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 بني يدي الكتاب

وأن حمؿهدا  ،فهف إٓ اهللوأصفد أن ٓ ا ،احلؿد هلل رب افعادغ

 ا٭ْبٝإإ ٤ ٖإإسٟ َإإٔ ايإإعٚاد فإإ ٕ ،ظبههده ورشههقفف أعهها  عههد
ـْ َؿْبؾَِؽ َوَجَعْؾـَها وتع ٢: ق ٍ ٚا٪طغ١ً، َوَفَؼْد َأْرَشْؾـَا ُرُشًًل ِع

هةً  يَّ ْؿ َأْزَواًجا َوُذرِّ ُج ♂:◘ ، ٚقإ ٍ ايإٓ   ز38ش ايطعإس : يََلُ َوَأَتهَزوَّ

ـْ ُشـَّ  ـْ َرِؽَب َظ    . (1)▬تِل َؾَؾْقَس ِعـِّلافـَِّساَء، َؾَؿ
َؾاْكؽُِحقا َعا َضاَب ق ٍ:وهلل تع ٢ ايصٟ  اغتح ب١ ايعٚادٚ

َّٓ َتْعِدُفقا َؾَقاِحَدًة  ـَ افـَِّساِء َعْثـَك َوُثًَلَث َوُرَ اَع َؾنِْن ِخْػُتْؿ َأ َفُؽْؿ ِع

 ◘ ايإإٓ ٚأنإإس شيإإو  ،ز3ش ايٓػإإ ٤:ي َأْو َعهها َعَؾَؽههْت َأْيَكُكُؽههؿْ 
ُف  َيا♂فكإ ٍ:  ْج، َؾنِكَّ ـِ اْشَتَطاَع ِعـُْؽُؿ اْفَباَءَة َؾْؾَقَتَزوَّ َباِب، َع َعْعَؼَ افشَّ

هْقِم،  ـْ ََلْ َيْسهَتطِْع َؾَعَؾْقهِف  ِافصَّ ـُ فِْؾَػْرِج، َوَع ، َوَأْحَص َأَؽضُّ فِْؾَبَكِ

ُف َفُف ِوَجاءٌ  ٔ   يعٚادف، (2)▬ َؾنِكَّ ِ  َإ ِ  أعظإ  عًإ٢  تعإ ٢  اهلل ْعإ
                                                 

 . 14616َٚػًِ  5663أخطج٘ ايبد ضٟ  (قرٝس) (1)
 . ٚايًفظ ي٘ 1466َٚػًِ  5665أخطج٘ ايبد ضٟ  (قرٝس) (2)
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ـْ آَياتِِف َأْن :وتع ٢ ق ٍ ،ايػع ز٠ٚ يعف١ا ٌطٜل فٗٛ ايعب ز; َوِع

ًة  ـْ َأكُػِسُؽْؿ َأْزَواًجا فَِتْسُؽـُقا إَِفْقَفا َوَجَعَؾ َ ْقـَُؽْؿ َعهَقدَّ َخَؾَؼ َفُؽْؿ ِع

ُرونَ  ًة إِنَّ دِم َذفَِؽ َٔياٍت فَِؼْقٍم َيَتَػؽَّ   .ز21:ايطّٚشي َوَرْْحَ
ٍ  ايعٚج١ تٛاج٘ اييت ا٪ؿ نٌ ٬ انثرلٶ تأًَت يكسٚ  خإ٬
إ٢ عإإسّ اتبإإ     ٜطجإإ  أنثطٖإإ  فٛجإإسأ إٔ ذٝ تُٗإإ  َػإإرل٠

 ايإص ٬ ايعٚاد ٚأٝإ ٠ ايعٚجٝإ١،    ايكرٝس ا٪ٓٗخ اٱغ٬َٞ
 ،أٚيٝإإ ٤ ا٭َإإٛض ٱضؾإإ ز ٖإإصا ايهتٝإإ إعإإساز  ٬ ؾإإطعت

َكَٛإ أ   :ع٢ً، ٚنصا ذسٜثٞ ايعٚاد  ا٪كب١ً ع٢ً ايعٚادٚ
 ايإيت  ٠ ايعٚجٝإ١ ايػإع ز  َٚفإ تٝس ايعٚاد اٱغ٬َٞ ايػعٝس، 

٫ٚ  ،ٚب هلل ايتٛفٝل ٚا٫غتكطاض ٚأ  ٚأٓ ٕ ايسف٤ًَ٪ٖ  
يًؿإٝذ أ٨إس   تكإسّ ُإ يل ايؿإهط    ٬ ٖإصا ا٪كإ ّ ب ي  ٜفٛتين 
٫ٜفإٛتين إٔ  نُإ   ع٢ً َطاجعتإ٘ ايًوٜٛإ١ يًهتإ  ،     ا٪كطٟ

 ،أتكسّ ُ يل ايؿهط يهٌ َٔ غ ِٖ ٬ إعساز ٖصا ايهتإ   
 .  ٚجعاِٖ اهلل خرلٶا

 ظػق ر ف: أْحد ظبد ادتعالافراجل   

  م5102يناير  01حتريًرا يف                                             

* * * 
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  :فضيلة الصيذمكدمة 

 الدمياطي حّصةبً مطعد آل أبو داود حييى  

  سؿ اهلل افرْحـ افرحقؿ

أُس هلل ض  ايع ٪١ ٚايع قب١ يًُتك١ ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ 
 ٕ ع٢ً ا٪بعٛث ض١٨ يًدًل أ٧ع١; أَ  بعس:ا٭٤ ٕ ا٭ن٬ُ

فكس اًٌعت ع٢ً نت   أخٝٓإ  ٬ اهلل ايؿإٝذ أ٨إس عبإس     
ا٪تع ٍ ذفظ٘ اهلل تع ٢ فٛجست٘ ذ٣ٛ زضضٶا مث١ٓٝ غ ي١ٝ تتعًل 
بأذه ّ ٚآزا  ايٓه ح ْٚك ٥س ْ فع١ يًعٚج١ فأغإأٍ اهلل إٔ  
 ٜٓف  ب٘ اٱغ٬ّ ٚا٪ػ١ًُ، ٚإٔ ٜٛفكإ٘ يًُٛاقإ١ً ٬ ًٌإ    

إْإ٘   –ايعًِ ّٚكًٝ٘، ٚإٔ ٜعٝصٙ َٔ ايف٠ ايظ ٖط٠ ٚإفٝإ١  
ع٢ً نإٌ ؾإ٤ٞ قإسٜط، ٚب ٱج بإ١ جإسٜط، ٚآخإط        -غبر ْ٘

 زعٛاْ  إٔ أُس هلل ض  ايع ٪١.
 يأبو داود حيوى حزة الدمواطوكتب  

 م 5102يناير  02حتريًرا يف 

 هـ0241ربوع األول  52ادوافق  

* * * 
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 الصواج ىعنة عظينة

ِ  َإإٔ ايإإعٚاد ،١٭ذبإإا أٜٗإ    عًإإ٢ تعإإ ٢ اهلل ْعإإِ أعظإ
 ذٝ ٠ إٔ ؾو ٫ٚ ،ايػع ز٠ ٚغبٌٝ يعف١،ا ٌطٜل فٗٛ ايعب ز;
 ا٪إطأ٠  ذٝإ ٠ نصيو ٚ ٚٚذؿ٘، ٚؾك ٤ ْهس اَطأ٠ بسٕٚ ايطجٌ

ٍ  ٚنإٝ  ،  ٚٚذؿ١ ٚؾك ٤ ْهس ضجٌ ب٬ ـْ و:تعإ ٢  قإ  َوِعه

ـْ َأكُػِسهُؽْؿ َأْزَواًجها فِّتَ  ْسهُؽـُقا إَِفْقَفها َوَجَعهَؾ آَياتِِف َأْن َخَؾَؼ َفُؽؿ عِّ

هُرونَ  َيهاٍت فَِّؼهْقٍم َيَتَػؽَّ َٔ ًة إِنَّ دِم َذفَِؽ  ًة َوَرْْحَ َقدَّ ّ ش يَ ْقـَُؽؿ عَّ : ايإطٚ

ٔ  َػعٛز ٚابٔ عب ؽ ابٔ عٔ نثرل ابٔ شنطٚ ،ز21  ْإ ؽ  ٚعإ
 آزّ ٚأغهٔ ا١ٓٓ َٔ إبًٝؼ أخطد تع ٢ إٔ اهلل: ايكر ب١ َٔ

٘  ٜػهٔ ظٚد ي٘ يٝؼ ٚٳذٹؿٶ ; فٝٗ  ٦ؿٞ فه ٕ ا١ٓٓ ّ  إيٝإ  فٓإ 
 نًع٘ َٔ اهلل خًكٗ  ق عس٠، اَطأ٠ ضأغ٘ ٚعٓس ف غتٝكظ ١َْٛ
ٍ  اَإطأ٠، : ق يإت  أْت؟ َٔ: فػأشل  : ق يإت  خًكإت؟  ٚمل: قإ 
ٞٻ، يتػهٔ ٔ  بًغ َ  ٜٓظطٕٚ ا٪٥٬ه١ ي٘ ق يت إي ٘  َإ  َإ  : عًُإ
ٍ  آزّ؟، ٜإ   ازلٗ   ذإٛا٤؟،  زلٝإت  ٚمل: قإ يٛا  ذإٛا٤، : قإ 
ٔ  ايكإرٝس  ٬ ثبت ذٞ، ٚقس ٤ٞؾ َٔ خًكت ٭ْٗ :ق ٍ  َإ

َواْشَتْقُصهقا  ِافـَِّسهاِء، َؾهنِنَّ ♂:◘ ايإٓ   عٔ ٖطٜط٠ أبٞ ذسٜث

هَؾِع َأْظهًَلُه، إِْن  ٍء دِم افضِّ هَؾٍع، َوإِنَّ َأْظهَقَج َءْ ِِ ـْ  ادَْْرَأَة ُخؾَِؼْت ِعه
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َتُف ََلْ َيَزْل َأْظَقَج، اْشَتقْ  ـْ َتُف، َوإِْن َتَر ََسْ ـَ ُصقا  ِافـَِّسهاِء َذَهْبَت ُتِؼقُؿُف 

ا قإ ٍ   ايعٚاد ٖٛ ايڀطٜل ايؿطعٞ يًته ثط، ٌٳعٹٚجٴ ، (3)▬َخْرً
ْػٍس َواِحَدٍة وتع ٢: ـ كَّ ُؽُؿ افَِّذي َخَؾَؼُؽؿ عِّ ُؼقْا َر َّ ا افـَّاُس اتَّ َ َيا َأُّيُّ

ثًِرا ـَ  ًٓ ، ز1ش ايٓػإ ٤: يَوكَِسهاءً  َوَخَؾَؼ ِعـَْفا َزْوَجَفا َوَ ثَّ ِعـُْفَك ِرَجا
ٌ  إٔ عًُ٘، ٚغع١ اهلل، ذه١ُ َٔٚ ٌ  ٬ جعإ ٔ  ٚاذإس  نإ  َإ

 ;اٯخإط  زٕٚ بٗإ   ٞإتل  خكإ ٥ل  ٚا٭ْثإ٢  ايصنط آٓػ١
 ْع١ُ ايعٚادٚ ا٭يف١، ٚتتِ ايػع ز٠ فتهتٌُ اي٥ٛ ّ، يٝركٌ
ٔٻ عظ١ُٝ ٌ  شلِ أذً٘ف ٚإْ ثِٗ شنٛضِٖ عب زٙ ع٢ً بٗ  اهلل َٳ  بإ
َضهاَب َفُؽهْؿ َؾاْكؽُِحقا َعا و:تع ٢ فك ٍ ،فٝ٘ ٚضغبِٗ ب٘ أَطِٖ

َّٓ َتْعِدُفقا َؾَقاِحَدًة َأْو َعا  ـَ افـَِّساِء َعْثـَك َوُثًَلَث َوُرَ اَع َؾنِْن ِخْػُتْؿ َأ ِع

َيها ♂فكإ ٍ:  شيإو ◘  ايٓ ، ٚأنس ز3ش ايٓػإ ٤:  يَعَؾَؽْت َأْيَكُكُؽؿْ 

ه ْج، َؾنِكَّ ـِ اْشَتَطاَع ِعـُْؽُؿ اْفَبهاَءَة َؾْؾَقَتهَزوَّ َباِب، َع ُف َأَؽهضُّ َعْعَؼَ افشَّ

ـُ  ، َوَأْحَص ف يعٚاد ٚاج  ٬ ذل َٔ  يصا،  (4)▬فِْؾَػْرِج  فِْؾَبَكِ
 .اغتڀ   َ٪ْت٘ ٚخ ف ايعٓت ٚايهطض ع٢ً زٜٓ٘ َٔ ايععٚب١

 إٔ ٫ أضٜس  ايفتٝ أنٌ ايعح  َٔ قٍٛ بعى  ٚايعح 
                                                 

 .  1468أخطج٘ َػًِ  (قرٝس) (3)
 ٚايًفظ ي٘ . 1466َٚػًِ  5665أخطج٘ ايبد ضٟ  (قرٝس) (4)
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ٔ إ٫ بعإس إٔ أْٗإٞ زضاغإت٢،     أتعٚد ايإعٚاد   ٜإذلى  ٚبعهإٗ
ثِ بعس   أٚيڄأعٝـ ذٝ تٞ  ٜكٍٛ ٚبعهٗٔب يعٌُ،  ٫ْٔؿو شل
ِپ، ٚنإإأْٗ !! أتإإعٚدشيإإو  ٖٳإإ إٔ  ٔمل ٜعًُإإ ٔٚنإإإٔ ايإإعٚاد 

ٚإ٢ ٖإ٪٤٫ أغإٛم ٖإصٙ    !! جإٌ ٚعإ٬  ايعٚاد ْع١ُ َٔ اهلل 
ٌبٝبإ١ تكإطر،   ٖٚٞ قكإ١  ؿطتٗ  ١ًٖ ايُٝ ١َ، ايكك١ اييت ْ

 يڀ  ٬ ْظط نإثرل  ف!!! ٌفًڄ تكٍٛ: خصٚا ؾٗ زاتٞ ٚأعڀْٛٞ 
ٗ زات٘ أفهٌ ايؿٗ زاأ، إقإطأٚا  َٔ ايٓ ؽ أع٢ً ايعًّٛ، ٚؾ

 ٜػتفعْٞ ٚقت ّٜٛ نٌ قب ح َٔ ايػ بع١ :َ  تكٛي٘ ٖصٙ ا٪طأ٠
 قإٛ   َتٛج١ٗ ايػ ٥ل خًف أضن  ؟ ٪ شا أزَعٞ ٜٚػتُڀط
 إ٢ ٜٓظطٕٚ ايٓػ ٤ َثٛاٟ، أقٌ ،(ظْعاْيت َسفين بٌ) عٝ زتٞ
ٛ  ف ضغإ١ٝ،  ذطٜإط  بطز٠ ٚنأْ٘ ا٭بٝى َعڀفٞ ٟ  ٬ ٖٚإ  ْظإط
 ذبٌ ٚنأْٗ  زل عيت، أتكًس عٝ زتٞ، ٌأزخ يٞ، ذساز يب ؽ
ٍ  ٜػتعس ايث يث ايعكس اٯٕ عٓكٞ، ذٍٛ ًٜتف َؿٓك١  ٱنُإ 
 ٜٓت بين ٚايتؿ ٩ّ ،-أٟ: تهٌُ ا٭ضبع١ – عٓكٞ ذٍٛ ايتف ف٘
ٌ  َع ٌفٞ ٚنٌ ؾٗ زتٞ خصٚا ،ا٪ػتكبٌ ع٢ً ٞ  ٚنإ  َطاجعإ

 . َ َ  ن١ًُ ٚأزلعْٛٞ ا٪ ٍ ايعا٥ف١ ايػع ز٠ ٚج ي 
* * * 
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 ؟ جملاذا ىتصو

ٍ  ٖإصا  غإأيت  يٛ ٘  ضجإٌ،  أٟ ايػإ٪ا  ٬٫ ايو يإ    ف ْإ
قإس   ايذلٜث فٗصا ق٬ًٝڄ، ٜٚفهط ٜذلٜث إ٥  ايفٛض، ع٢ً ٜٝبو
٘  ٭ٕ تإعٚد  ٚإ٥إ   شلسف، ٜتعٚد مل أْ٘ ع٢ً ٜسٍ  إٔ تطٜإس  أَإ
 أٚ ا٭٫ٚز، ٜإٛضث  إٔ ٜطٜس أٚ أذف زاڄ، ٜطٜس ٚأبٛٙ ب٘، تفطح
 فٝٗإإ  يًٓإإ ؽ ِإإس ا٪ػإإأي١ ٖٚإإصٙ.. ازلإإ٘، ًِّٞإإس إٔ ٜطٜإإس

 .َصاٖ 
ِ أٜٗ   ٕ  ٬ ظٚاجإو   ْٝتإو  جإسز  ،ا٭ر ايهإطٜ  بإإٔ تهإٛ

ٚتوإإى بكإإطى،  ،تعإإف ْفػإإو; ي◘اغإإتح ب١ يًربٝإإ  
ـِ اْشهَتَطاَع ♂:◘يكإٍٛ ايإٓ    عٔ أإطاّ،  ّٚكٔ فطجو َعه

ـُ فِْؾَػهْرِج  ، َوَأْحَصه ُف َأَؽضُّ فِْؾَبَكِ ْج، َؾنِكَّ أٟ: َإٔ   -افَباَءَة َؾْؾَقَتَزوَّ
ٕ عبإ زٶا هلل تعإ ٢    ٱٙإ    ٚنإصيو   ، (5) ▬ -ايعْ  ٬  ٜعًُإٛ
ـْ ُشهـَّتِل، ♂: ◘ ايإٓ  اغتح ب١ يكٍٛ  ،ِع١ ضبٌٗ  افـَِّؽهاُح ِعه

ُِّ ُعَؽهاثٌِر  ُِؽهُؿ  ُجهقا، َؾهنِ ـْ ََلْ َيْعَؿْؾ  ُِسـَّتِل َؾَؾهْقَس ِعـِّهل، َوَتَزوَّ َؾَؿ

اَن َذا َضْقٍل  ـَ ـْ  َُعَؿ، َوَع ْٕ ـْ ََلْ َجِهْد َؾْؾَقـْؽِْح، وَ  -غ٢ٓشا أٟ:  –ا َعه

                                                 
 . 1965ايبد ضٟ أخطج٘  (قرٝس) (5)
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ْقَم َفُف ِوَجاءٌ  َقاِم، َؾنِنَّ افصَّ  (6) ▬ -أٟ: ق ٌ  يًؿ٠ٛٗ – َؾَعَؾْقِف  ِافصِّ

ـْ ♂:◘، ٚيكٍٛ ايٓ   َّٓ ِعه ْكَساُن اْكَؼَطَع َظـُْف َظَؿُؾهُف إِ إَِذا َعاَت اْْلِ

ـْ َصَدَؿٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِظْؾهٍؿ ُيـَْتَػهُع  ِهِف، َأْو  َّٓ ِع َوَفهٍد َصهافٍِح َثًَلَثٍة: إِ

فٛيسى ايك حل َٔ آث ضى ايت٢ تهتإ  يإو ٬    ، (7) ▬َيْدُظق َففُ 
ـُ ُكْحقِل ادَْهْقَتك وقرٝفتو ّٜٛ ايكٝ ١َ يكٍٛ اهلل تع ٢: ا َكْح إِكَّ

ٍء أْحَصْقـَاُه دِم إَِعاٍم ُعبِهغٍ  ؾَّ َءْ ـُ ُعقا َوآَثاَرُهْؿ َو ش  يَوَكْؽُتُب َعا َؿدَّ
ع٢ً ٨ٌ اشلِ شلصا ايسٜٔ أ٫ٚزى  تطب٢ذبصا يٛ  ٜٚ  ، ز12ٜإؼ: 
َّهـ َدَظها إَِػ اوت٘ يكٍٛ اهلل تع ٢:خسَٚ ـُ َؿهْقًٓ مِّ ـْ َأْحَس  هللَِوَع

ـَ ادُْْسهؾِِؿغَ  ـِل ِعه ، ز 33ش فكإًت :  ي(33) َوَظِؿَؾ َصاحِلًا َوَؿاَل إِكَّ
ُؿْؾ َههِذِه َشبِقِع َأْدُظهق إَِػ و:، ق ٍ تع ٢◘أبٝ  ٭ْٓ  أتب   

َبَعـِههل َوُشههْبَحاَن ا هللِا ـِ اتَّ ـَ  هللَِظههَذ َ ِصههَرٍة َأَكههْا َوَعهه َوَعهها َأَكههْا ِعهه

ههـِغَ  ٖٓإإ ى أٖإإساف أخإإط٣ يًإإعٚاد ٚ ،ز 168ش ٜٛغإإف : يادُْْؼِ
 اٱغ٬َٞ ايػعٝس ْصنط َٓٗ  ٚب هلل ايتٛفٝل: 

  ٚيصيو ٚايڀُأ١ْٓٝ، ايطاذ١: َعٓ ٙ ٚايػهٔ :السكن -1

                                                 
 . ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ 1846ابٔ َ ج٘ أخطج٘  (ذػٔ) (6)
 . 1631َػًِ أخطج٘  (قرٝس) (7)
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ٔ  ٝإ ح ا٫ضت نٌ ٜطت ح  ٕإإإإاٱْػ ف ٕ ٌ  ٜٚڀُإ٦  ايڀُأْٝٓإ١  نإ
ٞ  بأغطاضٙ، إيٝٗ  ٜفهٞ ق ١ٔ ظٚج١ إ٢ ٜأ٣ٚ ذُٝٓ   ٚتفهإ
 ٖإصٙ  ٬ َٚؿإك١  تع  َٔ ٜسٙ َ  إيٝٗ  ٜؿهٛ بأغطاضٖ ، إيٝ٘

 عًإ٢  ٜٚتع ْٚإ   َؿ نًٗ ، تػتكبٌ نُ  َؿ نً٘ فتػتكبٌ أٝ ٠
ٔ  إيٝٗإ   ٜٚڀ٦ُٔ ا٪ؿ نٌ، ٖصٙ ذٌ ٛ  ٖٚإصا  إيٝإ٘،  ٚتڀُإ٦  ٖإ
ٌ  عع اهلل أؾ ض ايصٟ ايػهٔ َع٢ٓ ٘  ٚجإ ٘  ٬ إيٝإ ُههَق و:قٛيإ

ـَ  ـْ َكْػهٍس َواِحهَدٍة َوَجَعهَؾ ِعـَْفها َزْوَجَفها فَِقْسهُؽ افَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِع

 .ز189:ا٭عطافشي إَِفْقَفا
ٔ  تع ٢ اهللَعًّٛ إٔ  التكافـل اججتمـاع : -2  آزّ أغإه
ٔ  ٚذصضُٖ  ا١ٓٓ، ٚذٛا٤  اشلبإٛ   ٭ٕ يإٮضً;  اشلبإٛ   َإ
 غٝهٕٛ اشلبٛ  ٚيهٔ ايعٝـ، ًٌ  ٬ ايهسح: ٜعين يٮضً
َؾًل ُُيْهِرَجـَُّؽَك :وق ٍ تع ٢ ،يًعٚد ايؿك ٤ ٚغٝهٕٛ ي٬ث١ٓ،

ـَِّة َؾَتْشَؼك ـَ اْْلَ  أ٧إ   ٚيإصيو  فتؿكٝ ،: ٜكٌ ٚمل ،ز117:ٌ٘شي ِع
 ايعٚج١، ع٢ً ب يٓفك١ َڀ ي  ايطجٌ إٔ ع٢ً ا٪ػ١ًُ عًُ ٤
 . ايطظم يڀً  ٜػع٢ إٔ عًٝ٘ ٜ  ايصٟ ٖٛ ٚأْ٘

ّ ربـــأل األســـر واوعيـــ  العمقـــات اججتماعيـــة: -3  فتكإإإٛ
 ،ع ١ً٥ ايعٚد ٚع ١ً٥ ايعٚج١ يًُك ٖط٠ بُٝٓٗ  ب١ ع٬ق أاي
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قإإإ ٍ   ا٪ػإإإ١ًُ; بإإإ١ ايطابڀإإإ١  تتكإإإ٣ٛ ٖٓإإإ  َٚإإإٔ
ْؿ ُصُعقً ا:وتع ٢ ـُ  .ز13:أحطاأشي فَِتَعاَرُؾقا َوَؿَبائَِؾ  َوَجَعْؾـَا
 ،ٚتطبٝتِٗ  بأ٫ٚزُٖ إايٛايس فٝعتين األطفـال: اربيـة -4
  ايإساخٌ،  ع٢ً أ٫ٚزٖإ  ٬  ّٓٛ ٚأّ إ ضد، ٬ ٜهسح فأ 

ٚقدلا ضظق  ببٓ أ فأذػٓٛا تطبٝتٗٔ يٛ  ٚنِ تهٕٛ غع زتُٗ 
هٍء، ♂:◘يكٍٛ ضغٍٛ اهلل عًٝٗٔ،  ـَ اْفَبـَهاِت  َِقْ ـِ اْ هُتِعَ ِعه َع

ـَ افـَّارِ  ا ِع َـّ َفُف ِشْسً ـُ َـّ  ـَ إَِفْقِف  غع زتُٗ  ٚنِ تهٕٛ،   (8)▬َؾَلْحَس
عإٔ  ◘ ، يكإٍٛ ايإٓ    نت   اهلل أ٫ٚزُٖ  ّفٝظٚفك  ٬ يٛ 

ُع َظَذ َرْأِشِف َتهاُج  ♂ق ذ  ايكطإٓ ّٜٛ ايكٝ ١َ: َِ َقَؿهاِر، افَوُيق

ِن: َيها  َوُيْؽَسك َٓ ْكَقا َوَعا ؾِقَفا، َؾَقُؼهق َك افدُّ َٓ َيُؼقُم ََلُ َتاِن،  َوافَِداُه ُحؾَّ

، َأكَّك َفـَا َهَذا؟ ؾَ  َك َربُّ ـُ َك:  َِتْعؾِقِؿ َوَفِد  . (9)▬ُؼْرآَن افُقَؼاُل ََلُ
* * * 

                                                 
 .واللفظ دسلم 5152، ومسلم  0201البخاري أخرجه  (قرٝس) (8)
 .، وصححه األلباين2612الطزاين يف ادعجم األوسط أخرجه  (قرٝس) (9)
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  الصوجة اختيازضوابط 

  ٖٚٞ:◘  ايٓ ٖٓ ى ؾطٚ  ٬ إختٝ ض ايعٚج١ زيٓ  عًٝٗ  
 ايإإسٜٔ شاأ اختٝإإ ض عًإإ٢ ٝإإث◘  ايإإٓ  نإإ ٕ الــدين:

ضغإإٍٛ اهلل  قإإ ٍفكإإس  ٚآزابإإ٘، اٱغإإ٬ّ بتعإإ يِٝ ٪ًتعَإإ١ا
◘:♂ َ ِٕ ا َوفِهِديـَِفا، َؾهاْطَػْر ُتـَْؽُح ادَْرَأُة  اَِلَ َسبَِفا َوََمَ ا َوحِلَ ْرَ ٍع: دَِاَِلَ

، َتِرَ ْت َيَداكَ  ـِ ي ٘ ف ٪ ٍ قس    (16)▬  َِذاِت افدِّ ، ٜفكس ايعٚد قٛاَتإ
، ٚغًڀ ٕ ا٭ٌٖ قس ٜهٕٛ أٚ تتع ٢ عًٝ٘ ب٘ ٚآُ ٍ قس ٜصبٌ

 فٗٛ ايٓع١ُ ايب ق١ٝ.  ايسٜٔ ٚب يڄ  ع٢ً ايعٚد، ٬ُف 
 بعى إٔ اٱْػ ٕ ع٢ً ٞف٢ ٫ ٭ْ٘ ٚشيو الخل :حسن 
 ف يبٝإإت ١،إإإإإب يذلبٝٚ ب يٛضاثإإ١ ا٭بٓإإ ٤ إ٢ تٓتكإإٌ ايكإإف أ

 .ٚايڀ ع١ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايكِٝ ا٫يتعاّ ع٢ً أبٓ ٤ٙ ٜطبٞ عّإإا٪ًت
  ♂:قإإ ٍ ◘ ضغإإٍٛ اهلل إٔ☺  جإإ بط ض٣ٚ فكإإس البكــر:

ْجَت َيا َجا ِرُ  ًڃتٴ ▬َتَزوَّ ِٵ،: قڂ ٍٳ ْٳعٳ ًڃتٴ▬ ْؽًرا َأْم َثقًِّبا ِ  ♂: قځ   ثٳٝٿبٶ ،: قڂ
ٍٳ ▬ َهًلَّ َجاِرَيًة ُتًَلِظُبَفا َوُتًَلِظُبَؽ، َأْو ُتَضاِحُؽَفا َوُتَضاِحُؽَؽ ♂:قځ 

ًڃإتٴ  ٞ  ٖٳًځإوځ : قڂ ٚٵ غٳإبٵ ٳ  فځتٳإطٳىځ  أځبٹإ ٖٵإتٴ  بٳٓٳإ أٺ،  تٹػٵإ ٳ  أځ ٕٵ فځهځطڇ  أځ
                                                 

