شةوة      

  ووي ك  تر وكاتةوة.

 جياوازي نَيوان زةواجي مارةبةجاش و زةواجي ميتعة

ؤرشوي ةة، لةة طةةأل ئةةوةد     حةرِام  ميتعةياننيكاح   "َصل ى اللُ علْيِه َوَعَلى آلِ ِه وس  َلم"ئةطةر خواو اي غةمبةر  
ضي ذ وةرطرتن وي ة لةة ئةافرةت و ماوةيةةؤيش لةةوي اياوةؤةة مبي ني تةةوة، ئةةوة وةة وة   ة             ميتعةمةوة ة لة 

نيكاح  مارة وة اد لةو خراترة، ضونكة ؤاورا نيازي ئةوةي نيية ؤة وي خةبي ويهي لَي تةةوة، وةة ئةنةدازةي ئةةو      
ؤرِةمحةةت    " ي خولئيسةدم ئيبنوتةمييةة  "طةريو و وةرهةةآل شةؤري ةة. وبيةة     وزنة نةوي ة ؤة وب  اتي ك  ؤةةم رِاشة 

 لة شوازشة رِووةوة لة نيكاح  مارة وة اد وا رتة.ميتعة خواي ل   وي ة  شةلَي ة  نيكاح  

لة  ةرةتاي ئيسدم شروو ة ووو، وةآلم نيكاح  مارةوة اد هةيض ؤاتي ة  وةة رِةوا     ميتعةيةؤةم  نيكاح  
   نةزانراوة.

 "َص  ل ى اللُ علْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وس   َلم"لةةة  ةةةرشةم  اي غةمبةةةر    خةةوا لي يةةان رِازي وي ةةة ؤووةم  يةةاران  وةةةرِي ز ش
  ا ي كيان نةؤرشووة.م رِؤذي   لة رِؤذان قةت مارةوةؤرشووة، وةآل ميتعةيان

ا لي يةان رِازي وي ةة    ؤخةو  "ئيبنو عةوبا " ي دةي مشتومرِي ياران ووو، وة  لةوانة  ميتعةنيكاح    ي يةم 
ؤخةوا لي يةان رِازي وي ةة . هةةروة  لةة هةةرشوو  ةةحيحةؤةشا هةاتووة          "ئيبنومة ةعووش "رِي دةي اي يداووو، يةاخوش  

َّ َرخَّ َ  ُكنَّا نَ ْغُفو َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَْيَس لَنَ ا ِنَس اء  فَ ُقْلنَ ا َأاَل َنْسَتْخِص ي فَ ن َ »شةفةرموي ة   َهانَ ا َع ْن َذلِ َك 
َّ قَ رَأَ َعْبُد اللَِّه يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ُتَرا  َِ َما َأَحلَّ اللَّ هُ َلُك ْم َواَل تَ ْعتَ ُدوا ِإنَّ اللَّ َه لََنا َأْن نَ ْنِكَح اْلَمْرأََة بِالث َّْوِب ِإَ  َأَجٍل  ُموا ٌَياَبا

وةب ريةةزا شةرضةووين و     "َص ل ى اللُ علْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وس  َلم"واتة  لةطةةأل اي غةمبةةر    « -٤8املا، دة: - ِديَن"اَل حُِبُّ اْلُمْعتَ 
هيض ؤاميشةان ئافرةت ؤيان ذن  خبمان لةطةلَدا نةوووئ ، ئةلَ    طومتان  خةب نةخة ةي ننيوئ ؤةضة  اي غةمبةةر      

سي لي كرشين، اا ان ِروخسةةت  اي ةداين ؤةة  ةةرو ئافرةتي ة  وةب ؤةاتي ك         وةرهةلَ "َصل ى اللُ علْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وس  َلم"
ئةم ئايةتةي خوي ندةوة ؤة شةفةرموي ة  ئةي ئةوانةةي واوةرِتةان    "عةودولَآل"شياري ؤراو مار وربِينئ، ئةلَ   اا ان 

 هي ناوة ئةو ااؤيانةي ؤة خوا لي   حةآل  ؤرشوون ئي وة وة حةرِام  شانةني ن..

ؤخةةوا لي يةةان رِازي وي ةةة  رِؤذي ةة  لةةة مةؤكةةة هةلَسةةايةوة  "عةوةةدولَآلي ؤةةورِي زووةةةير"ئةةةلَ   هةةةتا  "عةورِوة "
 ميتعةة توا وة شروو ة وةوون   ، وة  ضبن ضاوي ؤوي رؤرشوون ؤة ففةرمووي  هي ندو ؤة  خوا شلَ  ؤوي ر ؤرشوون

 "،عةةوبا   عةوةدولَآلي ؤةورِي   »لَ   رِؤذي ة   وةم ؤارة، ئة "عةودولَآلي ؤورِي عةوبا "شةشةنئ واتة  نارِازي ووو لة 
  واتة  تب تةويعةت و ةكية و ؤةةم   إنك جلِْلُذ ج افٍ وانط شةؤات و اي   شةفةرموي ة  ؤ "عةودولَآلي ؤورِي زووةير"

ِه َص ل ى اللُ علْي ِه َوَعلَ ى آلِ "لة  ةرشةم  اي شةواي خوانا ان ؤمةوة ي ا   اي غةمبةر   ميتعةتي دةطةية، وةو خواية 
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يةش اي يدةوت  شة تةب ويكةة،  ةا وزانةة مةن        "عةوةدولَآلي ؤةورِي زووةةير   "ووو  ئةاام ئةةشراو ئةةؤرا، ئةةلَ       "وس  َلم
 وةرشةوارانة شةؤةم ياخوش نائئ

، وةةةآلم  ةةةوارةت وةةة   ميتعةةةوةةوو  ةةةوارةت وةةة   "ئيبنومة ةةعووش و ئيبنوعةةةوبا  "ؤةواتةةة  ئةمةةة رِاي 
 هي ناوةوة ؤة ئةم شوو زاتة ااؤة ضبن لة شذي ئةوة تانةوة.  مارةوة اد وة  لة اي شةوة رِاؤانان 

و ياران  هيض فةرمايشتي كيان نةوووة ؤةة نةةفرةت   "َصل ى اللُ علْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وس  َلم"ضوارةم  اي غةمبةري خوا  
 شةؤةن. شةؤةن، وةآلم وة ئا كرا نةفرةتيان ؤرشووة لةوانةي ؤة نيكاح  مارة وة اد ميتعةوكةن لةوانةي ؤة 

شةؤات مةوة تي ك  رِوون  هةية، ؤة مةوة ي ئةوةية ؤا ماوةيةة  لةطةة      ميتعةاي نجةم  ئةو ؤة ةي ؤة 
يةؤدا ون و ضي ذ لةيةؤرت وةرودرن، وةآلم واواي مارةوة اد شةؤات هيض مةوة تي ك  نيية تةةنها وة  ئةةوة نةةو     

 "حة ةةن "ات، واتة  نيكاحةؤةةي وة  مةوة ةتة. وبيةة     طةأل شةؤاو وةرِي   شةؤش  خبي لةؤة وزني   شةهي ن  و ئي
  فةرمووي  وزماري ك  ئاطرة لة  نووري خوا طري شةؤري ة.

شةلَي ة  وزمار لة  تي   شا ئةؤوترو، وةآلم ئةو ئافرةتة لةم ؤةارةشا  وةب مي رشةؤةةي خةبي      " ي خولئيسدم"
 شةؤوتروئئ وبية خوا حةرِام  ؤرشووة.

ك  نةؤرشووة تا حةرِام  حةآل  ؤرشو ، لةوانةةد نييةة ؤةة ويةةوي ة فةي   لةة       ؤار  تي ميتعة ة ةم  واواي 
  خوا وكات وة  ضبن في   لة منداأل شةؤري ة، وةةَلكوو وةة ئا ةكراو وةة اةةنهان  ضةووة نيكةاح  لةطةةأل ئافرةتي ة         

الَتةةة وةةة خشةةتةوارة، طلةزان و ، ئةةةوة في لَةةوة ا ةة  وةةة حةةةآلأل شةرخسةةتووةوة ةةتووة، وةةةآلم ئةةةوةي ؤةةة مارة
 ئايةتةؤان  خوا شةؤات، وبية ؤةوتبتة وةر نةفرةت و لةعنةت  خواوة.

ؤار ئافرةتةؤةي وب خبي شةوي ة، هةر ئةمة ة نهي ين نيكةاح و مةوة ةتةؤان ، وةةآلم      واواي ميتعةحةفتةم
ةماؤان  شذة وةة ونة   دواواي مارةوة ا كار وبخبي ئةم ؤارة ناؤات، وةلَكوو وب ؤة ي ك  ترة ؤةة ئةةيكات، ئةمةة   

  ةريعةت.

هة تةم  فيرتِةت   اغ و شَل   ةاغ، ئةةو شلَةةي ؤةة  ةةهل و ضةاولي كةري تيةا وةر ة ةتة نةةووووي ة زؤر          
فيرتِةت و ئةقلَ   ةليم لي ة    ميتعةتووندو خي را شةوةر مارةوة اد رِاشةؤات و لي   شة لَةمي تةوة، وةآلم نيكاح  

  ةرةتاي ئيسدم رِي دةي ا   نةئةشرا. شوورناؤةوي تةوة، ئةطةر وا نةوواية ئةوة لة

وايةة ؤةة وةب ماوةيةة  وةة ؤري ة  وةرشةطريةة و اةاد اي كهي نةان            ئة ةثي   وة  ئةو  ميتعةنبيةم  نيكاح  
ئاتا   خبت شة ي ل   وةر ئةشةية، وةآلم ؤات  ؤة مانةةوةي وةب شيةار شةؤةةية ئةوؤاتةة لةة مةوة ةي نيكةاح         

ارةوة اد، وةهيض  تي   ناض  و لةطةةأل هةيض  ةتي   وةةراورش ناؤري ةة، تةةنها       شوور شةؤةوي تةوة، وةآلم نيكاح  م
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هةر ئةو وي كضواندنة نةوي ة ؤة اي   ضةوي ندراوة، ئةةويش وي ضةواندنيةت  وةة خوي نةةذي يةان وةةو وزنةة تةطةةي ؤةة           
   وةؤاري شي ن  و وةرِي   شةؤات.

ين و فرؤ ةةنت و وةةةؤري هي نان و خةةب    شةيةةةم  خةةواي ااؤووي دةةةرش ؤبمةةةلَي   هبؤةةاري شانةةاون، وة  ؤةةرِ      
شةقةوةرؤرشن و نيكاح و.. هتد هةموو ئةوانة ؤبمةلَد  هبؤارن وةب اي داويسةتة  ةبراو  برةؤةان، لةوانةة  ؤةرِين و       
فرؤ نت هبؤارة وب قةازاا  هةةرشووو، ؤري ةداري هبؤةارة وةب قةازا   مةاششي هةةرشووو، نيكةاح و ذن مةارةورِين           

مرؤانةدن  حةةزي هةةرشووو، وةةآلم هةرضة  مارةوة ا ةة  دةة لةةوة ؤةة اي ضةةوانةي           هبؤارة وةب شا ةةؤنني و شا  
 ةريعةت و وةرنامةي خواية، رِي دةيةؤيش نيية وب عيدج، ضون لةةم نةاوة تةةنها ئافرةتةؤةة زةرةر شةؤةات وبيةة       

ئافرةتةؤةة   ؤارةؤةي وة تةطةي وةؤري  طرياو  ةير ؤراوة،  ةرواري ئةم اي كضواندنة  ةووؤايةتيةؤ  زؤريةش وةة   
 شةؤرو و ناموو   شةورشرو. 

يازشةيةم  حاَل  ئةو ؤة ةةي ؤةة مةارة وةة اد شةؤةات وة  حةاَل  مونافييي ة  وايةة، ضةونكة مونةافيي وا           
نيشان شةشات ؤةوا مسولَةانة و ااوةندة وة ئيسدم   وة ؤرشةوة   لة ناخ  خبيدا، وةآلم لة ناخيةدا ااوةنةد نييةة    

مارةوة ا يش وا نيشان ئةشري ة ؤةة ئةمةة زةوا ةة ئةةاام  ئةةشري ة، واتةة نيةةت         وةهيض  تي ك  ئةم شينةوة، 
نيكاح  هةية، وانيشان ئةشات ؤة لة  ةةر رِةزامةنةدي ئافرةتةؤةة ئةةو ؤةارةي ئةةاام شاوة، وةةآلم لةة ناخيانةدا          

نا ةيانةوو نةفةقةةو   ، اياوةؤة نايةوي ة ؤة ئةو ذنة وهي ني ة و ذنةؤةد نايةوي ة  ووي ا   وكات، وة ة تي ك  تر
بة   وكةن. واتةة اي ضةةوانةي نةاخ     وقةؤان  نيكاح لة  ةر خبياندا  ي خةر   وكةوي تة ني وانيانةوة و هةق و هي

خبيان مامةلَة شةؤةن. خواد لي رة هةقييةتةؤة شةزان  و ذن و اياوةؤةد وة هةمان  ي وة شةزانن ؤةة ؤةار وةةم    
 ضة نةية.