 . 1466، َٚػًِ  5696أخطج٘ ايبد ضٟ( قرٝس) (16)
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ٔٻ ٗٴ ٔٻ، أځجٹ٦ٝٳ ٗڇ ًٹ ُٹثٵ ٚٻجٵتٴ بٹ َٵطٳأځ٠ڄ فځتٳعٳ ّٴ ا ٔٻ، تٳكڂٛ ٗڇ ٝٵ ًځ ٍٳ  عٳ َؾَبهاَرَك ♂:قځإ 

ٔ  ايإعٚاد  إ٢ زعإ   قس اٱغ٬ّ ن ٕ إٕ، ٚ  (11)▬ اهللُ َظَؾْقَؽ   َإ
  .سٜثأ ٬ ٚضز نُ  أذٝ ْٶ  ايثٝ  ا٪طأ٠ تٴفځهٻٌ كسف ايبهط،

ُِّ ♂:◘ ايطغٍٛ يكٍٛ الولـود: ُجقا اْفهَقُدوَد اْفَقُفهقَد َؾهنِ َتَزوَّ

َُعؿَ  ْٕ ٔ ، (12) ▬ُعَؽاثٌِر  ُِؽُؿ ا ّ  عظُإ١  َٚإ ٘  ٚض٨تإ٘،  اٱغإ٬  أْإ
 ٔ٪إ  ٚيهٓ٘ أَط ب ٱذػ ٕ  ايٛيٛز، ب يٛزٚز ايعٚادذث ع٢ً 
 شلإ   ن ٕ ٚض٣  عًٝٗ ، اهلل قسٻضٙ قځسٳضڈ ٬ شل  شْ  ٫ إش غٛاٖ ،

ٕڂ َٔ  .َٓ٘ ذطَت َ  ٜفٛم َ  ٚا٪ٛاٖ  اأضٳسٴٚايكڂ لًڂا
 سضفإى تإعٜٚخ بٓإ تِٗ إ٫ بعإ     عسّأٚيٝ ٤ ا٭َٛض ٚٚث 
تٗٔ زضاغ ٔأنًُ إشا ُ شا ٜٓف  بٓ تِٗفزضاغتِٗ، ا٫ْتٗ ٤ َٔ 

 .زٜٓ٘ ٬ ايهف٤ إ ٌ ضفى عسّ ، ٚايعٚاد ٔٚف تٗ
* * * 

                                                 
 . 6387أخطج٘ ايبد ضٟ ( قرٝس) (11)
 . ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ 2656أخطج٘ أبٛ زاٚز (قرٝس) (12)
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 الصوج  اختيازضوابط 

 ظٚجٗإ ،  أغ غٗ  ع٢ً ْت ض أغػٶ  يًُطأ٠ اٱغ٬ّ ٚن 
 قإ زضٶا ، خًإل  شا أَٝٓٶ  ٜهٕٛ، ٚزٜٔ شا ضجًڄ  ٜهٕٛ إٔ فٝٓبوٞ
 ايٓ  ذسٜث َٔ َع١ًَٛ ايكف أ ٖٚصٙ، ا٪ػ٦ٛي١ٝ ٌُّ ع٢ً
َّٓ َتْػَعُؾهقا ♂:◘ ْقَن ِديـَُف َوُخُؾَؼُف َؾهَلْكؽُِحقُه، إِ َِ ـْ َتْر ْؿ َع ـُ إَِذا َجاَء

ـْ ؾِْتـٌَة دِم إَْرِض َوَؾَسادٌ   .   (13)▬ َتُؽ
ِديـَههُف ♂:◘ ٬ قإإٍٛ ضغإإٍٛ اهلل عظُٝإإ١ ذهُإإ١ٖٓإإ ى ٚ

ِ  َتإس١ٜٓ،  أْ غٶإ   ْعطف ٓرٔف ،▬َوُخُؾَؼفُ   عًإ٢  يٝػإٛا  يهإٓٗ
ٕڂ َٔ َػت٣ٛ ٔ  شيإو  يٓإعٚد  ْٓسف  إٔ ٜٛظ ف٬ ل،ًڂا  ا٪تإسٜ
  ٠إإإإإايفت بٗإإصٙ يٓهإإرٞ ايطفٝإإ  بإإ ًٕل ٜتُتإإ  ٫ ايإإصٟ
 .ٚإًل ايسٜٔ َٔ ٫بس بٌ ايدل١٦ٜ، ١إإإا٪ػهٝٓ

 ف يف غإل  ايطج ٍ، َٔ ايك حل إ٫ سهٹتٳٓٵ ٫ ا٪طأ٠ نصيو
 ٛڀإ٧  ايهبإ ٥ط  قإ ذ  يًُدإسضاأ   ا٪تع ٌٞ اجملطّ ايع قٞ
 ،إٔ تفإت٠ ٬ زٜٓٗإ    إ٢ ايفتإ ٠  ٖإصٙ  ْٚعطً ْعٚج٘،  ذُٝٓ

ٍ  أٚ ا٪ٗإط  ٚضا٤ ٜٓسفعٕٛ أْ ؽإٔ ٖٓ ى  شيو َٔ ٚأخڀط  ا٪إ 
                                                 

 ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ . 1685أخطج٘ ايذلَصٟ  (ذػٔ يورلٙ) (13)
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 ايػإإُع١ أٚ ايؿإإٗ ز٠ أٚ ايهطغإإٞ أٚ ا٪طنإإع أٚ ايٓػإإ  أٚ
ٕ  ،شلإ   ذكٝكإ١  ٫ اييت ايظ ٖط٠ ٌ  عظُٝإ١  أَإٛضٶا  ٜٚتٓ غإٛ  :َثإ

 ْٚإصنط ٚيإٞ ا٭َإط    ٚاغتك َت٘، ٚق٬ذ٘ ق٬ت٘ايػ٪اٍ عٔ 
ٔ  ايإصٟ ْتإ ضٙ ٫بٓتإو،    ايك حل ايطجٌإٔ  ٔ  ٜ٪شٜٗإ   يإ  ٚيإ

 أَػإهٗ   ضنإٝٗ   إٕ ذكٛقٗإ ،  َٔ ذكڄ  ٜٗهُٗ  ٚئ ٜظًُٗ 
 ٖٛ ٖصا خك ّ، ٚزٕٚ َؿ نٌ زٕٚ بػ٬ّ ًٌكٗ  نطٖٗ  ٚإٕ

، ٫ٚ بإأؽ َإإٔ إٔ ٜعإطً أٚيٝإإ ٤ ا٭َإإٛض   ٚايهإإثرل ايو يإ  
بٓ تِٗ ع٢ً ايك ١ٔ نُ  فعٌ عُط ابٔ إڀ   ذ١ عطً 

ضنإٞ   ذفك١ ع٢ً عثُ ٕ بٔ عف ٕ، ٚأبٞ بهط ايكسٜل ابٓت٘
 .اهلل عِٓٗ

 ايعٚجإ١،  َ  ايػٔ ٬ َتك ضبٶ  ايعٚد ٜهٕٛ إٔ ٜٚػتر 
ٍ  ف ٌُإ١، ☻  ٚعُإط،  بهإط  أبٛ خڀ  فكس  ضغإٍٛ اهلل  فكإ 
َا َصِغَرةٌ ♂:◘ ٞپ فدڀبٗ  ،▬ إَِّنَّ  .(14)ي٘ فعٚجٗ  ،عً

* * * 

                                                 
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ . 3221أخطج٘ ايٓػ ٥ٞ ( قرٝس) (14)
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   ُةَبْطاخِلضوابط 

ؾطعٗ  اهلل يإرل٣ نإٌ َإٔ    َٔ َكسَ أ ايعٚاد، ٚإڀب١ 
ايعٚج١ ق ذب٘، ٜٚهٕٛ اٱقساّ عًإ٢ ايإعٚاد عًإ٢ ٖإس٣     
ٚبكرل٠، ٜٚب ح خڀب١ إ يٝإ١ َإٔ ا٪ٛاْإ  ايؿإطع١ٝ، ٚغإرل      

ايإيت ٜطٜإس    ا٪إطأ٠ ا٪دڀٛب١ ٯخط، ٜٚٛظ يًطجٌ إٔ ٜٓظإط إ٢  
يًٛجإ٘ ٚايهفإ١ فكإ ،     ايٓظإط فإصٖ  آُٗإٛض إ٢   خڀبتٗ  

 ٕ ٌ  إ٢ َ  ٜظٗط غ يبٶ  َثٌ : ٚيٲَ ّ أ٨س ضٚا١ٜ بإٔ ٜٓظط ا
يٝعإإطف ٧ شلإإ  ايإإصٟ ٜإإسعٛٙ ٚايػإإ ق١;  ،ٚايطقبإإ١ ،ايؿإإعط

ٚآُٗإٛض   أَطٙ، َٔ بكرل٠ ع٢ً ٜهٕٛ ذت٢ٚي٬قذلإ بٗ ، 
ٕ  إٕ إشْٗ ، غرل َٔ إ٢ ا٪طأ٠ ٜٓظطع٢ً إٔ إ ٌ    ٜٓظإط  نإ 

ٍ  ق ٍ إڀب١، بككس إيٝٗ  هُف ♂: ◘ اهلل ضغإٛ اْكُظهْر إَِفْقَفها، َؾنِكَّ

 .(15) ▬ -أٟ: ٜسّٚ بٝٓهُ  ايٛز -َأْحَرى َأْن ُيْمَدَم َ ْقـَُؽَك 
ٕٹ  ٖٚإٞ  ڀب١ ٖطز ٚعإس بإ يعٚاد،   ف ٕ ذكًت ا٪ٛافك١ ف 

غرل ًَع١َ ٚيهٔ ٜػتر  ايٛف ٤ ب يٛعس إشا مل ٜهٔ ٖٓ ى َ ْ  
َٶ  ٌّ ٫ َٖٚٞٔ شيو،  يًد ٌ   ٜٛظ ف٬ قبًٗ ، ن ٕ ذطا

                                                 
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ .1687ايذلَصٟ  أخطج٘ (قرٝس) (15)
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 إيبإ ؽ  ٜت٢ٛ أًِٚ عًٝٗ  نإٔ ٜػ أٚ ٦ػٗ  ٣دڀٛبت٘، ًٞٛ إٔ
 ي٘ تهٔ مل ٭ْٗ  ايؿبه١ أٚ َ  ٜػُْٛ٘ بسب١ً إڀٛب١; ٘ڀٛبت٘
ٞ  بعس، ظٚج١ ٘  أجٓبٝإ١  فٗإ ٍڇ يكإٍٛ  ; عٓإ َْٕن ♂:◘ اهللٹ ضٳغٴإٛ

ـْ َأْن َيَؿهسَّ  ـْ َحِديٍد َخْرٌ َفهُف ِعه ْؿ  ِِؿْخَقٍط ِع ـُ ـَ دِم َرْأِس َأَحِد ُيْطَع

 . (16)▬ٓ ََتِؾُّ َففُ  اْعَرَأةً 
ٔ  ٝصض إٔ إ ٌ ْصنط ٚ  ً  ايت٬عإ   :َإ  ايٓإ ؽ  بإأعطا

ٕٹ َس٠ تڀٌٜٛٚ يًعٚاد، ا٪دڀٛب١ ذ ج١ ٚاغتو٬ٍ ٭ٕ  ڀبإ١ ا
 ٘ڀٛبت٘ عٔ ايتدًٞ، ٚتڀٌٜٛ َس٠ إڀب١ ٜ٪زٟ ع ز٠ يًفطام

، ايإعٚاد  ٚيٝؼ ايتًصش غطن٘ ٜهٕٛ إٔ، ٚؾطعٞ غب  يورل
 .ٚٗ ضَ٘ ٚبٓت٘، ٭خت٘، ٝب٘ َ  ٪دڀٛبت٘ ٝ  إٔ عًٝ٘ٚ

٘  خڀبإ١  عًإ٢  ٞڀإ   إٔ يًطجٌ ٜٛظ ٫ ْصنط بأْ٘ٚ ، أخٝإ
َك ♂:◘ ايٓ  يكٍٛ ُجُؾ َظَذ ِخْطَبِة َأِخقِف، َحتَّك َيْسُ َوَٓ َُيُْطَب افرَّ

 . (17) ▬اخَلاضُِب َؿْبَؾُف َأْو َيْلَذَن َفُف اخَلاضُِب 
 * * * 

                                                 
 .أللباين ، وصححه ا211أخرجه الطزاين يف ادعجم الكبر (قرٝس) (16)
 .1468، َٚػًِ  5142أخطج٘ ايبد ضٟ  (قرٝس) (17)
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 :   اليكاح ضوابط 

 ؾطٚ  قر١ ايٓه ح ٩ػ١ ٖٚٞ :
ــزوجين بمــا يا -1 ــزان لصــحة النكــا عيــين ال  :َثإإٌ  :تمي

أٚ ابٓيت ايكوط٣، ٚنصا ٜكٍٛ ٚيٞ ايعٚد  ف١ْ٬ظٚجتو ابٓيت 
 َث٬ أٚ ٚيسٟ ا٭قوط . ف٬ٕ: قبًت ظٚاجٗ  يٛيسٟ 

  اَطأ٠ڄ أٚ ضجًڄ  ْهطٙ إٔ ٜٛظ ف٬ :القبول بين الزوجين -2
ٍ  إٔ فعًإ٢ ٚيإٞ ا٪إطأ٠    ٚيصيو ضغب١، زٕٚ ايعٚاد ع٢ً  ٜبإص
 ٭ْٗ  ; ا٪طأ٠ ع٢ً ٜعطن٘ ثِ ايك حل ايطجٌ اختٝ ض ٬ آٗس
ً ف ٚاذإس  َٔ أنثط شل  تكسّإشا ، ٚأل ق ذب١ ٖٞ  شلإ   ٝعإط
، ٫ٚ ٜٛافإل ٚيإٞ   ايكإ حل  ايطجٌ إ٢ ٜٛجٗٗ  ثِ ايعسز ٖصا

 ٫: ايفت ٠ ٚق يت ٘ا٭َط ع٢ً ايطجٌ ايف غل ذت٢ ٚيٛ إخت ضت
 اختٝ ضٖإ ;  ٜػإك   ٬ٚ ٖإصٙ أ يإ١  ، ايٓ ؽ َٔ ٖصا إ٫ أضٜس
يهٔ  َكًرتٗ ، تعطف ٫ ٚأقبرت ا٫ختٝ ض، غ ٤أأ ٭ْٗ 

٘       ٜ  ِٓ  إنطاٖٗ ٭ٕ  ;عًإ٢ ا٪ٛافكإ١ عًإ٢ َإٔ ٫ تطغبإ
ٖإصا  ضن  ايعٚج١ ؾط  َٔ ؾطٚ  ايعٚاد ، ٚبصيو ٜهإٕٛ  

 ،فُٝإ  بعإس  ٜٚهٕٛ غبب  ٬ تفحإط ا٪ؿإ نٌ    ،ايعٚاد َطزٚز 
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ٔٵف ّڈ بٹٓٵتٹ خٳٓٵػٳ ٤ٳ عٳ ٕٻ: ا٭ځْٵكٳ ضڇٜٻ١ٹ خٹصٳا ٖٳ  أځ ٗٳ  أځبٳ  ٚٻجٳ ٞٳ ظٳ ٖٹ  ثٳٝٿ ٷ ٚٳ
ٖٳتٵ ٞٻ فځأځتٳتٹ، شٳيٹوځ فځهځطڇ ٗٳ  فځطٳزٻ ◘ ايٓٻبٹ  .(18) ْٹهځ ذٳ
ٔٵف :رأة أو نائبـــواولى عقد الزواج ولـ  المـ - 3  عٳ ٥ٹؿٳ١ځ، عٳ
ٍٳ: قځ يځإإتٵ ٍٴ قځإإ  ههَك اْعههَرَأٍة َكَؽَحههْت  َِغههْرِ إِْذِن ♂: ◘ هللٹا ضٳغٴإإٛ َأيُّ

َؾهنِْن  ،َؾـَِؽاُحَفا َ اضِهٌؾ  ،َؾـَِؽاُحَفا َ اضٌِؾ  ،َ اضٌِؾ َعَقافِقَفا، َؾـَِؽاُحَفا 

هْؾَطاُن َوُُِّّ  ا  َِك َأَصاَب ِعـَْفا، َؾنِْن َتَشهاَجُروا َؾافسُّ ا َؾادَْْفُر ََلَ َدَخَؾ ِِبَ

َٓ َوَُِّّ َففُ  ـْ  ٚا٭ذل ب ي١ٜ٫ٛ ا٭  ثِ آس ٚإٕ عإ٬،   ،(19)▬َع
ِ ا٭ر ٭ ، ثِ ابإٔ  ثِ اٱبٔ ٚإٕ ْعٍ، ثِ ا٭ر ايؿكٝل، ث

ا٭ر ايؿكٝل، ثِ ابٔ ا٭ر ٭ ، ثِ ايعِ ايؿكٝل، ثِ ايعإِ  
ثإِ ا٭قإط     ،٭ ، ثِ ابٔ ايعِ ايؿكٝل، ثِ ابٔ ايعِ ٭ 
 ف ٭قط  ذػ  ا٪رلاث، ثِ ايػًڀ ٕ أٚ ْ ٥ب٘.

َٓ كَِؽهاح إَّٓ :♂ ◘ايٓ   يكٍٛ :وجـود شـاىدي عـدل -4

   ْٛ إٛز إٔ ٜهإإإؿذل  ٬ ايؿٜٗٚ ،(26) ▬ْدلٍ ٍهه َِقٍُِّ َوَصاِهَدي ظَ 

                                                 
 .6945ايبد ضٟ أخطج٘  (قرٝس)  (18)
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ. 2683أبٛ زاٚز أخطج٘  (قرٝس)  (19)
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ.٬13727 غٓٓ٘ أخطج٘ ايبٝٗكٞ  (قرٝس)  (26)
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  ف غك١.، عسي١ غرلب يو١، َته١ًُ، زلٝع١، َػ١ًُ
بػب  أط١َ  :خلوىما من الموانع المانعة من الزواج -5

أٚ ، ٬ احملطَإ أ َإٔ ايٓػإ ٤    ٖٚصا غٛف ْتٓ ٚيإ٘ فُٝإ  بعإس   
ٖٚإٛ  : الجـ ، فعٝإٛ  ايإصنط   بػب  ايعٝٛ  ا٪ ْع١ يًعٚاد

; ٭ْإ٘ ٦ٓإ  ا٪إطأ٠ َإٔ اٱغإتُت        ت١ايصنط أٚ إكٝإْكڀ   
 :والعنـةٚاٱٙ   يهإٔ إٕ ضنإٝت ايعٚجإ١ قإس ايإعٚاد ،      

ٖٚٛ ايعحع عٔ اٱ٬ٜد َ  غإ١َ٬ ايإصنط، فإ شا ضفإ  أَإطٙ      
يًك نٞ أًَٗ٘ ع ّ ٖحطٟ ف ٕ ٦ٌٚٗ  غإك  ًٌإ  ا٪إطأ٠ ٬    

 ايفػذ . ٗ  ايڀ٬م ٚإ٫ فً
فطد ا٪إطأ٠   إيتر ّٖٚٛ : الرَّاـ   ٪طأ٠ نثرل٠ َٓٗ  اٚعٝٛ    

ٖٚٛ إْفتإ ح ايفإطد    :والفت َٝث ٫ ٜػتڀٝ  ايطجٌ ٧ عٗ ، 
ا٪إطأ٠ ٦ٓإ     فإطد ٖٚٛ قطٕ َٔ ايًرِ ٬  :والقرنع٢ً ايسبط، 

ٖٚصٙ إٕ ظايإت بعًُٝإ١ جطاذٝإ١ ٚإ٫ فٗإٞ َٛجبإ١       ،٧ عٗ 
ٖٚٛ خطٚد ضا٥ر١ َٓت١ٓ َٔ فطد ا٪طأ٠ ذ ٍ  :والَعَفـل  يًفػذ، 
الجذام : َثٌ:   ٍ ٚايٓػ ٤ٖٚٓ ى عٝٛ  خ ق١ ب يطجايٛ ٤، 

 . والجنونُٖٚ  َعسٜ ٕ، والبَرًص ٖٚٛ تػ ق  ا٭ٌطاف، 
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٫ٚ ٜؿذل  ٚن  ٜس ٚيٞ ا٪طأ٠ ٬ ٜس ايع قس، ٚإٔ ٜهع  ع٢ً 
 أٜسُٜٗ  َٓسٌٜ فٗصٙ َٔ ايبس  احملسث١.  

 :  النساء من المحرمات
ٗ   ايٓػ ٤ َٔ احملطَ أ ، ب يٓػإ    إإإ ع٢ً ث٬ثإ١ أقػإ ّ َٓ

َعههْت وقإ ٍ تعإإ ٢:   ٪كإإ ٖط٠َٓٗإ  ب ٚ،  يطنإإ ع١َٓٗإ  ب ٚ ُحرِّ

ُتُؽْؿ َوَخآَُتُؽْؿ َوَ ـَهاُت  َفاُتُؽْؿ َوَ ـَاُتُؽْؿ َوَأَخَقاُتُؽْؿ َوَظكَّ َظَؾْقُؽْؿ ُأعَّ

ـَ  ه ْعـَُؽْؿ َوَأَخهَقاُتُؽؿ عِّ َِ َفاُتُؽُؿ افًلَِِّت َأْر إَِخ َوَ ـَاُت إُْخِت َوُأعَّ

َفاُت كَِسآئِ  اَظِة َوُأعَّ َِ هـ افرَّ ؿ عِّ ـُ ُؽْؿ َوَرَ هائُِبُؽُؿ افهًلَِِّت دِم ُحُجهقِر

َـّ َؾهًَل ُجـَهاَح  ْ َتُؽقُكقْا َدَخْؾُتؿ ِِبِه َـّ َؾنِن َلَّ َسآئُِؽُؿ افًلَِِّت َدَخْؾُتؿ ِِبِ كِّ

َؿُعهقْا َ هْغَ  ْ َْ ـْ َأْصهًَل ُِؽْؿ َوَأن  ـَ ِعه َظَؾْقُؽْؿ َوَحًَلئُِؾ َأْ ـَائُِؽُؿ افَِّذي

ِحقًك  إُْخَتْغِ َإَّٓ  اَن َؽُػقًرا رَّ ـَ  . ز23:ايٓػ ٤شيَعا َؿْد َشَؾَػ إِنَّ اهللَ 
ذإطٻّ اهلل عًإٝهِ ْهإ ح أَٗإ تهِ،      وتػسر ههذه أيهة :

َٹإٔ جٗإ١ ا٭  أٚ ا٭ّ، ٚبٓإ تهِ:     ٜٚسخٌ ٬ شيو آسٻاأ 
ٜٚؿٌُ بٓإ أ ا٭٫ٚز ٚإٕ ْإعئ، ٚأخإٛاتهِ ايؿإكٝك أ أٚ     

 ِ ٚأجإإإسازنِ،  ٭  أٚ ٭ّ، ٚعُإإإ تهِ: أخإإإٛاأ آبإإإ ٥ه
ٚخإإ ٫تهِ: أخإإٛاأ أَٗإإ تهِ ٚجإإساتهِ، ٚبٓإإ أ ا٭ر،   
ٚبٓ أ ا٭خت: ٜٚسخٌ ٬ شيو أ٫ٚزٖٔ، ٚأَٗ تهِ اي٬تٞ 
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ٚقإس ذإطٻّ ضغإٍٛ اهلل    ، أضنعٓهِ، ٚأخٛاتهِ َٔ ايطن ع١
ٚأَٗ أ ْػ ٥هِ، غٛا٤  ،َٔ ايطن   َ  ٝطّ َٔ ايٓػ  ◘

زخًتِ بٓػإ ٥هِ، أّ مل تإسخًٛا بٗإٔ، ٚبٓإ أ ْػإ ٥هِ َإٔ       
ٔٳ غ يبٶ  ٬ بٝٛتهِ ّٚت ضع ٜتهِ، ٖٚإٔ   غرلنِ اي٬تٞ ٜذلبٻٝٵ
ٔٻ ٬ ذحٛضنِ، ٚيهإٔ بؿإط  ايإسخٍٛ     َٳ أ ف ٕ مل ٜه َٴرطٻ
بأَٗ تٗٔ، ف ٕ مل تهْٛإٛا زخًإتِ بأَٗإ تٗٔ ًٌٚكتُإٖٛٔ أٚ     
ٔٳ قبٌ ايسخٍٛ ف٬ جٓ ح عًٝهِ إٔ تٓهرٖٛٔ، نُ  ذإطٻّ   َتٵ

ٔ َٔ أقإ٬بهِ،  اهلل عًٝهِ إٔ تٓهرٛا ظٚج أ أبٓ ٥هِ ايصٜ
َٹٔ أبٓ ٥هِ َٔ ايطن  ، ٖٚصا ايترطِٜ ٜهٕٛ  َٚٔ أڂٔل بِٗ 
ب يعكس عًٝٗ ، زخٌ ا٫بٔ بٗإ  أّ مل ٜإسخٌ، ٚذإطٻّ عًإٝهِ     
نصيو آُ  ٬ ٚقت ٚاذس ب١ ا٭خت١ بٓػ  أٚ ضن   إ٫ 

 َ  قس غًف َٚه٢ َٓهِ ٬ آ ١ًٖٝ. 
نُإ   ٫ٚ ٜٛظ نصيو آُ  ب١ ا٪طأ٠ ٚعُتٗ  أٚ خ يتٗإ   

ُٶإ    اهلل ن ٕ غفٛضٶا يًُإصْب١ إشا تإ بٛا  ٚ ،ج ٤ ٬ ايػ١ٓ ، ضذٝ
 بِٗ، ف٬ ٜهًفِٗ َ  ٫ ٜڀٝكٕٛ.

 الشروط ف  النكا 
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٫ أٖٚٞ قإرٝر١ نإإٔ تؿإذل  ايعٚجإ١ عًإ٢ ظٚجٗإ        
ّ فٝح  ايٛف ٤ ب٘ ٌ ٪  أْ٘ ٫  ٞطجٗ  َٔ بًسٖ ،   ْكٶإ  ٜكإ ز

يكإٍٛ     أٚ َٔ ايػ١ٓ ف٬ ٝطّ ذإ٫٬ أٚ ٝإطّ ذطاَإ ،   إقطآْٝ
وِط َأْن ُتقُؾقا  ِهِف َعها اْشهَتْحَؾْؾُتْؿ  ِهِف افُػهُروَج ♂ ايٓ : ُ  ▬ َأَحؼُّ افؼُّ

ا نإٔ تؿذل  عًٝ٘ إٔ ٜڀًل نإطتٗ  أٚ ٫  ٜٚهٕٛ ف غسٶ  ،(21)
ٜ َعٗ  أٚ ٫ ٜٓفل عًٝٗ ، أٚ ٜؿذل  عًٝٗ  ايعٚاد ٪س٠ ٗسز٠ 
 نعٚاد ا٪تع١ ٖٚصا ٗطّ ، ٖٚصٙ ؾطٚ  ٫ ٜ  ايٛف ٤ بٗ  .

 األنكحة المحرمة
 َ٪َٓإإ١ ٫ٚ ٪إإ٪َٔ ٝإإٌ ٫ أْهرإإ١ ٖٓإإ ىأذإإبيت ٬ اهلل، 

 :بٝ ْٗ  ٖٚصا فٝٗ  ايٛقٛ 
 أٚ قطٜبٶإ   َػإ٢ُ  أجٌ إ٢ ايٓه ح ٖٛٚ :المتعـة نكا  -1
ٔٵفځ ،أٟ يفذل٠ ٗسز٠ ، بعٝسٶا ٍّ عٳ ٕٻ ،☺ عٳًٹ ٞٻ أځ ٗٳ٢◘  ايٓٻبٹ   ْٳ
ٔٵ ُٴتٵعٳ١ٹ ْٹهځ حڇ عٳ ّٳ ايڃ ٛٵ ٔٵ خٳٝٵبٳطٳ، ٜٳ ّڇ ٚٳعٳ ُٴطڇ يڂرٴٛ ًٹٝٻ١ٹ ايڃرٴ ٖٵ  .   (22)ايڃأځ

ٚٿدٴ ايطجإإٌ  :الشــرار نكـا  -2 ٖٚإإٛ ظٚاد ايبإإسٍ، فٝٴإإعٳ
                                                 

 ..1418َٚػًِ  2721ايبد ضٟ أخطج٘  (قرٝس)  (21)
 .ٚايًفظ ٪ػًِ 1467َػًِ  ، ٚ 5115ايبد ضٟ  أخطج٘ (قرٝس) (22)
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ابٓت٘ أٚ أخت٘ أٚ غرلٖ  ٫ٔ ي٘ اي١ٜ٫ٛ عًٝٗ ، ع٢ً إٔ ٜعٚجإ٘  
اٯخط َٔ اَطأ٠ ي٘ ١ٜ٫ٚ عًٝٗ ، غٛا٤ ٣ٗط أّ ٫; ٭ْ٘ ٜفهٞ 

ا ٪كإًر١  إ٢ اجب ض ايٓػ ٤ ع٢ً ْه ح َٔ ٫ ٜطغٟ فٝ٘; إٜث ضٶ
ْشًَلمِ ♂:◘ ايٓ  يكٍٛ ٚشيوا٭ٚيٝ ٤،   . (23) ▬َٓ ِصَغاَر دِم اْْلِ
 ع٢ً فترطّ ث٬ث  ا٪طأ٠ تڀًل إٔ ٖٚٛ :المحلل نكا  -3
ٔڇفځ ،يعٚجٗ  ٝرًٗ ي ;آخط فٝتعٚجٗ  ظٚجٗ  ٔڇ عٳ  ☻ عٳبٻ ؽڈ ابٵ

ٍٳ ٔٳ: قځ  ٍٴ يځعٳ ٌٳ،◘  هللٹا ضٳغٴٛ ُٴرٳًِّ ٌٳ ايڃ ًَّ ُٴرٳ ٘ٴ ٚٳايڃ  . (24) يځ
ٍ  :مر  ح  الم   نكا  -4  -َٓ َيهـْؽُِح ادُْْحهِرمُ ♂:◘ ايإٓ   يكإٛ

َٓ َُيُْطهُب  -أي: عـ ـان حمرًعا حلج أو ظؿرة َٓ ُيـَْؽُح، َو    (25)▬، َو
 ٬ ٖٚٞ ا٪طأ٠ ايطجٌ ٜتعٚد إٔ ٖٚٛ :العـدة ف  نكا ال -5 .