هةةتا نةةة وةةة نيكةاح  نةةةفامان و نةةة وةة نيكةةاح  ئيسةةدميش ناضةةي ة،    شوزاشةيةةم  نيكةةاح  مارةوةةة اد  
وةة ي يان لةطةةلَ  اةيوة ةة شةؤةرش و وةة نيكةاح         ةةلةي نيكاحةدا ؤبمةلَةة  ةتي ك  نا    نةةفامان  اي شةوو لةة مة   

عةورِوةي  "شا هةاتووة ؤةة لةة    " ةةحيح  ووخةاري  "مارةوة ا يش رِازي نةووون، وبية نةياندةؤرشئ  هةةروة  لةة   
ي طوت  نيكاح  نةفام  ضةوار  "عورِوة"ؤخوا لي يان رِازي وي ة  رِؤذو وة  "عائيشة"شةطي رِنةوة ؤةوا  "ةيرؤورِي زوو
هةيانبوو وة  نيكاح  ئي ستاي خةلَك  واووو، اياوي   شةهات و شاواي شة ي ؤضي ك  لة اياوي   يةا لةة     ؛ بر ووو

وي تريةان اياوي ة  وةة خي زانةؤةةي خةبي شةطةوت        وةليةؤةي شةؤرشو ئةوانيش رِازي شةووون و مارةي شةؤرش، ئة
ئةطةةةر لةةة حةةةيز اةةا  ووويتةةةوة وةةة شواي فةةوآلن ؤة ةةدا وني ةةرة و شاواي  يةةةاي و  ةةةر ي   لةطةلَةةدا وكةةة،  ةةا    

 شووطيةةان وةةووةئ رِوون شةوةةووةوة ؤةةة لةةةؤام ايةةاو مي رشةؤةةةي لةة   شوور شةؤةوتةةةوةو شة ةةت  لةة   نةئةةةشا، تةةا 
 ، نك اح االستبض انورِيان وبي ة، ئةم نيكاحةةد اي ة  شةطةوترا نيكةاح  ئيسةتيبزاي ؤ     ةيش  وبية شةؤرش تاؤو ؤئةو

ئةوي تريان نزيكةي شة ؤة  ؤب شةووونةوةو شةضوون لةطةأل ئافرةتي    يةاعيان شةؤرش، ؤاتي   ؤةة ئافرةتةؤةة   
ةر شة اياوةؤةة، وبيةة   شووطيان شةووو و مندالَةؤةي شا ئةناو ضةند  ةوي ك  ا   شةضوو، ئينجا شةينارش وة شواي ه
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هيض ؤاميان نةياندةتوان  ؤة نةضن،  تا شةضوون و لة وي ؤب شةووونةوة، ئينجا اي   شةطوتن  ئي ستا زانيتان ؤةة  
ضيم لي تان شةووو ئةوةتة مندالَةؤة وووة، ئينجا وة يةؤي كيان  شةطةوت  فةوآلن ؤةة  وزانةة ؤةة ئةةو مندالَةة ئة          

  خةةلَكي ك   نيكةاح  ضةوارةم  ون ئ ئةويش نةيدةتواند ؤة رِةت  وكاتةوةئئ  تبية  ا   ناوي كة ا   خب ة لي  
نةةشةهي نا تةا رِةتيةان وكاتةةوة،     ئافرةتي  ، ئةويش شة ي وة رِووي وةهيضيان زؤر ؤب شةووونةوةو شةضوونة وي 

لَ  خبيةان  واتة ؤة   رِةت نةئةؤرشةوة، ئةم  برة ئافرةتانة شاوي ةن اةية و زيناؤةار وةوون، لةة وةرشةرطةةي مةا       
ئاآليةؤيان هةلَدةؤرش تاؤو خةلَك  وزانن ؤة ئافرةت  ئةو مالَة ئيش  لة فرؤ ة  شةؤةات، هةةر ؤةة  ويويسةتاية      

شةووو و مندالَةؤةي لة شاي  شةووو شةضةوو ؤوةة    ارِ شةضووة وي و لةطةلَ  رِاشةووي را، ؤات  ؤة يةؤي   لةوان  ك 
 وي نةوارةؤان  ئةزان ، ئةةوانيش شةهةاتن و طومانيةان لةة  ةةر      حسي   خبيان  ؤة   ؤة فريا ةي هةووو و وة 

ؤ  وة تاوايةوة مندالَةؤةيان شةؤرش وة مل  ئةوشا، ئةويش نةيدةتوان  ؤة وةرهةلَسي و ومل  وكاتئ ؤةاتي كيش  
يةةي  ةكاندو   وةة هةةق هةةنارش، ئةةم نيكاحةة نةفامي      "َص ل ى اللُ علْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وس  َلم" اي غةمبةةري مةةزن   ؤة خةوا  

 هةلَوة اندةوة، تةنها ئةو نيكاحةي هي شتةوة ؤة ئي ستا هةيةو لة ئاراشاية.  

َص ل ى اللُ علْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه "ئا كراية ؤة نيكاح  مارة وة اد ئةو نيكاحة نيية ؤة اي غةمبةةري خةوا     ؛ؤةواتة
وة ا ةة رِازي نةةوبوون.   ش وةةم  ةبرة مارة  وو رِؤذي ، ضونكة هةتا نةفامان  ئةهي شتبي تيةوة ي دريي ؤرشو "وس َلم

 ضونكة فيرتِةت   ةليم و طةون  اي شوود رِقيان لةم ؤارة وووةو وة عةيبيان زانيوة.
 

 هاوسةرطريي بة نيازي تةآلقثَينجةم: 
 

كرشن  اياو لةطةةأل ئافرةتي ة  وةةاي   هةةموو مةر ةة      و ةرطريييتةآلق وريتيية لة ها وة نيازيهاو ةرطريي 
انةوة، وةآلم لةويةن اياوةؤةوة نيةت  ئةوة هي نراوة ؤة ئةم هاو ةةرطرييية ؤاتييةة وةب ضةةند ماندي ة        ةرعييةؤ

يان ضةند  الَي  ، يان تا ئةو ؤاتةي خوي ندنةؤةي تةواو شةوي ةئ هةرؤة ويسي تةوق  ئةشات، وةو   ئةةوة ذنةؤةة   
 وةو ؤةينووةينةي ئةو اياوة وزاني ةئ

 وي زانايان  يدةي خيد  و ناؤبؤيية، لةوانة  هةلَبةت ئةم  برة نيكاحة
شروو ةتة، ضةونكة هةموومةر ةةؤان        قسةي  ةماوةري زانايان لة ةر ئةوةية ؤة ئةم  ةبرة نيكاحةة  1ؤ

 هاو ةرطريي تيا مسبطةرة.
  قسةي شووةميان ئةوةية ؤة ئةم  برة هاو ةرطرييية اووضة و هيض وايةخي ك  نييةة، ئةمةةد قسةةي    2ؤ

 ةةعووشي   وب لي كبلَينةوةو فتواي  انشةيين  و اا ينةؤانة لة حةنبةلييةؤان، هةروة  ليذنةي شائيةة "ئةوزاعي "
ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ة  لة ةر ئةوةن ؤة ئةو ؤارة شروو ة نيية، وةلَدةةد    "موحةممةش رِة يد ريزا"و  ي خ 

  "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"بةةر  ي غةمئةاامةدان  ئةةو ؤةارةي، وة  ا   ئةوةية ؤة ئةم اياوة نيةتي ك  هةية لةة  
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َا اْْلَْعَم اُل بِالن اي  اَ»شةفةرموي ة   يةان  ئةةم ايةاوة ضةبتة ني ةو وازنةةي       هةموو ؤرشةوةيةة  وةة نيةتةة،    واتة   (1)«ِإمنَّ
خةبي   ؤةة  ؤاتزةوا   ؤاتييةوة وة  ميتعة، يان  ئةو خبي لةناخ  خبيدا نيازي تةوقدان  ئةو ذنةي هةيةة هةةر  

حةزي ؤرش، وةو   ئةوة ذنةؤةي وةم مةر ة وزاني ة، خب ئةطةر ويشةزاني ة ئةةوة تةةواو ؤارةؤةةيان وةب ئةةوي ة وةة        
 ميتعة، ؤة وة  زينا واية.

  رِاي  ي يةم شةلَي ة  ئةم  برة هاو ةرطرييية حةرِامة، ضونكة لة ةر في ل  و تةلَةؤةةوازي وونيةاتنراوة،   3ؤ
شروو ةةتة، ضةونكة هةةةموو ئةحكامةةةؤان   ي دةةو خةةةر   و مرياتةة  تي ةدا مسةةبطةرة. ؤةةة    وةةآلم طري بة ةةتةؤةي  

رشنةوة وونيةاتنراوة، خةواي   ة لة ةر ونةمان  في ةل  و لةخشةتةو  ئةمةد حةرِامة ضونك ئةمةد رِاي ئيةام  افعيية.

اي كرشن و يةاريكرشن وةة   لةة طالَتةة   برة نيكاحةةد  بري كةة   [ ئةم وَأَخَذْنَ مِنكُم مًِيثَالًا غَلِيظًاطةورة شةفةرموي ة  ]
يةة، ضةبن مةالَ  خةبي لةطةةأل ئةةم       ةئاورِووي ؤة ان  تر، ضونكة ئةو ذنة وزاني ة ؤة ئةم ايةاوة نيةازي ئةوةيةة ه   

اياوة وي ران شةؤاتو شواييش ؤة تةوق شرا، ضةندة زةمحةتة تا ؤة ي ك  تري وةب رِي ة  شةؤةوي تةةوة، تةا  ةووي      
اوؤ  وي ك  ترة نةؤاتةوة، يةان وة  ان شانيش  و قذي  ث  خبي وهبني تةوةو  ولة رِق   وكاتةوة. يان رِةندة هةرا

 ئةو ذنة يان وةل  ئةمري ذنةؤة ضبن وةوة رِازي شةوي ة ؤة ياري وةؤةرِامةت و ئاورِوويان وكري ةوئئ
و هي نةدو     ؤةبرِي فييهة  ئيسةدم   ؤؤبمةلَي   لة زانايان فتواي حةرِامي تيان لةةو وةارةوة شاوة، لةوانةة    وبية 

 ، هبؤاري حةرِامي تيشيان ئةوةية ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ة   "عو ي ةني" ي خ لةزانا هاوضةرخةؤان، وة  
   في   و لةخشتةورشن  ئافرةتةؤةو وةل  ئةمري ئافرةتةؤةية.1ؤ

 [يثَالًاا غَلِيظًاا  وَأَخَاذْنَ مِانكُم مًِ     ياريكرشنة وة طري بة ةتةي هاو ةةرطريي، لةؤاتي كةدا خةوا شةفةةرموي ة  ]     2ؤ
   .ئةوانيش اةمياني ك  قايم و ئة تووريان لي وةرطرتوون، واتة  نيكاح و مارةؤراون وبتان  واتة  11النساء: ؤ

   نزيكة لةؤاري ميتعةوة، لة هةندو رِووةوة.3ؤ
ن  ؤةوفر،  ةت ئةوانةةي ؤةة لةةوآلتا   ب  وي نةيةؤ  نا رييين ئيسدم اي شكةد وة وي باوةرِان شةؤري ة، وةتاي4ؤ

 ذن وةنيازي تةوقدان لةخةلَكان  ئةو وآلتة شةخوازان.
يةةان  ئةمةةة    2ؤ ل يس ه ذا م ن أخ ال  الن اسؤرِةمحةةةت  خةواي لةة   وي ةة  وتويةةةت   ؤ    "ئيةةةام مالية  "وبيةة  

 لةخورِةو ي مرؤكةؤان نيية.
ل  هةذشةشا لةة ورِيةاري     زانايان  ئيسدم ، لة خويؤة ليي كة لة اةيوةند  ؤبرِي فييه  ئيسدم ؤهةروةها 
هاو ةةرطريي وةة نيةازي تةةآلق ئةةم  ةبرة       ´رِاياندةيانةد  ؤةة ئةمةة شةقةؤةيةةت        12/3/1427اي نجدا لةة رِؤذي  

هاو ةرطرييية هةموو مةرج و ِروؤنةؤان  نيكاح  تيا  ةي درية، وةةآلم اياوةؤةة لةة نةاخ  خبيةدا وةنيةةت  تةةآلق         
ؤةةي شيرا ةةو خوي ندنةؤةةي      وةب نوونةة  ش شيةار نييةة، وة  ئةةوةي ؤةة     ئةوذنة شةهي ني ة،  ا وب شة رِؤذة، ياخو

                              
 177/1918ومسلم   1أخرجه البخاري / ( 1)

 9/1٤1شرح مسلم للنووي    (1)
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. شيارة ئةم  برة هاو ةرطرييية هةرضةندة ؤةة  ئةوشةم شة تبةرشاري ذنةؤةي شةوي ة و تةآلق  شةشات تةواوووو،
رِي دةةري لةةةم ؤةةةارة شةؤةةات، ضةةةونكة       يةةةؤةةبرِي فييه ؤهةنةةدو لةةة زانايةةةان وةشروو ةةتييان زانيةةوة، وةةةةآلم     

وةينةةي  وةؤة لة ةر ونةمان  في ل  و شرؤوة وونياتنراوة، ضونكة ئةطةر وةل  ئةمري ئةو ذنة وةو ؤةينيرييهاو ةرط
وزانياية، ئةوة وةم عةقدة رِازي نةةشةووو. وبيةة ئةةم ؤةارةي خرااةةي زؤر وةةشواي خبيةدا شةهي ني ةة و          ياياوةؤة

 ئاورِووي مسولَةانان لةؤةشار شةؤات.
 

 ي ثياوةكةي زاني, ئايا ئةم جؤرة هاوسةرطرييية درووستة؟ئايا ئةطةر ذنةكة بة نياز
لةة عةقدةؤةة ئةةوة نةنوو ةري ة، ئةةوة       ر ذنةؤة وةم نيازة وزاني ة وةةآلم ئةطةهي دي   ؤة  شةلَي ن   شةلَي ني 

 مةؤرووهة و حةرام ناوي ة، وةآلم شةلَي ني  نةخي ر ئةوة حةرامة، ضةونكة ؤاري كةة زؤر لةة ميتعةةوة نزيكةة، هةةروة       
 طالَتةؤرشنيشة وة نيكاح لةويةن هةرشووووة.

 
 و موشريكةكان هاوسةرطريي خاوةن كتَيبةكان )أهل الكتاب(شةشةم: 

 

زيةةاتر قسةةةمان لة ةةةر  ةةةرعي ي و   وبيةةة لي ةةرةلةةة ونةرِةتةةدا ئةمةةة  ةةبري ك  تةةر نييةةة لةهاو ةةةرطريي،   
ةوي ة لةهةةةةموو رِوةؤةةةان  تةةةري   نيكةةةاح  تيةةةا وةر ة ةةةتةشي تييةؤةيةت ، شةنةةةا هةةةةموو مةر ةةةةؤاننا ةةةةرع

 هاو ةرطريي  ةرعييةوة. وبية لي رة تةنها قسة لة ةر شروو ي و ناشروي ستييةؤةي شةؤةين.
 خواي طةورة شةفةرموي ة 

ا تُنكِحُوا الْمُشْارِكِحَ حَتَّاى يُؤْمِنُاوا وَلَعَتْادٌ     وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَة  وَلَوْ أَجْجَتَتْكُمْ وَلَ]  1ؤ

َِذِْناهِ وَُيَتايِّنُ ََياِتاهِ لِلنَّااُِ لَعَلَُّهامْ يََتاَذكَّ       مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك  وَلَوْ أَجْجَتَكُمْ أُوْلَُِكَ يَدْجُونَ ِِلَاى النَّاارِ وَاللَّاهُ يَادْجُو ِِلَاى الْجَنَّاةِ وَالْ        [رُونَمَغِْفاَرةِ ِب
ئافرةتةةان  مو ةةري  و خوانةةا  مةةارة مةؤةةةن هةةةتا ئيةةةان و وةةاوةرِ شةهي ةةنن، وي دومةةان     . واتةةة   111البق  رة: ؤ

ييةؤةةي، يةان  ةامانةؤةي،    ؤةنيزةؤي ك  ئيةاندار ضاؤرتة لة ئافرةتي ك  مو ري  و خوانةنا ، هةرضةةندة ؤ وان 
وان  مو ةري  و خوانةةنا  هةةتا ئيةةان و وةاوةرِ      اايةؤةي   ةر ام  ؤرشون و ذن مةارة مةةورِن لةة ايةا    يان الةو
وةرِا ي وةندةيةؤ  ئيةاندار ضاؤرتة لة مو ري  و خوانةنا ةي  ، هةرضةةندة  ةر ةام  ؤةرشون ؤقةةشو       ،شةهي نن

قيافةو الةواايةو  امانةؤةي ، ئائةو خوانةنا انة واندةوازي مةرشوم شةؤةن وةةرةو شؤزةخ، خةوايش واندهي شةي    
وةرةو وةهة ة و لي خب بوون وة فةرمان و ئيزن  خبي ؤؤةة طوي رِايةةلَ  رِي بازةؤةيةةت   و خةوا     مةرشومان شةؤات 

 ةي ياشاوةري وةرودرن و تي بدةن.  ئايةتةؤان  ؤقورئانةؤةي  وةروون  شةخاتة وةرضاو وب خةلَك ، وب ئةو
ةؤان دؤش ة ة. وة  هينلي رة وتثةر تةؤانة، ئةوانةي ؤة ؤتي  ئا انيان وةب شانةوةةزيو   مو ري مةوة ي 

   و ووشييةؤان و  يوعييةؤان ... هتد.
 قسةي زانايان لةوارةي ئةو ئايةتةوة 



 
54 

  وةة  ةةنةشي ك  ضةا     4/363ؤرِةمحةت  خواي ل   وي ة  لة تةفسريةؤةي ؤ  "ئيةام ئيبنو ةريري تةوةري"

طوتويةةت   مةوة ةي ئافرةتةة     [حَتَّاى يُاؤْمِنَّ   وَلَاا تَنكِحُاوا الْمُشْارِكَاتِ   شةطي رِي تةوة، ؤة لةوارةي ئايةت  ] "قةتاشة"لة 
 مو ريكةؤان  عةرةوة ؤة هيض ؤتي   ئا انييان نيية وب خوي ندنةوة .

لي ةةرةشا تةةةنها ئةةةو ئافرةتانةةة ريزاةةةرن ؤةةة خةةاوةن ؤتةةي   ئا ةةانني، وة  خةةواي طةةةورة شةفةةةرموي ة     
َُ ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتابَ ]   .7ا،دة: امل[ ؤَواْلُمْحَصَنا

  شةلَي ةة  ئةةم حةرِامي تييةة وي خواوةيةة ؤةة شروو ةة نييةة وةب         1/474لة تةفسةريةؤةيدا ؤ  "ئيبنوؤة ري"
ورِواشاران ؤة ئافرةتان  مو ريكة خبوازن، ئةوانةي ؤة وتثةر ي شةؤةن، ئةمةةد هةةتا ئافرةتةة مو ةريكةؤان      

ئامةةاذةي اي ةةداون شةفةةةرموي ة   نةةةوي ة ؤةةة خةةواةتةةان  ئةةةهل  ؤتي ةة  ئةةةهل  ؤتي بةةيش شةطري تةةةوة، تةةةنها ئافر

ذنةان    ةوواتةة    . 7املا، دة: ؤ [افِحِحَوَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ لَتْلِكُمْ ِِذَا َتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِحَ غَيْرَ مُسَا ]
لَةة، هةةروةها ئةةو ذنةشاوي نثاؤانةةد ؤةة لةةاي ش ئي ةوة ؤتي ة  و         ئيةاندارو شاوي نثا  و ؤحورِ  و ئازاشيشتان وبحةوَ

وةمةةر    مارةييةةؤانيان وةدةن   و    ، ورِوايان وةتةورات و ئينجيةل هةيةة  نامةيان اي دراوة ؤلةو  وولةؤة و طاورانة  
 ئي وةد وةؤو ئةوان شاوي نثا  ون، و  ةروا   اية و زيناؤار نةون   

وَلَاا  شةطي رِي تةةوة  ؤخةوا لي يةان رِازي وي ةة  ؤةة لةةوارةي ئايةةت  ]        "عةةوبا  ئيبنو"لة  "عةل  ؤورِي تةلَحة"

[ فةرموويةةت   ئةةم رِيزاةرييةة تةةنها وةب ئافرةتةان  ئةةهل  ؤتي بةة. وةهةةمان  ةي وة           تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُاؤْمِنَّ 
زةيةدي ؤةوري   "و  "زةححةا  " و "حة ةةن "و  "مةةؤحوو  "و  " ةعيدي ؤةوري  ووةةير  "و  "عيكرمة"و  "مو اهيد"

 و ريةيرزة ئةوان، وايان فةرمووة. "رِي ئةنة ورِةويع  ؤ"و  "ئة لةمة
 

 .ئي وةد ذنة ؤافرةؤان رامةطرن. واتة  (11 املمتحنة:ؤ [وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  ]2ؤ
ةمةةة وي خةةواوة  شا شةلَي ةةة  ئ 8/94لةة   وي ةةة  لةةة تةفسةةريةؤةي ؤ    ؤرِةمحةةةت  خةةواي  "ئيبنوؤة ةةري"

 ن وكات و وةرشةوام وي ة لةطةلَيان.اكراوة ؤة واواي ورِواشار هاو ةرطريي لةطةأل ئافرةتة مو ريكةؤمحةرا
اةةةميان  لةطةةةأل   "َص  ل ى اللُ َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"  شةلَي ةةة  ؤاتةة  اي غةمبةةةر   "مةةةروان  ؤةةورِي حةؤةةةم  "

"َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه ةشا، ئافرةتان  وةرِواشار هاتنةة وي اي غةمبةةر    ؤافرةؤان  قوريش وة ة لة رِؤذي حوشةيبي

املمتحن ة: ؤ [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ َمَنُوا ِِذَا جَااءَكُمْ الْمُؤْمِنَااتُ مُهَااجِرَات  فَاامْتَحِنُوهُنَّ    ئينجا خوا ئايةت  شاوةزاند و فةرمووي  ] وَس لَّم"
لةمةؤكةةوة ؤبضةيان ؤةرش وةبوي ئي ةوة لةة         ةان هي نةاوةئ ذنةة واوةرِشارةؤةان ؤة    وةرِتة ئةي ئةوانةي وا . واتة  11

وَلَاا تُمْسِاكُوا بِعِصَاامِ   تةا فةةرمووي  ]  انن را ةة ئةؤةةن لةورِواؤةيانةداو    مةشينةة  ةا وبخبتةان تاقييةان وكةنةةوة، وةز      
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موعاويةةي ؤةورِي   "ويكرشةوة وةة   ةو  نلةةو رِؤذةشا شووذنة  تةةآلق شا، يةةؤيا     "مةري ؤورِي خةةتتاب وع"[ الْكَاوَافِرِ 
   1ؤي ؤرشةوة. " وفيان  ؤورِي ئومةيية"و ئةويرت وة  "ئةووو وفيان

 ووو، ؤة هيض اةيامي ك  ئا انييان وب نةهاتووة. كران لةهةمبةر ئافرةتان  مو ري  ئةوانةي وا
ووة لةةناو تةةواوي   وةآلم لةشةرهةق ئافرةتة  وولةؤةو شيانةؤان، ئةوة خواي طةورة ئةوان  وةتايبةةت ؤةرش  

 رييان لةطةأل وكري ة ئةويش وةمةر   ااؤ .طهاو ةرؤة شروو تة يان   مو ريكةؤان و ؤافرةؤان،

نَاتُ حْصَا الْيَوْ َ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّتَاتُ وَطَعَا ُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِالٌّ لَهُامْ وَالْمُ  خواي طةورة شةفةرموي ة  ]

صِنِحَ غَيْرَ مُسَاافِحِحَ وَلَاا مُتََِّاذِي أَخْادَانٍ وَمَانْ      مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ لَتْلِكُمْ ِِذَا َتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْ

لةةمرِؤوة هةرضة  خةبراؤ  ضةا  و ااؤةة      واتةة     .7املا، دة: [ ؤرَةِ مِنْ الََْاسِارِينَ يَكْفُرْ بِالَِْميَانِ فََُدْ حَتِطَ جَمَلُهُ وَهُوَ فِت الَْخِ
وبتان حةَو   ؤةراوة و خةوارشن  ئةوانةةي ؤةة ؤتةي   ئا انيةان اي ةدراوة وبتةان حةَولَةة، خوارشةمةةن  ئي ةوةد            

لةوانةي ؤتي بيان اي دراوة اي ش ئي ةوة   حةوَلَة وب ئةوان، ئافرةتان  شاوي ن اا  لة ئيةانداران و ئافرةتان  شاوي ن اا 
ؤوبتةةان حةوَلَةةة  ؤاتي ةة  مارةييةةان اي بةةدةن، وةمةةةر ي   ئي ةةوة اةةا  شاوي ةةن وةةن و شاوي ةةن اةةية نةةةون وةئا ةةكراو    

باوةرِ وي ة وة ةرع  خواو لةم حةرامانةة خةبي   ورةاةري ز ون لة شؤ تدرتين نهي ين وب شاوي نثيس ،  ا ئةوةي وي شو
ةوة ئيرت ؤارو ؤرشةوة ضاؤةؤانيش  اةوو  شةوي تةةوة و ئةةو  ةبرة ؤة ةانة لةة قيامةتةدا لةة رِيةزي          نةااري زي ة، ئ

 خة ارةمتةندو زةرةرمةندو شؤرِاوةؤاندان.   

[ ئافرةتةةان  ئةةةهل  ؤتي ةة  وةةب ئي ةةةة حةةةآللن. وَالْمُحْصَاانَاتُ مِاانْ الَّااذِينَ أُوتُااوا الْكِتَااابَؤةواتةةة وةةةاي   ئايةةةت  ]
   وريتيية لةااؤ  لة زينا، يان  وةومةر ة زيناؤار نةون.انإحصمةوة تيش لة ؤ

ان لةطةةأل هةنةدو   يهاو ةةرطريي "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم" اي غةمبةر  ياران وبية شةوينني ؤة هي ندو لة 
 "حوزةيفةة "ي ةة   ؤخةوا لي ة  رِازي وي ةة  شةلَ     " ةقيي  ؤةوري  ةةلةمة  "لة ئافرةتان  ئةهل  ؤتي   ؤرش. هةروة  

يش وبي نوو   هةرئي سةتا شة ةتبةرشاري وبةةئ ئةةويش وةبي نوو ة        "عومةر"ئافرةتي ك   وولةؤةي مارةؤرش، 
ؤةة   مخي ر مةن نةالَي   يةش وةآلمة  شايةةوة نةة    "عومةةر "ئايا وا شةزانية ؤة ئةم ؤةارة حةرِامةة، تةا وازي لة   وهي ةنمو      

   2ؤ تانةوة ودرن ؤة زيناؤارووونةئؤة خوو وةو برة ئافرة وةآلم لةوة شةتر م حةرِامة،
اوي ك  نةاوشاري  ية ؤضة  ا  "تةلَحةةي ؤةورِي عووةيةدولَآل   "شةلَي ةة    "ي ؤورِي عةودولَآلي ؤورِي نة تا عامر"

   3ؤ ؤة ئةوةي زان  هانيدا تا اي   تةآلقدائ "عومةر" وولةؤةي هي نا، 

                              
 (1831، 1831رواه البخاري )  (1)
 ( : إسناو صحيح3/٨87( ، وقال عنه ابن كثري يف تفسريه )٨113رواه ابن جرير يف تفسريه )   (1)

 (11179رواه عبدالرزا  يف املصنذ )   (3)
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هةةةيبوو،  شا"حوزةيفةةة"و  "تةلَحةةة"لةئا ةةة و  ؤةةة لة ةةةر ئةةةم هةلَوي سةةتةي عومةةةر ئةةةشوو "ئيبنو ةةرير "
شةلَي ة  عومةر وبية واي ؤرش وب ئةوة خةلَك  في ري ئةم ؤارة نةةون و خةةريك  مةارةؤرشن   وولةؤةةو شيانةةؤان      

 .ون و اشتيش لة ئافرةتان  مسولَةان وكةن و وةو    ووؤرشن مبي ننةوة
 

 اوختةي قسان لةووارةوة شةلَي ني 
 وازية ؤة مو ريكةو هيض شيني ك  نيية، لة شينة ئا انييةؤان نيية.  شروو ة نيية ئافرةتي   خب1ؤ
ؤةارة   ية، ئةويش وةاي   ؤتي   خوا ئةةم وكة اندا  شروو تة ؤة هاو ةرطريي لةطةأل  ولةؤة ياخوش شيان2ؤ

 رِي دةي اي دراوة.
نةةوووون، ئةمةةد   ؤةة اةا  وةن و في ةري زينةا       ةؤة ئافرةتان  ئةهل  ؤتي   وهي ني  وةمةر ي   شةتوانية 3ؤ

 رِاي  ةماوةري مسولَةانانة.
ؤضان  ئةةهل  ؤتي بيةان خوا ةتوة،      "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"    اوة وووة ؤة هاوةآلن  اي غةمبةر4ؤ

ؤة نارِازي وووة هةر لةوةر ئةوةوووة، ؤة خةلَك  وةهبي ئةو ئافرةتانةةوة شة ةتبةرشاري ئافرةتةان      "عومةر"وة 
 .سولَةان ونب. ؤاهلل اعلم م

 ذنبةذني )الشغار(حةفتةم: 
 