 َتْعِزُعهقا َوٓو:عإ ٢ ٘ تيكٛيإ  ٚشيإو  ٚف ٠، أٚ ٬ٌم َٔ عس٠

 . ز235شايبكط٠:يَأَجَؾفُ  اْفؽَِتاُب  َيْبُؾغَ  َحتَّك افـَِّؽاِح  ُظْؼَدةَ 

                                                 
 . 1415َػًِ  أخطج٘ (قرٝس) (23)
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ. 1934ابٔ َ ج٘  أخطج٘ (قرٝس) (24)
 .1469َػًِ  أخطج٘ (قرٝس) (25)



 

 

 

                                                       ىدية العروسين                                                                     

                                                          

، ونهىصىل ألي ػُىاٌ اضغظ ػهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغظ ػهى

 ,Page Upنهًاوط ػهى انؼُىاٌ انًطهىب  فً انفهشط، وتىاسطح األٌسش  انضس

Page Down  ذُقم تٍٍ انصفذاخ. أو ػجهح انًاوط 

 

26 

ــزواج الســري: الهبــة زواج -6 فإإبعى ايطجإإ ٍ إشا   أو ال
 ٚأذبتإ٘،  ٚأذبٗإ   ،ع٢ً ايإعٚاد  أبٖٛ  ٜٛافل ملأذ  إَطأ٠ ٚ

ٍ  بٗإ ،  اختًإ٢  أٚ بٗإ ،  ٖإط   ب٘، ٚتعًكت بٗ  ٚتعًل : ٚقإ 
 .قبًت: فٝكٍٛ ْفػٞ، ظٚجتو: فتكٍٛ ْفػو، ظٚجٝين
ٔ  ا١ًٗٓ ٖ٪٤٫ بعى ٜٞػتسع ٚقس  ا٪عكإ١ٝ،  أضبإ    َإ

ٕ  ايعكإس  ٖصا ع٢ً يٝؿٗسٚا أقر ب٘، َٔ اث١ٓ  ذإ٫٬ڄ  يٝهإٛ
ٍ  ب ٌإٌ،  ب ٌٌ ب ٌٌ ؾطعٶ  ، ٖٚصا ايعكسِبععُٗ  ايإٓ   يكإٛ
َّٓ  َِقُِّي ♂:◘  ا٪طأ٠ تٗ  إٔ اشلب١; َػأي١ ٚأَ   ،(26)▬َٓ كَِؽاَح إِ

 ٓ بإ ي  خ م شيو ف ٕ فتكٍٛ ٖٚبتو ْفػٞ، يطجٌ، ْفػٗ 
 إِنْ  ُعْمِعـَهةً  َواْعهَرَأةً و:ٚيٝؼ يصنٛض أَت٘ يكٍٛ اهلل تعإ ٢  ،◘

ـْ  َفهَؽ  َخافَِصةً  َيْسَتـْؽَِحَفا َأنْ  افـَّبِلُّ  َأَرادَ  إِنْ  فِؾـَّبِلِّ  َكْػَسَفا َوَهَبْت   ِعه

 .ز 56:ا٭ذعا ش يادُْْمِعـِغَ  ُدونِ 
َوال و:تعإإإ ٢ ٘يكٛيإإإ :الكتابيـــة غيـــر الكـــافرة نكـــا  -7

ِم َّ َتنْكِحُ  ًْ َكاِت َحتَّى ُيـ ٌ  :أٟ ;ز221ش ايبكإط٠ : يوا ادُْْْشِ  ٬ تإسخ

                                                 
 رر٘ ا٭يب ْٞ.ٚق 2685أبٛ زاٚز  أخطج٘ (قرٝس) (26)
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٘  نت بٝإ   أٚ نإ فطا  تتإعٚد  إٔ ٪ػإ١ًُ  ٌٝ ٫ٚ اٱغ٬ّ،  يكٛيإ
َـّ  ٓو:تع ٢ ؿْ  ِحؾ   ُه َـّ  ََيِؾُّقنَ  ُهؿْ  َوٓ ََلُ  . ز16ش ا٪ُتر١ٓ:يََلُ

 الصداق أو المهر 
 ٚيإٝؼ  ا٪إطأ٠،  شلإصٙ  ايإعٚد  ٜكسَ٘ ايصٟ ا٪ ٍ ٖٛ :المهر

ٞ  ٚإ٥إ   تؿإذل٣،  ٫ٚ تبإ    ٫ ذط إْػ ٕ ا٪طأ٠  ف ٕ مثٓٶ ،  ٖإ
َوآُتههقْا افـََّسههاء وقإإ ٍ تعإإ ٢: بٗإإ ، ا٫غإإتُت   َك بإإٌ ْفكإإ١

ـْهُف َكْػسهًا َؾُؽُؾهقُه َهـِق هًا  ٍء عِّ ـَ َفُؽْؿ َظـ َءْ َـّ كِْحَؾًة َؾنِن ضِْب َصُدَؿاِِتِ

ِري اً  ٤ َٓإ٘ قإ ٍ   ٜٚٛظ تإأخرل ايكإسام أٚ جإع   ،  ز4ش ايٓػ ٤:يعَّ
َـّ وتع ٢ : ه ُتْؿ ََلُ ِْ َـّ َوَؿْد َؾَر قُه َـّ ِعـ َؿْبِؾ َأن ََتَسُّ ْؼُتُؿقُه َوإِن َضؾَّ

٢ يًكإسام  كإ ، ٚيإٝؼ ٖٓإ ى ذإس أق   ز237ش ايبكإط٠ :  ي َؾِريَضةً 
َـّ ؿِـَطهاراً و:يكٛي٘ تع ٢ إ٫ أْإ٘  ، ز 26ش ايٓػإ ٤ : يَوآَتْقُتْؿ إِْحَداُه

 ؾ٪َٗ  أٍٚ َٔ :عبرلبٔ اي عط٠ٚ ق ٍ ،ٜػتر  ْفٝف ا٪ٗٛض
ُٳثٿًځإ١ٹ  ايإعٚاد  ْٚفك أ ا٪ٗٛض ٬  ٪و ٠٫ف ،قساقٗ  ٜهثط إٔ  ا٪ڂتٳ
ٔڇ ٬ ٖٳ ٹ ٚٳا٪ځ٬ځبٹإإإإؼڇ ٚاځيتٻأڃثٹٝإإإإثٹ ٚٳايفځإإإإطٵفڇ ايػٻإإإإهځ  ٚٳايإإإإصٻ

ٖٳطٳاأٹ ٛٵ شيإإو إ٢ زخإإٍٛ  ٜإإ٪زٟقإإس ٚ شلإإ ، َإإدلض ٫، ٚٳا٪ڂحٳإإ
عٔ  ٝٓتخايعٚج١ ٚع٢ً ن ًُٖٗ  ا٭عب ٤ ايثك١ًٝ َٔ ايسٜٕٛ ف

 . ، َٚ  ٫ ُٝس عكب ٙشيو ايهسض، ٚا٫ْفع ٫أ
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إ٢ عهإٛف نإثرل    ٜ٪زٟإضتف   ْفك أ ايعٚاد قس نُ  إٔ 
ِ َٔ ايؿب   ٚايفتٝ أ عٔ ايإعٚاد،   أٚ أإطاّ،   أٚ اقذلافٗإ

 !!  ؟فٌٗ ٖصا َٔ ايسٜٔ ; يًُدسضاأتع ٌِٝٗ 
ٕ  َ  إ٢ فًٓطج  ٘  نإ  ٘  ◘ ايإٓ   عًٝإ  ايهإطاّ،  ٚأقإر ب

 .ا٪ٗٛض كًٌٝت َٔ ايك حل ايػًفٚ
 أحكام الصداق

ٚغٛف  ًع ٕب يٜػك  ا٪ٗط ن ٬َ إشا ذسثت ايفطق١ بٝٓٗ  
، أٚ يعٝإ  فٝٗإ ، أٚ يعٝإ  فٝإ٘، أٚ      ْتٓ ٍٚ شيو فُٝ  بعإس 

أٚ ّإت ظٚد َػإًِ ،    أٚ ضزتٗإ  إغ٬َٗ  ّت ظٚد نإ فط،  
 يثبٛأ إخٛتٗ  يعٚجٗ  ٬ ايطن ع١ .فػذ ايعكس 

بٌ ايسخٍٛ بٗ ، ػك  ْكف ا٪ٗط إشا ذسثت ايفطق١ قٜٚ 
إشا ٚتػترل ا٪طأ٠ ا٪ٗط نإ ٬َ:  ، ضز٠ ايعٚج١ قبٌ ايسخٍٛأٚ 

ا٠ًٕٛ بٗ  اييت ٤هٓ٘ َإٔ ٧ عٗإ    ًٌكٗ  بعس ايسخٍٛ بٗ ، أٚ 
قبإإٌ  أذإإسُٖ عٓإإس َإإٛأ بعإإس ايعكإإس ٚقبإإٌ ايبٓإإ ٤ بٗإإ ، ٚ

   ، ٚ٪عٜس َٔ ايتف قٌٝ اضج  يهت  ايفك٘.ايسخٍٛ
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 :يمةالول
  ،ٖٚإٞ َػإترب١  طؽ خ قإ١،  ٖٞ ايڀع ّ ٬ ايعايٛي١ُٝ 

ػت نُ  ق ٍ ابإٔ ذإعّ: ٚاجبإ١، ٚتهإٕٛ بعإس ايإسخٍٛ       ٝٚي
ضنٞ اهلل عٓ٘ ، يعبس ايط٨ٔ بٔ عٛف  ◘ٚايسيٌٝ قٍٛ ايٓ  

ٚا٭َإط   ، (27)▬َأْوَِلْ َوَفْق  َِشاةٍ ♂:عٓسَ  تعٚد إَطأ٠ َٔ ا٭ْك ض
٫ٚ بأؽ إٔ تهٕٛ ايٛي١ُٝ  ٖٓ  يٲغترب   ٚيٝؼ يًٛجٛ ،

نُإ  ثبإت عإٔ     ٜؿذل  ايًرِ ٬ ايٛيُٝإ١ ٫ ٚ عٓس ايسخٍٛ،
، ٚإج بإ١  ☼ذإ١ أٚمل يعٚاجإ٘ َإٔ قإف١ٝ      ◘ضغٍٛ اهلل 

إٔ ٜإسعٛ ضجًڄإ     عٓإس ّكإل ايؿإطٚ  ايت يٝإ١:    ايٛي١ُٝ ٚاجب١ 
ٕ ٜهٕٛ ايإسٻاعٞ َػإًُ    ، أ٬ ايٛي١ُٝ  َٓهط ٜهٕٛ ٫ ،بعٝٓ٘

 ٌٝبٶ  .ٚنػب٘ ٝطّ ٖحطٙ، 
* * * 

                                                 
 . 1427َٚػًِ  6386ايبد ضٟ  أخطج٘ (قرٝس) (27)
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   أي البياءضوابط ليلة الصفاف 

تعف ايعطٚؽ يبٝت ايعٚجٝإ١ يعطٜػإٗ ، ٚتػإ٢ُ     ٚفٝٗ 
ٜٚػتر  إٔ تهإٕٛ  ٖصٙ اي١ًًٝ ب١ًًٝ ايسخ١ً عٓس أٌٖ َكط، 

٬ أٟ ؾٗط غرل ؾٗط ضَه ٕ ذت٢ ٫ ٜك  ايعٚج١ ٬ ذإطد  
َٔ آُ   ٬ ْٗ ض ؾٗط ضَه ٕ ٚتهٕٛ عًِٝٗ ايهف ض٠ ٖٚإٞ  

٬  يًٝإ١   ايعطٚغإ١  ٜٚٓبوإٞ عًإ٢  قٝ ّ ؾإٗطٜٔ َتتإ بع١،   
ٔ  قإٛض٠  أ٧ٌ ف٢  ْٛإٔ ٜه ايعف ف ٔ  َإ  ٚاشل٦ٝإ١  ا٪ٓظإط  ذػإ
 اٱبإإ ، ْٚتإإف ايع ْإإ١ نرًإإل آػإإس١ٜ، ٚايٓظ فإإ١ ٚا٪ًإبؼ 
 ٚيترإصض ، إٕ نإ ٕ َڀًإل شلإ     ايًرٝإ١  ذًإل ايإعٚد   ٚيٝرصض
 أٛاجإإ ، ْتإإفٚ ايهإإٛافرل،ايإإصٖ   إ٢ َإإٔ  ايعٚجإإ١

ايصٟ ٦ٓ  ٚقإٍٛ ا٪إ ٤ إ٢ ا٭فإ فط أثٓإ ٤      ا٪ٓ نرلٚاغتدساّ 
 .ٗط٠ايؿ يب ؽٚ ،ايٛن٤ٛ
ٍ  ظف فُٗإ   يًٝإ١  ايعطٚغ ٕ ٜٚبسأ  ٌ  ايبٝإت  بإسخٛ  ب يطجإ
ّ  ٚإيكإ ٤  اي٢ُٓٝ فٝكإ٫ٛ: ب غإِ اهلل ٚٓٓإ  ٚب غإِ اهلل      ايػإ٬

خطجٓ  ٚعًإ٢ اهلل ضبٓإ  تٛنًٓإ ، ايػإ٬ّ عًإٝهِ ٚض٨إ١ اهلل       
 عٓإإس: ْٚكإٍٛ يًعإإطٜؼ  ،◘ٚبطن تإ٘، نُإإ  عًُٓإ  أبٝإإ    
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 َكسَإ١  عًإ٢  ٜإسى  نإ   ي١ًٝ أٍٚ ٬ إيٝو عطٚغتو ٚقٍٛ
ٌ  أغٗ ض ـْ :♂ ◘نُإ  عًُٓإ  ايإٓ      ٚقإ ُِّ َأْشهَلُفَؽ ِعه افؾُفهؿَّ إِ

َهها، َوَِِّّ َعها  ـْ َِِّّ َها، َوَخْرِ َعا ُجبَِؾْت َظَؾْقِف، َوَأُظقُذ  ِهَؽ ِعه َخْرِ

ٖٳ  عٳًځٝٵوځ أڂزٵخٹًځتٵ فځ ڇشٳا ٚنصيو ،(28) ▬ُجبَِؾْت َظَؾْقفِ  ُٴطٵ ٌٿ فځ ًڃتٴكٳ  فځ
ًڃفځوځ ٔڇ خٳ ٗٴياقٌ: ثِ ضٳنڃعٳتٳٝٵ ِٵ ً ٗٴ ٚٳبٳ ضڇىڃ يځ ٖٵًٹٞ،  ِٻ، بٳ ضڇىڃ يٹٞ فٹٞ أځ

َٹٓٿإٞ، ا  ِٵ  ٗٴ ٚٳاضٵظٴقڃ ِٵ،  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳاضٵظٴقڃٓٹٞ  ٞٻ،  ٗٴ فٹ َٳإ     يًإ ُٳإ ٵ بٳٝٵٓٳٓٳإ   ِٻ اجٵ
ٚٳفځطٿمٵ بٳٝٵٓٳٓٳ  إڇشٳا فځطٻقڃتٳ إڇيځ٢ خٳٝٵطڈ ُٳعٵتٳ إڇيځ٢ خٳٝٵطڈ،  ، ٚاتإطى  (29)جٳ

ٚتطتإسٟ   عطٚغتو يتٗٝأ ْفػٗ  يو بإإٔ ًْإ  ثإٛ  ظف فٗإ     
ثٝ بٗ  ا٪فه١ً يو ٬ ٖصٙ اي١ًًٝ، ٚنصا ٖٝأ ْفػو أْت اٯخط 

 ٚبعس شيإو  يًك ٤ عطٚغتو بأبٗٞ قٛض٠ ّ  إٔ تطاى فٝٗ ،
ٔ  ؾإ٦ٝ   إيٝٗإ   ٜكسّ نإٔ ٬ٌٜف ظٚجت٘ إٔ يًعٚد ٜػتر   َإ
نهٛ  َٔ أًٝ  فٗصا َٔ ايػ١ٓ، ْٚكإٍٛ يًإعٚد    ايؿطا 
 ٔٷفځ ٚا٪ساعب١ ب١ا٪٬ع ف ٕظٚجتو  ٌبٿٚقځ ع ْلٚ ٫ٚع  َ ظح
ٔٵفځ ايعٚج١ٝ، أٝ ٠ ٚاغتُطاض ا٪تع١ ٚجٛز عًٝ٘ ٜتٛقف ٖ ّ  عٳ

                                                 
 .ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ 1918أخطج٘ بٔ َ ج٘  )ذػٔ( (28)
َٛقإٛف عًإ٢ ابإٔ     16466عبس ايإطظام ٬ َكإٓف٘   أخطج٘  (قرٝس) (29)

 .َػعٛز ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ 
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ٔڇ جٳ بٹطڇ ٍٳ  اهللٹ، عٳبٵسٹ بٵ ْجهُت  ♂:قځإ  ٍٳ  ،▬َتَزوَّ ٞ  فځكځإ  ٍٴ  يٹإ  اهللٹ ضٳغٴإٛ
ْجَت؟♂:◘ ًڃتٴ ▬ َعا َتَزوَّ ٚٻجٵتٴ: فځكڂ ٍٳ  ثٳٝٿبٶإ ،  تٳعٳ َعها َفهَؽ  ♂:فځكځإ 

ا ايبإ ضٟ   فتس ٬بٔ ذحط  أ فظ ق ٍ، (36) ▬َوفِْؾَعَذاَرى َوفَِعاِِبَ
 ٚشيإو  ضٜكٗ  ٚضؾف يػ ْٗ  َلٿ إ٢ إؾ ض٠ أسٜث ٖصا ٬ٚ
 عإ مل  إ٢ٚيتأخصنُ  ٖصٙ ايكب٬أ  ،ٚايتكبٌٝ ا٪٬عب١ عٓس ٜك 
ثإِ قإٌ    ،ايعٚج١ٝ فطافإ٢   تُاْتكً ٚقس إ٫ تؿعطا ٔفً آخط
ُٳٓ نُ   ًَّ ْقَطانَ :♂◘ ايٓ  عٳ ْقَطاَن َعها  افؾُفؿَّ َجـِّْبـَا افشَّ َوَجـِِّب افشَّ

ٌ  ٚا٪٬عب١ ا٪ساعب١ َٔ ٜهثط إٔ ايعٚد ٚع٢ً، (31)▬َرَزْؿَتـَا  قبإ
ُعقْا َٕكُػِسُؽؿْ و:يكٍٛ اهلل تع ٢ ،آُ   ، ز 223شايبكإط٠:   يَوَؿدِّ

 ًٜإ١  ذتإ٢ ٚايفإطد   ايفدصٜٔ ب ٌٔ إٔ ٜساع  ٚع٢ً ايعٚد
  – عهإٛٙ  أٚجل بإ ي١ً  َٓٗإ   أذإؼ  ف شا عًٝ٘، ا٭َط فٝػٌٗ

٫ٚ بأؽ َٔ إغتعُ ٍ ١ًَ ن يف ظي١ أٚ نطِٜ ًَإ١ إٕ يإعّ   
 ايإب٬ز  بعى ٬ ٝسث َ  يًؿط  ا٪د يف١ ا٭َٛض َٔٚ -ا٭َط
 ٚإ٥إ   ا٭خإ٬م  َ  ٜتٓ ف٢ َ  ٖٚٛ ب ٭قب  ا٪طأ٠ به ض٠ بفى
 . ب ُٓ   ايبه ض٠ فى ٜهٕٛ

                                                 
 .ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ 1918أخطج٘ بٔ َ ج٘  )ذػٔ( (36)
 .141أخطج٘  ايبد ضٟ  )قرٝس( (31)
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ٞ ْٓب٘ أ٫ٚ أْ٘  كيف يأا  الرجل زوجتو:  إٔ يًعٚجإ١  ٜٓبوإ
يٝتُت  نٌ َُٓٗ  بإ ٯخط، ٫ٚ   آٓػٞ ايعٌُ  ظٚجٗ تؿ ضى

  اٱغطا٤،تتُٓ  ايعٚج٘ عٔ ظٚجٗ  إ٫ ٤ٓع  خفٝفڄ  ع٢ً غبٌٝ 
٘ ْٚٓب٘ ايعٚد بإٔ ٙإ ح ايعًُٝإ١ آٓػإ١ٝ ٜعتُإس عًإ٢        ضاذتإ

آثُ ١ْٝ ٚعسّ تٛتط ا٭عك  ، ٚعسّ ايتعحٌ ٚاٱ٦ٌُٓ ٕ، 
َُٓٗإ   ظط ن٬ فٝٓ -َٔ ا٭َ ّ،  ٜأتٞ ظٚجت٘ إٔ يًعٚد ٜٛظٚ

يهٔ  -ٝٓظط ايعٚد قف  ظٚجت٘ ف - أٚ إًف ،- يٛج٘ اٯخط
ٔٵ٬ َه ٕ ايٛيس أٟ ايفطد، فځ ٔڇ جٳ بٹطڇ عٳ ٕٻ، اهللٹ عٳبٵإسٹ  بٵ ٗٴإٛزٳ  أځ  ٜٳ

ٍٴ نځ ْٳتٵ ُٳإطٵأځ٠ڂ  أڂتٹٝٳإتٹ  إڇشٳا: تٳكڂٛ ٔٵ  ايڃ ٖٳإ ،  َٹإ ٞ  زٴبٴطڇ ٗٳإ ،  فٹإ ِٻ  قڂبٴًٹ  ثٴإ
ُٳًځتٵ، ٕٳ  ذٳ ٖٳ   نځإ  ٍٳ  ٚٳيځإسٴ ٛٳ ٍٳ  ،" أځذٵإ ُكْم : وفځأڂْٵعڇيځإتٵ "  :قځإ  ُُ ىَِسـا

ـْتُتمْ  ِِ ، َٚإٔ  (32) ز223: ايبكإط٠ شيَحْرٌث َلُكْم َفْيُتوا َحْرَثُكْم َأىَّـى 
ٖصا أسٜث ٜتهس أْ٘ ٜٛظ يًعٚد ٜأتٞ ظٚجتإ٘ بإأٟ ٚنإ     
ن ٕ غٛا٤ ن ْت ا٪طأ٠ َػتًك١ٝ ع٢ً فٗطٖ  أٚ بڀٓٗ  أٚ ق ١ُ٥ 

 د .َٓر١ٝٓ ...اخل ، ا٪ِٗ ٬ َه ٕ ايٛيس أٟ ايفطأٚ 
 ٜٚٓبوٞ يًعٚد إٔ ٝصض َٔ اتٝ ٕ ظٚجت٘ ٬ زبطٖ  يكإإٍٛ 

                                                 
 . 1435، َٚػًِ  4528أخطج٘  ايبد ضٟ  قرٝس() (32)
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ـْ َأَتك اْعَرَأَتُف دِم ُدُ ِرَها:♂◘ضغٍٛ اهلل  ، ٚيكإٍٛ   (33)▬َعْؾُعقٌن َع
ُؿ اواهلل تعإ ٢:   ـُ ـْ َحْقهُث َأَعهَر َـّ ِعه ْرَن َؾْلُتقُه  هللَإِنَّ ا هللَُؾنَِذا َتَطفَّ

ا َِغ َوَُيِبُّ ادُْتَ  ـَ َُيِبُّ افتَّقَّ ِري  . ز222ش ايبكط٠ :ي(222)َطفِّ
ٖٚٓ ى أٚنإ   عسٜإس٠ غإٝتعًُٗ  ايعٚجإ ٕ إٕ ؾإ ٤ اهلل      

أغؿإ١ٝ   بعإى آإسٜط ب يإصنط إٔ   ٚ،  تع ٢ ب ٪ُ ضغ١ ٚايعَٔ
 ا٪ڀ ٌٞ َٓٗ  أْٛاع  شل  ٭ٕ ي١ًٝ أٍٚ َٔ فه٘ ٜكع  ايبه ض٠

 أٚ ايعٚد خدل٠ عسّ ٬ ايػب  ٜهٕٛ ٚقس ٚغرلٖ ، ٚا٪ثكٛ 
ٍ  عسّ ايعٚج١ ٚع٢ً ٜكًل َ  ٖٓ ى فًٝؼ ،إجٗ زٙ  ا٫ْؿإو 
 فكس ايڀ  َطاجع١ َٔ ف٬بس ا٭َط ٌ ٍ إشا إ٫ ا٭َط; بصيو
ٍ  ايٓػإ ٤  ٚبعإى  ايوؿإ ٤،  يفإتس  يعًُٝإ١  ا٭َط ٝت د  ٫تإعٚ

 زّ فتر١ ْعٍٚ َٔ ٝسث قس أٌُ ٭ٕ ب ي٫ٛز٠، إ٫ به ضتٗ 
ّ  ا٪إطأ٠  ٚع٢ً، أٝى  به ضتٗإ   فإى  بعإس  بٓفػإٗ   ا٫ٖتُإ 
 ا٪أ١َْٛ ا٪ڀٗطاأ أٚ ا٪ًس َ  زاف١٦ َ ١ٝ٥ ٨ َ أ ٬ ٛؽب ًٓ

 . ٌبٝعٝ  ا٭َط ٜٚكبس ايوؿ ٤ ٤عم عٔ ايٓ تخ ا٭مل ٝعٍٚي

                                                 
 ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ. 2162أخطج٘  أبٛ زاٚز  )ذػٔ( (33)
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ٔٵ  المعاشرة الجنسية أعنـاء الحـيو والنفـاس : ٕٻ أځْٳإؼڈ  عٳإ  أځ
ٗٴٛزٳ ُٳإطٵأځ٠ڂ  ذٳ نٳإتٹ  إڇشٳا نځ ْٴٛا ايڃٝٳ ِٵ  ايڃ ٗڇ ِٵ  فٹإٝ ٖٳإ ،  يځإ ِٵ  ٜٴ٪ٳانٹًڂٛ  ٚٳيځإ
َٹعٴ ٔٻٜٴحٳ  ٖٴ ٍٳ ايڃبٴٝٴٛأٹ فٹٞ ٛ ٞٿ  أځقٵإرٳ  ٴ  فځػٳأځ ٞٻ ◘  ايٓٻبٹإ  ◘  ايٓٻبٹإ
ٍٳ: ـِ ادَِْحقِض ُؿْؾ ُهَق َأًذى َؾاْظَتِزُفقْا افـَِّساء دِم وفځٓٳع َوَيْسَلُفقَكَؽ َظ

ـْ  َـّ ِعه هْرَن َؾهْلُتقُه َـّ َحتََّك َيْطُفهْرَن َؾهنَِذا َتَطفَّ ادَِْحقِض َوَٓ َتْؼَرُ قُه

ـَ َحْقُث َأَعرَ  هِري ا َِغ َوَُيِبُّ ادَُْتَطفِّ ُؿ اهللُ إِنَّ اهللَ َُيِبُّ افتَّقَّ : ايبكإط٠ شي ـُ

ٍٳ ،ز 222 َّٓ افـَِّؽهاَح ♂:◘ ايإٓ ٴ  فځكځ  ٍء  إِ هؾَّ َءْ ـُ  أٟ: -اْصهـَُعقا 
 . (34)▬ -اٱ٬ٜد ٬ ايفطد أٚ ايسبط

ٖٛ خطٚد زّ ف غس َٔ ضذِ ا٪إطأ٠ يْٛإ٘ قإ       والحيو:
َٚإٔ ع٬َإ أ أإٝى ا٪وإل      ٜتحً ،ٚضا٥رت٘ نط١ٜٗ ٫ٚ 

ٚع ز٠ َس٠ أٝى غإت١ أٜإ ّ ٚقإس    ٚٚج  ايظٗط ٚٚٛ شيو، 
تعٜس أٚ تكٌ َٔ َطأ٠ ٭خط٣، ق ٍ ايؿٝذ ايعث١ُٝ ض٨٘ اهلل: 

ا٪طأ٠ إشا ٌٗإطأ ٚضأأ ايڀٗإط ا٪تإٝكٔ ٬ أإٝى، ٚأعإين      ٚ
ايڀٗط ٬ أٝى خطٚد ايككإ١ ايبٝهإ ٤، ٖٚإٛ َإ ٤ أبإٝى      

عس ايڀٗط َٔ نسض٠ أٚ قفط٠ أٚ ْكڀإ١ أٚ  تعطف٘ ايٓػ ٤، فُ  ب

                                                 
 . 362أخطج٘  َػًِ  )قرٝس( (34)
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 ايكٝ ّ ٫ٚ ضٌٛب١ فٗصا نً٘ يٝؼ َٝى، ف٬ ٦ٓ  َٔ ايك٠٬
 ٖإ. ا٭ْ٘ يٝؼ َٝى  ;٫ٚ ٦ٓ  َٔ ٧   ايطجٌ يعٚجت٘

مل ايطجٌ ٚفطد ا٪طأ٠ ٜػتٛج  ايوػإٌ ٚيإٛ    شنطٚإيتك ٤ 
ٔٵ ٝسث إْإعاٍ َإٔ ايطجإٌ، ف    إَِذا اْفَتَؼهك : قځ يځإتٵ  عٳ ٥ٹؿٳإ١ځ،  عٳإ

 ،◘ َتاَكههاِن َؾَؼههْد َوَجههَب اْفُغْسههُؾ، َؾَعْؾُتههُف َأَكهها َوَرُشههقُل اهللاخْلِ 
َؾاْؽَتَسْؾـَا
  اٱغتػ ٍ،بعس أٚ  ع٢ً ٚن٤ٛايّٓٛ  ٜٚػتر  ،(35)

 إٔ يًإعٚج١  ٜإٛظ ٜٚػتر  ايٛن٤ٛ قبٌ َع ٚز٠ آُ  ، ٚ
ٍ   ٜط٣ نٌ  َُٓٗ  عٛض٠ اٯخط أثٓ ٤ آُ  ، أٚ أثٓإ ٤ ا٫غتػإ 

َ هاَرَك اهللُ َفهَؽ،  ♂:يًعإطٜؼ ْٚكإٍٛ   ،سٚاذ َه ٕ ٬ ٝوتػ٬ف

َع َ ْقـَُؽَك دِم َخْرٍ   .   (36)▬َوَ اَرَك َظَؾْقَؽ، َوََمَ
* * * 

                                                 
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ. 668أخطج٘  ابٔ َ ج٘  )قرٝس( (35)
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ.2136أبٛ زاٚز أخطج٘   )قرٝس( (36)
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 فاف صخمالفات اخلطبة وعكد اليكاح وحفل ال

ِ  َٔ ْع١ُ ايعٚاد إٔ فٝ٘ ؾو ٫ ٫  ٘  عًإ٢  اهلل ْعإ  خًكإ
 ايٓعُإ١،  ٖصٙ ؾهط ٬ ٜٓ َ  اضته   ايكً  ٝعٕ ايصٟ ٚيهٔ
 ابتإسا٤ٶ  بٗإ   تتعًإل  اييت ٚا٪ٓهطاأ ا٪د يف أ َٔ رلنث ٚٚقٛ 

ٌ  ايعطؽ بٛي١ُٝ ٚاْتٗ ٤ٶ ايٓه ح، ع٢ً اٱقساّ َٔ  ٚأذٝ ْٶإ   بإ
 بإإ خت٬ف ا٪ٓهإإطاأ تًإإو ْتًإإف ٚ، ٚا٪ع ؾإإط٠ آُإإ   ٬

ِ  نٌ ع٢ً ٜٛج  ٫  ٚا٪ه ٕ، ايعَ ٕ َعطفتٗإ  يًرإصض    َػإً
 : ٓ ؽاي ب١ ٚأؾٗطٖ  أبطظٖ  بصنط أنتفَٞٔ ايٛقٛ  فٝٗ ، ٚ

 خطبة الرجل على خطبة أخيو  -1
إشا تكسّ ضجٌ ٕڀب١ إَإطأ٠ ٚذإسث اتفإ م بإ١ ايطجإٌ      

ٌ  إ٢ ضجٌ آخإط  ٜتكسّ إٔٚأٌٖ ا٪طأ٠ ع٢ً ايٓه ح فٝرطّ   أٖإ
ٌ  شيو، عٔ ايؿ ض  يٓٗٞ ;يٓفػ٘ يٝدڀبٗ  ;ا٪طأ٠  ٬ ٚا٭قإ
ّ  إٔ آخط ٕ ٌ  فٝٗ  ٜٛظ ٚيهٔ، ايترطِٜ ايٓٗٞ عٓإس   ٜتكإس

 ،إڀبإ١  ا٭ٍٚ إ ٌإ   إشا تطىايت ي١ٝ :  ّكل أذس ايؿطٚ 
 . ي٘ فٝأشٕ ا٭ٍٚ ايث ْٞ ٜػتأشٕ إٔ، إٔ ٜطفه٘ ٚيٞ أَطٖ 
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ِٵ    ◘ اهلل ضغٍٛ إٔ ٖطٜط٠ أبٞ فعٔ ٕٵ ٜٳبٹٝإ ٳ بٳعٵهٴإهڂ ٗٳ٢ أځ ْٳ
ٚٳ٫ځ  ٘ٹ، ذٳتٻ٢  عٳًځ٢ بٳٝٵ ڇ بٳعٵىڈ،  ٌٴ عٳًځ٢ خٹڀڃبٳ١ٹ أځخٹٝ ٜٳدٵڀڂ ٳ ايطٻجٴ

ٌٹ ٴ قځبٵًځ ٕځ  ٌٹ ٴٜٳتٵطٴىځ ا ٕځ  ٘ٴ ا ٕٳ يځ ٚٵ ٜٳأڃشٳ  .(37) ٘ٴ أځ
 خطبة الرجل المرأة المعتدة -2
  َٔ خ ي١ٝ ٚايعٚد ايعٚج١ تهٕٛ إٔ ايٓه ح ؾطٚ  ُٔف

 ٫ٚ فٝٗإ ،  ايعكس ٝطّ ذ ٍ ٬ ايٓه ح ٜكس ف٬ ا٪ٛاْ ،
نإٔ تهٕٛ ا٪طأ٠ ٬ عس٠  غرلٙ َٔ عس٠ ٬ ٚا٪طأ٠ ايٓه ح ٜكس

أٚ ث٬ثإ١ أؾإٗط    ،ذٝه أايڀ٬م ٖٚٞ ث٬ث١ قط٤ٚ أٟ ث٬ث١ 
إٕ مل تهٔ ّٝى، أٚ تهٕٛ ا٪طأ٠ ٬ عس٠ إً  ٖٚٞ ذٝهإ١  
ٚاذس٠، أٚ تهٕٛ ا٪إطأ٠ ٬ عإس٠ َإٛأ ظٚجٗإ  ا٭ٍٚ ٖٚإٞ      

 أٚ ٚن  أٌُ ٬ ٧ٝ  ٖصٙ أ ٫أ. ،أضبع١ أؾٗط ٚعؿطا
 دبلة الخطوبة : -3
  ًٜبػ٘ َ  اٱغ٬ّ ب٬ز ف٢ اْتؿطأ ايت٢ ا٭َٛض َٔ

َإٔ   ٖٚإ٢ ( إڀٛبإ١  زب١ً) بإ ٜٚٴػ٢ُ ايعٚد أٚ إ ٌ 
ٔ  ٖٚإصٙ  ،أٌٖ ايهت   َإٔ ايٓكإ ض٣  ع زاأ   ايإيت  ايبإس   َإ

                                                 
 .1468، َٚػًِ  5142أخطج٘ ايبد ضٟ  (قرٝس) (37)



 

 

 

                                                       ىدية العروسين                                                                     

                                                          

، ونهىصىل ألي ػُىاٌ اضغظ ػهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغظ ػهى

 ,Page Upنهًاوط ػهى انؼُىاٌ انًطهىب  فً انفهشط، وتىاسطح األٌسش  انضس

Page Down  ذُقم تٍٍ انصفذاخ. أو ػجهح انًاوط 

 

39 

 إ٢ ا٪ػ١ًُ ايطج ٍ بعى عُس كسٚي ا٪ػ١ًُ، عٓس اْتؿطأ
 اي٢ٗٓ، ّت ٜك  ٫ ذت٢ ايصٖ  َٔ بسيڄ  فه١ َٔ" زب١ً" يبؼ
ـْ َتَشبََّف  َِؼْقٍم َؾُفَق ِعهـْ ♂:ٜكٍٛ◘  ٚايٓ  ،ايتؿب٘ ف٢ فٛق   ▬ُفؿْ َع

ٔ  إإ    اْإ ش ◘  عٔ ضغإٍٛ اهلل  قس ، إ٥  (38)  -ٚضڇم َإ
٘ٹ  بٳعٵإىڇ  عٳًځ٢◘   ضٳأځ٣  فكس -فه١ :أ٣ ُٶإ   أځقٵإرٳ بٹ ٔٵ  خٳ تٳ  َٹإ

ٖٳ ٺ ًٳ شٳ ٘ٴ  فځأځعٵطٳ ٙٴ  عٳٓٵإ ُٶإ   ٚٳاتٻدٳإصٳ  فځأځيڃكځإ  ٔٵ  خٳ تٳ ٍٳ  ذٳسٹٜإسٺ  َٹإ  فځكځإ 
ًڃٝٳ١ڂ ٖٳصٳا; ▬ؾٳطپ ٖٳصٳا♂: ٌڇ ذٹ ٖٵ ٙٴ ايٓٻ ضڇ أځ ُٶإ   فځ تٻدٳإصٳ  ،فځأځيڃكځ  ٔٵ  خٳ تٳ  َٹإ

٘ٴ فځػٳهځتٳ -أٟ : فه١ -ٚٳضڇمڈ ٫ٚ ذطد ٬ يإبؼ  ، (39)◘  عٳٓٵ
ا٪طأ٠ يًصٖ  فٗإصا قإس أب ذإ٘ ايؿإط  يٓػإ ٥ٓ  ٚذطَإ٘ عًإ٢        

تِهل، ♂ :◘  ايٓ ضج يٓ ، يكٍٛ  هقِر ُأعَّ ـُ ـِ َحَراٌم َظهَذ ُذ إِنَّ َهَذْي

َكاثِِفؿْ  ٍٛ ايؿإٝذ  ٜٚكإ ، (46) ▬ -ٚأطٜط ايصٖ  ٜعين - ِحؾ  ِْلِ
ٔ  عبإ ض٠  إڀٛبإ١  زبًإ١ ايعث١ُٝ ض٨٘ اهلل تعإ ٢ ،    خإ  ،  عإ

ٞ  فٝ٘ يٝؼ ا٭قٌ ٬ ٚإ   ٘  إٔ إ٫ ؾإ  نُإ   اعتكإ ز  ٜكإرب
٘  ٜهتإ   ايٓإ ؽ،  بعإى  ٜفعً٘ ٟ  إإ    ٬ ازلإ ٘  ايإص  ٜعڀٝإ

                                                 
 .ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ  4641أخطج٘ أبٛ زاٚز ( قرٝس) (38)
 .ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ 6518 أخطج٘ ايبد ضٟ ٬ ا٭ز  ا٪فطز( قرٝس) (39)
 .ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ  3595أخطج٘ ابٔ َ ج٘ ( قرٝس) (46)
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ٟ  إ   ٬ ازلٗ  ٚتهت  ٘ڀٛبت٘، ٘  ايإص  ظعُإ   إٜإ ٙ،  تعڀٝإ
ٕ  ذ٦ٓٝإص  ايعٚج١، ب١ ا٫ضتب   ٜٛج  شيو إٔ َُٓٗ   تهإٛ
 ذػ ، ٫ٚ ؾطع  ي٘ أقٌ ٫ ٣  تعًل ٭ْٗ  ;ٗط١َ ايسب١ً ٖصٙ

 إيبإإ ؽ إ ٌإإ  ٜتإإ٢ٛ إٔ إإإ   ٖإإصا ٬ ٜإإٛظ ٫ نإإصيو
٘  أجٓبٝإ١  فٗٞ بعس، ظٚج١ ي٘ تهٔ مل ٭ْٗ  ٘ڀٛبت٘،  ٫ إش عٓإ

  . ٖإا ب يعكس إ٫ ظٚج١ تهٕٛ
 :خ قإإ١ بًإإبؼ ايسبًإإ١، َثإإٌ أخإإط٣ ٘ يفإإ أ ٖٚٓإإ ى

ٚقإس ًٞإٛ بٗإ      ٚاٯخإط  ا١ٔ ب١ ب يعٜ ض٠  د ٌيً ايػُ ح
 فٝرسث َٔ ايب٣ًٛ َ  ٫ ُٝس عكب ٙ. 

 : الزواج بدون ول  للمرأة-4
ٕ  ايٓهإ ح  فػإ ز  ع٢ًٗٓ ى نثرل َٔ ا٭زي١ ف ، ايإ٢ٛ  بإسٚ

َـّ و:تع ٢ قٛي٘ ايهطِٜ ايكطإٓ ُٔف َـّ  ِهنِْذِن َأْهؾِِفه  يَؾاكؽُِحقُه
 ب٫ٜٛإ١  أ٣شلإصٙ اٯٜإ١     تفػإرلٙ  ف٢ ايكطٌ   ٍ، قز25:  ايٓػ ٤ش

بٌ يًثٝإ  أٜهإ ،    فك  ٚيٝؼ شيو يًبهط .اٖإ ٚإشْٗٔ أًٖٔ
َـّ َأن و:تع ٢ ق ٍ َـّ َؾًَل َتْعُضُؾقُه ـَ َأَجَؾُف ْؼُتُؿ افـَِّساء َؾَبَؾْغ َوإَِذا َضؾَّ

هْقْا َ ْقـَُفهههؿ َِ َـّ إَِذا َتَرا ـَ َأْزَواَجُفه   : ايبكإط٠ ش ي ِادَْْعههههُروِ   َيـؽِْح

ٚٻجٵإتٴ : ٜػ ض بٔ َعكٌ ٜكٍٛ نُ  اٯ١ٜ ْعٍٚ ب ٚغ،  ز232  ظٳ
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ٞ  أڂخٵتٶ  ٔٵ  يٹإ ٌڈ  َٹإ ٗٳإ   ضٳجٴإ ًَّكځ ٗٳ   اْٵكځهٳإتٵ  إڇشٳا ذٳتٻإ٢  فځڀځ  جٳإ ٤ٳ  عٹإسٻتٴ
ٗٳ  ًڃتٴ ٜٳدٵڀڂبٴ ٘ٴ فځكڂ ٚٻجٵتٴوځ يځ َٵتٴإوځ  ٚٳفځطٳؾٵإتٴوځ  ظٳ ٗٳإ   ٚٳأځنڃطٳ ًَّكڃتٳ ِٻ  فځڀځ  ثٴإ
ٗٳ  جٹ٦ٵتٳ ٕٳ ،أځبٳسٶا يځٝٵوځإڇ تٳعٴٛزٴ يځ  ٚٳاهللٹ يځ  تٳدٵڀڂبٴ  بٳإأڃؽٳ  يځ  ضٳجٴًڄ  ٚٳنځ 

٘ٹ ُٳطٵأځ٠ڂ ٚٳنځ ْٳتٹ بٹ ٕٵ تٴطڇٜسٴ ايڃ ٘ٹ تٳطٵجٹ ٳ أځ ٍٳ إڇيځٝٵ ٙٹ  اهللڂ فځأځْٵعٳ  و:ايڃآٜٳإ١ځ  ٖٳإصٹ
ٔٻ فځًځ  ٖٴ ًڃتٴ يتٳعٵهٴًڂٛ ٕٳ فځكڂ ٌٴ ايڃآ ٍٳ ٜٳ  أځفڃعٳ ٍٳ  اهللٹ ضٳغٴٛ ٗٳإ   قځإ  ٚٻجٳ  فځعٳ
ٙٴ  ع٢ً ز٫ي١ أسٜث ٖصا ٚف٢: ايذلَص٣ اٱَ ّ ق ٍ ، (41) "إڇٜٻ 
 ن ْت ٜػ ض بٔ َعكٌ أخت ٭ٕ ٢ٚ، بورل ايٓه ح ٜٛظ ٫ أْ٘

 د ّت ٚمل ْفػٗ  يعٚجت ٚيٝٗ  زٕٚ إيٝٗ  ا٭َط ن ٕ فًٛ ثٝبٶ ،
 شٖإ   ٚقس بٔ ذحط أ فظ ٜٚكٍٛ، ٜػ ض بٔ َعكٌ ٚيٝٗ  إ٢

 . أقًڄ  ْفػٗ  تعٚد ٫ ا٪طأ٠ إٔ إ٢ آُٗٛض
ٔٵٚٳ ٕٻ َٴٛغٳ٢، أځبٹٞ عٳ ٞٻ أځ ٍٳ ◘  ايٓٻبٹ َّٓ  ِهَقُِّي ♂:قځإ   َٓ كَِؽهاَح إِ

ٕٻ ع ٥ؿ١ عٔ ايػٓٔ ٚف٢، (42)▬ ٞٻ أځ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ هَك اْعهَرَأٍة ََلْ ♂:قځ  َأيُّ

، َؾـَِؽاُحَفا َ اضٌِؾ، َؾـَِؽاُحَفا َ اضٌِؾ، َؾـَِؽاُحَفا َ اضِهٌؾ،  ُيـْؽِْحَفا اْفَقُُِّّ

ا، َؾَؾَفهها َعْفُرَههها  ِههَك َأَصههاَب ِعـَْفهها، َؾههنِِن اْصههَتَجُروا،  َؾههنِْن َأَصههاَِبَ

                                                 
 .ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ  2685أخطج٘ أبٛ زاٚز ( قرٝس) (41)
 .ٞ ٚقرر٘ ا٭يب ْ 1886أخطج٘ ابٔ َ ج٘ ( قرٝس) (42)
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َٓ َوَُِّّ َففُ  ـْ  ْؾَطاُن َوُُِّّ َع ٔٵٚٳ ،(43)▬ َؾافسُّ ٍٳ  أځبٹٞ عٳ ٍٳ : ٖٴطٳٜٵطٳ٠ځ قځإ   قځإ 
ُج ادَْْرَأُة َكْػَسَفا♂:◘ ايٓٻ ټ َٓ ُتَزوِّ ُج ادَْْرَأُة ادَْْرَأَة، َو  .  (44)▬ َٓ ُتَزوِّ

 ايتإعٜٚخ  أضازأ اَطأ٠ عٔ ٦ٌغٴ عٓسَ  ٨سأ اٱَ ّ ٜٚكٍٛ
ٔ  ٜتعٚجٗ  إٔ ٜطٜس ايص٣ ايطجٌ إ٢ أَطٖ  فحعًت  ،ٚؾإ ٖسٜ

 . ف غس ٖصا، ٚايٓه ح ٜهٕٛ ٫! ٚخ ٌ  ٢ٚ ٖصا: ق ٍ
 ٜثبإت  ٫  حإإإ ايٓهتع ٢:  اهلل ض٨٘ ايؿ فعٞ اٱَ ّ  ٍٚق

 ايٓإ نس،  ٚضنإ   ا٪ٓهٛذإ١،  ٚضنإ   ايٛيٞ،"  أؾٝ ٤ بأضبع١ إ٫
ٞ  بسٕٚ ايٓه ح ٜكس ٬إإف "عسٍ ٚؾ ٖسٟ يًُإطأ٠ يكإٍٛ    ٚيإ

َـّ و:تعإإ يٞ اهلل َـّ ُأُجههقَرُه َـّ َوآُتههقُه َـّ  ِههنِْذِن َأْهؾِِفهه َؾههاْكؽُِحقُه

ٞٻ ٕٸ ، ٚ٭ځز5: ايٓػإ ٤ شي  ِادَْْعُروِ   ٍٳ ◘  ايٓٻبٹإ َّٓ ♂: قځإ  َٓ كَِؽهاَح إِ

 فإإ٢ تعإإ ٢ اهلل ض٨إإ٘ ايؿإإ فع٢ اٱَإإ ّ ٜٚكإإٍٛ،  (45)▬  ِههَقُِّي 
 ْهإ ح  فإ٬  ٚيٝٗإ   إشٕ بورل ترٳهٹْٴ اَطأ٠ ف ٕ" : ا٭ّ" نتإإإإ  

ٛ  أَ  اٱَ ّ .شل  ٘  ذٓٝفإ١  أبإ  بكإر١ فكإس قإ ٍ    تعإ ٢  اهلل ض٨إ

                                                 
 .ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ  1879أخطج٘ ابٔ َ ج٘ ( قرٝس) (43)
 .ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ  1882أخطج٘ ابٔ َ ج٘ ( قرٝس) (44)
 .ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ  1886أخطج٘ ابٔ َ ج٘ ( قرٝس) (45)
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ٍ  ٖإصا  فإ٢  خ يف ٚقس ٢ٚ، زٕٚ ايعٚاد ٌ  ٧ٗإٛض  ايكإٛ  أٖإ
ٔ  ايكرٝر١ ايػ١ٓ قبٌ َٚٔ ايعًِ، ، ٚخإ يف  ◘ ايٓبإ٢  عإ

ٍ  ذٓٝف١ أبٛ اٱَ ّٚ ايهت   ٚايػ١ٓ فًكس إجتٗس ٚأخڀأ،  ٜكإٛ
ٛ  أإسٜث،  قإس  كس، ٚيَصٖب٢ فٗٛ سٜثأ قس إشا:   ٖٚإ

َّٓ  َِقُِّي ♂:◘ايٓ   قٍٛ ، ف شٕ قٍٛ اٱَ ّ أبإٛ  (46)▬ َٓ كَِؽاَح إِ
 ذٓٝف١ ٫ ٜأخص ب٘ ٬ ٖصٙ ا٪ػأي١.  

 ذىاب العروس إلى الكوافير: -5
٫ ٜٛظ ٭ْ٘ ضجٌ أجإٓ ،   ايهٛافرل إ٢ فصٖ   ايعطٚؽ

 ايؿإعٛض  ٚإظايإ١  أٛاجإ ،  ؾإعط  ْٚتإف  ا٪ػإ ذٝل  ٚن ٚ
 ايٛقإٛ   َإ   ذ ج١، زٕٚ عًٝٗ   ًځفٝٴڀَّ ،ٗ قبً ذٍٛ ايساخ١ًٝ

 ٚيإٝؼ  ذ جإ١،  زٕٚ ا٪إطأ٠  عإٛض٠  ا٪إطأ٠  تب ؾإط  إٔ اي٢ٗٓ ف٢
ٛ  ٖصا ٚنٌ ،ا٪طأ٠ عٛض٠ يهؿف تسعٛ نطٚض٠ ٖصٙ ب يڀب   ٖإ

ٔ  تعإ ٢ اهلل  ٢ْٗ ايهفط، ٚقس بأٌٖ ايتؿب٘ ب   َٔ ٘  عإ  ايتؿإب
هؾُّقْا ِعهـ َوَٓ َتتَّبِ و:تع ٢ فك ٍ ايهفط بأٌٖ َِ ُعقْا َأْهَقاء َؿْقٍم َؿهْد 

هبِقؾِ  هؾُّقْا َظهـ َشهَقاء افسَّ َِ ثًِرا َو ـَ ؾُّقْا  َِ  ، ز77ش ا٪ ٥إس٠ : يَؿْبُؾ َوَأ

                                                 
 .ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ  1886أخطج٘ ابٔ َ ج٘ ( قرٝس) (46)
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ـْ َتَشبََّف  َِؼْقٍم َؾُفهَق ♂:◘  ق ٍ ٬ َػٓسٙ أ٨س اٱَ ّٚأخطد  َوَع

 ْتإف ْ ٖٝو عًإ٢ َإ  ٜكإ  عٓإس ايهإٛافرل َإٔ        ،(47)▬ ِعـُْفؿْ 
ٔ  ايٓٗإ٢  ٚضز ٚقس، أٛاج  ٘  ٖإصا  عإ ـَ اهللُ :♂◘  بكٛيإ َفَعه

ـِ  َصههاِت َوادَُتَػؾَِّجههاِت، فِْؾُحْسهه افَقاِصههَكِت َوادُقَتِشههَكِت، َوادَُتـَؿِّ

اِت َخْؾَؼ اهللِ َ  .  (48)▬ادَُغرِّ
ٚقإس ٜكإإّٛ ايهإإٛافرل ب ٌ يإإ١ ؾإإعط ايعإإطٚؽ ٣إإ  ٜػإإ٢ُ  

ـَ اهللُ  ♂: ◘ب يب ضٚن١ ٖٚإصا َٓٗإٞ عٓإ٘ ٭ٕ ضغإٍٛ اهلل      َفَعه

 .(49)▬َقاِصَؾَة َوادُْسَتْقِصَؾةَ اف
٫ بأؽ َٔ ايصٖ   إ٢ ايهٛافرل٠ ٚيهإإإٔ َإإإ    نُ  أْ٘ 

ِٓ  ايتؿب٘ ب يه فطاأ، بهٌ َ  غبل شنإطٙ، ٜٚإ  ذبإصا يإٛ     
 ق َت بتع١ٜ ايعطٚؽ إذس٣ قطٜب تٗ  ا٪تكٓ أ بسٕٚ نًف١.

 فستان الزفاف ذو الثمن الباىظ: -7
  ايٓ ؽ ٚتفٓٔ ٭بٝىا ايعف ف فػت ٕ ايٓػ ٤ ب١ ؾ   ٫ 

                                                 
 .ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ ٬ َػٓسٙ  5114أخطج٘ أ٨س ( قرٝس) (47)
 . 4886أخطج٘ ايبد ضٟ ( ٝسقر) (48)
 . 5934أخطج٘ ايبد ضٟ ( قرٝس) (49)
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٬ٚ أكٝك١ أْإ٘   ،مثٓ٘ ٬ ٚا٪و ٠٫ ايفػت ٕ ٖصا تڀطٜع ٬
٫ بأؽ َٔ ؾطا٤ فػت ٕ ظف ف َعتسٍ ايثُٔ ٪ٔ عٓسٙ ايكإسض٠  

 ثِ  يعٚجٗ ب٘ ٚؾ٦ٝ  تتعٜٔ ظف ف فػت ٕ ع٢ً شيو أٚ اغتع ض٠
ٍ  َ  ايػ١ٓ ٬ ج ٤ فكس تطزٙ، شيو بعس ، أَإ   شيإو  عًإ٢  ٜإس

إإٔ، فٗصا َٓٗٞ عٓ٘، فًكس ْٗ ْإ  اهلل  ؾطا٤ فػت ٕ ب ٖظ ايثُإ
ٔ اهلل تع ٢  ضعع ٚجٌ عٔ اٱغطاف، ٚيكس ذص  اٱغإطاف  َإ

اَن :وتع ٢ فك ٍ ٚايتبصٜط ـَ َقاضِِغ َو اُكقا إِْخَقاَن افشَّ ـَ ـَ  ِري إِنَّ ادَُْبذِّ

هفِ  ْقَطاُن فَِر ِّ ُػهقًرا افشَّ ٖإصا   إٔ عًإ٢  ٬إإإ ه، فز27: اٱغإطا٤  شيـَ
 فك . اي١ًًٝ ٖصٙ ٬ إ٫ ًٜبؼ ٫ ايفػت ٕ
 ارك العروس الصمة ليلة الزفاف: -8
ايعف ف َٓؿو١ً بٛن   عٞ ايبعى إٔ ايعطٚؽ ٬ ي١ًٜٝسٻ

ٚيٛاظّ ايع١ٜٓ ٚيبؼ فػإت ٕ ايعفإ ف فإ شا ٚنإعت      ا٪ػ ذٝل
ا٪ػإ ذٝل عًإ٢ ٚجٗٗإ  يإٔ     ٚايعطٚؽ ا٪ٓ نرل ع٢ً أف فرلٖ  

َٔ تهٕٛ ٣كسٚضٖ  إٔ تتٛنأ ٭ٕ ا٪ ٤ غٛف ٜػك  ا٪ػ ذٝل 
ٚجٗٗ ، َٚٔ ثِ ق ٍ بعى َٔ ٫ خ٬م شلِ إٔ ايعطٚؽ شل  

، ٖٚصا نً٘ يٝؼ ي٘ َػإٛ   ايظٗط ق٠٬ بعسإٔ تذلى ايك٠٬ 
إِنَّ ؾطعٞ ٫ٚ أقإٌ يإ٘ َإٔ ايؿإط ، فإ هلل تعإ ٢ ٜكإٍٛ:و       
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ْقُؿقًتا اَكْت َظَذ ادُْْمِعـَِغ ـَِتاً ا عَّ ـَ ًَلَة  نُ  إٔ  ،ز163ش ايٓػ ٤ : يافصَّ
 إٔ تػإتڀٝ   ئ، ت ا٪ٓ نرل ع٢ً أف فرلٖ ٚنعاييت  ايعطٚؽ
ٍ  عٓس ظٚجٗ  خًف تك٢ً  تكإ٢ً  أٚ ايعٚجٝإ١،  بٝإت  زخإٛ
نُإ  إٔ   ايفحإط،  قإ٠٬  أٚ ايعؿإ ٤،  أٚ َثًڄ  ا٪وط  ٖصا قبٌ

ٚأْ  أغأٍ ايعطٚؽ نٝف تبإسأ ذٝ تٗإ     ،ايفڀط٠ تكًِٝ ا٭ف فط
 ايعٚج١ٝ آسٜس٠ ٣عك١ٝ إ يل غبر ْ٘ ٚتع ٢ !