 . الَغار بري ك  تر لة هاو ةرطريي ذنبةذنيية ؤة اي   شةطوتري ة ؤ
  تاريف  ؤالشغار 

كرشن  اياوي   لةطةةأل ئافرةتي ة    ي يغار  بري كبوو لة نيكاح   ةرشةم  نةفام  ؤة وريتبوو لة هاو ةرطري
تر هاو ةرطريي لةطةأل ئافرةتي ك  تري ئةووةرةوة وكات، وةةود  وةوون  مةارةي ،     وةمةر   ئةوة لةووةر اياوي ك 

ةرامبةةر ئةةوة وةدةن وةة     وب نوونة ذني   ئةةشرا وةة اياوي ة  لةة طونةدي   وةومةر ةة ئةةهل  ئةةو طونةدة ذني ة  لةة و           
مة لة ني ةوان شووم  يةؤرتئئ ياخوش ئة ي ئافرةتةؤة، هةرية  لة ذنةؤانيش شةووون وة مارةي ؤة ي ك  تر لة طوند

الَدا ِرووي شةشا، مالَي   ؤضةؤةي خبيةان ئةةشا وةة مالَةؤةةي تةر، ئةةو مةالَيش ؤضة  خةبي ئةةشا وةةمان، هةةرشوو             م
ذنةؤةد شةووون وة مارةي  يةؤرت، وبيةة ئةطةةر ويةةؤيان ذنةؤةةيان تةةوق ودايةة، ئةةوة وؤةةي تةريش ذنةؤةةي           

 ئئيةوةتةآلق ئةشا
وريتيية لةوة ؤة اياو خب ك  خةبي يةان ؤضة  خةبي وةدات وةة        ؛يةوة  يغاروبية لةرِووي زاراوةي  ةرعي

ؤورِي مالَي كةوة وب هاو ةرطريي، اياوي ئةو مالَةد يان وةلة  ئةةمري ئةةو مالَةة ؤضةي ك  خةبي يةان خو ةكي ك          
 ئئةةون وةةمارةي  يةةؤرتئ    طريي، وب ئةمةد هةريةة  لةة ذنةةؤان   وب هاو ةر ةؤةي ترخبي ئةشاتةوة وة ؤورِي مالَ

 ة وب  يغار.ئةمةد  تاريف  حةنبةلييةؤان و ماليكييةؤان و حةنةفييةؤان
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نةةه  لةةؤرشن     "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"هةلَبةت ئةم ؤارة وة نا ةرع  شانراوة، وة اي غةمبةري خوا 
ْس اَلمِ »ؤرشووة، هةروة  فةرموويةت     اوري ؤةورِي  "هةروةها  لة ئيسدمدا نيية.واتة  ذنبةذن    1ؤ«اَل ِش َغاَر يف اإْلِ

َا َغارِ "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" نَ َهى َرُسوُل اللَِّه » ؤخوا لي   رِازي وي ة  شةفةرموي ة  "عةودولَآل يةان      2ؤ«َع ِن ال
 رشووة.وةرهةلَسي لة ذنبةذن  ؤ "َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" اي غةمبةر

  اشةتيان وةةم شووفةرمووشةيةة وة ةتووة وةب اووضةكرشنةوةي        ةوارةت وةم  برة هاو ةرطرييية زانايان
 ذنبةذن ، هةروة  لة اي شدا وا ان ؤرش.

 
 هؤكاري درووستنةبوني ئةم جؤرة هاوسةرطرييية:

 

  وريتييةة لةةة  زانايةان نةاؤبؤن لة ةةةر هبؤةاري وةرهةلَسةةتيكرشن لةةم  ةبرة هاو ةةةرطرييية، هةيةة شةلَي ةةة      
  ؤارةؤةيان، وة  ولَي ية، طري بة تةي هاو ةرطريي ؤضةؤةم لةطةأل تبشا ناؤةم، تا تةب  نوةقفكرشن و وةمةر كرش

يكرشنةؤة ئةوةيةة ؤةة هةريةة  لةة     طري بة تةي ؤضةؤةي خةب  وةب نةؤةةية. هةيشةة شةلَي ةة  هبؤةاري وةرهةَلسةت       
لةهةرية  لة ئافرةتةؤان شةؤري ة، وةوةي ؤة هةريةؤةيان لةة  لي رةشا زولَم  ؤان شةون وة مارةي  ئةوي تريانئؤضة

 وي بةد شةون. امارةيييةؤايان
 
 
 
 

 شوكردن بة كةساني بَيباوةِرهةشتةم: 
 

كرشن لةطةأل ؤة اند وي بةاوةرِو شذ وةئيسةدم شروو ةة نييةة، وة ئةوانةةيش ؤةة       يئا كراية ؤة هاو ةرطريي
 وة ، ئةوة تةوقةؤةيان هةلَدةو ةي تةوة، ةوة شمورتةشوة ياخوش  ،وة وويان ؤرشووة وةؤة اند واوةرِنةووو وةخوا

 شاونشي ة. وةئةو اياوة وةشيارة ؤة ئةو ذنة يشحةرِام
ي شةم، تةا وتةوانني لةة رِووي     ئةم وا ةد ؤةمي   ورشةؤاري تياية، وبية  ةراتان وب ئةو ورشةؤاريية رِاشةؤ

 ةوة ئةم وا ة هةلَسةندي نني، شةلَي ني  ةرع

                              
يف  816٤  : انظر حديث رقم  ( صحيح ) / رواه مسلم عن ابن عمر، ورواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك  (1)

  صحيح اجلامع
 6/317إرواء الغليل"    (1)
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ؤةرشو   او لة ئيسةدم اا ةدةز وةووةوة، وةب نوونةة ؤةوفري ؤةرش، يةاخوش  ةوؤايةت  وةاي غةمبةةر          ئةطةر اي
شخةول  لةطةةأل    ا ني وي اي دا، ياخوش نكولَ  لةشين ؤرش، ئةوة ئةطةر ئةم اياوة ذنةؤةةي مارؤرشوي ةة وةةوم هي شةت    

 نةؤرشوي ة، ئةوة يةؤسةر نيكاحةؤةي وةتاأل شةوي تةوة.
  خواي ل   وي ة  شةلَي ة  ئةطةر يةؤي   لة ذن و اياوةؤة اةي ش شخةوو  لةة ئيسةدم     ؤرِةمحةت "ئبنوقوشامة"

شةطي رِنةةوة   "شاووش"  زانايانة، تةنها لة ياا دةز وووةوة، ئةوة نيكاحةؤةيان وةتاأل شةوي تةوة، ئةمةد رِاي طشت
تةةةوة، ئةمةةةد شةلَةةي ني  ؤةةةوا نيكاحةؤةةةي وةةةتاأل ناوي تةةةوة، واتةةة نيكاحةؤةةةي هةةةر لةةة  ةةوي ين خةةبي شةمي ني    

هةةروةها شةفةةرموي ة     (.11 املمتحن ة:ؤ [وَ  تُمْسِاكُوا بِعِصَامِ الْكَاوَافِرِ   رِا تيةؤةي ئةم ئايةتةيةة ؤةة شةفةةرموي ة  ]   

انةةي واوةرِتةان هي نةاوةئ ذنةة     ئةي ئةو . واتة  11املمتحنة: ؤ [فاَل تَرْجِعُوهُنَّ ِِلَى الْكُفَّارِ   هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ  هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ]
لةمةؤكةوة ؤبضيان ؤرش وبوي ئي وة لة مةشينةة  ةا وبخبتةان تاقييةان وكةنةةوة، وةزانن را ةة         واوةرِشارةؤان ؤه 

    1ؤوبية وة هةلَدةرِانةوةيان لة ئيسدم ئةوة نيكاحةؤة وةتاأل شةوي تةوة.ئةؤةن لةورِواؤةيانداو  
شخةو  وي ةة يةان  شواي طوا ةتنةوةي و  يةةاعكرشن لةطةةَل ، ئةةوة         وةآلم ئةطةةر هةلَدةرِانةوةؤةةي شواي  

ار ياري   شي تة اي ش، ئةويش ئايةا يةؤسةةر لةيةة   يةا شةؤري نةةوة، يةاخوش رِاشةوة ةنت تةاؤوو عيةدشةي تةةواو           
 شةوي ةو لي رةشا خيد  هةية لة ني وان فةقيهةؤان 

طةر ئةو ؤة ةة اةي ش ئةةوة عيةدشةي ذنةؤةةي      ئةوةية ؤة ئة يشافع ، وة وي حةنبةلييةؤانلة مةزهةو   
تةواو وي ة و تبوةي ؤرشو طةرِايةوة نةاو ئيسةدم، ئةةوة نيكاحةؤةةي هةةر وة  خةبي شةمي ني تةةوة، وةلة   ئةطةةر          

بي تةةوةو ودةرِي تةةوة نةاو ئيسةدم ئةةوة لةيةة   يةا شةؤري نةةوة، وة         وعيدشةؤةي تةواوووو اي ش ئةةوة اة ةيةان   
  اري ك  تر وةعةقدي ك  نوو مارة نةؤري تةوة.نا بي تةوة ذن  تاؤوو 

و نيية، وةلَكوو هةرؤة لةة ئيسةدم   اي يان واية عيدشةو ميدشة لة طبرِمةزهةو  حةنةفييةؤان و ماليكييةؤان 
 .  2ؤاا دةز وووةوة ئةوة يةؤسةر نيكاحةؤةي وةتاأل شةوي تةوة

عيدشة ئةو ؤة ةة تبوةةي ؤةرش، ئةةوة وةبي      هةندو لة ئةهل  عيلةيش اي يان واية ئةطةر شواي تةواو ووون  
 هةية وضي تةوة وي ذنةؤةي، ئةويش وةو مةر ة  

    3ؤئةطةر ذنةؤة رِازي ووو و  ووي وةؤة   تر نةؤرشوي تةوة.
 شةلَي ة  ئةطةر اياو نوي ذي تةر  ؤرش ئةوة لة     حالَةت وةشةر نيية  "عو ي ةني"هةروةها  ي خ 

                              
 (8/133) املغ   (1)
( ، 7/111( ، "كَاف القنان" )٤/116( ، "اإلنصاف" )11/19٤( ، "املوسوعة الفقهية" )8/133"املغ " )   (1)

 (1/181الدسوقي" ) ( ، "حاشية1/339( ، "الفتاو  الندية" ) 8/31٤"تفة احملتان" )
 (11691، وجواب السؤال رقم ) 189"فتاو  أركان اإلسالم" للَيخ ابن عثيمني ص    (3)

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=21690&ln=ara
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تةرؤكرشنةي لة اي ش وة تين عةقدي نيكاحةوة وي ة، ئةوة ئةوة ذنة وبي    ئةطةر ئةو نوي ذحالَةت  يةؤةم
 نيية ؤة  ووي ا  وكات.

وازي لةة  يان ؤبووونةوةيان وي ة وة تةةنها،    ئةطةر شواي عةقدي نيكاح و اي ش  يةاعكرشن حالَةت  شووةم
 ئةوة يةؤسةر نيكاحةؤةي هةلَدةوة ي تةوةئ نوي ذ هي ناوي ة،

وة تي تةوة  ةر تةةواوووون   ي ذ شواي شخوو  ووووي ة، ئةوة شةةطةر وازهي نانةؤةي لة نو  ئحالَةت   ي يةم
ةؤةي ئةوة هةر ذن  خبيةت  و لةطةلَ  شةمي ني تةوة، وةةآلم  شعيدشةؤةي، ئةطةر تبوةي ؤرش اي ش تةواوووون  عيد

 ةي تةوة ؤخةوا اةةنامان    احةؤةةي هةلَدةوة ةؤةةي لةة عيةدشة تةةواوووو، ئةةوة نيك     ئةطةر ئةوةي نةةؤرش، ئةطةةر ذن  
 .  1ؤودات 

هةةروةها هةلَوة ةةانةوةي نيكةاح وةةةهبي اا ةةدةزووونةوة لةة شيةةن وي  ةةةماوةري فوقةةهايان وةةة تةةةآلق     
  شةلَي ة  ئةطةر يةؤي كيان لة شيةن اا ةدةزوووةوة، ئةمةة ئةطةةر     8/3٨ ملوس وعة الفقهي ة)حسي   نيية، هةروة  لة 

وةة مرياتدةري هةيض ؤاميةان. وة ئةطةةر       ندةوة ةي تةوة، وة هيضةيان نةاو   ؤةي هةلَاي ش شخوو  ووو، ئةوة نيكاحة
ؤرِةمحةت  خواي لة   وي ةة  شةلَي ةة  لةيةة  شوور شةخري نةةوة، تةا        "ئيةام  افع "لةشواي شخوولةوة وي ة، ئةوة 

ن و ؤةة، ئةةوة هةةر ذ   عيدشةي ئافرةتةؤة تةواو شةوي ة، ئةطةةر طةرِايةةوة نةاو ئيسةدم، اةي ش تةةواوووون  عيدشة      
 وةآلم ئةطةر نةطةرِايةوة ناو ئيسدم ئةوة نيكاحةؤة هةلَدةوة ي تةوة وةو  تةآلق. مي رشي يةؤرتن،

ئةطةةر   وة لةة رِيوايةةتي ك  حةنبةلييةؤانةدا، هةاتووة شةلَي ةة       "ئةووويوو ةف "و  "ئةوووحةنيفة"هةرةوةها 
ةوة، وةةآلم ذمةارةي تةآلقةةؤان هيضة  لة        هةر ؤاميان لة شين هةلَدةرِانةوة، ئةوة يةؤسةر نيكاحةؤة هةلَدةو ةي ت 

   ؤةم ناوي تةوة،  ا ئةطةر ئةو اا دةزووونةوة اي ش شخوو  يان شواي ووووي ة.
يةة، شةلَي ةة  ئةطةةر يةةؤي   لةة      "موحةممةةشي ؤةورِي حةنيفةة   "شةلَةي ن  ؤةة ئةمةةد قسةةي      "ماليكييةؤان"

 ة ي تةوة وة تةآلق  وائنئهاو ةرةؤان لة ئيسدم اا دةز وووةوة، ئةوة نيكاحةؤةي هةلَدو
 

 ذني )تعدد الزوجات(ئيسالم و مةسةلةي ضةند
ترة لة هاو ةرطريي، ؤة ئيسدم و وةرنامةةي خةوا وة  حيكةةةتي ك      مة ةلةي ضةندذنة ؤالتعدش  وا ي ك 