 ف  قاعات األفرا   اجختمط السافر -9
أطاّ ٖٛ عٌُ ذف٬أ ايإعٚاد ا٪دتًڀإ١ بإ١ ايطجإ ٍ     

َتدلجإ أ َتعڀإطاأ فٝتعطنإٔ     ع ضٜإ أ  ؾب٘ ٖٚٔٚايٓػ ٤ 
ْت َظهَذ َؿهْقٍم  ♂:◘يٛعٝس ضغٍٛ اهلل  َك اْعَرَأٍة اْشَتْعَطَرْت َؾَؿرَّ َأيُّ

ـْ ِرَيَِفا َؾِفهَل َزاكَِقهةٌ    ٚيبٝإ ٕ آثإ ض ا٫خإت٬   ،  (56)▬ فَِقِجُدوا ِع
تكإٛضٚا   : ض٨إ٘ اهلل تعإ ٢   عثإ١ُٝ  ٜكٍٛ ايؿٝذ ايع١َ٬ ابٔ

َ شا غتهٕٛ ْظط٠ ايعٚد إ٢ ظٚجت٘ آسٜس٠ ايإيت اَإتٮ قًبإ٘    
فطذٶ  بٗ  إشا ؾ ٖس ٬ ٖ٪٤٫ ايٓػ ٤ َإٔ تفإٛم ظٚجتإ٘ ٧ يڄإ      
ٚؾب بٶ  ١٦ٖٝٚ؟! إٕ ٖصا ايعٚد ايصٟ اَتٮ قًب٘ فطذٶإ  غإٛف   

                                                 
 ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ. 5126أخطج٘ ايٓػ ٥ٞ ( ذػٔ) (56)
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ُٽ ، ٚغٛف ٜٗب  ؾإوف  ٘ بعٚجتإ٘ إ٢ ذإس بعٝإس    ٦ت٧ً قًب٘ غ
 ٖإ.ا فٝهٕٛ شيو قس١َ ٚن ضث١ بٝٓ٘ ٚب١ ظٚجت٘

َٚٔ ا٭َٛض ايڀٝب١ عٌُ ا٭فطاح ٬ ا٪ػ جس يٝبسأ ايعٚاد 
ا٪ب ضى َٔ بٝت اهلل تع ٢ بػُ   ْك ٥س ايعًُإ ٤ ا٪فٝإس٠ َإ     
احمل فظ١ ع٢ً ذط١َ ا٪ػ جس، ٦ٚهٔ عٌُ ا٭فطاح ٬ ق عإ أ  

 ا٫خت٬  .ا٭فطاح بسٕٚ إغطاف َ  ِٓ  
 جلوس العروس أو العروسين ف  الكوشة: -10

  ّ إإ٫ بأؽ َٔ جًٛؽ ايعطٚؽ ٖٚٞ ٬ أنٌُ ظٜٓتٗ  أَ
 ٚقإس ايهٛؾإ١   عًإ٢ ايٓػ ٤، ٚيهٔ أطاّ ٖإٛ جًٛغإٗ    

ّ  بسْٗ  َٔ أجعا٤ ٚض٣  ٚجٗٗ  ٚنؿفت تدلجت ٍ  أَإ   ايطجإ 
ٔ ظٜٓتٗإ  ٚبإسْٗ     تػذل بإٔ َأَٛضٙ  ٪طأ٠ف !! عٓٗ  ا٭ج ْ   عإ

َهها افـَّبِههلُّ ُؿههؾ و:تعإإ يٞ قإإ ٍ، عٓٗإإ  ا٭ج ْإإ   ٍايطجإإ َيهها َأُّيُّ

َـّ  َـّ ِعهـ َجًَل ِقهبِِف َْزَواِجَؽ َوَ ـَاتَِؽ َوكَِساء ادُْْمِعـَِغ ُيْدكَِغ َظَؾهْقِف ِّٕ

اَن ا ـَ ـَ َو ـَ َؾًَل ُيْمَذْي ِحقكً  هللَُذفَِؽ َأْدَكك َأن ُيْعَرْؾ ش ا٭ذعا  يَؽُػقرًا رَّ

ٔ   ًك١ بٜ :أٟ ;ز59:  أغڀ١ٝ ض٩ٚغٗٔ عًإ٢ فترإ أ قإسٚضٖ
ٍ ف٬ ٜتعإطً شلإ  أذإس ايفػإ م،      ـَ وتعإ ٢ :  ٚقإ  َٓ ُيْبهِدي َو

َّٓ َعا َطَفَر ِعـَْفا َـّ إِ ايثٝ   ايظ ٖط٠ اييت ، قٌٝ ز 36: ايٓإٛض  شيِزيـََتُف
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جطأ ايع ز٠ بًڂبٵػٗ ، إشا مل ٜهٔ ٬ شيو َإ  ٜإسعٛ إ٢ ايفتٓإ١    
 .بٗ 

ذإس٣ ايك عإ أ َإ     عٌُ ذفٌ ظٚاد يًٓػ ٤ ٬ إ٦ٚهٔ 
ايٓػ ١ٝ٥ ٱذٝإ ٤  اٱغ١َٝ٬ ايعطٚؽ، ٚاٱتٝ ٕ ب ذس٣ ايفطم 

أفإإٌ بإإسٕٚ َٛغإإٝكٞ ٚيهإإٔ ب يإإسف، ٚايطجإإ ٍ ٜهفإإِٝٗ  
 .ٍ ٬ ا٪ػحس بػُ   ْك ٥س ايعًُ ٤ا٫ذتف 

 ايعطٚغإإ١ إ٢ ايعإإطٜؼ زخإإٍٛيهإإٔ َإإ  ٝإإسث َإإٔ   
َٔ ٧ٝ  أ نطٜٔ أٚ ٣طأ٣  ٣٣طأ ٍڈع  َه ٕ ٬ ٚجًٛغُٗ 

ّ  ٤ايٓػإ  َٔ  ٍ : َٓٗإ   ٭َإٛض  ٗإط ٌ  زخإٛ ٛ  ايطجإ  أجإٓ   ٖٚإ
٘  َطافكإ١  أٚ ،ايٓػإ ٤ أَإ ّ   ٚجًٛغ٘  ايعٚجإ١  ٚأقإ ض   أق ضبإ

 ايعطٚغ١أٚ ٜطقل  ايٓػ ٤ طقلٜ ٚض٣  ب يٓػ ٤، ٚاخت٬ٌِٗ
غٜٛ  ع٢ً ا٪ٓك١ ٣  ٜػ٢ُ إغًٛٙ، ٜٚكبٌ ايعإطٜؼ عطٚغإت٘   

فٝإ  يًعحإ     ايٓػإ ٤ أَ ّ َطأ٣ ايٓ ؽ، أٚ ٜكبًٗ  أَ ّ َطأ٣ 
 ايإعٚاد  بٓعُإ١  عًٝ٘ اهلل أْعِ ضجٌ َٔ ٖصا َثٌ سثٝ نٝف

 !!.  َٚط٠٤ٚ ٚعكًڄ  ؾطعٶ  ا٪ٓهط ايفعٌ بٗصا فك بًٗ 
 اإلسراف ف  حفمت الزواج  -11

  ٬ ٚاٱغطاف ٚايتبصٜط ايبصرٚقس ٜك ذ  ٖصٙ أف٬أ 
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 ٱذهإ ض ٚإْفإ م ايهإثرل    ايعطؽ، ٚإع٬ٕ ايٛي١ُٝ إق ١َ
هاُكقْا إِْخههَقاَن وقإ ٍ تعإإ ٢: ، ٚا٪وٓٝإ أ  ا٪وإ١ٓ  ـَ ـَ  ِري إِنَّ ادَُْبهذِّ

ُػقًرا ـَ ِف  ْقَطاُن فَِر ِّ اَن افشَّ ـَ َقاضِِغ َو  ِإس ، فكإس  ز27ش اٱغطا٤ : يافشَّ
 ف١ْ٬، ايفٓ ١ْ أٚ ايفٓ ٕ أفٌ ٝٞ: ايسع٠ٛ بڀ ق١ ع٢ً َهتٛب 

٘  ٌٖ أزضٟ َٚ   يًعطٚغإ١  ٚايإسع ٤  ٚايإت٠ٚ٬  ب يإصنط  ْٝٝٛإ
 غإإ ق ، غإإ فٌ بهإإ٬ّ ايًٝإإٌ تإإ٦ٕٛٝ أٚ ٚايتٛفٝإإل، ب يدلنإإ١
 ا٪ڂڀڃطڇبٹ١ٳ ٖٳ٪ٴ٫ځ٤ٹنُ  إٔ  ا٪عك١ٝ، ٖصٙ ع٢ً نبرلا َ ٫ ٜٚعڀٕٛ

ٕٳ  ٫ځ ٚٳا٪ڂوٳٓٿ١ٳ ٚٳايطٻاقٹكٹ١ٳ ٙٹ  ٜٳرٵهٴإطٴٚ  بإأځغڃًځ٢  إڇ٫َّ ا٪ڂٓٳ غٳإبٳ أٹ  ٖٳإصٹ
ٔٴ ٚٳقځسٵ ا٭ځغٵعٳ ضڇ، ٗٴِ ٜٳػٵتٳسٹٜ ٗڇِ ايٓٻ ؽڇ ٱڇضٵنٳ ٤ٹ;بٳعٵهٴ َٴحٳ ضٳاتٹ   .ٚٳ

ٚإُإٛض   ٚقس ٜكإسّ يًطجإ ٍ ٬ ٖإصٙ ايًًٝإ١ ا٪دإسضاأ     
  ٕ ٚٳ٣، فٝرسث َ  ٫ ُٝس عكب ٙ، ف ْ  هلل ٚإْ  إيٝإ٘ ضاجعإٛ  ضٳ

ٖٹسٷ ٘ٴ َٴحٳ  ُٳ ٘ٹ عٹٓٵسٳ اهللڂ ضٳذٹ ٛٵيٹ ـْ اْشهَتَطْعَت َواْشَتػْ و:تٳعٳ يځ٢ قځ ِزْز َعه

 ،ز64:اٱغطا٤شيَؽ َؾْقِفْؿ  َِخْقؾِههَؽ َوَرِجؾِ ِعـُْفْؿ  َِصْقتَِؽ َوَأْجؾِْب ظَ 
ٔڇ ٔڇ عٳ ٍٳ☻  عٳبٻ ؽڈ ابٵ ٛٵأٴ: قځ  ٕڇ قٳ ٛٳ ايؿٻٝڀځ  َٹرلٴ  ايوٹٓٳ ٤ٴ ٖٴ  ٚٳا٪ځإعٳا

ٗٴٛ ٔٴ اهللٹ عٳبٵإإسٴ ذٳًځإإفٳ ٚٳقځإإسٵ ،ٚٳايًإإ ٍڇٹ عٹٓٵإإسٳ َٳػٵإإعٴٛزٺ بإإ ٛٵ  اهللٹ قځإإ
ـْ َشهبِقِؾ و:تٳعٳ يځ٢ ِديِث فُِقِضؾَّ َظه َق احْلَ ي ََلْ ـْ َيْشَسِ ـْ افـَّاِس َع َوِع

ْؿ َظَذاٌب ُعِفغٌ اهللِ  َِغْرِ   ،ز6:يكُ ٕشي ِظْؾٍؿ َوَيتَِّخَذَها ُهُزًوا ُأوَف َِؽ ََلُ
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٘ٳ ٫ځ ايصٹٟ ب هللٹ ذٳًځفٳ ٛٳ إڇ٫َّ إڇيځ ٕٻ َٳطٻاأٺ ثٳ٬ځثٳ ٖٴ ٛٳ  أځ ٗٵإ ٔځإسٹٜثٹ  يځ  ا
ٛٳ ٍٳ  ٚٳقځإسٵ  ،ايوٹٓٳ ٤ٴ ٖٴ تِهل ♂ : ◘ضغإٍٛ اهلل   قځإ  ـْ ُأعَّ َـّ ِعه َفَقُؽهقَك

َواحَلِريههَر، َواخَلْؿههَر   -أٟ: ايعْإإ  –احِلههَر  َأْؿههَقاٌم، َيْسههَتِحؾُّقنَ 

 . (51)▬ -أٟ : ا٪ٛغٝك٢ ٚايوٓ ٤ -َوادََعاِزَ  
َٔ ؾإ ضى فٝٗإ  فٗإٛ َإأظٚض نُإٔ فعًإٗ ، يكإٍٛ اهلل        ٚ

َل َظَؾهْقُؽْؿ دِم اْفؽَِتهاِب َأْن إَِذا َشهِؿْعُتْؿ آَيهاِت اهللِ تع ٢:و َوَؿْد َكهزَّ

ا  ا َوُيْسَتْفَزُأ ِِبَ قا دِم َحهِديٍث ُيْؽَػُر ِِبَ ُِ َؾًَل َتْؼُعُدوا َعَعُفْؿ َحتَّك َُيُق

ـَ دِم َجَفهـََّؿ  ُؽْؿ إًِذا ِعْثُؾُفْؿ إِنَّ اهللَ َجاِعُع ادُْـَاؾِِؼَغ َواْفَؽهاؾِِري ِه إِكَّ َؽْرِ

 .ز146ش ايٓػ ٤ :ي (041) ََمِقًعا
ُؽْؿ إًِذا ِعْثُؾُفؿْ و:قٛي٘ عٓس ايكطٌ  اٱَ ّ ق ٍ   فهٌ: يإِكَّ
ٕ  عًإِٝٗ،  ٜٓهإط  ٚمل َعكإ١ٝ،  ًٖإؼ  ٬ ًؼج َٔ  ٜهإٛ
ِ    ٚ غٛا٤; ايٛظض ٬ َعِٗ  ٜٴحٹٝإ ٳ أ٫  ٜٓبوإٞ عًإ٢ نإٌ َػإً
ٛٳ٠ځ ٗٳ  ايسٻعٵ ٛٵ فٹٝ ٘ٹ، ايٓٻ ؽڇ ٭ځقڃطٳ ٹ نځ ْٳتٵ ٚٳيځ ٕٳ إڇشٳا إڇ٫َّ إڇيځٝ  قځإ زٹضٶا  نځ 
ٛٵجٴٛزٹ ا٪ڂٓٵهځطڇ إڇظٳايځ١ٹ عٳًځ٢ ٗٳ ، ا٪ځ َٻ  بٹ ٕٳ إڇشٳا أځ  شٳيٹإوځ  ٔٵعٳإ  عٳإ جٹعٶا  نځ 
٘ٴ ٘ٴ ٜٳحٴإإٛظٴ ٫ځ فځ ڇْٻإإ ٖٳ  ٴ يځإإ ٗٳإإ ، ايإإصٻ ٕٵ ٚٳ٫ځ إڇيځٝ ٕٳ أځ ٘ٹ ٜٳإإأڃشٳ  يٹٓٹػٳإإ ٥ٹ

                                                 
 .    5596أخطج٘ ايبد ضٟ ( قرٝس) (51)
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ٖٳ ; ُٳ  بٹرٴهٴٛضڇ ٗٳ  يٹ ٔٵ فٹٝ َٴٓٵهځطٳاأٺ، َٳعٳ مڈ َٹ َٳ  ٚٳ ٘ٹ ٜٴدٵؿٳ٢ ٚٳ  عٳًځٝ
ٔٳ ِڇ ٚٳايفٹتٵٓٳ١ٹ ايفځػٳ زٹ َٹ  .ٚٳايٛظٵضڇ ٚٳاٱڇثٵ

 اصوير حفل الزفاف -12
: َإٔ  تعإ ٢ بإٔ ايعثإ١ُٝ ض٨إ٘ اهلل    اق ٍ ؾٝدٓ  ايع٬َإ١  

فًكإس بًوٓإ     تكٜٛط ذفٌ ايعف فاحمل شٜط اييت تك  ي١ًٝ ايعف ف 
إٔ َٔ ايٓػ ٤ َٔ تكڀر  آي١ ايتكإٜٛط يتًإتك  قإٛض ٖإصا     

، ٫ٚ أزضٟ َ  ايإصٟ غإٛ  شلإ٪٤٫ ايٓػإ ٤ إٔ     ايٓػ ٥ٞ أفٌ
ًٜتكڀٔ قٛض أفٌ يتٓؿط ب١ ايٓ ؽ بككس أٚ بوإرل قكإس؟!   

إٔ أذسٶا ٜطن٢ بفعإٌ ٖإ٪٤٫، إْإين ٫ أفإٔ إٔ      إْين ٫ أفٔ
أٚ قٛض ظٚجتإ٘، يتهإٕٛ    أذسٶا ٜطن٢ إٔ ت٪خص قٛض ابٓت٘،

َتإ٢ َإ     ٔٳ٦ٵب١ أٜسٟ أٚي٦و ا٪عتسٜ أ يٝعطنٓٗ  ع٢ً َٔ ؾٹ
بإ١  أضزٕ !! ٌٖ ٜطن٢ أذسٶا َٓهِ إٔ تهإٕٛ قإٛض ٗ ضَإ٘    

أٜسٟ ايٓ ؽ، يتهٕٛ ٗإٌ يًػإدط١ٜ إٕ ن ْإت غإرل ٧ًٝإ١،      
كس بًوٓ  َ  ٖٛ افسح ٚأقإبس  يفت١ٓ إٕ ن ْت ١ًٝ٧؟! َٚٚث يڄ  يً

إٔ بعى ا٪عتسٜٔ ٝهطٕٚ آي١ فٝسٜٛ يًٝتكڀٛا قإٛض٠ أفإٌ   
ٔ   ذفإٌ ايٓػإ ٤  ط ٜأٟ: بتكٛ -ذٝٸ١ َترطن١  َٚعًإّٛ إٔ َإٓٗ

يعإسّ ٚجإٛز   ٜٚظٗطٕ ظٜٓتٗٔ ا٪ٓتكب أ اي٬تٞ ٜطفعٔ ْك بٗٔ 
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صا ، فٝعطنإْٛٗ  نًُإ  أضازٚا ايتُتإ  بإ يٓظط إ٢ ٖإ     -ايطج ٍ
ا٪ؿٗس !! ٚيكإس بًوٓإ  إٔ بعإى ا٪كإٛضٜٔ َإٔ ايؿإب   ٬       
بعإإى ايإإب٬ز ٞتًڀإإٕٛ ب يٓػإإ ٤ أٚ ٜهْٛإإٕٛ َٓفإإطزٜٔ، ٫ٚ  
ٜطت   ع قٌ ع ضف ٣ك زض ايؿإطٜع١ َٚٛاضزٖإ  إٔ ٖإصا أَإط     

 ٖإ .اٗطّ ٚأْ٘ اٚساض إ٢ اشل ١ٜٚ ٬ تك يٝس ايه فطٜٔ 
 التهنئة بالرفاء والبنين  -12

 ;ٚايبإ١ٓ  ٤ب يطفإ   ايت٦ٓٗإ١  ٬ ٛشلِقإ  ا٭فطاح َٚٔ أخڀ ٤
ٌ  ت٦ٓٗإ١  ٭ْٗ  ٛ ، آ ًٖٝإ١  أٖإ ّ  يًُتإعٚد  زعإ ٤  ٖٚإ  ب ٫يت٦إ 

 ْٚكٝلأٟ ايصنٛض  ايب١ٓ ٚإٔ ٜطظم ايؿٌُ ٧ٚ  ٚا٫تف م
 ايٛاضز ٚإ٥ ع زاأ آ ١ًٖٝ،  َٔ اٱْ ث زٕٚ ب يصنٛض ايت١٦ٓٗ

ٕٻ ٬ ايػإإ١ٓ، ٞٻ أځ ٕٳ◘  ايٓٻبٹإإ ٕٳايڃ ڇْٵػٳإإ ضٳفَّإإأځ إڇشٳا نځإإ  ٚٻدٳ،تٳإإ إڇشٳا    عٳ
ٍٳ  . (52)▬َباَرَك اهللُ َلَك، َوَباَرَك َعَلْوَك، َوََجََع َبْونَُكََم يِف َخْرٍ ♂:قځ 

 انتظار قطعة من القماش وعليها دم البكارة: -13
ٕ  ا٭قإ ض   بعإى  إٔ ايف نس ايف زح إڀأ َٔ  ٚآإرلا

ٕ  ٚايهٝٛف ّ  ٜٓتظإطٚ ٍ  أَإ  ٞ ا َإ   فإ شا  ا٪ٓإع  بإ١  ايًكإ ٤  ْتٗإ
                                                 

 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ . 2136أخطج٘ أبٛ زاٚز ( قرٝس) (52)
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٘  ايعٚد خطدي١ًٝٝ ايسخ١ً،  ١ايعٚج  أٚ قُإ ف  قڀعإ١  َٚعإ
 ٜٓڀًإل  عٓس٥إص  ايبه ض٠ زّ ٚعًٝ٘ ظٚجت٘ ّْٛ قُٝل أٚ خطق١
ِ  ٚايعغ ضٜس ب يوٓ ٤ ايعٚج١ أٌٖ  ٖإصا  أٚ إطقإ١  ٖإصٙ  َٚعٗإ

 .ٚايڀطق أ ايؿٛاض  ٬ ب٘ ٜٚڀٛفٕٛ ايكُٝل
 نشر أسرار فراش الزوجية: -14

 ;ايسخ١ً ١ًيٝ خكٛقٶ  ايفطاف أغطاض إفؿ ٤َٔ ا٭خڀ ٤ 
ٔ ٭ٕ شيو ٜٴعٳسٴ َٔ نب ٥ط ايصْٛ ، ف ٞ  عإ ٟ  غإعٝس  أبإ  إإسض

ٍٳ  ق ٍ: ـْ َأَِِّّ افـَّهاِس ِظـْهَد اهللِ َعـْه♂◘ ايإٓٻ ټ  قځإ  ِزَفًة َيهْقَم هإِنَّ ِعه

ههههاْفِؼقَ  ُجَؾ ُيْػِِض إَِػ اْعَرَأتِهِف ، َوُتْػِِضه إَِفْقهِف ، ُثهؿَّ َيـُْؼُ  اَعِة ، افرَّ

َها  . (53)▬ِِسَّ
 اإلسراف ف  اجهيز بيت الزوجية -15 

 ففٞ َكط َثًڄ  ِس إٔ أٌٖ ا٪طأ٠ ًُٕٝٛ أْفػِٗ ا٭َٛاٍ 
ايڀ ١ً٥ يؿطا٤ َ  ٫ ذ ج١ ي٘ َثٌ: ؾطا٤ أعساز ٖ ١ً٥ َإٔ  

، ٚايػت ٥ط، ٚأٌكِ ايع١ٜٓ،ٚا٭ْتٝه أ، ا٪٬بؼ ٚا٪فطٚؾ أ

                                                 
 . 1437أخطج٘ َػًِ ( قرٝس) (53)
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ٚنٌ شيو خٛفڄ  َإٔ  ٚايفهٝ أ، ٚأزٚاأ ا٪ڀبذ ، ..إخل، 
 أيٝؼ ٖصا َٔ ايػف٘!!! عطٜؼ شلِ،أٌٖ اي إذطاد
ٌ ايعٚد أٌٖ عطٚغإت٘ َإ  ٫ ٜڀٝكإٕٛ    ُٿرٳٚنصيو قس ٜٴ 
ٚ  :فٝكٍٛ ٌ ُٿإ رٳقإس تٴ نإصيو  أضٜس إٔ ّهطٚا يٞ نصا ٚنإصا، 

٫ ٜڀٝإل َإٔ    ايعطٚغ١ ٚأًٖٗ  ايعطٜؼ ٖٛ اٯخط بؿإطا٤ َإ   
ٚايٓتٝحإ١ إٔ ٜظإٌ ايؿإ      فُٝإ  بعإس،    أث ث قس ٫ ٜػتدسّ

ٗٝع بٝت ايعٚج١ٝ فتڀٍٛ َس٠ إڀٛب١ ٚايفت ٠ َس٠ ١ًٌٜٛ ٬ ِ
ٔ قإس   أٚ ،ٖٚصا ٫ ٜعٛز ُرل فٝإسخٌ ٚعًإ٢   ايؿإ     ٜػإتسٜ

ُٶ   .ع تك٘ ايهثرل َٔ ايسٜٕٛ فتترٍٛ ذٝ تِٗ جرٝ
* * * 
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 : الصاحلة املسأة صفاتحكوق الصوج على شوجته و

 غٴ٦ٌ عٓسَ  ايك ١ٔايعٚج١  قف أ  ◘ اهلل ضغٍٛ ٜب١
َٓ افَّتِ ♂:ق ٍ خرل؟ ايٓػ ٤ أٟ ُه إَِذا َكَظَر َوُتطِقُعهُف إَِذا َأَعهَر ، َو ل َتَُسُّ

ا  َِك َيْؽَرهُ  َٓ َعاَِلَ افُِػُف دِم َكْػِسَفا َو  ايكف أ:  َٔ ٖصٙ، ٚ  (54)▬ُُتَ
 ايعٚد ٭َط ا٫غتح ب١ تعين ٚايڀ ع١حسن الطاعة :  -1

ٔ  ْ بعإ١  ايڀ ع١ تهٕٛ إٔ ٜٚ  ب ٪عطٚف أَط إشا  ايكًإ ،  َإ
 اهلل ضغإإٍٛ قإإ ٍ فكإإس ،ٚتعإإ ٢ غإإبر ْ٘ اهلل ٜطنإإٞ ٚفُٝإإ 

َك افطَّاَظُة دِم ادَْْعُروِ  :♂◘  . (55) ▬َٓ َضاَظَة دِم َعْعِصَقِة اهللِ، إِكَّ
 ايعٚجٝإ١  ا٪ع ؾط٠ ٞل فُٝ  ظٚجٗ  ٌ ع١ ايعٚج١ ٚع٢ً

ـُْت آِعهًرا َأَحهًدا َأْن َيْسهُجَد فَِغهْرِ ♂:◘ اهلل ضغٍٛ ق ٍ فكس ـُ َفْق 

ََعْرُت ادَْ  َٕ َٓ اهللِ،  ٍد  َِقهِدِه،  ْرَأَة َأْن َتْسُجَد فَِزْوِجَفا، َوافَِّذي َكْػُس حُمَؿَّ

ا َكْػَسهَفا  َي َحؼَّ َزْوِجَفا، َوَفْق َشهَلََلَ ا َحتَّك ُتَمدِّ َ ُتَمدِّي ادَْْرَأُة َحؼَّ َرِبِّ

 . (56) ▬ََلْ ََتْـَْعفُ  -أٟ: ج يػ١ ع٢ً فٗط ايبعرل -َظَذ َؿَتٍب  َوِهلَ 
                                                 

 .ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ  9587أخطج٘ أ٨س ( قرٝس) (54)
 . 1846أخطج٘ َػًِ  (قرٝس) (55)
 ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ. 1853أخطج٘ ابٔ َ ج٘ ( ذػٔ) (56)
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 يعٚجٗإ   ا٪إطأ٠  ٌ عإ١  ٚجإٛ   عًإ٢  ٜسٍ أسٜث ٖٚصا
ٔ  ايإعٚد  ٌٚ ع١ ايعٌُ ٖصا ع٢ً َأجٛض٠ ٖٚٞ  اهلل ٌ عإ١  َإ
ٔٵفٳ ،ْظطٟ أٜتٗ  ايعٚج١ إ٢ ٖصا أسٜث ايعظِٝاٚ ،تع ٢  عٳ
ٍٳ غٳعٹٝسٺ أځبٹٞ َٵطٳأځ٠څ جٳ ٤ٳأٹ: قځ  ٞٿ  إڇيځ٢ ا ٔٴ  ،◘ ايٓٻبٹإ  عٹٓٵإسٳٙٴ،  ٚٳْٳرٵإ

ٍٳ ٜٳإإ : فځكځ يځإإتٵ ٕٻ ،هللٹا ضٳغٴإإٛ ٕٳ ٚٵجٹإإٞظٳ إڇ ٛٳا ٔٳ قٳإإفڃ ٌڇ، بٵإإ ُٴعٳڀَّإإ  ايڃ
َّٝٵتٴ، إڇشٳا ٜٳهٵطڇبٴٓٹٞ ُٵتٴ، إڇشٳا ٚٳٜٴفځڀِّطٴْٹٞ قٳ ٞ  ٚٳيځ  قٴ ِّ  قٳإًځ ٠ځ  ٜٴكٳإ
ُٵؼٴ، تٳڀڃًڂ ٳ ذٳتٻ٢ ايڃفځحٵطڇ ٍٳ ايؿٻ ٕٴ قځ  ٛٳا ٍٳ عٹٓٵسٳٙٴ، ٚٳقٳفڃ ٘ٴ : قځ   فځػٳإأځيځ
ُٻ  ٍٳ  قځ يځإتٵ،  عٳ ٍٳ  ٜٳإ  : فځكځإ  َٻإ   ،هللٹا ضٳغٴإٛ ٛٵيڂ أځ ٞ  ٗٳإ  قځ  إڇشٳا ٜٳهٵإطڇبٴٓٹ

َّٝٵتٴ، ٗٳ  قٳ ٔڇ تٳكڃطٳأڂ فځ ڇْٻ ٗٳ ، ٚٳقځسٵ بٹػٴٛضٳتٳٝٵ ٝٵتٴ ٗٳ ٍٳ  ْٳ ٍٳ : قځإ  َفهْق  ♂ :فځكځإ 

اَكْت ُشقَرًة َواِحَدًة َفَؽَػهِت افـَّهاَس  َٻإ   ،▬ـَ ٗٳإ   ٚٳأځ ٛٵيڂ  ٜٴفځڀِّطٴْٹإٞ، : قځ
ٗٳ  ّٴ، تٳٓٵڀځًٹلٴ فځ ڇْٻ ٌٷ  ٚٳأځْٳإ   فځتٳكٴٛ ٍٳ  بٹطٴ،أځقٵإ  فځًځإ   ؾٳإ  پ،  ضٳجٴإ  فځكځإ 

ٍٴ َٳ٦ٹصٺ ◘ هللٹا ضٳغٴٛ ٛٵ َّٓ  ِنِْذِن َزْوِجَفا♂:ٜٳ َٻإ   ،▬َٓ َتُصقُم اْعَرَأٌة إِ  ٚٳأځ
ٗٳ  ٛٵيڂ ُٵؼٴ، تٳڀڃًڂ ٳ ذٳتٻ٢ أڂقٳِّٞ يځ  إڇْٿٞ: قځ ٌٴ  فځ ڇْٻ  ايؿٻ ٖٵإ  قځإسٵ  بٳٝٵإتٺ  أځ
ُٵؼٴ  تٳڀڃًڂإ ٳ  ذٳتٻإ٢  ْٳػٵتٳٝٵكٹظڂ ْٳهځ زٴ يځ  شٳاىځ، يځٓٳ  عٴطڇفٳ ٍٳ  ،ايؿٻإ : قځإ 

 .  (57) ▬َؾنَِذا اْشَتْقَؼْظَت َؾَصؾِّ ♂

                                                 
 ا٭يب ْٞ.ٚقرر٘  2459 أبٛ زاٚزأخطج٘ ( قرٝس) (57)
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ٌ تهثطٜٔ َٔ قٝإ ّ   ف شا نٓت أٜتٗ  ايعٚج١ ٚايكإٝ ّ    ايًٝإ
 بإٓكل  ٜٔتؿإعط  فًط٣إ   ٚقطا٠٤ ايكطإٓ ٬ ايعب ز٠ قبٌ ظٚاجو

ًٌب أ ظٚجو ٚخسَإ١   يتًب١ٝ ظٚاجو بعس ايڀ ع أ تًو ٬
 ّكإ١ً  فكس ;ايعب زاأ تًو ٬ ٗكٛضا ا٭جط ًٝؼف عٝ يو
ٛ  ٬ أٚ يعٚجإو  وتبعًإ  ذػٔ ٬ نً٘ شيو أجط  عًإ٢  ىذٓإ

 يعٚجإو  ٌ عتو ذػٔ ع٢ً ايعٚج١ أٜتٗ   ذطقٞف ،ٌفًو
، بٝٓهُإإ  يًع٬قإإ١ َٚكٜٛإإ١، ٚايطنإإ٢ يًرإإ  َٛضثإإ١ فٗإإٞ

 ٚتإٛغط  ٚايهطاٖٝإ١  ايبوهإ ٤  تٛيإس  ايإعٚد  ٘ يف١ إٔ ٚاعًُٞ
 .يًؿك مٜعطً ذٝ تهُ   ٫  عًٝو قسضٙ

٘  ٬ ظٚجٗإ   ّفظ إٔ ايڀ ع١ قبٌٝ َٚٔ ٌ  فإ٬  غٝبتإ  تإسخ
 ، ٪عطٚفب إ٫ َٓ٘ تٓفل ف٬ َ ي٘ ّٚفظ بٝت٘، إ٢ٜهطٖ٘  أذسٶا
اُت َؿاكَِتهاٌت َحاؾَِظهاٌت فِْؾَغْقهِب  ِهَك َحِػهَظ و:تع ٢ ق ٍ هاحِلَ افصَّ

 . ز34:  شايٓػ ٤ياهللُ
أٜتٗإإ  ايعٚجإإ١ فًترطقإإٞ  حســن المظهــر والهيئــة : -2
 ايعطٜهإ١  ١َ ٫بتػإ  عٓس زخٛي٘ ايبٝت ب ظٚجو اغتكب ٍ ع٢ً
ٞ  ،جمل٦ٝ٘ َتًٗف١ ٚاْتظ ضى ،يًك ٥٘ ؾٛقو عٔ تعدل اييت  ٚنإْٛ
 قإف أ  ٜإب١  ◘ ايإٓ   ٖٛ ٖٚ ، ضٜس ٚأٌٝ  ظ١ٜٓ أنٌُ ٬
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هُه ♂:ق ٍ خرل؟ ايٓػ ٤ أٟ غٴ٦ٌ عٓسَ  ايك ١ٔ ا٪طأ٠ افَّتِهل  َتَُسُّ

 ١إإإ ٧ًٝ ا٪إطأ٠  تهٕٛ إٔ ا٪ظٗط ذػٔ ٜعين ٫ٚ،  (58) ▬إَِذا َكَظرَ 
ٍ  ْػ ، أَط آُ ٍ ٭ٕ ; ٤إإذػٓ ٛ  ا٪إطأ٠  ٧ٚإ   زٜٓٗإ  ٬  ٖإ

 إفٗإ ض  نٝفٝإ١  ٬ تتفٓٔ أه١ُٝ ٚا٪طأ٠ ٚأزبٗ ، خًكٗ  ٚذػٔ
ٔ  ايطجٌ َٓ  ٜعين ٫ ٖٚصا يعٚجٗ ، ٧ شل   بإ َطأ٠  ايإعٚاد  َإ
 ♂:◘ ضغإٍٛ اهلل  ق ٍ فكس ٚزٜٔ، خًل ع٢ً ن ْت إشا ١ًٝ٧

َس  ا َوحِلَ َْرَ ٍع: دَِاَِلَ ِٕ ا َوفِِديـَِفا، َؾهاْطَػْر  ِهَذاِت ُتـَْؽُح ادَْرَأُة  اَِلَ بَِفا َوََمَ

، َتِرَ ْت َيَداكَ  ـِ ي  .(59) ▬افدِّ
 بتعٗإإسٖ  يعٚجٗإإ  ا٪إإطأ٠ تتإإٛززف التــودد إلــى الــزوج: -3
ٍ  فكس ايفڀط٠ قف أ ع٢ً فتر فظ جػُٗ  يٓظ ف١ ٍ  قإ   ضغإٛ
ـَ افِػْطَرِة: َحْؾُؼ افَعاكَ  ♂: ◘ اهلل َؿهُُّّ هِة، َوَتْؼؾِهقُؿ إَْطَػهاِر، وَ ِع

اِرِب  ٌ  َع٘  يتع ٌَنصيو تتٛزز ي٘ ب، ٚ  (66) ▬افشَّ ّ  بهإ  اذإذلا
 نأ٥  ايًػ ٕ عصب١ ضقٝك١ يڀٝف١ نْٛٞفٓكٍٛ يًعٚج١:  ٚتكسٜط،
٘  ّسثت ٚإشا بػت ٕ، َٔ أيف فو تٓتكٞ ٔ  َعإ  ذإسٜثو  فًإٝه

                                                 
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ . ٬9587 َػٓسٙ أ٨س  أخطج٘( قرٝس) (58)
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ٕ  ٚإٕ ايعا٥س ٫ذذلاّب  ٘  ا٭يكإ    ٝإ   نإ   ،ٝإ   ٣إ   فًكبٝإ
 أٚ ،ب يؿإإٝذ اجٗإإٔأظٚ ٘ ٌبإإ١ عًإإ٢ اعتإإ ز ايٓػإإ ٤ فإإبعى
، ٖٚصا ٫ بإأؽ   إخل..ايب سلٗٓسؽا٭غت ش أٚ  أٚ ،ايسنتٛض

 أٚ ،٫ْؿإإو ي٘ أإإسٜث ٬ ٫ٜطغإإ  ٖٚإإ٫ٚٛ ْ ٌبٝإإ٘  ،بإإ٘
ٌ  وٹًځإ ُٳٝٳفځ ..إخل،ب ضٖإ م  يؿعٛضٙ أٚ ،ايّٓٛ ٬ يطغبت٘  ٜٚثكإ
ٟ  ،ذإسٜثو  عًٝ٘  ٚذًبإ١  ْك ؾإ   أإسٜث  ٜكإبس  إٔ ٚاذإصض

 ن يػإ ١ً٥  ٖس٤ٚ ٬ ف ٌطذٝ٘ يو ضأٟ ١مث ن ٕ ٚإٕ يًحساٍ،
 ي٬٦ ٬ٟ أسٜث آسٿ اشلعٍ ذصضٟٚا ،ظٚجٗ  َٔ ا٪ػتف١ُٗ

٘  اٖتُ َو أبسٟ بٌ عًٝو، غهب٘ تثرلٟ ٛ  بإ  غإرل  نٓإت  ٚيإ
٘ أ ؾإ٦ٝٶ   يإو  أذهط ٚإشا، أق٬ ٜكٍٛ ٪  ف ١ُٖ  ٗإصا ف ؾإهطٜ
 .يو ذب٘ ٚظٜ ز٠ بو ٘إعح ب َٔ ٜعٜس

ِ َٔ  إٕ :حسن العشـرة  -4  عًإ٢  يإعٚد ذكإٛم ا  أعظإ
 ظٚجٗإ ،  َ  ٚايعؿط٠ إًل ذػ١ٓ ايعٚج١ تهٕٛ إٔ: ظٚجت٘
ٟ  بًػِ ايعٚج١ َٔ إًل فرػٔ ٌ  ٜإساٚ  ٚزٚا٤ آإطاح،  نإ
فٝحإ  عًإ٢   ، ايڀٝبإ١  ايهًُإ١  ايعؿط٠ ذػٔ َٔ، ٚزا٤ يهٌ

ٍ ٚ ،ايبص١٦ٜ ايه١ًُ ِٓ ايعٚج١   ٚا٪ٓ قؿإ١  ،ٚا٪إطا٤  ،آإسا
ٔ ٚ ،ايعٓإ ز  عٔ ايهفٚ ،َطتف  بكٛأ ايك خب١  تهػإرل  عإ



 

 

 

                                                       ىدية العروسين                                                                     

                                                          

، ونهىصىل ألي ػُىاٌ اضغظ ػهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغظ ػهى

 ,Page Upنهًاوط ػهى انؼُىاٌ انًطهىب  فً انفهشط، وتىاسطح األٌسش  انضس

Page Down  ذُقم تٍٍ انصفذاخ. أو ػجهح انًاوط 

 

60 

 قإٛأ ايعٚجإ١   ضف ٭ٕ ; غب  ٚبسٕٚ بػب  ايعٚد أٚاَط
ّ  إًل غ٤ٛ َٔ ظٚجٗ  ع٢ً ٛ  ا٭ز  ٚعإس ٌ  ٖٚإ ّ  زيٝإ  ؾإ٪
اِر، ♂:◘ايٓ   قٍٛ ٬ شنطٙ ٚضز اييت ا٪طأ٠ ْمُم دِم ادَْرَأِة، َوافدَّ افشُّ

ٔ ج ٤ ٬ نت   ايعٖس ٫بٔ ايػإطٟ  ٚيكس ، (61) ▬ َوافَػَرسِ   عإ
ٌ  بإ هلل  اٱ٦ ٕ بعس ؾ٦ٝ  َ٪َٔ عبس أعڀٞ َ  :قٛي٘ عُط  أفهإ
 بعس ؾ٦ٝ  عبس أق   ٫ٚ ،إًل ذػ١ٓ ٚزٚز ٚيٛز اَطأ٠ َٔ

ٕ  شلإ   غإًك١  اَطأ٠ َٔ عًٝ٘ أؾس ب هلل ايهفط  غإ١٦ٝ  ذسٜإس  يػإ 
ضغإٍٛ   ٔتٛعسٖ ََٔٔ إٔ تفعٌ َثٌ  ايعٚج١ٚٚصض  ،إًل
َيْؽُػهْرَن اْفَعِشهَر ♂:ٔايٓإ ض ٪إ شا ٭ْٗإ   أٌٖ أنثط  ٔأْٗب◘ اهلل 

ْحَسانَ  ؾهف ُثهؿَّ َرَأْت إَفق َأْحَسـت إَِػ  َوَيْؽُػْرَن اْْلِ ـُ ْهر  حداهـ افدَّ

( 62)▬ِعـَْؽ َصْقً ا، َؿاَفْت: َعا َرَأْيُت ِعـْؽ خرا ؿهطّ 
ٌ  ٚإشا  ،   ذكإ

 ٚتعٜإس  ٫ٜتػ  ذت٢ فٝ٘ آساٍ ٟتهثط ف٬ خ٬فٷبٝٓو ٚبٝٓ٘ 
ٔ  تػتوطبٞ ٫ٚ، بُٝٓٗ  اشل٠ٛ ٍ  َإ  ايعٚجٝإ١  ا٬ٕفإ أ  ذكإٛ
، ايٓبإ٠ٛ  بٝإت  َٓٗإ   ٬ٕ بٝت َٓٗ  خ٬ ٚيٛ ،ع زٟ أَط فٗٞ
 ذتإ٢  ٠٪ب ؾإط ايبرإث عإٔ أغإب ب٘ ا    فٝح  ذكٌ إشا ٚيهٔ
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٘  ٫ٚ،  شل ا٪ٓ غ  ٍٛأً إٜ ز ٜػٌٗ ٣إ  َهإٞ َإٔ     تصنطٜإ
 نإثرل٠  ا٬ٕفإ أ  تكإبس  ٫ ذتإ٢  عٓس نٌ خ٬ف; خ٬ف أ
 يعٚجٗ  تتٛززبإٔ  ْصنط ايعٚج١ٚ، ذًٗ  ٜٚػتعكٞ َٚذلان١ُ

ْؿ  ♂:◘ ٍ ايٓ يكٛ ،غه  إشاتػ ض  ٬ إضن ٥٘ ف ـُ َٓ ُأْخهِزُ َأ

ـَّههِة؟ ـْ َأْهههِؾ اْْلَ ٍٳ ٜٳإإ  بٳًځإإ٢: قځإإ يڂٛا ،▬ ِـَِسههائُِؽْؿ ِعهه  اهللٹ، ضٳغٴإإٛ
ٍٳ اْفَقُدوُد اْفَقُفهقُد افَّتِهل إِْن َطَؾَؿهْت َأْو ُطؾَِؿهْت َؿاَفهْت: َههِذِه ♂:قځ 

َٓ َأُذوُق َؽْؿًضا َحتَّهك َتهْرَ    إٔ ٜٚإ  ،  (63) ▬َكاِصَقتِل  َِقِدَك، 
 ٖ ٍ ٖٓ ى ٜهٕٛ ٫ ذت٢ ا٪ك ١ٔ ب جطا٤ ايعٚج١ ن٬ ٜػط 

 . يًؿٝڀ ٕ
 قإدلأ  فكإرلٶا  ايعٚد ن ٕ ف شا الرضى بما قسم اهلل: -5
 ١ إإإ، ف يعٚجٌإإإأفه ٛإإإٖ َ  إ٢ أ ٍ تع ٢ اهلل ٜورل ذت٢
ٌ  عإع  اهلل بإٔ َٛق١ٓضان١ٝ ٚ ا٪٪١َٓ ٔ  ٚجإ ، عبإ زٙ  ٜهإٝ   يإ

ـْ َأْؽـَهك َواْرَض  ِه♂: ◘ يكٍٛ ضغٍٛ اهلل َك َؿَسهَؿ اهللُ َفهَؽ َتُؽه

فإ ٪طأ٠ ايكإ ١ٔ    اهلل بٝإس  ا٭ضظام إٔ، ٚاعًُإٞ   (64) ▬افـَّاسِ 
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 ،أٝإ ٠  قعٛب أ ْڀٞ ع٢ً ٚتػ عسٙ، تطن٢ َٝ ٠ ظٚجٗ 
٘  ف٬ ٌ  َعذلفإ١  يطبٗإ   ؾإ نط٠  ايهإثرل٠،  ٣ڀ يبٗإ   تطٖكإ  بفهإ

ذتإ٢   ٚفٝإ١ يعٚجٗإ    ،َتصَطٙ ٫ٚ ؾ ن١ٝ غرل، عًٝٗ  ظٚجٗ 
  . ٖفٛات٘ عٔ ٚتتو ن٢ ذػٓ ت٘ نطصٵتٳٚ،  ت٘بعس ٫

ف يعٚج١ َ  الحياة بحلوىا ومرىـا:  ازوجه الزوجة مشاركة -6
 خسٜإ١  نُ  ن ْإت  ٚتٛاغٝ٘ تثبت٘، ٚايهطا٤ ايػطا٤ ٬ ظٚجٗ 
ٍ  تفعٌ َ  ☼  َطعٛبٶإ   فععٶإ   ج ٤ٖإ   عٓإسَ  ف ◘ اهلل ضغإٛ

٘  فك يت ايٛذٞ عًٝ٘ ْعٍ ذُٝٓ  َٳإ  ٜٴدٵعڇٜإوځ   :يإ ٚٳاهللٹ  َّإ   اهللڂ  نځ
ّٳ،  ٚٳتٳهڃػٹ ٴ ا٪ځعٵإسٴٚ ٌٻ،  ٌٴ ايهځ ُٹ ٚٳتٳرٵ ِٳ،  ٌٴ ايطٻذٹ  أځبٳسٶا، إڇْٻوځ يځتٳكٹ

ٛٳا٥ٹ ٹ  ٚٳتٴعٹ١ٴ عٳًځ٢ ْٳ ٔځلٿٚٳتٳكڃطڇٟ ايهٻٝٵفٳ،   .(65)ا
* * * 
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 ىصائح  غالية للصوجة املطلنة

 َ  ْبًغ فًَُٔٗ  اجتٗسْ  ٬ اختٝ ض ايٓك ٥س ايعظ١ُٝ يًعٚج١ 
ّٴ أفُٗت٘ ٞ  ١ذهُٝ أ  عٓإسَ   ٫بٓتٗإ   أإ ضث  بٓإت  أَ َإ١  ٖٚإ
ٛ  ف ضقإت  إْو: ب١ٝٓ أٟ: فك يت ظف فٗ  ي١ًٝ ٚقتٗ  ٟ  آإ  ايإص

٘  ايصٟ ايعـ ٚخًفت خطجت، َٓ٘  مل ٚنإط  إ٢ زضجإت،  فٝإ
 ًَٚٝهڄإ ،  ضقٝبٶإ   عًٝإو  ٣ًه٘ فأقبس تأيفٝ٘ مل ٚقطٜٔ تعطفٝ٘،
ٞ : بٓٝإ١  ٜإ  ، ٚؾإطٜهڄ   عبسٶا يو ٜهٔ أ١َ ي٘ فهْٛٞ  عإين  ا٨ًإ
ٔ  ٍخكإ   عؿط  ،ب يكٓ عإ١  ايكإرب١  : اٚشنإطٶ  شخإطٶا  يإو  تهإ

 ٪ٛن  ٚايتفكس عٝٓ٘، ٪ٛق  ٚايتعٗس ايڀ ع١، َػٔ ٚا٪ع ؾط٠
 أٌٝ  إ٫ َٓو ٜؿِ ٫ٚ قبٝس، ع٢ً َٓو عٝٓ٘ تك  ف٬ أْف٘،
 ا٪فكإٛز،  ايڀٝ  أٌٝ  ٚا٪ ٤ أػٔ، أذػٔ ٚايهرٌ ضٜس،

  آٛ ذطاض٠ ف ٕ َٓ َ٘، عٓس ٚاشلس٤ٚ ٌع َ٘، يٛقت ٚايتعٗس
ّ  ٚتٓوإٝل ، ًَٗب١ ٘  ٚا٫ذتفإ ف ، َبوهإ١  ايٓإٛ ٘  ببٝتإ ، َٚ يإ

ٕ ، ٚذؿإُ٘  ْفػ٘ ع٢ً ٚاٱضع ٤ ٍ  ا٫ذتفإ ف  فإ  ٔ  ب ٪إ   ذػإ
ٔ  ٚأؿِ ايعٝ ٍ ع٢ً ٚاٱضع ٤ ،ايتكسٜط  ٫ٚ، ايتإسبرل  ذكإ
٘  تعكٞ ٫ٚ غطٶا ي٘ تفؿٞ  مل غإطٙ  أفؿإٝت  إٕ ف ْإو  أَإطٶا  يإ
 أْو ٚاعًُٞ ،قسضٙ أٚغطأ أَطٙ عكٝت ٚإ غسضٙ، تأَين
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 ٖٚٛاٙ، ضن ى ع٢ً ضن ٙ ت٪ثطٟ ذت٢ ّب١ َ  إ٢ تكًٞ ٔي
يٛ عًُت ب٘ ا٪إطأ٠ ا٪ػإ١ًُ    ،ن٬ّ بًٝغ ج َ ...ٖٛاى ع٢ً

، ْٚٓكس ا٪طأ٠ أٜهٶ  ب يكإسم  يه ْت َٔ ايػعسا٤ ٬ ايساضٜٔ
 ،ٚايكإطاذ١  ب يكإسم  ١٦ًَٝ تكبس ذٝ تُٗ  ذت٢َ  ظٚجٗ  

ٞٻ َٓو.٬ ذسٜثٗ  يعٚجٗ  فتكٍٛ ي٘ َثًڄ :٫ أذس أذ  إإ٫   ي
ٕ  َإ   نثرلٶا ،َسَط٠ أخڀ ٤ عؿط٠ب ا٪ػ١ًُ ايعٚج١ ْٚصنط  تهإٛ

 : ٖٞٚ ايعٚد قبٌ َٔ ٚايبوى ايؿسٜس ايٓفٛض أغب   َٔ
 .أًٖ٘ َ  ايؿسٜس٠ ا٪ؿ نٌ افتع ٍ -1
 .غ٧ٝ بؿ٤ٞ ٚايسٙ أٚ أَ٘ عٔ ايتهًِ -2
 .اٯخطٜٔ أَ ّ ٚخ ق١ ايعٚد إٖ ١ْ-3
 .اذٶ  َع ٚيٛ ٚضجٛيت٘ نطاَت٘ ٬ ايعٚد جطح -4
 فٝٗإ   تتفإٛم  ايإيت  ا٭َٛض ٬ ٚبٝٓ٘ بٝٓٗ  ا٪ك ض١ْ عكس - 5
 .ٚغرلٖ  ايٓػ  أٚ ايعًِ أٚ ن ٪ ٍ عًٝ٘

 .َٚػتُط زا٥ِ بؿهٌ ٚايؿه٣ٛ ب يتصَط إظع ج٘ -6
 ٚٚقت َه ٕ ٬ ٚاشلس٤ٚ ايطاذ١ بتٛفرل ا٫ٖتُ ّ عسّ -7
 إٔ ١ٝإ ايعٚج أٝإ ٠  ٬ ا٭َإٛض  أخڀط َٔ إٕ: قٌٝ ٚقس َْٛ٘،
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٘  ٚقإت  ٬ ظٚجٗإ   يعٚجإ١ ا ته ٜل ٕ  َْٛإ ّ  نإأ ٌ  تكإٛ  بتؿإوٝ
ٍ  بتٗس٥إ١  تٗتِ ٫ أٚ ايوػ ي١ أٚ ا٪هٓػ١  ٜإبوى  ٫إ  ، ا٭ٌفإ 
 .َٓعي٘ ايعٚد
 َٓعيإإ٘، ْٚظ فإإ١ ٬َٚبػإإ٘ بڀع َإإ٘ ا٫ٖتُإإ ّ عإإسّ -8
ّ  عًإ٢  يفإذل٠  ٜكإدل  قس ف يعٚد ّ  تإٛفرل  عإس  أٚ آٝإس  ايڀعإ 
ُٶ  يهٓ٘ ا٪طتب١، ١إإايٓظٝف ا٪٬بؼ  ٜٚٓفإط  ايهٌٝ ب٘ غٝڀفس ذت

 .بؿس٠ وَٓ
 أٖإإِ َإإٔ ٖٚإإصا عإإصض زٕٚ ايإإعٚد عإإٔ ا٫َتٓإإ   -9

 .تًعٓٗ  ا٪٥٬ه١ تبٝت ٚأٜهٶ  ،شل  ايعٚد يبوى ا٭غب  
 ُٚ قإ١  ٚا٪ٓفط، ايطث ب ٪ظٗط ايعٚد أَ ّ ايظٗٛض -16

 .ايؿدك١ٝ ب يٓظ ف١ ٜتعًل فُٝ 
* * * 
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 شوجها على الصوجة حكوق

 ٖإإصٙ  تِٗظٚجإإ ِإإ ٙ ذكٛقڄإإ  ا٭ظٚاد عًإإ٢ اهلل فإإطً
 فكإس  ٚجٗٗإ   عًإ٢  اٖإ  ٚأزٻ عًٝٗ  ظځ فځٗ  ٚذٳظځفٹذٳ َٔ أكٛم
 ♂:◘ ضغإإٍٛ اهلل قإإ ٍ أًٖإإ٘، ٬ ◘ ايإإٓ  ٚقإإ١ٝ ذفإإظ

ا  خٝ ض َٔعًٝٗ  ن ٕ  فظ ٝ َٚٔ ، (66) ▬اْشَتْقُصقا  ِافـَِّساِء َخْرً
ْؿ ♂:◘  يكإٍٛ ضغإٍٛ اهلل   ا٪٪١َٓ، اهلل عب ز ـُ ْؿ َخهْرُ ـُ َخهْرُ

َْهؾِِف : َوأَ  َْههِع ِٕ ِٕ ْؿ  ـُ ْإصنط َإٔ ٖإصٙ أكإٛم      ، (67) ▬ َكا َخهْرُ
 ٚب هلل ايتٛفٝل َ  ًٜٞ: 

 ٚا٪ًإإبؼ ٚا٪ؿإإط  ا٪أنإإٌ ٜٚؿإإٌُ حــ  النفقــة: -1
اُعهقَن َظهَذ افـَِّسهاِء  ِهَك و: تع ٢ ق ٍ فكس ٚا٪ػهٔ َجهاُل َؿقَّ افرِّ

ـْ َأْعهقَ  َؾ اهللُ َ ْعَضُفْؿ َظَذ َ ْعٍض َو َِك َأْكَػُؼقا ِعه ؿْ َؾضَّ ش ايٓػإ ٤ :  ي اَِلِ

َأْن ُيْطِعَؿَفههها إَِذا َضِعهههَؿ، َوَأْن ♂:◘ ٍ ضغإإإٍٛ اهلل ، ٚقإإإ ز34

 َّٓ َٓ َُّيُْجْر إِ َٓ ُيَؼبِّْح، َو ِب اْفَقْجَف، َو َٓ َيْْضِ َتَسك، َو ـْ َيْؽُسَقَها إَِذا ا

                                                 
 . 1468أخطج٘ َػًِ  (قرٝس) (66)
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ .  3895أخطج٘ ايذلَصٟ  (قرٝس) (67)
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 ي٘ ذل ايكٛاَإ١ يًبٝإت أٟ ايكٝإ ز٠;    يطجٌ ف، (68)▬ اْفَبْقِت  دِم 
ٛ  ،َٓٗإ   ايإعٚاد  ٌ يبٶإ   ٕڀبتٗإ   ّسإإإإٜتك ايصٟ ٖٛ ٭ْ٘  ٖٚإ
 .عًٝٗ  ب ٱْف م ا٪هًف ٖٚٛ ا٪ٗط، ٜسف  ايصٟ
 إٖإساض  تعإين  ٫ٚ ،ٚا٫غإتبساز  ايكٗإط  تعإين  ٫ ٚايكٛا١َ 

 ايطجٌ ؾطٜه١ ا٪طأ٠ ٭ٕ ;ؾأْٗ  َٔ ٚايتكًٌٝ ،ا٪طأ٠ ؾدك١ٝ
، فٗٛ ٜأخإص عإ ز٠ ٣ؿإ ٚض٠ ظٚجتإ٘ ٬ ا٭َإٛض      أٝ ٠ ٖصٙ ٬

 ، ٚأَ  ايكطاض ايٓٗ ٥ٞ فً٘.ا٭غط٠ ؾ٪ٕٚ أٝ ت١ٝ اييت ْل
َـّ و: تع ٢ يكٍٛ اهلل المعاشرة بـالمعروف: -2 وُه َوَظاُِِّ

َعَؾ اهللُ ؾِقهِف  َـّ َؾَعَسك َأْن َتْؽَرُهقا َصْقً ا َوَجْ ِرْهُتُؿقُه ـَ  ِادَْْعُروِ  َؾنِْن 

ثًِرا ـَ ا    حملب١ب ؾع ضٖ ا ب ٪عطٚف ٚا٪ع ؾط٠ ، ز19ش ايٓػ ٤: ي َخْرً
 ١إإإ ب يهًُ ٚأٛاض، ايعٚج١ ب١ ا٪تب زٍ ٚا٫ذذلاّ، ٚا٪ٛز٠
  . ٚايؿتِ ايعٓف عٔ بعٝسٶا ٚاي١ً ٚايطفل، ايڀٝب١