ةؤانةوة تري ئةم شينة واية وب ذيان  ؤبمةآليةت  خي زانةؤان، ؤة حةيف  خةلَك  هي ندة شةرِواننة ويةنةة  ةبزشاريي  
ؤةةةمرت ئةةاورِ لةةة حيكةةةةت و طةةةورةي  ئةةةم نيعةةتةةةي خةةوا ئةشةنةةةوة، ؤةةة ضةةةندة ؤةةةلَكو  ةةووشي وةةب ذيةةان     

 ؤبمةآليةتيةان هةية.  
وبية شةلَي ني ؤات  ؤة خوا ضوارذنة وباياو حةآلأل ئةؤات، ئةمة ئةوة ناطةيةةني ة ؤةة وةنةدةؤان هةرِةمةةؤ      

خةن  ونب، وةةلَكوو ئةةم وا ةةد وة      ةوةة طريؤشة ونب و هي ندي كيش اي يئةم ؤارة وةرودرن، تا هي ندي كي   اي يةو
وةةاق  وا ةةةؤان  تةةر اةيوة ةةتة وةضةةةند  ةةةرت و مةر ي كةةةوة، وبيةةة لةمةر ةةةؤان  ئةةةم ؤةةارة وةةوون  توانةةاي   

                              
 فتاو  نور على الدرب  (1)
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 ة تةي  و شاراييية، وة ئةو ؤة ة لةةخبي نةتر ةي ة ؤةة مةةيل وةةوي يةؤي يانةدا وكةات و ئةةوي تةر فةةرامبد           
، يان لةطةأل يةؤي كيان  اغ و وي خةود وي ة لةطة   ئةوي تريان نارِا ة و ناشاشطةر وي ةئ وبية خواي طةةورة  وكات

ؤةة لةةرِووي  ة ةتةي  و     رِاوةيين  . يان  ئةطةر اياو لةخبي 3النساء: [ ؤخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فََِنْشةفةرموي ة  ]
شاشطةري لةطةأل هةمووان هةلَسوؤةوت وكةات، ئةةوة ئةةو ؤةارةي وةب شروو ةتة.        وتواني ة وةيةؤسان  و ةوةييشاراي

وةآلم ئةطةر لة ةر يارمةت  و خب ويستين ويةؤيان وة ةر ئةويرتياندا خبي شؤزيةوة ئةوة وي دومان هةةنداوي ك   
ؤة ضةةند ذنةةي    اخوش ضوارةمئ يان اي شرت لةخبي رِا نةئةشيةوب هاورن  ذن  شووةم يان  ي يةم يخراا  طرتووة 

ياخوش زان  ئةطةر ئةو ؤارة وكات ذن  يةؤةم  هة ي شةروو   و  وؤزو ئةويين لةشة ة شةرشةضة ،   هةوي ة،
تةئكيةةد ااشا ةي لة ةةةر  عةات  ئةةو هة ةةتةي ذنةةي يةؤةةةم وكةات، ئةةوة وة     اؤاتةةةشا ئةةو ايةةاوة مور و ئةطةةر لةة  

ؤةوا ضةةندذنة خرااةةؤان  خةراورتن لةة ضةاؤةؤان  وةةو        ئةطةر ذن  تر نةهي ني ة. وةآلم ئةوةد نالَي ني وةرشةطري ة
ماناية ؤة ماأل تي ة  ئةةشات و اشةي وي شةخاتةة ني ةوان ئةةو خي زانةةوةئ مندالَةةؤان   ةةرطةرشان و وي نةةوا شةوةن،            
ضونكة  ةري وا رت لةووارةوة  ارةزاترة لةوة ئي ةة عةتف و  بزي خبمان وب وا ةؤة وكةينةة اي ةوةري رِا ةي    

ئةوة شةزانةني ؤةة هي نةدو  ةار ئةةو حالَةةت  اشةي وية لةةني وان خي زانةةؤانان           ني  تةؤان. وةلَ   وي دوماو نارِا 
مةرج نيية لة هةموو مالَي   ئةو اشي وية  ةرهةلَبدات. تةنها ئةةوةي هةيةة     نةشروو ة شةوي ة، وةآلم ئةمة شةطةة

يية، هةمووؤةة   بري ة  لةة ريةريةي هةيةة،      ئافرةتةؤانان شووضاري ريرية شةون، ؤةة ئةمةةد  ةتي ك   روو ةت    
هةوووةئ شيةارة هةةر ئةةو     ورِواشاريش شةوينني ؤة ئةو ريريةيانوةتايبةت ئافرةتةؤانان، وبية هةتا لةني و شايكان  

وو تةةواوي وةندايةتييةةؤانيش وي هةنةدي كان    كةرعدا وةتةنها  ي دةي تةؤليف و ماندووووون نيية، وةلَؤارةد لة 
رِةو شةؤةةري ن، وي هي نةةدي كيش قور ةةةو  ي بةةة   نةاؤري نئ وةةةآلم هةةةموو ئةمانةةة هةةةرخوا خةةبي  زؤر ئا ةان اةةةي 

مةطةةر   . واتة  1٨املل ك: [ ؤخَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الََْتِريُ يَعْلَمُ مَنْأ َ حيكةةت و نهي نييةؤةي شةزاني ة، وبية فةرمووي  ]
اا ةان ئةةو ريةريةو    و اتي كةدا زؤر و رشوةني و وةة ئاطايةة    لةؤ  خوا نازان   ؤي   شرو تكرشووةو ضبن  شرو تكرشووة

ارِؤي شيية لة ذني كةوة وب ذني ك  تر شةطبرِي ة، ئافرةت هةية هةيض وةرهةَلسةتييةؤ  نييةة وةب ئةةوؤارة، هةةتا ئة         
زانيويةةت  ؤةة هةاورشن  ذنة  شووةم ضةةندة لةة        ة، ضةونك يواهةوووة خةبي ضةبتة شاخةوازي وةب مي رشةؤةةي خةب      

ي اياوةؤةيةةة شوو هةنةةدة لةةة وةرذوةنةةدي خبيةةةت ... هةيشةةة وةخةةةو وزاني ةةة مي رشةؤةةةي نيةةازي       وةرذةوةنةةد
 هةية، ئةوة قيامةت هةلَدة ي ني ةئئذنهي ناني ك  تري 

 
 بةرذةوةندييةكاني ضةندذنة و حيكمةت

 

كرش ؤةةة ضةةةندذنة وةرذةوةنةةدي و حيكةةةةت  زؤري هةيةةة، ئةةةنا خةةواي طةةةورة وةةة شروو ةةي   وة  وا ةةان
 نا، لةو حكيةةت و وةرذوةندييانةد ئةمانةي خوارةوةن شانةشة
  ئيسدم زيناي حةرِام ؤرشووة، وة زؤر وةتوونديش ئةو حةرِامي تييةي رِاطةيانةدووة، ضةونكة مةفسةةشةو    1ؤ

خرااةيةؤ  زؤري اي يوةية، ئيسدميش ؤاتي   ؤة زينا حةةرِام شةؤةات، شةرطةيةةؤ  تةري وةب وةنةدةؤان خسةتبتة        
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 ةةي وةيةؤ   وةةةآلم وةةة رِةحةةةتبوون شةويني ةةة  يةةةاي و ئة ةةووشةي  و ييةو هةةةمان رِؤلةة  ةراشةةة ؤةةة  ةةةرع
كةرشن لةةوؤارة   ي دةي وةضةةندذنة شاوة لةهةةموو  ةات و وةختي كةدا، وبيةة رِي دري     ئةويش ذنهي نانة، وة رِ  ،ي ةرع

تة  ةراشة، ضونكة ذمةارةي  زولَةة لة ئافرةت اياو شةؤري ة، وةلَكوو رِي دريكرشن شةرطاي زيناو شامي نثيس  شةخا
، ؤةة  دا، وةتايبةت لةؤاتد  ةرِو شة ةتةويةخةؤان ئافرةتان وةرشةوام لةهةموو  ات و وةختي دا زؤر زياترة لة اياو

ي  ةندةو ذيانيان لةمةتر يية، لة ؤو نت و يةخسريؤرشنيان لةويةن شوذمنانةةوة هةنةدةي تةر    ةهةر اياوة لةوةر
زولَةة    مبةر هي نةان  يةة  ذن، ضةةندين ذنة  تةر     ا  ذنان زياش شةؤات، وبية لةوةرذمارةي اياوان ؤةم ئةوي تةوةو ه

ةوةئ ئةمةد وا لة ئافرةتةان شةؤةات، ؤةة ناضةارون خةب ودةنةة شة ةة زينةاو شامةي ن          ي توي شوو شةمي ن لي دةؤرو و
ي ي و ايسةةييةوة، ئةةةويش نةةة  هةرلةوةةةر ويةنةةة  نسةةيةؤةي وةةةلَكوو زؤروةةةي  ةةار لةوةةةر وي نةةةواوي  و ور ةة     

اةاري زةري  ةةريان    ةنيةة زؤروةةي اياوةؤانيةان لة ةةِرشا ؤةوذراون، ئةةوانيش وة  ايةاو        يشة تكورتيان، ؤةة شةو 
وةةو لة فرؤ ةيية شةوةنئئ     وؤرشن  مندالَةؤانيان زؤر ناضارئةوي ة ذيان وةرنة ةر، وبية وب وذي وي ذيانيان و وةخي 

 . ةرهةلَئةشات لَ  وةضةنانةوةو وةزايةضوون  هةوةمةد زياتر ؤةمبوونةي نةوةي نوي  
هاو ةرطريي تةنها خب    ة تةي  نيية وة تةنها، وةلَكوو وريتيية لةة رِاحةةت و  ةوؤناي ،  دةة لةة        2ؤ

نيعةةتةؤان  منداأل، مندالَيش لة ئيسدمدا وة   تةؤان  تر نيية لة  يسةتةمةؤان   ةةر زةوي، وةةلَكوو شايكةوو     
ةت منةدالَ  وةوو، وة هةلَسةا وةةة    رفتةة  ةةر مندالَةةؤانيان، ئةطةةر ئةا     ؤةوي وةاو  لةةو ؤاتةةشا طةةورتني حةةقيان شة     

ي ضةاوةؤانيان،  ةا وزانةة    ةشةوةن وةة طلي نةةي ضةاوو طة ة     ئةةوة   اي دةياندن و تي دةياندنيان و اةروةرشةؤرشنيان،
وةةهبي ئةمةةوة    ؤامةيان وا رتة وب ئافرةت، ئايا لةذي ر  ايةي اياوي   وضي ة تةا وةةرطري و ااري زطةاري لي بكري ةة،    

نةةؤات و ئةاورِي لة       شاتةرِؤ وبة  و ؤةة  وي وةةو     وي ة، يةاخوش وةتةةنها لةة طب ةةية      مندا   و وةضةي ل   اةيا 
 نةشاتةوةوئئ

تي ة  شةؤةات،     رِواندةي ئيسدم شاشطةرو يةؤسانة وب هةمووان، ئيسدم وةية  ضاو  ةيري هةةموو ئافرة 3ؤ
ئةطةةريش واوةوو،   شةوي ة وةضاوي يةؤسان   ةيري هةموو ئافرةتي   وكري ة، ةان شةلَي ة  هةررِواندةي يةؤسان اي 
ايةاوان نةةهاتوون وةب     قسةةةتيان هةلَنة ةتاوة و  نةضةوونةتة   ؤةة تةا ئي سةتا   ذنانةة ضةيية    ةرشةي تاوان  ئةو قةةي 

وي ةوةذن   شاخوازيانوئ ئةي وب وةضاوي  بزو ئةوين  ةيري ئةو ئافرةتانة نةؤةين ؤة مي رشةؤانيان مرشوون و وةة  
اةريي و مرشنة  خبيةان وكةةنو شيسةان شةلَي ةةةوة        هي شتا طةةان و هةةرشةوي ة ضةاوةرِي     ماونةتةوةو لةؤاتي كدا 

ئا ةووشةو وةخب ة  ذيةان ودوزةري ني ةة، يةاخوش       يؤامةيان وا رتة، ئايا ئافرةت لة ذي ر  ةايةي مي رشةؤةةي خةب   
ي ة، يةان لةة ناضةاري توو ة  زينةاو خرااةةؤاري وي ةة        وي كة  و تةنها و  اةناو اة يو ضاوي لةشة ي خةلَك  و

ؤخوا اةنامان ودات . شةي ؤامة وا رتة، ئايا اياو شووذن يان    يان ضةواري هةةوي ة، يةاخوش يةة  ذن و شةيةان      
 ئة ي  هةوي ةوئئ

ر التعدش  وا   نيية، زؤر لة مسةولَةانة اياوةؤةان تةةنها ذني كيةان هةيةة، ئةطةة      ؤ  ئا كراية ؤة ضةندذنة 4ؤ
 ةآلت  وةخي رؤرشن  ضةند ذن  تري نةةووو، رِةندةة اي ويسةة نةةؤات     ةتةنها ذني   وب ئةواياوة وة ة، وة تواناو ش

ت ضةةند ذنةةد   يان ودةرة  ةةشان لةة ايةاوان شةرةقةة     ئةو اياوة ضةند ذن  تري هةوي ة. وةآلم وة  وا كرش، شة
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مالَةةة  لةةة تر ةة  ذنةؤةةةي يةةاخوش    نةةاوي رنضةةةند ذنةة  تةةر هةيةةة، وةلةةوةةة هةةاورشن   انشي ةةن، وة اي ويسةةي زؤريةة
 خوا اةنامان ودات. وبنةوة،رِةندة توو   شةيان طوناه  تر  خةزوورانيان ذن  تر وهي ننةوة، ناضار ئةوانيش

ةو ئةةويش لةةرِووي ئامةاشةط  وةب موعا ةةر         روو ي ئافرةت لةطةأل  روو ي اياو زؤر لي    ياية،5ؤ
و ت لةؤات   ووري ماندانةيدا، ؤةة هةنةد  ئةو ئاماشةيييةي تيا نيية، وةتايبةات كرشن، ئافرةت هةموو ؤ ةر ي يي

ان لةةةؤات  زةيسةةتان دا شة رِؤذ شةخايةةةني ة، يةةان هةيةةة شووهةفتةةة، يةةكةةاندي ئةةافرةت  ةةوري ماندانةؤةةةيان لةةة م
ة لةيةؤةةم رِؤذي  بي ة، يةان  ةاري واهةية   ورِؤذ ئةو ئافرةتة ناتواني ة لةطةأل اياوةؤةي  ووت  دانةؤالنفا   ؤة ضل

، وبية ئةةم ايةاوة ئةةوي ة نةب مةانط و      نامي ني ة كثرِي ئافرةت، ئةو ئافرةتة زةوق   ةر ي ي  لةطةأل مي رشةؤةي 
 يوةةةآلم ايةةاو تةةةواو وتواني ةةة  ةةةر ي ي  لةطةلَةةدا وكةةاتئئضةةل رِؤذ وةةةشيار ذنةؤةيةةةوة شاونيشةةي ة وةةةو  ئةةةوة  

ضة  وكةات وا ةةوئئ وبيةة     حةالَ  ئاووي ةة ئةةم ايةاوة      ر ئافرةت ةر ي ي  هةية، شةي ئةطةماندةؤان ئاماشةط  
 ذنة ضاؤرتين ضارة ةرة وب ذيان  ؤبمةآليةت  ئةم اياوة.وا   ضةند

  هبؤاري ك  تر ئةوةية ؤة رِةندة ئةو ئافرةتة نةزؤ  وي ة و مندالَ  نةوي ة، لي رةشا هةةرشوو لةة نيعةةةت     6ؤ
م اياوة ذنةؤةي تةآلق ودات، ئةو ذني ك  تر شةهي ني تةوة، ئةويشة  هةةر   منداأل وي بةد شةون، وبية لة ي   ئةوة ئة

 لةو شةمي ني تةوة.
، لةةو  نذخايةةن شةوي ةة، وة   ةةلة  وةوون و لةاي كةةوت     وا هةيةة ذنةؤةة توو ة  نةخب ة  شري         اري7ؤ

   ري هي نةا، ئةةوة  ؤاتةشا ناتواني ة ؤة وةضاؤ  خزمةت  اياوةؤةي وكات. وبية لةوؤاتةشا ئةطةةر اياوةؤةة ذنة  تة    
 مةند شةون وةم ؤارةوة.اياوةؤة   ذنةؤةي هةرشوو  ووش

   اري وا هةية خورِةو ي ذنةؤة ؤةم   خرااة، رِةندةة زؤر شرِو هةارو هةاج وي ةة، خورِةو ةي اة ةند       8ؤ
نةوي ة، خزمةت  مةاأل و منةداَل  وةضةاؤ  نةةؤات، وبيةة لةة  ي ة  ئةةوة ؤةة تةةآلق  وةدات اياوةؤةةي ذني كة  تةر               

 دالَةؤان  و ئافرةتة خرااةؤارةؤة   شاوي ة.شةهي ني تةوة، ئةم ذنهي نانةوة   زؤر لةوةرذوةندي من
بوون زؤر زياترة لة تواناي ئافرةت، اياو لةة شواي  ة ةة  الَيشةةوة شةتواني ةة       تواناي اياو وب مندال9َؤ

ي شروو تكرشن  اة تةمةن  ضل  الَيدا توانمندالَ  وبي ة، وةلَكوو رِةندة لة  ةش الَيش، وةآلم زؤروةي ئافرةتان ل
ذنة زولَةي كةة لةة نانةةوةي وةضةة     يكةرشن لةضةةند  منداليان نامي ني ةة، يةان هةةر ضةيرت منةدالَيان ناوي ةة، وبيةة رِي در       

 شةؤري ة.
ة وةةب ذنة  يةؤةةم، ذنةة  يةؤةةم ؤةةةمي   اشةووشةشات، لةةة     ي  هي نةان  ذنة  شووةم رِاحةةةت و ئا ةووشةيي   11ؤ

  ياري تي ة ر، ئةو ؤاتة واري وةرارتين واري اياوةؤةي، وةآلم ؤة شةويني ة ذني ك  تر هاتبتة اي شهةلَدو قور اي  
و ما  و ئةرؤةؤان  ذيان  هاو ةري لة ةر  ووؤرت شةوي ة، وبية هةندو لةو ئافرةتانةي ؤة ت   ئةطةن و وري لةة  

 تةا  ةت  شةوةن، هةان  مي رشةؤانيةان شةشةن   وي تاقة و  اوةرذةوةندييةؤان شةؤةنةوة، ؤات  ؤة اري شةون، يان وي توانة 
 ذن  تر وهي ني تةوةئئ
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ؤة  نةةوووة وةذي وي ذيةان  وةب وسةةني ة و      ؤة وازي ة، رِةندة اياو ئافرةتي ك  شة تكورت و هةذار خب  11ؤ
ت ا شةؤةةادضةةاوشي ري وكةةات و وةةةخي وي وكةةات، وبيةةة ئةةةم ايةةاوةي ؤةةة شةضةةي ة اةةةناو اة ةةيو وةةب ئةةةم ذنةةة اةيةة  

 ئةوة وةم ؤارةي خي ري ك  طةورةي شة تكةوتووة.و ذنة، وةخوا تين ئة
  ئةوةي ؤة رِي دةي وة ضةندذنة شاوة ئةوة خواية، هةر خب   وةوةرذوةندييةةؤان  ئةةوؤارة شةزاني ةة،    12ؤ

 وة خب   وة وةزةييرتة وةرامبةر وة وةندةؤان لة وةندةؤان وب خبيان.
رشةؤةوي ة. شةنا هيض  تي   نيية ؤة لةم شينة هاتبي ةة  ذنة شةكةةت  ئيسدم وب ؤاري ضةندوبية لي رةوة حي

 .[خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الََْتِريُ يَعْلَمُ مَنْأ َ وي ة، وبية خواي طةورة فةرمووي  ] وةندةؤانئةزيةت  و مايةي نارِةحةت  
 

 ثَيكهَيناني هاوسةردرةنط هؤكارةكاني 
 

وي طةاةةةؤانان لةو ةةةرشةمةي   هاو ةةةرطريي وةيرِةتكرشنةةةشةي تةةاخري اي كهي نةةان  هاو ةةةرو   شيةةار
اي شةووشا ئةةو شيارشةيةة زؤر ؤةةمبوو، وةةآلم لةطةةأل        شةوران ئي ستاماندا رِي ذةيةؤ  وةرضةاوي هةيةة، شةويةنني لةة    

ذيةةان   و اةةةياووون  شةيةةان  ةرضةةاوةي تي كةةدةري  رِي نةايييةةةؤان  ئةةةم شينةةة    ؤبمةةةلَدا لةةة  يشوورؤةوتنةةةوة
و تةةبرِة ؤبمةآليةتييةةةؤان و     وة  ئةنتةةةرني ة و  ةةةتةويةت وةةوون  تةؤنةةةلبذيا نوي كةةان  ؤبمةآليةةةتيةان، وة 

ورةوشان وة ذيان  خب ةويسي ئة ي و ريةراميات و وآلوؤرشنةوةي تةمومذةؤان لة ةةر ئيسةدم و واندة ةةؤرشن    
شيةةن و ضاوتر ةةاندن  لةةة وةةب ئةةازاشي و ئةةازاشي رِاشةروةةرِين و ئةةازش نةةةووون  زانايةةان ئيسةةدمي  لةوةةةرطري ؤةةرشن  

بةةةر ئةةةوةد وآلوؤرشنةةةوةي تةةبرِي خرااةةةؤاري و هةةةموو ئةوانةةة  مالةويةةةن شة ةةةآلتدارانةوة، لةوةر مسةةولَةانان
وةري لةهاو ةةرطريي    شرةنةط  ؤبمةةَل   هبؤةاري زؤر خرااة  هي نايةة وةةرشةم طةاةةؤانان تةا وايةان لة   وي ةة زؤر          

 وكةنةوة.
ةؤان  شاوة وب اي كهي نان  هاو ةرطريي، وةلَكوو هةان  طةاة   رشووةشة تنيشان نةؤئيسدم هيض تةمةني ك  

َِ ي َم َع َعْب ِد »لةم فةةرمووشةشا هةاتووة شةفةةرموي ة    ؤة ذن وهي نن، هةروة  َع ْن َعْلَقَم َة )رض ي الل عن ه( قَ اَل: ُكْن ُ  أَْم
ثُ  ُه، فَ َقاَل لَ هُ ُعْثَم اُن: يَ ا أَبَ ا َعْب ِد ال رَّمْحَِن: َأاَل نُ َفواُج َك َجارِيَ ًة َش ابًَّةَ َلَعلََّه ا اللَِّه مبًًِن فَ َلِقَيُه ُعْثَماُن )رضي الل عنه(، فَ َقاَم َمَعهُ ُحَدا

ََ َما َمَضى ِم ْن َزَمانِ َك. قَ اَل: فَ َق اَل َعْب ُد اللَّ ِه: لَ ِ ْن قُ ْل َ  َذاَ  َلَق ْد قَ اَل لَنَ ا َرُس وُل ال ْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه "َص ل ى اللُ َعلَ  لَّ ِه تَُذكاُرَ  بَ ْع
ََّ  َباِب، َم  ِن اْس  َتطَاَن ِم  ْنُكُم وَس  لَّم" ََ  َر ال َُّ لِْلَبَص  ِر َوَأْحَص  ُن لِْلَف  رِْن، َوَم  ْن ََلْ َيْس  َتِطْع فَ َعَلْي  ِه فَ ْلَيتَ   َفوَّنْ  اْلبَ  اَءةَ : )يَ  ا َمْع ، فَِإنَّ  هُ أََب  

شةطةةرِاين،   شا لةة ؤمينةا   "عةوةدولَآل "ل   رِازي وي ة  شةلَة    لةطةة     ؤخواي  "عةليةمة"واتة    1ؤ«بِالصَّْوِم فَِإنَّهُ لَ هُ ِوَج اء  
وت  ئةةةري  طةةاي ةة   "عو ةةان"ي ؤخةةواي لةة   رِازي وي ةةة  اي دةيشةةة، شة ةةتيان ؤةةرش وةةة طفتوطةةب،     "لوقةةةان"
ة ئةو رِؤذطارانةةت وهي ني تةةوة يةاش ؤةة لةة شة ةت       ووبض  ؤضي ك  طةاة وب نةهي نني،  ا وةلَكو "عةودولرِةمحان"

 ´اي ة  فةةرمووين     "َص ل ى اللُ َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" وت   ئةطةر تةب ئةةوة ولَي يةة، اي غةمبةةر     ط "عةودولَآل"ضوونو 

                              
 )َرضَي اللَّهُ َعْنُه(َعْن َعْلَقَمَة  ٨88٤بخار / النكاح / ال   (1)
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هةر ؤة  لة ئي وة تواناي هةية، وا ذن وهي ني ة، ضونكة ذن هي نان وا رتين هبؤارة وب ضةاوااري زي و  ئةي طةاينة 
   .´ناتوان   وا رِؤذوو ودري ة، ضونكة وبي شةوي تة قةلَغانشاوي ن ااري زي، هةر ؤة ي كيش 

 

 ئةمانةي خوارةوةن شرةنط ضوونة ني و ذيان  خي زاندارييةوة   وةؤورت  هبؤارةؤان 
هةلَيئةةشا هةةرزوو شاخةوازي شةهةات،      اي شوو ذنهي نان زؤر  اشةو  اؤار ووو، ئافرةت هةرؤةلة ةرشةمان  

رشةمة زؤر ئا اي  وةوو، وةب ئةةوة وتةوانن رِةو ةي خبيةان وثةاري زن و نةؤةونةة         ئةمةد وي ئةو خةلَكةي ئةو  ة
هةلَةوة، وةآلم ئةمِرؤ ِرواندةؤان  ةوارةت وةة هاو ةةرطريي زؤر  يةاوازي هةيةة لةةوةي شوي نة ، ئةمةةد وةةهبي         

ةؤان و  ةةبري ، ئينجةةا شاوونةريتةةيةوةيةطةةبرِان  اي ةةوةر و تي دةيشةةنت و رِواندةةةؤان وةةب اي كهي نةةان  هاو ةةةرطريي  
ا هاتووة،  دة لة ووازي ويةنة ئايينييةؤة ؤةةم   ي ستاماندا زؤر طبرِانكاري وة ةرشتي دةيشتنةؤان لة ؤبمةلَداي ئ

تي دةيشنت لة في رؤارييةؤان  ئيسدم ؤؤة هةميشة اا ةوان  خي زان و ئةق  و هة ةة و نو ةي وةنةدةؤان وةووة      
لواةةلي ك   ينةتةة ؤة ووة ةر هةاتووة، وو  ة وة  ؤةلواةلي ك  ناييشكراويينيوبية ئةو ؤبمةلَدايةي ئي ستامان شةو

، ؤةة واوةزانني ذنهي نةان و    يةةوة تةا ئي ةةةي هي نايةة طب ةةيةؤ  زؤر تة ةك  خرااةؤاري      ئكراولةؤةلَ  ؤراوو و لةةاي  
 ةةنوورشار  ويسةةتةؤان وي  لةةة ئازاشييةةةؤان شةطري ةةة و حةةةز اي كهي نةةان  ذيةةان  خي زانةةداري لةةة تةمةةةن  زووةوة رِ 

لةوةرامبةةر   ةوةشيارة ئةم  برة وريؤرشنةوةيةد يةؤي كبووة لةو ضةؤانةي ؤةة شوذمنةان  ئيسةدم اي ية     شةؤاتئئ
وآلتةي يةةؤدرتووةؤان  ئةةمريكا وةة    لة  1995طةاةؤانان وة تاوةتةوة، هةروة  لة ؤبندرةي اةؤني لة  الَ  

يدةيانةد هاو ةةرطريي لةة تةمةةن  زوو توونةدو تيذييةة لةة        وةياننةمةية  ؤبندرةؤةي خبي تةواو ؤرش ؤة تي يةدا رِا 
 شذي ئافرةتئئئ  

ي ؤرشووة ؤةة شة ةتةمبؤرشن  خةانوو و وةرِي     ا دة لةو هبؤارة، هبؤاري ئاووورييش هبؤاري ك  تروووة، و
و هةةذاري زؤر زةمحةةت وي ةةئ وي ئدةان لةةوة ؤةة ئةطةةر ئةةو          يتي ضووي هاو ةرطريييةؤان لة ذي ر  ةايةي وي كةار  

و شة ةتكورتة خةوا    هةةذار خواي طةورة لة رِي   ذنهي نانةوة ؤامة ؤةة    ،اشة وةخوا وبة نت ةلَكة ودةرِي نةوةخة

وَأَنكِحُاوا اََيَاامَى مِانْكُمْ وَالصَّاالِحِحَ مِانْ      اي   شةهي ني ةة، هةةروة  شةفةةرموي ة  ]    و اي ويستييةؤان  وب شةؤات وي نيازي

ذن وةدةن وةة ايةاوان  وة   ذن و      واتةة    .31الن ور: [ ؤكُونُوا فَُُرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّاهُ وَاسِا ٌ جَلِايمٌ   جِتَاِِكُمْ وَِِمَاكِكُمْ ِِنْ يَ
 ةوو    ؤانيشةتان وةدةن وةة   لَحةؤانتان و ؤةنيزةؤةا  ةوة وو، هةروةها ذن ودةن وة وةند ئافرةتان  وي وةذن ودةن

ورةد هةميشةة  ةز   و وةخششة  خةبي وةةهرةوةريان شةؤةات، خةواي طةة      ئةطةر هةذاريش وةن، ئةةوة خةوا لةة فة     
 فراواندريو زاناية.  