٘  ٬ٌقإ١  ب ٪عطٚف ا٪ع ؾط٠ َٚٔ   ايػإطٚض  ٚإفٗإ ض  ايٛجإ
تو نٞ ايعٚد عٔ ٖفإٛاأ ايعٚجإ١،   ٚ، يعٚجت٘ ٗ زثت٘ عٓس
 يعٜ ضاأا ، ٜٚب زشلِب ٕرلفٝصنطِٖ  أًٖٗ  ٜٚهطّ ٜهطَٗ ٚإٔ 

                                                 
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ 1856أخطج٘ بٔ َ ج٘  )قرٝس( (68)
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 َطنإإت إشا ٜإإساٜٚٗ  إٔٚ ،اذتإإ جٛا إشا ايعإإٕٛ ٜٚكإإسّ شلإإِ
ٚإٔ ٜهإٕٛ ايإعٚد ٬    َطنإٗ ،  ٌ ٍ يٛٚ ذت٢ عًٝٗ  ٜٚكدل

 غٴ٦ًت فكس، ◘ ٜٚتأغ٢ ايعٚد بطغٍٛ اهلل ١َٓٗ أًٖ٘ أذٝ ْٶ  
ٕٴ فٹإٞ    :ق يت بٝت٘؟ ٬ ٜكٓ  ◘ ايٓ  ن ٕ َ  ع ٥ؿ١ ٕٳ ٜٳهڂإٛ نځ 

٘ٹ ًٹ ٖٵ ٗٵٓٳ١ٹ أځ َٳ١ځ تٳعٵٓٹٞ -َٹ ٘ٹ خٹسٵ ًٹ ٖٵ فځإ ڇشٳا ذٳهٳإطٳأٹ ايكٻإ٬ځ٠ڂ خٳإطٳدٳ      -أځ
 ٜ  فٝٓ زٜٗ  ع ٥ؿ١ ٜساع ◘  ايٓ  ن ٕ قس، ٚ (69)إڇيځ٢ ايكٻ٬ځ٠ٹ

ـٴ ٘  فٝػإ بكٗ   ٜٚسعٖٛ  ع ٥ ٘  ٜٚٛاضٜٗإ   ٜٚػإبكٗ   فتػإبك  بطزا٥إ
ن ٕ ضغإٍٛ   ٚأٜهٶ ، ا٪ػحس غ ذ١ ٬ ا٭ذب ف يع  يتؿ ٖس

ٔٵ فځ ٚفٝٶ  يعٚجت٘ خس١ٜ ذت٢ بعإس ٚف تٗإ ،   ◘اهلل   عٳ ٥ٹؿٳإ١ځ  عٳإ
َٵطٳأځ٠ٺ عٳًځ٢ غٹطٵأٴ َٳ : قځ يځتٵ☼  ٞٿ  ا  عٳًځإ٢  غٹإطٵأٴ  َٳإ   ،◘ يٹًٓٻبٹإ

ٜځ١ځ، ٌٳ ٖٳًځهځتٵ خٳسٹ ٕٵ قځبٵ ٚٻجٳٓٹٞ، أځ ُٳ  ٜٳتٳعٳ ٘ٴ نڂٓٵتٴ يٹ ُٳعٴ ٖٳ ، أځغٵ  ٜٳصٵنڂطٴ
ٙٴ َٳطٳ ٕٵ اهللڂ ٚٳأځ ٖٳ  أځ ٔٵ بٹبٳٝٵتٺ ٜٴبٳؿٿطٳ ٕٵ قځكٳ ٺ، َٹ ٕٳ ٚٳإڇ   ٠ځايؿٻإ  يځٝٳصٵبٳسٴ نځ 
ٗٵسٹٟ ٗٳ  فٹٞ فځٝٴ ٗٳ  -أٟ: أقسق ٥ٗ  -خٳ٬ځ٥ٹًٹ ٓٵ ٔٻ َٳ  َٹ ٗٴ   . (76)ٜٳػٳعٴ
 ٚ ٌ ُټإإ ٍ  َٓٗإإإ ، ٜكإإسض  َإإإ  ّ  ♂:◘ اهلل ضغإإإٍٛ قإإ 

ٍء  َؾٍع، َوإِنَّ َأْظَقَج َءْ ِِ ـْ  َواْشَتْقُصقا  ِافـَِّساِء، َؾنِنَّ ادَْْرَأَة ُخؾَِؼْت ِع
                                                 

 .676أخطج٘ ايبد ضٟ ( قرٝس) (69)
 . 3816أخطج٘ ايبد ضٟ  (قرٝس) (76)



 

 

 

                                                       ىدية العروسين                                                                     

                                                          

، ونهىصىل ألي ػُىاٌ اضغظ ػهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغظ ػهى

 ,Page Upنهًاوط ػهى انؼُىاٌ انًطهىب  فً انفهشط، وتىاسطح األٌسش  انضس

Page Down  ذُقم تٍٍ انصفذاخ. أو ػجهح انًاوط 

 

69 

َؾِع َأْظهًَلُه، إِْن َذَهْبهَت ُتؼِ  َتهُف ََلْ َيهَزْل دِم افضِّ ـْ هَتُف، َوإِْن َتَر ََسْ ـَ قُؿهُف 

ا  .(71) ▬َأْظَقَج، اْشَتْقُصقا  ِافـَِّساِء َخْرً
إٕ قسض ع٢ً شيإو،  أن يجامعها، ولو مرة كـل طهـر:  -3

هْرَن ٚإ٫ فٗٛ عإ م هلل تعإ ٢ يكإٍٛ اهلل تعإ ٢ :و     َؾهنَِذا َتَطفَّ

ُؿ ا ـُ ـْ َحْقُث َأَعَر َـّ ِع  .ز 222:  ش ايبكط٠ يهللَُؾْلُتقُه
 ذكڄ  ايٓ جس  يعٚدف مشاركة الزوجة ف  اربية األوجد: -4

ٌ  إعڀإ ٤  ٬ ٜتٗس ايصٟ ٖٛ ٘  ذإل  شٟ نإ  َُٗإ    ٭ّفإ ، ذكإ
ٌ  إٔ تػتڀٝ  ئ ف ْٗ  ٚٚاع١ٝ َٚتع١ًُ ق ١ٔ ن ْت ٌ  ّإ  ٗإ
 يبٓإإ ٤ اي٬ظَإإ١ ا٭بإإ٠ٛ ع ٌفإإ١ عإإٔ ا٭بٓإإ ٤ فتعإإًٛ ا٭ 

 ؽضأ عًإإ٢ ا٭  ٚجإإٛز ٭ٕ ;شاتٗإإِ ّٚكٝإإل ؾدكإإٝتِٗ
٘  ايكٝ ز٠ بسٚض ٚقٝ َ٘ ا٭غط٠ ٘  ٚايتٛجٝإ تطبٝإ١   ٬ نإبرل  أثإط  يإ

٘  أبٓ ٥٘ َ  ايعٚد ًٜؼ ف٦ًٔ ،ا٭٫ٚز ايذلب١ٝ ايػ١ٜٛ  ٚظٚجتإ
٘  بعڀف٘ ٚٝٝڀِٗ ٗبت٘ ع٢ً قًٛبِٗ ُٜ  ِ ، ٚذٓ ْإ  ٜٚوُإطٖ

ٕ  اييت ا٭َٛاٍ ٧  َٔ ي٘ خرل ايفٝ ن١ ٣ؿ عطٙ  أخإرلٶا  غإتهٛ
 .  ٚأ٫ٚزٙ ظٚجت٘ ٚب١ بٝٓ٘ ايٛز ذبٌ قڀ  ٬ غببٶ 

                                                 
 .1468أخطج٘ َػًِ  (قرٝس) (71)



 

 

 

                                                       ىدية العروسين                                                                     

                                                          

، ونهىصىل ألي ػُىاٌ اضغظ ػهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغظ ػهى

 ,Page Upنهًاوط ػهى انؼُىاٌ انًطهىب  فً انفهشط، وتىاسطح األٌسش  انضس

Page Down  ذُقم تٍٍ انصفذاخ. أو ػجهح انًاوط 

 

70 

٘  ذتإ٢  بإأ٫ٚزٙ  ضفٝكڄ  عڀٛفڄ  ◘ضغٍٛ اهلل  ن ٕ ٚقس  أْإ
ٕ  ٚن ٕ ٜهٓٝٗ  بإأّ أبٝٗإ ،   ،َين بهع١ ف ١ٌُ ٜكٍٛ ن ٕ  ٚنإ 
 ًُٝإُٗ   ن ٕ أْ٘ ذت٢ ٧  ذبٶ  ٚأػ١ أػٔ أ٫ٚزٖ  ٝ 
ٞ  فٗإطٙ  ع٢ً ٍ  ،٦ٚؿإ ِ : فٝكإٛ ٌ  ْعإ  تطبٝإ١ ٚ ،٧ًهُإ   آُإ

ٍ  ٚا٪طأ٠ ب يطجٌ ١ٌَٛٓ ا٭بٓ ٤ ُؽهْؿ ♂: ◘ضغإٍٛ اهلل   يكإٛ ؾُّ ـُ

ـْ َرِظقَّتِهِف،  ـْ َرِظقَّتِِف، اِْلَعاُم َراٍع َوَعْسُ قٌل َظ ُؽْؿ َعْسُ قٌل َظ ؾُّ ـُ َراٍع، َو

ـْ َرِظقَّتِهِف، َوادَهْرَأُة َراِظَقهٌة دِم  ُجُؾ َراٍع دِم َأْهؾِِف َوُهَق َعْسُ قٌل َظه َوافرَّ

ـْ َرِظقَّتِ   . (72) ▬ َفا، ..َ ْقِت َزْوِجَفا َوَعْسُ قَفٌة َظ
 و:تع ٢٘ يكٛي اعليم الزوجة واألوجد  أمور دينهم: -5

ـَ آَعـُقا ُؿقا َأكُػَسُؽْؿ َوَأْهؾِقُؽْؿ كَ  ا افَِّذي َ ا افـَّاُس ههاًرا َوُؿقُدهَ ههَيا َأُّيُّ

َجاَرةُ   .ز6: ايترطِٜشيَواحْلِ
ٍ  ٚشيو :ار الفراش سر أأجَّ يفشى  -6 ♂ :◘ ايإٓ   يكإٛ

ـْ َأَِِّّ  ُجهَؾ ُيْػِِضه إَِػ  إِنَّ ِع افـَّاِس ِظـَْد اهللِ َعـِْزَفًة َيْقَم اْفِؼَقاَعهِة، افرَّ

َها  . (73) ▬ اْعَرَأتِِف، َوُتْػِِض إَِفْقِف، ُثؿَّ َيـُْؼُ ِِسَّ

                                                 
 . 1829، َٚػًِ  893أخطج٘ ايبد ضٟ  (قرٝس) (72)
 . 1437أخطج٘ َػًِ  (قرٝس) (73)
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 بإأنثط  َتعٚجٶإ  ف شا ن ٕ ايعٚد  العدل بين الزوجات: -7
 ،فٝح  عًٝ٘ إٔ ٜعإسٍ بٝإِٓٗ ٬ ا٪بٝإت ٚايٓفكإ١     ٚاذس٠ َٔ

ُجهِؾ اْعَرَأَتهاِن َؾَؾهْؿ  ♂:◘ غٍٛ اهلليكإإٍٛ ض هههاَن ِظـَْد افرَّ ـَ إَِذا 

ُف َشاؿِطٌ   . (74) ▬َيْعِدْل َ ْقـَُفَك:َجاَء َيْقَم افِؼَقاَعِة َوِصؼُّ
ـــة: -8 ـــيم إذا أطـــال الريب ـــو ل ـــدخل الرجـــل علـــى أىل   أج ي
ٍ  ق ٍ بُٝٓٗ ، أػ١ٓ ٚايع٬ق١ أ  يسٚاّ أزع٢ ٖٚٛ  ضغإٛ
ُؿ افَغْقَبَة ، َؾًَل َيْطُرْق َأْهَؾُف َفْقًًل إَِذا أَ  ♂:◘ اهلل ـُ  . (75) ▬َضاَل َأَحُد

* * * 
  

                                                 
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ. 1141أخطج٘ ايذلَصٟ  (قرٝس) (74)
 .5244أخطج٘ ايبد ضٟ  (قرٝس) (75)
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 ىصائح غالية للصوج املطله

٫ ْٚٛقٞ ايعٚد بإٔ ٜٓإ زٟ ظٚجتإ٘ بأذإ  أزل ٥ٗإ ،     
ٜظٗط خ٬ف٘ َعٗ  أَ ّ ا٭ٌٖ أٚ ا٭٫ٚز، ٚإشا أضاز إٔ ٜٓكسٖ  

ٜإص  حعً٘ بطفل نإإٔ ٜكإٍٛ َإ  ؾإ ٤ اهلل ايڀعإ ّ يص     ٬ٝ ؾ٤ٞ ف
ايػإدط١ٜ َٓٗإ ،    ٜٚتحٓإ  ٚيهٔ يٛ انتٌُ ْهح٘ ن ٕ أيص، 

يًُؿ ٚض٠ ٬ أَٛض ايبٝت، ٚ٪ساضغإ١    ً٘ؼ َ  أٌٖ بٝتإٔ ٜٚ
ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ا٪ٝػط٠ َثٌ نت  : ظاز ا٪ػًِ ايَٝٛٞ ايكطإٓ ٚ

ٔٵ إٔ ٜإطٚح عًإ٢ أغإطت٘ فځ   َٚٔ ايعًِ ايؿإطعٞ أٚ غإرلٙ،     عٳإ
ٗٳ  ،☼ عٳ ٥ٹؿٳ١ځ ٞٿايٓٻ َٳ ٳ نځ ْٳتٵ أځْٻ ٘ٴ: قځ يځتٵ غٳفځطڈ فٹٞ◘  بٹ  فځػٳ بٳكڃتٴ
٘ٴ ٞٻ،  عٳًځ٢ فځػٳبٳكڃتٴ ًځإ ُٻإ   ضڇجٵ ًڃإتٴ  فځًځ ُٳ ِٳ  ذٳ ٘ٴ  ايَّرٵإ ٞ  غٳإ بٳكڃتٴ  فځػٳإبٳكځٓٹ
ٍٳ ٙٹ: فځكځ  ًڃوځ ٖٳصٹ  ٬ ٝإسث  َإ   ا٪ب ح ايًٗٛ َٚٔ ،(76) ايػٻبٵكځ١ٹ بٹتٹ
 اٱغإ١َٝ٬  ا٭ْ ؾٝس ٚإْؿ ز ب يسف، نط  َٔ ايعطؽ ذف١ً
٫ٚ َإ ْ  إٔ ٜأخإص ايإعٚد     ا٭خإ٬م،  َه ضّ ٢ًع ّث اييت

  أٚ غرل شيو َٔ ايًٗٛ ا٬ٍٔ.  ظٚجت٘ ٚأ٫ٚزٙ يك١ً ا٭ضذ ّ
* * * 

                                                 
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ. 2578 أخطج٘ أبٛ زاٚز (قرٝس) (76)
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 تهدد احلياة الصوجية ء قد اأخط

 ذت٢َٔ ا٪ؿ نٌ ايعٚج١ٝ،  ًَٞٛعًّٛ أْ٘ ٫ ٜٛجس بٝت 
٘  ٝسث ن ٕفكس  ،◘ اهلل ضغٍٛ بٝت  ا٬ٕفإ أ،  بعإى  فٝإ
ٔڇفځ ،ايػ١ٓ ٬شيو  ثبت فًكس ٕڇ عٳ ُٳ  ٔڇ ايٓټعٵ ٍٳ  بٳؿٹرلڈ، بٵ  جٳإ ٤ٳ : قځإ 
ٕٴ بٳهڃطڈ أځبٴٛ ٞٿ عٳًځ٢ ٜٳػٵتٳأڃشٹ ُٹ ٳ  ،◘ ايٓٻبٹ ٞٳ  عٳ ٥ٹؿٳإ١ځ  فځػٳإ ٖٹإ  ضٳافٹعٳإ١څ  ٚٳ

ٗٳ  ٛٵتٳ ٍڇ عٳًځ٢ قٳ ٕٳ ،◘ اهللٹ ضٳغٴٛ ٘ٴ، فځأځشٹ ٌٳ، يځ ٍٳ فځسٳخٳ  ابٵٓٳإ١ځ  ٜٳ : فځكځ 
ّٿ ٕٳ أڂ َٳ  ٗٳ ، ضٴٚ ٚٳيځ ٍڇ  عٳًځإ٢  ٛٵتٳوٹقٳإ  أځتٳطٵفځعٹ١ٳ ٚٳتٳٓٳ   ؟◘ اهللٹ ضٳغٴإٛ
ٍٳ ٍٳ: قځ  ٞټ فځرٳ  ٘ٴ ،◘ ايٓٻبٹ ٗٳ ، بٳٝٵٓٳ ٍٳ ٚٳبٳٝٵٓٳ ُٻ : قځ  ٛ  خٳطٳدٳ فځًځ  بٳهڃإطڈ  أځبٴإ

ٌٳ ٞټ جٳعٳ ٍٴ ،◘ ايٓٻبٹ ٗٳ  ٜٳكڂٛ ٖٳ  يځ ُِّ َؿهْد ُحْؾهُت ♂:ٜٳتٳطٳنٻ  ـَ َأ َٓ َتهَرْي َأ

ُجِؾ َوَ ْقـَِؽ  ٍٳ ،▬َ ْغَ افرَّ ِٻ: قځ  ٕٳ  بٳهڃإط،  أځبٴٛ جٳ ٤ٳ ثٴ ٘ٹ،  فځ غٵإتٳأڃشٳ ًځٝٵإ  عٳ
ٙٴ ٛٳجٳسٳ ٗٳ ، فځ ٍٳ ٜٴهٳ ذٹهڂ ٕٳ: قځ  ٘ٴ، فځأځشٹ ٌٳ، يځ ٍٳ فځسٳخٳ ٘ٴ فځكځ  : بٳهڃإطڈ  أځبٴٛ يځ

ٍٳ ٜٳ  ٞ  أځؾٵطڇنځ ْٹٞ اهللٹ ضٳغٴٛ ُٳ ،  فٹإ ُٹهڂ ًڃ ُٳإ   غٹإ ٞ  نځ ُٳ ْٹ ٞ  أځؾٵإطٳنڃتٴ  فٹإ
ُٳ      .(77)▬ذٳطٵبٹهڂ
ٕ  ا٭١ُٖٝ ُٔف يصا ٕ  ٜػإعس  ذتإ٢  ٣هإ    ايإسْٝ  ٬ اٱْػإ 

٘  بس ٫; اٯخط٠ٚ ٌ  ٜػإتٛع   إٔ يإ ايتإ٢   ٚا٬ٕفإ أ  ا٪ؿإ ن
                                                 

 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ . 18394أخطج٘ أ٨س ٬ َػٓسٙ ( قرٝس) (77)
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ٔ  ٜبرث ثِ ٜترًُٗ  ٚإٔ قسضٙ، شل  ٜٛغ  ٚإٔ ،تعذلن٘  عإ
 يتإإٛاظٕٜٚإإ  عًإإ٢ ايإإعٚج١ إٔ ٜٓظإإطا ٣ٝإإعإ ا  ايعإإ٬د،
ٚيهإٔ   ،ظٚجتإ٘ ٚفكإ    عٝٛ  إ٢ٜٓظط ايطجٌ  ٬ف ٚايعسٍ،

٘  ٜكٍٛ ذػٓ تٗ ، إ٢ ٜٓظط أٜهٶ   ّ  ايكإ٠٬  عًٝإ  َٓ ♂: ٚايػإ٬

َ ِعـَْفها آَخهرَ 
َِ ِرَه ِعـَْفها ُخُؾًؼها َر ـَ ـٌ ُعْمِعـًَة، إِْن   ;(78)▬ َيْػَرْك ُعْمِع

ُٶ  ف ٪طأ٠ َ٪١َٓ، َ٪َٔ ٜبوى ٫:أٟ  عٝٛ ، نًٗ  يٝػت زا٥
 عٝإٛ ،  ٚفٝٗإ   ذػإٓ أ  فٝٗإ   ٚإ٥إ   ذػٓ أ، نًٗ  ٚيٝػت

 ٚأْٗإ   يعطنإو،  ٚذ فظإ١  ٚقٛاَإ١،  قٛا١َ، أْٗ  فٝٗ  اْظط
 توػإإٌ ٚأْٗإإ  بإإأَطى، إ٫ ْإإطد ٫ ٚأْٗإإ  َٚكإإ١ًٝ، زٜٓإإ١،
ٞ  ٚأْٗإ   ٌع َإو،  تڀبذ ٚأْٗ  ثٝ بو،  أْٗإ   أٟ ٚيإسى،  تطبإ
 .ايبٝت ٬ يو خ ز١َ

 آ ْإ   إ٢ ْٚظإطأ  َٓٗ ، أػٓ أ ٖصٙ إ٢ ْظطأ ف شا
ٕ  أَطى، ْ يف قس أٚ تعكٝو، قس أْٗ  إ٢ ايث ْٞ  بإ١  فتإٛاظ

 فتٓػإ٢  أنثإط  ّإ   َ  إٔ غتحس ّ ، َ  ٚب١ َٓٗ  تهطٙ َ 
 اييت ٜ  ِٓبٗ   ٤ا٭خڀ ٬ٚ ٖصا ا٪ك ّ غٛف ْتٓ ٍٚ  شيو،

                                                 
 .  1469أخطج٘ َػًِ ( قرٝس) (78)
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 َٓٗ  َ  ٜبسأ قبٌ إڀب١ َٓٗ  : يتحٓ  ا٬ٕف أ ايعٚج١ٝ 
 التساىل ف  إختيار الزوجة  -1 

ٕ  ايصٜٔ ايؿب   فبعى ٕ  ايإعٚاد،  عًإ٢  ٜكإسَٛ  ٜطنإعٚ
ٔ  فٝبرث َثًڄ ، ن ُٓ ٍ فك  ٚاذس ج ْ  ع٢ً  آًُٝإ١،  عإ

٘  ػإ١ُٝ، آ ايكف أ ع٢ً ٜٚطنع ٌ  ٚيهٓإ ٔ  ٜوفإ  آٛاْإ   عإ
ٔ  آُ ٍ، ٜس قس ٜتعٚد َ  فبعس ا٭خط٣، ٍ  يهإ ٔ  آُإ   َإ
 ايإيت  ا٭خإط٣  ايػإًبٝ أ  بعإى  تظٗإط  ثِ ٜصبٌ، إٔ ا٪ُهٔ
ٍ  قُٝإ١  ٟفإأ  َػإتر١ًٝ،  أٝ ٠ ِعٌ ٘  ُٓإ   غإطٚض؟  ٜكإ ذب
 ذػ١ٓ؟ تطب١ٝ َع٘ يٝؼ ٧ ٍأٚ  عف١؟ َع٘ يٝؼ ٧ ٍأٚ

 ؾو ٫ٚ ايسٜٔ، شاأ عٔ أَث: ٜكٍٛ ايؿب   ٚبعى 
ٍ  ذٝإث ◘  ايٓ  ب٘ أٚق٢ َ  ٖٛ ٖصا إٔ ُتهـَْؽُح ادَهْرَأُة  ♂:قإ 

، َتِرَ ْت  ـِ ي ا َوفِِديـَِفا، َؾاْطَػْر  َِذاِت افدِّ اَِلَ َسبَِفا َوََمَ ا َوحِلَ َْرَ ٍع: دَِاَِلَ ِٕ

ٕ  ٜهٕٛ إٔ بس ٫ يهٔ، ٚ (79)▬َيَداكَ   َثإ٘;  ٬ َعتإسيڄ   اٱْػإ 
 َإ   فبعإس  إيٝٗ ، فٝػ٧ ايسٜٔ شاأ عٔ ٜبرث قس بعهِٗ ٭ٕ

ّ  ض٣  زٜٔ، شاأ ٖٚٞ ٜتعٚجٗ  ّ  ايٓٗإ ض  تكإٛ  ايًٝإٌ،  ٚتكإٛ

                                                 
 . 1466، َٚػًِ  5696أخطج٘ ايبد ضٟ( قرٝس) (79)



 

 

 

                                                       ىدية العروسين                                                                     

                                                          

، ونهىصىل ألي ػُىاٌ اضغظ ػهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغظ ػهى

 ,Page Upنهًاوط ػهى انؼُىاٌ انًطهىب  فً انفهشط، وتىاسطح األٌسش  انضس

Page Down  ذُقم تٍٍ انصفذاخ. أو ػجهح انًاوط 

 

76 

ٍ  فإ٬ٕ؟  ٜإ   ٪ شا أذبٗ ، مل ٚاهلل: ٜكٍٛ شيو ٚبعس  ٭ْٗإ  : قإ 
ٌ  ٫ ٖإصا ٚ آُإ ٍ،  َٔ قسض أٟ فٝٗ  يٝؼ اَطأ٠  زعٗإ   ،ٜكبإ
 ٜطظقإو  ٚقإس  َٓإو،  خرل ٖٛ َٔ تع ٢ اهلل ٜطظقٗ  أًٖٗ  عٓس
 .َٓٗ  خرل ٖٛ َٔ تع ٢ اهلل

 ٬ أػٓ ٤ ا٪طأ٠ ٚٚصض ايؿب   ا٪كب١ً ع٢ً ايعٚاد َٔ 
 فترإت  ذ١ ٗ ٭ْ ا٫يتعاّ; ف ٖطٖ  ن ٕ ٚإٕ ،ايػ٤ٛ ا٪ٓبت
 ٫ أَٗإ   ٚٚجإسأ  ٜكًٞ، ٫ أب ٖ  ٚجسأ أٝ ٠ ع٢ً عٝٓٝٗ 
 ٜعإ قط  أٚ إُإط  ٜؿإط   أب ٖإ   ٚجسأ ٚض٣  أح  ، تًتعّ

ٌ  أَٗإ ،  َٔ بعثٜٓ إٝ ١ْ ٠ْ ٚجسأ ٚض٣  ايٓػ ٤،  ٖإصا  نإ
 ٖٚٞ ايعُط فذلاأ أِٖ ٬ ب٘ ٚأؾطبت ٚضأت٘، قًبٗ  ٬ اْڀب 

 ب يف نإ٬أ  اختًڀإت  فًُ  بًڀف٘، اهلل تساضنٗ  ثِ ايڀفٛي١،
٘  تتإعٚد  فعٓسَ  تكًسٖٔ، بسأأ ايعفٝف أ ٌ قإس   ف ْإ  ٬ ٝكإ

 فذلجإ   ٚايٓإعا ;  ايؿح ض َٔ ع ز٠ ايبٝٛأ ٬ ٝكٌ َ  بٝتٗ 
 ايعٚجٝإ١  بٝت ٚتذلى توه  ٚقس ؿح ض،اي ٬ أًٖٗ  إ٢ ا٪طأ٠
 ٚأَٗإ   ٚايتكإ٣ٛ،  ايإدل  عًإ٢  ٜعإ١  ٫ ٚأبٖٛ  أبٝٗ ، بٝت إ٢

- توإذل  ف٬ ْؿٛظٖ ، َٔ ٜعٜسٕٚ ِٖٚ عًٝ٘، فتٓؿع نصيو،
 ابتسا٤ٶ ٚٔٚ! ب ٪طأ٠ أػٓ ٤ ٚاييت ْؿ أ ٬ ا٪ٓبت ايػ٤ٛ -إشٶا
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ٔ  ايٓإٛ   ٖإصا  َٔ ايعٚاد بترطِٜ ْكٌ مل  إشا ٭ْإو  ايٓػإ ٤  َإ
 ٫ ٚايٓإ زض  ْإ زض،  أَإط  فإصيو  ا٪إطأ٠  ٖصٙ ٚقًرت جتٗ تعٚ

٬  أػإإ  أقإإط◘ فإإ ٕ ضغإإٍٛ اهلل  ٚيإإصيو عًٝإإ٘، ٜكإإ ؽ
 . ايسٜٔ شاأ ع٢ً ذث ٚيهٓ٘ ،أسٜث ايػ بل

ٔ  اغإتف ز  نُإ   ٪ شلإ ،  ا٪طأ٠ ايطجٌ ٜتعٚد إٔ َ ْ ٫ٚ  ابإ
◘  ضغٍٛ اهلل  قبً٘ َٚٔ ،ظٜٓ  اَطأت٘ َ ٍ َٔ ☺ َػعٛز
 اَطأتو َٔ ْؿ٢ ٫ نٓت  شاف ٚعًٝ٘، خس١ٜ َ ٍ َٔ اغتف ز
 .َٓٗ  ا٪ ٍ إشا نٓت ٬ ذ ج١ إيٝ٘ اقبٌ ٚا٭ش٣ ا٪ٔ

، أم افػتهاة عراؿبة  ادؼدم ظذ افزواج جب ظذ افشابـذفؽ 

َتب أ اها وتؽرعف وترؾعف وٓ ِتقـهف وٓ تهـؼُّ عهـ ؾنذا ـاكت 

 عهـ إيقهةؿدره  ادرة: ؾاظؾؿ أن ا ـتفا تؽقن عثؾفا وههذا أعهر 

  ؿؽان.