هةةاتووة،  ةوةهةةروةها طبرِانكةةاري وة ةةر اي دةيانةةدن و تي دةيانةدي رِؤلةةةؤانان لةويةةن واوؤةةان و شايكانة     
نن لة ئايني و وةرنامةةي   ةرعييةوة ا   ودةيةنن، ناتواو ان وة ي وةي طوااو ناتوانن مندالَةؤاني شايكان و واوؤان

 فةةةرمان و نةهييةةةؤان  ئا ةةنايان وكةةةن وةةة   وةخةةوا وةةةهرةوةريان وكةةةن، وة نةةةيانتوانيوة ؤةةة هةةةر لةةة زووة   
شوو تا ةةوةرشي نةةشان  و وي ئدةاي  شايكةان و واوؤانةان و       ني وان طةاةؤانان ؤةوتوونةتة دئيسدمةوة. ئي ستا
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وة  شة ةةتارِ شةهةةارِشري ن و ورشو خةةاد  ةوة ؤةةة وايةةان لي هةةانووةانةةي رانةؤاناي دةيانةةدن  قوتاخبانةةة  ةةةقة و و
 شةؤري نئئ

 وةخاأل هبؤارةؤان ش تنيشان وكةين  شةتوانني ئةو وا ة ورشوكةينةوة وبية وةؤورت  و وةؤورشي
هبؤارةؤةان  وةذي وي ذيةان، واي لةة      وةة طريفان و وةزةمحةت شة تدريووون   وي كاري و شاوةزيين ئا ي 1ؤ
 خي زاندراري نةيةن.هةلَدرتين وةرار ياري ي   انان ؤرشووة ؤة شةرةقةتطةاةؤ
يةةةوة، ئةمةةةد  فة ةةاشو خرااةةةؤاري لةةة ؤبمةةةلَداشا وةةالَ  ؤي شةةاوة وة ةةةر هةةةموو ؤونوقوذونةؤاني       2ؤ

وةب   ةنا وب ؤةنالَة  ةرعييةؤان وةةرن ، وةو   ئةوة اب اةيوةنديية نا ةرعييةؤان وةرنكرشووة ؤة خةلَك  اةنا وواي
 و ؤةناآلنةةةؤةة يةةؤي   لةة     ي بةة   وكةةن،  لةة رِي دةة ئةةو ؤةنالَةةة  ةةرعيانةوة      انئةةوة توانةا  نسةييةؤان  خبية    

 هاو ةرطرييية.
ؤة ةوؤاري ؤضةةؤةوة، هبؤةاري ك      يزؤر شاواؤةاري   شاواؤرشن  مارةي  زؤر و تي ضةووي هاو ةةرطريي و   3ؤ

 ترة.
ة نت وة ئا تي ك  وةرز لة وةرطةرتين  دن و هةولَدان وة طخوي ن  خوي ندن  قوتاخبانة و وةرشةوام  لة ةر 4ؤ

 كةنةوة.ي وشيسان رِي درة لةوةرشةم ؤضان و ؤورِانان ؤة وري لة هاو ةرطري دا،زانستةؤان
  شانان  مةر   زؤر وب هاو ةرطريييةؤان، وب نوونة ؤضةؤة يان ؤورِةؤة ؤة ي كيان شةوي ةة زؤر  ةوان   5ؤ

ةولَةمةنةد وي ةة.. يةاخوش مةالَ      ةوي ة مالَ   ةةروةخبي هةةوي ة،  ةةيارةي هةةو  و ش    ،  ارةزا ون، ؤورِةؤة شي ةو
واوؤ  ؤضةؤة شةيانةوي ة ؤضةؤةيان هةر لة ناوضةؤةي خبيان مبي ني تةوة، لي يةان شوور نةؤةوي تةةوة، يةاخوش مةالَ      

نة وكةةن، ئةةوي ة هةةر وةب     ؤ  ؤضكة ياخوش ؤورِةؤة رِازي نني ؤةهيض ؤاميان هاو ةرطريي لةطةأل ؤة ان  وي داووا
 هاو ةرطرييكرشن. شرةنطخزم ون، هةموو ئةمانة هبؤاري ك  ترن لة 

يان، هي نةدةي تةر وةةم    ئةوةيان نيية وي رِاي  ةةرقالَيةؤان   طةاةؤانان  ةرقالَن وة زؤر  تةوة، تواناي 6ؤ
 وكةن و وةوةر ؤارةؤانيان رِانةطةن. رتؤارةوة ؤاري خبيان قور 

 روة تييان لة رِي   ها ةرطريييةوة  نوورشار وكةن.  نايانةوو  ة7ؤ
  ؤضةؤة  وو ناؤات لةوةر ئةوة ؤات  خبي وةاوؤ  ذني كة  تةري وة ةةر شايكة  هي نةاوة، وبيةة ئةةويش         8ؤ

 هةلَوي سي لةهةموو اياوي   وةرطرتووة ئاماشة نيية  وو وكات، لةوةر ئةوة متةانةي وة اياو نةماوة.
لةةة تةةةآلق و نةةا ي دريي خب ةويسةةي و تةةةواي  لةةة نةةاو مالَةةةؤانان، شيسةةان      وةةوون  رِي ذةيةةةؤ  زؤر 9ؤ

 ؤضةؤانان  تر اندووة.
ةآلم شاوونةريتةةؤان لي ناطةةرِي ن وةةوةي    ، وة ةوة  ؤضةؤة يان ؤورِةؤة ضاويان ؤةوتبتة  ةرؤة ةي ك  تةر  11ؤ

شرؤؤرشنة    يانةةوي ة، يةان  هةريةة  لةةوان ئةةو ؤة ةة هةلَبةذي رن ؤةة خبيةان شة        خبيان شةيانةوي ة اي ة  ودةةنئئ  
 ؤةن.ئةو ؤضانةي طبرِيوة ؤة قةت  وو نة ؤورِةؤانان لةطةأل ؤضةؤانان ئةمةد شيسان هةلَوي سي
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  تي كةلَ  و  كاندن   ةرم لة ني وان ؤورِو ؤضةؤانان لة زانكةبو قوتاخبانةةو  ةوي نة تي كةلَييةؤانةةوة،     11ؤ
قةناعةةت نةؤةةن    ن واي ؤرشووة لة ؤورِان و ؤضانان ؤةن شةوينبر ؤض   وان يان ؤورِي  واؤة رِؤذانة ضةندن  

  ؤة شاي  و واوؤةؤانيان وبيان شة تنيشان شةؤةن. و نةي ؤة شي نئاماشةي هاو ةرطريي ونب لةطةأل ئةوا تا
 خة خرااةي ؤة شةورةي لة ؤبمةلَدا شاوة.ؤ  تر ان لة ئاييندة، لة ذي ر  ايةي ئةو واروش12ؤ
ي دةيشةةةتنة  ةةةةرعييةؤان وةةةب ارِؤ ةةةةي هاو ةةةةرطريي شروو ةةةة و  ةةةوؤناي  و      لةشة ةةةتدان  ت13ؤ
ؤةة رِزق و  وةةوة  ووون لةة شيةن و ؤةةم  ئيةةان و متةانةنةةووون وةة خةوا        ةويسي رِا تةقينة، هةروةها شوورخب 

 خوا شان. رِؤزييةؤان طشي لةوةرشة ي
ئةاوووري،  دةة لةةوة طري ةدان       ؤبضكرشن  طةاةؤانان وب هةندةران، لةوةةر هةةر هبيةةؤ  ئةةمين و     14ؤ
ووا  زؤر ئا ةانرتة لةة   لةطةأل ئةوة ؤة ئةةم ارِؤ ةةية لةةوآلتان  ئةةور    ووا ، ةرطريي لةطةأل ئةفرةتان  ئةورهاو 

 لة ارؤ ةي هاو ةرطريي نةؤةنةوة. ةاةؤانان وريمان، ئةمةد شيسان واي ؤرشووة ؤة طوآلتان  خب
. وة  لةة اي شةةوة   داان و ؤورِانةان لةزةمةةن  فيتنةةو ويشةةرمي      نةووون  متةانةي تةواو لة ني وان ؤض15ؤ

 ئاماذةمان اي دا.
برِيين شاوونةةرية و اي وةرةؤةان      رِؤل  زؤريان هةية لةة طة  العومل ة  شةزطا رِاطةياندنةؤان و  يهاندريي ؤ16ؤ

 ني و ؤبمةلَدا.
هةريةة  لةة ؤةض و ؤورِةؤةان     ة ؤةة  بةوون  تةر  لة ةةر ئةةو    وي ئومي دي لة ئاييندة، وة زالَ   وي هيواي  و17ؤ

 قةت  وةرار ياري ي وي ن.ةنةتوانن شةر
 اشة نيية تي كة   وي ة لةطةأل مالَة خة وويئ  ؤضة مالَ  خبي شةوي ة، ئام18ؤ
بةةرزيان لةة خوي ندنةة    زانكبؤةان وةن، يةاخوش وةلَدةة نامةي      ؤضانان ؤة اني كيان شةوي ة ؤة شةرضووي 19ؤ

 ش ؤورِةؤانان ئةو ؤضانةيان شةوي ة ؤة وةتةمةن زؤر لةخبيان وضووؤرت ون.واآلؤان هةوي ةئ لةو ةري
وة ةةةر وبضةةووي ؤورِةؤةةان، وةةب ئةةةوة   وةرشان  ؤة ةةوؤار و فةةةرزؤرشن  وبضةةوون  خبيةةان تي ت  شة ةة21ؤ

خةبم   نةؤات، اي   شةلَي ن شةوي ة ورازا يان خوارزاؤةةي  هةلَوي ستيان ا   ودبرِن تا هاو ةرطريي لةطةأل فوونكة دا
اي ة  وهي ةنن.    يهاو ةةرطري  شرةنةط ئةمةد وا لة ؤورِةؤان شةؤةات ؤةة    يان خبم ذني كة وة شلَ  خبم وب وهي نمئئ

 وراؤانةوةئلةويةن واوؤان و شايكان و ياخوش هةمان شاخوزاي لة ؤضةؤان شةؤري ة 
ؤزينةةةةوةو   نةةةةووون  شةزطةةةا ؤبمةآليةتييةةةة فةرمييةةةةؤان وةةةب هب ةةةيارؤرشنةوةي رِؤلَةةةةؤانان و ش   21ؤ

 .ةوةهاو ةرطريييةؤان ةؤان لةوةرشةم ارِؤ ةاةرضوشان  شة تنيشانكرشن  طرفي طةاةؤان و 
هةندو هبؤاري تري زانةيش هةةن ؤةة شيسةان اةرضةيان خب ةتة وةةرشةم ئةةو          دلةوةرامبةر هةموو ئةوانة

 ؤارةوة.
ئةةو ؤةارة    وبيةة  آلم نارِازييةة ي اي ة  وهي ني ةة، وةة   نية طةنج هةية وبي هةلَكةوتووة ؤة زوو هاو ةرطرييشةو

 ةوةية ةؤاتةوة، هبؤارةؤة   ئةمانةي خواررةت ش
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 ة   ب  تواناي  يةةاي و  ةةر ي ي  نييةة، هة ةة شةؤةات ؤةة زةوقة  مةرشووة، ناتواني ةة وةةهبي نةخ          1ؤ
 خبيةوة زولَةيش لة ذنةؤةي وكات.

 هاو ان  ئةو وي ةئئ ناطات وة ئافرةتي   ؤة لة رِووي فيكرييةوة  2ؤ
ةؤان ؤةرشووة ؤةة وزاني ةة اي ويسةي وةة هاو ةةرطريي       اة ووون  اةيوةنديية نا ةرعييةؤان، واي لةطة  3ؤ
لةوةةةر ئةةوة ئةةةوةي ئةةو شةيةةةوي ة لةة رِي ةة  حةرِامةةوة شة ةةي شةؤةةوي ة. وةةةو   ئةةوةي وةرار ةةياري ي        نييةة، 

 زؤري شةؤةوي تة  ةر. ؤة يش هةلَبدري ة، وةآلم وة تةئكيد لة رِي   هاو ةرطريييةوة ئةر  و وا بات 
شار نةةؤري ة، اي ة  خب ةة زوو زوو هةاورِي   نةوي        ةندييةؤان  لةطةأل ئةافرةت  ةنوور    حةز شةؤات اةيو4ؤ

هةةوي ة، ئةمةةد واي ؤةرشووة ؤةة ضةي ذ زيةاتر لةةو ؤةارةي وةرودري ةة، لةةوة ؤةة تةا مةاوة لةةشيار ئافرةتي كةةةوة               
 امان ودات .شاونيشي ة و تةنها ضي ذ لةو وةرودري ة ؤخوا اةن

 
 ثَيكهَيناني هاوسةرطريي درةنطدةرةجنامةكاني 

 

هةروة  لة اي شةوة ئاماذةمان اي دا، لي ر ةوة وةة ؤةورت  ئامةاذة وةة شةراةام  رِةتكرشنةةوةي اِرؤ ةةي        
 هاو ةرطريي لةويةن ؤورِان و ؤضانان لة ضةند خالَي كدا ضرِ شةؤةينةوة.

ؤاري و اةيوةندييةة نا ةةرعييةؤان و وشانةة رِةو ةتييةؤان لةة        ئةم ؤارة وا شةؤات ؤة خرااةةو خرااةة  1ؤ
 .تر اةرة وسي ني ةؤبمةلَداشا زؤر

شلَتةند  وةةهبؤار نةةووون  مةاأل و هاووة ة  ذيةان و طو ةاري ؤبمةةَلدا،         و   وآلوووونةوةي شلَةرِاوؤي ي 2ؤ
ي  ةةهةوةتةؤانيان اةةنا وةب    رشنةةوة ئةمةد وا شةؤات ؤة طةاةؤانان وري لة خرااةؤاري وكةنةةوة، وة وةب ؤثك  

 وةرنئئ ؤانارة نا ةرعييةؤ
ةي ؤةة هاو ةةرطرييان اي ة     ن وةب ذن هي نةان وةة رِي ذةيةةؤ  زؤر لةوانة     ئيشتياؤرش  ؤةمبوونةوةي ووازي 3ؤ
 وة.نةهي نا
   توورِةووون لة ؤبمةلَدا و خراا  خبطوااندي ؤبمةآليةت .4ؤ
  و وةاو  ؤةة هبؤةارووون    ااأل شاية  رطريووون، وة تبمةختستنة  مةيلكرشن وةوي تةنهاي  و شاورِان و ؤةنا5ؤ

لةوة ؤة ئةو ؤة ة نةتواني ة ذن وهي ني ة، هةر ئةمةد واي لةةو ؤةورِة ؤةرشووة ؤةة خةراث مامةلَةة لةطةةأل شاية  و         
 وكاتئئ داواوؤي

و زيةاشي    ةوو شةؤةةن    شرةنطبوون لةويةن ئافرةتة وةتةمةنةؤانةوة، ؤئةوانةي ؤة   ؤةم  هةلَ  مندال6َؤ
 وة رِوووةرِووووونةوةي ئافرةت  شووطيان وة طو اري خوي نئئ  ي واو أل و لةشايكبون  مندالَ لةوارورشن  مندا

 ةةووي ؤةةرشووة لةةةرِووي ئةةةق  و   شرةنةةط  رِةندةةة ئةةةو مندالَةةةي لةةةو ئافرةتةةة لةةة شايةة  شةوي ةةة ؤةةة   7ؤ
 ئشةرضي ة ة تةييةوة نوقسان 
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ةراق، وةتايبةت ئةو ؤاتانةي ؤة اةنا وةب ؤةارة نا ةةرعييةؤان شةوةات       هةميشة هة تكرشن وة شاخ و م8ؤ
 نسةييةؤان و  وب ئةوة طرِي  ةهوةت  خبي مبرؤي ن ، وة  ئةاامدان  ؤاري شة تثةرِ و زؤر  ةيرؤرشن  اي دةة  

 ؤةنالَة ئا انيية خرااةؤان.. هتد.
ضةيرت متةانةة    ةشةؤةات ؤة   نةةووون  رةريبةةت   نسة ، ئةمةةد وا       هة ةتكرشن  ئةافرةت وةة نةةقة و    9ؤ

 وةخبي نةؤات.
 اياوي تيا زؤرة ئيستيرارو  ي دريي تيا ؤةمة.ؤبمةلَدايةي ؤة قةيرةذن و قةيرة  ئةو 11ؤ
 وازي و زيناوة.ة  ينسييةؤان وةهبؤاري ؤاري ني ر  وآلووووونةوةي نةخب يي11ؤ
 ري ذي و رِفاندن.ر حالَةت  خبؤوذي و تاوان و شة تدر  زؤ12ؤ
كرشن لةطةأل ؤة ةي   ؤةة طواةاو نةةوووة     وقدان، لة شةرةاام  هاو ةرطرييونةوةي رِي ذةي تة  وآلووو13ؤ

 هاو ةرطرييان اي   هي ناوة. شرةنطرِوو شةشات ؤة  لةطةأل ئةوؤة ة، ئةمةد زؤر ار لةوؤة انةشا
، ؤةةة طريي وة  هاو ةةرطريييةؤان  ميسةةيار و ميسةفار و فري نةد   ةر ة   وآلووونةةوةي ضةةندين  ةةبر هاو  14ؤ

 .ةوةئةمانة هيضيان خب ةويسي و  وؤناي  ناهي ننة  ةر شلَةؤان
لةيةةة  نةطةيشةةنت و لةيةةة  هةلَزةقينةةةوة لةةة ني ةةوان واوؤةةان و رِؤلَةؤانةةةوة، ضةةونكة       وآلوووونةةةوةي15ؤ

 واوؤةؤةةة لةتةمةةةني ك  زؤر تةةاخريةوة منةةدالَ  وةةووة، وةةةهبي تةةاخري اي كهي نةةان  هاو ةةةرطريييةوة، وبيةةة لي ةةرةشا 
ييةؤ  زؤر  ةرهةلَئدات لةني وان واوؤي   ؤة ه  زةمةني ك  ترة، وة منالَي   ؤة ه  زةمةةن  ئي سةتاية، وبيةة    از ياو

 ةنة ية .و قةت نةط رت نةو وب يةؤ  بزيان  بري وريؤرشنةوةيان وا ئةؤات ؤة
 اي كةوةنان  هاوة ةرطرييية. شرةنطئةمانة هةموو شةرةاام  
 ي زؤرخةواز ي ستا رِي كخراوو ؤبمثانيةاي خي ر ري وضي تةوة ؤة وة فةزلَ  خواي طةورة ئوةآلم ناوي ة ئةمة ان و

 وةب  ةوؤكرشن و ئا ةانكرشن  وةاري  ةر ةان  ؤةوِر و ؤضةةؤان       هةن ؤةة رِةواج وةة ؤةاري هاو ةةرطريي شةشةن،     
ااشا ةة   ك  تةندروو ةي زؤر وا ةة ؤةة لة ةةري    ئةويش وة رِي كخستين هاو ةرطريي وةؤبمةأل، ئةمةد هةنداوي 

ؤبمةآليةةت  و رِؤحة     هاووةرار ةياري ؤالتعةاون   وةرشةطرنةوة. لةم  برة رِي ورِة انةشا مرؤك هة ة وةة نرخة    
ئيسدم  شةؤات، وةآلم شةلَةي م  وي ةرِاي ئةةوة ئةةم ئةرؤةة هةنةدة وضةوو  نييةة ؤةة تةةنها ؤبمةةلَي   يةان               ورايةتي

 اشةكيان ؤةة لةخةةم  ئةةوةشاون و     ةلَكوو زؤر ويةن  تةر لة ةةريان  ، وةرِاودةنئةرؤة مةزنة  وةورِي كخراوي   وتوانن 
 ةرؤة مةزنةشا هةوي ة، لةوانة ئلةم 

وتةةوانن  وةةب ئةةوة ئا ةةان  نة ؤةار وةةب رِؤلَةةؤانيان ئا ةةان وكةة     خي ةزان ؤةةة ئةةرؤ   ةةةرةؤ  ئةوةيةة ؤةة   1ؤ
ةي  ةاؤار لةطةةأل ئةةو ؤة ة     اي   وهي نن، هةروةها شاواي مارةي  زؤر نةؤةن وب ؤضةؤانيان و  اشةو طرييهاو ةر

 يان مامةلَة وكةن و زؤر  ةرت و مةر يان نةوي ة وة ةرياندا.ؤة شي ة وب شاخوازي ؤضةؤان
خةةلَ  و   وب وا ةؤانوةرار ياري لة ئة تب ودرن، وب ئةوة هةل  ؤار و ؤةم   دارةؤان  ويةنة اةيوةندي2ؤ

وةري  اةارة وةة رِي ةذة وةب ئةوانةةي ؤةة نيةازي         شة تنيشان وكةةن.  دةة لةةوة هانيةان وةدةن و        ةماوةري خبيان
و خةةآلت شيةار وكري ةة وةب ئةوانةةي ؤةة        وةدرو ضةةند ذنةة    هةان   دةة لةةوة    تةةرخان وكةةن  هاو ةرطرييان هةية 
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ؤانان ورِي ة  اةارة وة    ئافرةتي ك  قةيرة ياخوش وي وةذني   مارة شةؤةنةوة، وة ئةوانةي ؤة ذنيان نيية لةة طةاةة  
وةب ئةوانةةي ؤةة منةدالَيان      خةةآلت رن  يك دةة لةة شيةار    وةب اي كهي نةان  ئةةو هاو ةةرطرييية.    خةوت شاوني وكري ةة  

 شةوي ة...هتد.
 نةنة ئة تب ؤة هان  خةلَكةؤةة وةدة    ئيةام و واندخوازةؤان و رِي كخراوة ئيسدمييةؤان ئةرؤ  ئةوة خب3ؤ

 ةةةلَتةي  طةاةةؤانان وةةدةن،   وةب هاو ةةرطريي و وةةا  لةة وا ةةييةؤان  وكةةن و ئامةةاذة وةة خرااةةةي وي ةذن  و      
وكةةن، هةةروة  وةا  لةة ضارةنوو ة        شادةري زؤرييةؤةي لة ةر ؤبمةلَدايهةروةها وا  لة ؤةم  مارةي  و ؤار

رِي دةوة زيناو خرااةؤاري واأل شةهي نة    ن لةوبناهي نن لة ؤورِان و ؤضان وكةن ؤة ضئةوانةي ؤة هاو ةرطريي اي   
ي هاو ةرطريي و اةيوةندييةة  ةةرعييةؤان  ني ةوان ؤضةان و ؤةورِان      اماذة وة اريؤزةلَداوة. هةروةها ئوة ةر ؤبم

 وكةن.
خبي و ضةةةاوشي ري خبةنةةةة  ةةةةر ؤةنالَةةةة نةةةاو نةةةة وةرار ةةةة حكوومييةةةةؤان  رِاطةيانةةةدن شةوي ةةةةية  و4ؤ

هي نةدو  يةنني ؤةة لة  دةة اةشرِةو ةتييةؤانةوة. وبيةة شةو   خبةنة ةةر اي   قةشةريةة  ةوة، وةئا انييةؤان  تةلةفزيبن
طبؤةان و ضةاتةؤان شروو ةة    وي تايبةةت وةة طفت  روآلتان  عةرِةو  قةشةريةؤراوة ؤة لة اي دةةؤان  ئةنتةةرني ة ذوو  

يةت  و وآلوووونةوةي خرااة لة ني وان ؤضةان و  آلتي كدان  واري ؤبمة وبدةري زؤري هةية يوكري ة. ضونكة ئةمة ؤار
 .داؤورِانان
قةرز اي   وهي نن وب اي دان  قةرزي حة ةنة، وةب      اي دان موشةزطايةؤخوازةؤان وتوانن ؤة ضةند شا  خي ر5ؤ

 ئةوانةي ؤة هاو ةرطريي اي   شةهي نن.
يان هةية، وب ئةوة رِي نةاييةةؤان وةرودةرن   يؤرشنةوةي خول   ةرع  وب ئةوانةي ؤة نيازي هاو ةرطري  6ؤ

 .ؤانوب اي كهي نان  هاو ةرطرييية
او ةرطريي  ةرع ، هةموو ئةو طةاانةي ؤةة وةة نيةازي ذنهي نةانن لةة        ؤرشنةوةي شةزطاية  وةناوي ه7ؤ

وة وتوانن يارمةتيان ودرو و ؤةاري هاو ةةرطرييان وةب    وب ئةؤورِان و ؤضان، ناوي خبيان لةم شةزطاية تبمار وكةن 
وةب ئةةوة    ةتةمةنةة وي ذنةةؤان تبمةار وكةةن،    ايةاوة و  و ؤانا ان وكري ة،  دة لةوة ناوي قةيرةذنةؤان و وي وةذنةئ

 ئةاييين  ةوي ةة ؤة ةان  ئةةهل  عةيلم و  ةارةزا وةة      شيةارة ئةمةةد ش  شا، هيض ؤة ي   وي بةد نةوي ة لةم ارؤ ةةية 
 .وباتشي حوؤوومةت ئةم ؤارة وةرِي وة ئيسدم وة اةاالَث

ارؤذةؤةةان خبةنةةة ؤةةار وةةب شة ةةتدرتن وة ةةةر وي ئيشةة  لةةة ني ةةوان    ،  ايةةاوان  ؤةةار و شةولَةمةنةةدةؤان8ؤ
 .داانطةاةؤان
 لةة تةمةةن  زووشا،    قوتاخبانةو ؤبمةلَدةؤان ئةرؤ  ئةوة ودرنةة ئة ةتب ؤةة رِؤ ةةنبريي هاو ةةرطريي      9ؤ

 رِةو ة و ئاؤارة ئيسدمييةؤان لة ني وان توي ذةؤاندا وآل وكةنةوة. زيندوووكةنةوة و
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  ؤةنالَةة خرااةةؤان    ي لة   ي در ؤوةشيل ، وب ئةوة نةوة ودةنةؤبمةآليةتييةؤان طرنط وةو وي شةزطا  11ؤ
    1ؤ.وة  ي تري وة ووشةوة...هتد نوكةطةاةؤانان  ةرقاأل وة ، شاوني نني ة تةلةفزيبن و ئةنتةر

لةةم  تةوانيبي تم  بوون لةهةمبةر هاو ةةرطريييةوة، هيةوشارام   ؤ  زؤرؤورتكران ضةند ئاماذةيةئةمانةي ؤةوا 
ا هةقةان ا  نيشان ودات و  وي ين وكةوين و ناهةةقةان اة    شاواؤرام ؤة خووا ةشا هةقم اي كاوي ة، وبية لةخواد 

 كةوين. ئامني.وونا ي ين و لي   شوور 
 

 واستغفر  واتوب اليك ان  واشهد ان ال اله االسبحانك اللهم وَبمد  
 

                                                                                                         
 اي دةؤان :  ةرضاوة

 ( موقع اْلسالم سؤال وجواب1)
 د (  موقع الصي1)
 ( موقع الَبكة اْلسالمية3)
 ( اباثة اللهفان يف مصايد الَيطان )ابن قيم اجلوزية(٨)
 ( تفة املولوو )ابن قيم اجلوزية(7)

                              
 : سحر املصري عفوف الَباب عن الفوان  (1)