ٞ  ذ ٍ، نٌ فع٢ً ٞ  إٔ ٜٓبوإ  ا٪كبإٌ عًإ٢ ايإعٚاد    ٜطاعإ
 عًإ٢  ٜطنإع  فإ٬  ايبرث، عٓس ٚايؿٍُٛ ٚا٫تعإ ا٪ٛنٛع١ٝ

ٔ  َإث  ٚجسٙ ف شا فك ، ٚاذس ج ْ   ا٭خإط٣  آٛاْإ   عإ
 .فكسٖ  ض٣  اييت
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 التساىل ف  اختيار الزوج:  -2
 ايفت ٙ أٚ ا٪طأ٠ ب١ َؿذلن١ َػ٦ٛي١ٝ ايك حل ايعٚد اختٝ ض

 ا٫ختٝ ض ّػٔ إٔ فٝٓبوٞ يًُطأ٠ ذل ايعٚد ف ختٝ ض ٚيٝٗ ،ٚ
ٌٷ َٳطٻ أْ٘ : ايبد ضٟ عٓسف، ا٭َط ٖصا ٬ تتػ ٌٖ ٫ٚ  عٳًځ٢ ضٳجٴ

ٍڇ ٍٳ ،◘ اهللٹ ضٳغٴٛ ٟپ: قځ يڂٛا ▬ َعا َتُؼقُفقَن دِم َهَذا؟♂: فځكځ  ٕٵ ذٳطڇ  إڇ
ٕٵ خٳڀځ ٳ ٕٵ ٜٴٓٵهځسٳ، أځ ٕٵ ؾٳفځ ٳ ٚٳإڇ ٕٵ ٜٴؿٳفَّ ٳ، أځ ٍٳقځإ  ٚٳإڇ ٕٵ   ُٳ ٳ،  أځ  ٜٴػٵإتٳ
ٍٳ ِٻ: قځ  ُٳطٻ غٳهځتٳ، ثٴ ٌٷ فځ ٔٵ ضٳجٴ ُٹ١ٳ،  فڂكځطٳا٤ٹ َٹ ٍٳ  ا٪ڂػٵإًٹ َعها ♂: فځكځإ 

ٟپ : قځ يڂٛا ▬ َتُؼقُفقَن دِم َهَذا؟ ٕٵ ذٳإطڇ ٕٵ خٳڀځإ ٳ  إڇ ٕٵ ٜٴإٓٵهځسٳ،  ٫ځ أځ  ٚٳإڇ
ٕٵ ؾٳفځ ٳ ٕٵ ٜٴؿٳفَّ ٳ، ٫ځ أځ ٍٳ ٚٳإڇ ٕٵ قځ  ُٳ ٳ، ٫ځ أځ ٍٳ  ٜٴػٵتٳ ٍٴ  فځكځإ   اهللٹ ضٳغٴإٛ
ـْ ِعْؾِء إَْرِض ِعْثَؾ َهَذا♂ :◘ ٍ ، ٚ (86)▬ َهَذا َخْرٌ ِع ٌ  قإ   ضجإ

ٔ :  ايبكطٟ ٔػٔٱَ ّ ايت بع١ ا ٍ  ابإٓيت؟  أظٚد َإ ٔ : قإ   ٫إ
  .ٜظًُٗ  مل أبوهٗ  ٚإٕ، أنطَٗ  أذبٗ  ف ٕ اهلل; ٜتكٞ

ٔ : ايؿإع  اٱَإ ّ   ٚق ٍ ٘  ظٚد َإ  قڀإ   فكإس  ف غإكڄ   ابٓتإ
٘   ٞتإ ض  إٔ تإ ٠ ٚيٞ أَإط ايف  فٝٓبوٞ ع٢ً، ض٨٘ ٔ  َإٔ يإ  ،زٜإ

 ايطجٌ ٬ ٜتٛفط إٔ ٜٚٓبوٞ ،زلت ٚذػٔ ،ٚؾطف ،ٚخًل

                                                 
 .  5691أخطج٘ ايبد ضٟ( ٝسقر) (86)
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، وخؾهؼ حسهـ، ذا ديهـتؼًقها أن يؽقن رجهًًل  :ايت ي١ٝ ايكف أ

 . قت افزوجقةعس قفقة ؿادًرا ظذ َتؿؾ ، أعقـًاورجًًل 
إَِذا  ♂: ◘ ضغٍٛ اهلل ذسٜث َٔ َع١ًَٛ ايكف أ ٖٚصٙ

ْقَن ِديـَ  َِ ـْ َتْر ْؿ َع ـُ ـْ ؾِْتـٌَة دِم َجاَء َّٓ َتْػَعُؾقا َتُؽ ُف َوُخُؾَؼُف َؾَلْكؽُِحقُه، إِ

 ٬ َتك ضبٶإ   ايعٚد ٜهٕٛ إٔ ٜٚػتر ،   (81)▬  إَْرِض َوَؾَسادٌ 
 ف ٌُإ١، ☻  ٚعُإط  بهإط  أبٛ خڀ  فكس ايعٚج١، َ  ايػٔ
َا َصِغَرةٌ ♂: ◘  ايطغٍٛ فك ٍ ٞٸ  فدڀبٗ  ،▬ إَِّنَّ  فعٚجٗإ   ،عًإ
 .(82)ي٘

 لتكافؤ بين الزوجينعدم مراعاة ا -3 
 ،ايته ف٪ ب١ ايعٚج١ ٜهإٕٛ ٬ عإس٠ أَإٛض    َطاع ٠ عسّ

٬ٚ َكس١َ شيو: ايسٜٔ فٛجٛز ف ضم نإبرل ٬ زٜإٔ ايإعٚج١    
ٚيهٔ ٖٓإ ى  ، فٗصا ٖٛ ا٭غ ؽ ٪ٔ ا٪ؿ نٌ ايهبرل٠ فُٝ  بعس

 ا٪طأ٠ نٕٛ ايعكًٞ، ا٪ػت٣َٛثٌ  ٦هٔ ِ ًٖٗ أَٛض أخط٣ ٫ 
 شنٝٶ  ٖٛ ٜهٕٛ فكس آخط، ٣َٛػت ع٢ً ٚايطجٌ َػت٣ٛ ع٢ً

                                                 
 ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ . 1685أخطج٘ ايذلَصٟ  (ذػٔ يورلٙ) (81)
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ . 3221أخطج٘ ايٓػ ٥ٞ ( قرٝس) (82)
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 ايعهإؼ  أٚ غڀر١ٝ، أٚ بػ ١ٌ عٓسٖ  شيو، زٕٚ ٖٚٞ جسٶا
 فٗصا َع٘، َ  ٜ٪خص َوفٌ ٚايطجٌ جسٶا شن١ٝ ا٪طأ٠ تهٕٛ فكس
 .ايعٚج١ ب١ اي٥ٛ ّ عسّ أغب   َٔ ؾو ٫

ٛ  َػت٣ٛ َٔ ا٪طأ٠ نٕٛ ا٫جتُ عٞ، ا٪ػت٣ٛ َٚثً٘  ٖٚإ
 إيٝٗ  ٜٚٓظط ه ١َْ شاأ ع ي١ٝ ٌبك١ َٔ فٗٞ آخط، َػت٣ٛ َٔ
 بعٝإس٠  أٚ فكرل٠ أٚ أ ٍ، َتٛغڀ١ ٌبك١ َٔ ٖٚٛ اجملتُ ، ٬
 َٚثًإإ٘ ا٪إإ زٟ، ا٫قتكإإ زٟ ا٪ػإإت٣ٛ ٚنإإصيو نإإعٝف١، أٚ

 .ايٓ ؽ عٔ ٜوٝ  َ  نثرلٶا ٖٚصا ٚإًكٞ، ايٓفػٞ ا٪ػت٣ٛ
ّ  ًفإطام ي غإب  ٖصا  ٜهٕٛ قس فأذٝ ْٶ  ّ  ٚعإس  بإ١  اي٥ٛإ 
 ٫ تفعًإٗ   ايإيت   يتكإطف أ ف تتفإل،  مل ايڀِّبٳ   ٭ٕ ;ايعٚج١
ٛ  ٜفعًإٗ   ايإيت  ٚايتكإطف أ  خڀإأ،  فٝٗإ   ٚيإٝؼ  تعحب٘  ٫ ٖإ

ُٶ  ٚب يت يٞ تعحبٗ ،  يٝؼ أْ٘ َ  ٜٓتكسٖ ، ٖٚٛ تٓتكسٙ ٖٞ زا٥
ٔ  ٚانإس،  ؾإ٤ٞ  ٖٓ ى ّ  اتفإ م  ٖٓإ ى  يإٝؼ  يهإ  ٬ ٚاْػإح 
٘  إَه ْٝإ١  َٚإس٣  إخٛاْٗإ ،  َعطف١ ٚنصيو، ايڀب    اْػإح َ
ٌ  تٗإ ، ٌٚبٝع أخ٬قٗإ   عٔ ٚايػ٪اٍ َعِٗ، ٞ  ٖٚإ  اَإطأ٠  ٖإ

 ،ذبٛب١ تأيف ٚت٪يإف أّ ٫  ٖٞ ٌٖٚ اْععاي١ٝ، أٚ اجتُ ع١ٝ
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ٔ  شيو غرل إ٢ ٔ  ايإيت  ا٭خإ٬م  َإ ٔ  َعطفتٗإ   ٦هإ ٍ  َإ  خإ٬
 .أذٛاشل  عٔ ايػ٪اٍ
 عدم أخذ رأي كل من العروسين ف  الزواج باآلخر  -4

ٍ  ضأٜ٘، ٜ٪خص إٔ زٕٚ ايؿ   عٚدٜٴ فط٣  ٘  ٜكإٛ : أبإٛٙ  يإ
 ٔيإ  فأْ  تتعٚجٗ  مل ٚإشا تتعٚجٗ ، إٔ بس ٫ عُو، بٓت ٖصٙ

 ا٭ عٚد ٜٴإ  ض٣ ٚ شيو، غرل ٚإ٢ ؾ٦ٝٶ  َٓو أقبٌ أٚ أنًُو
٘  يٛيس ايفت ٠ ٘  أٚ أخٝإ  ٜإٛظ،  ٫ ٖٚإصا  تإسضٟ،  إٔ زٕٚ قطٜبإ

َٓ  ♂: ◘يكٍٛ ضغإٍٛ اهلل   َٓ ُتهـَْؽُح افثَّقِّهُب َحتَّهك ُتْسهَتْلَذَن، َو

ٗٳإ ؟    قځ« ُتـَْؽُح اْفبِْؽُر َحتَّك ُتْسَتْلَعرَ  ٍٳ اهللٹ، نځٝٵإفٳ إڇشٵْٴ  يڂٛا: ٜٳ  ضٳغٴإٛ
ٍٳ:  أبٖٛإ ،  ٜػإتأشْٗ   إٔ بإس  فإ٬  ،(83)▬  إِْذَُّنَها َأْن َتْسهُؽَت » قځ 

، ْعِ: ٚق يت ٚافكت ف ٕ تكسٜط، أقٌ ع٢ً تكُت إٔ ٚإشْٗ 
 زٕٚ ا٭  ٜعٚجٗإ   إٔ أَإ   ْإٛض،  عًإ٢  ْٛض أْ٘ ؾو ٫ فٗصا

ِ  فٗإصا  َٚٛافكتٗإ ،  إشْٗإ   ٜأخص إٔ ٚزٕٚأ عًُٗ ،  شلإ ،  فًإ
قس ٜإ٪زٟ شيإو فُٝإ     ٚ ايعًِ، أٌٖ قطضٙ نُ  ٜٛظ، ٫ ٖٚٛ

 بعس إ٢ تع غ١ أٝ ٠ ايعٚج١ٝ ٚإْتٗ ٥ٗ  ب يڀ٬م . 

                                                 
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ .  2175أخطج٘ أبٛ زاٚز  ( قرٝس) (83)
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 َٓص َعطٚف ٖصا يف٬ٕ، ف١ْ٬: ٜكٛيٕٛ ا٭غط َٔ ٚنثرل
 ٖٞ ن ْت يٛ ذت٢ ٜطز، إٔ ٦هٔ ٫ ْ فص قطاض ٚنأْ٘ ايڀفٛي١،

 اٍ .، ٖٚصا ٫ ٜكس بأٟ ذ ٍ َٔ ا٭ذٛب٘ تكبٌ ٫
  قات بعد الزواجانفأو اإل المراجة ف  إنفاقات الزواج -5 

ف ٪و٠٬ ٬ ا٪ٗٛض ْٚفك أ ايعٚاد ٜهٕٛ غإببٶ  ٬ عإعٚف   
نُ  إٔ ا٪وإ ٠٫ ٬ ا٪ٗإط    َكٝب١، ٖٚصٙ ايعٚاد،ايؿب   عٔ 

ُٶإ  فُٝإ  بعإس ي      ٚإْف ق أ ايإعٚاد  ٌ ٜهإٕٛ غإببٶ  عظٝ  ًُؿإ ن
 تبإسأ  ايعٚجٝإ١   نٌا٪ؿإ  َٔ#( 96 أٚ 86) فتكطٜبٶ ، ايعٚج١ٝ

ّ  قإس  نٝف؟ ايب ٖى، ا٪ٗط ٖصا َٔ قإ ٫أ   ٬ ايإعٚاد  ٜكإ 
 ،يڀً  ايعطٚغ١ ٚأًٖٗ  شيو َإٔ ايعإطٜؼ   ،ا٭فطاح ايطاق١ٝ

 غببتٗ  ي٘ ٖصٙ ٖظ١ اييت ٬ ايتهًف١ ايب ٜفهط ايعٚد بٗصا إشا ثِ
 فٝرسث ايؿإك م بٝٓٗإ    ْفػ٘، ع٢ً ثك١ًٝ اَطأ٠ فتكرل ا٪طأ٠،

 ٬ ٜعٜإس  ايٝػإرل  ٚا٪ٗإط  ْفػإ٘،  ٬ ًٝڄإ  ثك عب٦ٶإ  ٚتكبس ا٪إطأ٠  
 ٝڀ ضزف آط١٦، إ٢ ٜسف  ايؿب   ا٪ٗٛض غ٤٬نُ  إٔ  ايدلن١،
 ٚٝسث َ ٫ ُّس عكب ٙ . ٜٚو ظشلٔ، ا٭غٛام ٬ ايٓػ ٤

 إْف قإإ أ أٖإإٌ ايعٚجإإ١ ظٜإإ ز٠ هإإٕٛ ا٪وإإ ٠٫ ٬ ٚقإإس ت
يؿطا٤ َ  ٜڀًبإ٘ ايإعٚد عٓإس     ;خكٛقٶ  ٬ َكط قبٌ ايعٚاد
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ٔ  عٚج١ِٝٗٝع بٝت اي تهإٕٛ بعإس    ٚقإس  ،ٖٚصا يٝؼ َٔ ايإسٜ
إٔ َٔ أٌٖ ظٚجت٘  ايعٚد زخٍٛ ايعٚد بعٚجت٘ عٓسَ  ٜڀً 

أٌعُإ١ ٚأؾإطب٘ ٘تًفإ١    ٖٚٞ عب ض٠ عٔ  ا٪ٛاغِ يبٝتٜ٘طغًٛا 
ؾٗط ضَهإ ٕ، ٚا٭عٝإ ز،    ايت ي٬:١ٝ ا٪ٓ غب أ  ب ٖظ١ ايػعط

ٚا٪ٛيإإس ايٓبإإٟٛ، ٚضجإإ ، ٚؾإإعب ٕ،    ٜٚإإّٛ ع ؾإإٛضا٤، 
ٓػِٝ، ٚعٝس ا٭ّ..، ٚنٌ ٖإصا َإ  أْإعٍ    ٚضَه ٕ، ٚؾِ اي
ٔ ، بٌ َٔ ايبس  اهلل ب٘ َٔ غًڀ ٕ ٌ  ٚقس ٜػإتسٜ ايعٚجإ١   أٖإ

٤ٞ ٜٝٚػ عًِٝٗ ٚإ٫ ٜوه  ايعٚد ،فكطا٤ ن ْٛاخكٛقٶ  يٛ 
  .َع ًَت٘ يعٚجت٘، فأٟ تع غ١ ٜٓٝٗ  ايعٚج١ َٔ شيو

عٓإس  أٖإٌ ظٚجتإ٘   زلرٶ  خفإف عًإ٢   ٚضذِ اهلل ضجًڄٳ  
٫ أضٜس َٓهِ َٛاغإِ   : ٍ شلِفك ظٚاج٘ٚنصيو بعس  ،ظٚاج٘

 بعس ايعٚاد .
 المرأة على الرجل قوامة فقدان -6
ٌ  بإس  ٫ٚ ذٝإ ٠ َؿإ ضن١ ٫ َؿإ ْك١    ايعٚج١ٝ  ٔٝ ٠ف  يهإ

ٔ  اجتُ   ٘  ٜٴطجإ   ض٥إٝؼ  َإ  ايإطأٟ،  ٬ ا٫خإت٬ف  عٓإس  إيٝإ
٘  ب يط٥ غإ١;  أذل ٚايطجٌ ِ  ٭ْإ  عًإ٢  ٚأقإسض  ب ٪كإًر١  أعًإ
، قإإ ٍ تعإإ ٢: شيإإو َإإٔ َكَٛإإ أ فٝإإ٘ اهلل أٚز  ٣إإ  ايتٓفٝإإص
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َؾ اهللُ َ ْعَضهُفْؿ َظهَذ َ ْعهٍض و اُعقَن َظَذ افـَِّساِء  َِك َؾضَّ َجاُل َؿقَّ افرِّ

ؿْ  ـْ َأْعَقاَِلِ  . ز34:ايٓػ ٤شي َو َِك َأْكَػُؼقا ِع
 يًبٓت ايعا٥س ايس٫ٍ ايٓ تخ عٔ ايذلب١ٝ ػ٤ٛٚيهٔ ْتٝح١ ي

ٚ  ٌُّ ع٢ً تعٜٛسٖ  ٚعسّ ايعٚاد، قبٌ  أٚ ايإعٚد  ي١َٝػإ٪
ٕ  أبٜٛٗإ ،  ٚذٝس٠ تهٕٛ ذ١ خ ق١ ا٪ٓعٍ، َػ٪ٚي١ٝ  فرلاعإٛ
 شيو، بورل َؿوٛي١ أٚ ب يسضاغ١ َؿوٛي١ اٯٕ ٚأْٗ  فطٚفٗ ،

ٔ   َؿإك١،  أٜإ١  تترٌُ إٔ ٜطٜسٕٚ ٫ أٚ  أْٗإ   شيإو  فٝٓإتخ عإ
٬ نثرل  ايعٚج١ٝ أٝ ٠ إق ١َ ٬ ا٪ؿ ضن١ ع٢ً ق زض٠ غرل تهٕٛ

 .َٔ ا٭ذٛاٍ
 فتحإس  ،ٚايكرف ٚاجملإ٬أ  يًتًف ظ تايبٓ تطىٚنصيو 

 ٫ٚبعى ايكرف أٚاجمل٬أ ايٓػإ ١ٝ٥،   تكطأ -َثًڄ  - ايبٓت
، فتأخص َٔ ٖصٙ ايكرف ٚاجمل٬أ ْكٝك١ نٌ ٗ  إ٫َٓ تعطف

ٕ  إٔشل   ٜٓبوٞ أْ٘  ٚشلإ   قٛاَتٗإ ،  ٚشلإ   ؾدكإٝتٗ ،  شلإ   ٜهإٛ
ٌ  ع٢ً ؾدكٝتٗ  تفطً إٔ ٜٓبوٞ ٚأْ٘ غٝڀطتٗ ،  ٫ٚ ايطجإ

ٌ  َٓ ظعإ١ فتر ٍٚ ! تڀٝع٘ ٘  ايطجإ ٔ   قٛاَتإ ٍ  ٖٚإصا َإ  ايهإ٬
 .ا٪ب١
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٘  تعإين  ٫ بٝت٘ ٬ ايطجٌ قٛا١َْعِ   ا٫غإتبساز  ذإل  َٓرإ
ٔ  اغتوٓ ٥٘ تعين ٫ ايطجٌ قٛا١َ إٔ نُ  ٚايكٗط،  ٘،تإ ظٚج عإ

َـّ :وٜكٍٛ ٚجٌ عع ف هلل ه َـّ فَِبهاٌس َفُؽهْؿ َوَأْكهُتْؿ فَِبهاٌس ََلُ ي ُهه
 .ز187:ايبكط٠ش

ٌ  ٚيعٌ َٔ ا٭غإب   ايعظُٝإ١ يتهإ    ٬  ٝٝ  قٛاَإ١ ايطجإ
نت بت٘ َ٪خط قسام َطتفإ  َٚوإ ٢ فٝإ٘، ٚنإصا نت بتإ٘       َكط

ق ١ُ٥ ب ٖظإ١ ب ٪فطٚؾإ أ ٚغإرل َڀ بكإ١ يًٛاقإ ، أٚ نت بتإ٘       
ٱٜكإإ ٫أ أَ ْإإ١ ٭ٖإإٌ ايعإإطٚؽ، ٚقځإإسٵ ٜإإ٪زٟ شيإإو إ٢   
اْهػ ضٙ يعٚجت٘ ٚأًٖٗ ، ٫  ٜإ٪زٟ فُٝإ  بعإس إ٢ إٔ ٜإبوى     

ٜ٪زٟ إ٢ فكسإ قٛاَإ١   ايعٚد ظٚجت٘ ٚأًٖٗ ، ٖٚصا ا٭َط قس
ايطجٌ، ف يطجٌ خ ٥ف َٔ نِ ا٪ؿ نٌ اييت غٝتعطً شل  إٕ 
ٖٛ أغه  ظٚجت٘ ٚمل ٜٛافكٗ  فُٝ  تطٜس ذت٢ ٚيٛ ن ٕ ٘ يفإ   

إٕ قإسض اهلل بُٝٓٗإ  أبٓإ ٤،     أيًؿط ، ٚقس ٜإعزاز ا٭َإط غإ٤ٛٶ   
 فٝرسث خًٌ ٬ إزاض٠ ايبٝت، ف٬ ذٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ ب هلل .

  جينادخل أىال  الزو  -7
ٌ  تسخٌ إٕ  َإ   ايعٚجٝإ١  أٝإ ٠  ٬ -َثًڄإ   - ايإعٚد  أٖإ
  ايعٚج١ أٌٖ تسخٌ ٚنصيو ذٝ تِٗ، قف ٤ ٜعهط ٚيسِٖ;
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 .تعكٝسٶا ا٭َٛض ٜعٜس
ا٪كإ ٥  ايهإبرل٠ إٔ ٜكإٍٛ ا٭  أٚ ا٭ّ يًعٚجإ١      فُٔ 

أٟ َؿه١ً بٝٓو ٚب١ ظٚجإو أٚ   تأسٜث١: ٜ  بٓٝيت إشا ذسث
ؿح  ابٓتُٗ  ع٢ً تإطى  ن ٜكو بٝت أبٛى َفتٛح، فٗصا قس ٜ

عٓس نٌ خإ٬ف بٝٓٗإ  ٚبإ١ ظٚجٗإ ;       بٝتٗ  ٚايصٖ   إيُٝٗ
ذت٢ ٚيٛ ن ٕ ا٬ٕف ع٢ً أَط ت ف٘، ٚعسّ ايكدل ع٢ً ذإٌ  
ا٪ؿ نٌ ايعٚج١ٝ َ  ظٚجٗ ، بٌ ٚتٓتظط ا٪إطأ٠ ٚأًٖإٗ  ٖإ٤ٞ    

كسّ فإطًٚ ايإ٤٫ٛ   ًٖٗ  ٜٚٴطنٞ أځايعٚد يٝك حل ايعٚج١ ٜٚٴ
صٖ  إ٢ بٝت٘، ٖٚإصٙ َإٔ أعظإِ    ٚايڀ ع١ يٝػُرٛا ي٘ بإٔ ٜأخ

ا٪ك ٥  اييت قس ِإط ٬ ا٭خإرل إ٢ نإٝ   قٛاَإ١ ايطجإٌ أٚ      
ذسٚث ايؿك م ب١ ايعٚج١ إشا َ ضؽ نٌ َُٓٗ  ايعٓ ز ع٢ً 

ٚضذِ اهلل ضجًڄ  ق ٍ ٫بٓت٘ قبإٌ إٔ تإصٖ  إ٢ بٝإت    ، اٯخط
ظٚجٗ  ٫ تفهطٟ يًرظ١ إٔ تأتٞ إ٢ بٝيت ٚأْت غ نإب١ فًإٔ   

ٞ   أزلس بصيو !! ٚي أْإت   هٔ ع٢ً ايطذإ  ٚايػإع١ إٔ تإأت
 .ٜٔإ٢ٻ ظا٥طٚظٚجو 

نٌ قورل٠ ّسث    عٔبعى ايٓػ ٤ ّسث أَٗ  أٚ أبٝٗٚ 
َث٬، ٚنصيو بعى ايطجإ ٍ   بٝٓٗ  ٚب١ ظٚجٗ  ع٢ً احملٍُٛ
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إ٢ ا٪ؿإ نٌ  عإ ز٠  ٖٚإصا ٜإط    ٜفعٌ ٖٛ اٯخط ٖإصا ايفعإٌ،  
 ٘  سثذإ  إشا ايهبرل٠ اييت قس تٓتٗٞ ع ز٠ ب يڀ٬م، َٚعًّٛ أْإ

 ٌٌٜٛ، ظَ ٕ بعسقس ٜتعٚد  ؟ايطجٌ غٝتعٚد فُت٢ ايڀ٬م،
 .جسٶا نثرل٠ ايعٚاد ته يٝف ٭ٕ ْظطٶا

ٕ  أقإع ،  فأَطٖإ   ا٪طأ٠ أَ   أقإبس  ا٪ڀًكإ١،  ا٪إطأ٠  فإ 
 غرل تهٕٛ قس ًٌكت؟ ٪ شا ضٜب١، ْظط٠ إيٝٗ  ٜٓظطٕٚ ايهثرلٕٚ
، نف إ٢ شيو تإٛفط نإِ ٖ ٥إٌ َإٔ     ايعٚج١ٝ يًرٝ ٠ ق ١ٔ

ٔ مل ٜتعٚجٔ َٔ قبٌ، َٚعًإّٛ إٔ ايبهإط تفهإٌ    ايبٓ أ ايصٜ
ٔ فإ ٕ   ٚيإصيو عٔ ايثٝ  ٬ أَإط ايإعٚاد،     ايعبإس  غإساز  َإ

ٍ   ٚقإ٬ذٗ   ا٪طأ٠ غساز ٚنصيو ٚق٬ذ٘  أذإس  عإسّ إزخإ 
  . بُٝٓٗ 
ف٬ ٜڀًعإ    ا٭ٌٖ يتسخٌ ذسٶاًعٚج١ إٔ ٜهع  ٦ٚهٔ ي 

ِ  ،أذس َٔ ا٭ٌٖ ٣  ٜطٟ ٞ  عًُإٛا;  إشا ثإ  ٜعإ جل  إٔ فٝٓبوإ
 ب يه٬ّيًعٚج١ إٔ ٜٛاجٗ  ٚايسُٜٗ   ٦هٔٚ  ٔه١ُ،ب ا٭َط

 ٚغٛف خرلٶا، ٜهٕٛ اهلل ؾ ٤ إٕ: ايعٚد َث٬ فٝكٍٛ ايڀٝ ،
٘  َٚإ   تطن٢ ٔ  شيإو،  أؾإب ٘  ٜبكإ٢  ٚيهإ  أٝإ ٠  إٔ ٜإسضى  أْإ
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 ايٓهإ ح  عكإس  تإ٢ٛ  ايصٟ ٖٚٛ غرلٙ، زٕٚ ٖٛ ْك٘ ايعٚج١ٝ
 .ايعٚاد ٚأَط
ٌ  ذهُإ١  تعطف إٔ أضزأ إشاٚ ٘ َع ًَ ٬ ايطجإ ٘ ٭ تإ  ًٖإ
٘  َإ   أغإطاضٙ  ٬ إيٝ٘ فأْظط ٘  إٕ، أًٖإ َٶإ   ٚجستإ  ٞإدل  ٫ نتٛ
ٞ  ،تعإ ٢  اهلل عًإ٢  ٜعتُس، بٌ اأذسٶ ٔ  اهلل إ٢ ٜٚؿإته  ٚٝػإ
 ٚنإصيو ، خإرلٶا  ب٘ فظٔ، ضب٘ ع٢ً َتٛنًڄ  بٓفػ٘ ايبٝت إزاض٠

، ظٚجٗإ   ٚب١ بٝٓٗ  ٜسخٌ إٔ ٭ذس تأشٕ ٫ ايك ١ٔ ايعٚج١
 أذإس  ٫ٚ قطٜإ   ٜعًِ أ٫ شل  ظٚجٗ  أش١ٜ ضغِ ّ ٍٚ ٚيصيو

 ايعؿإط٠  ٬ٚ ايٛف ٤ ٬ ق١ُ ٖٚصا، ظٚجٗ  ٚب١ بٝٓٗ  ط٣ٜ ٣ 
 .ايػ١ٜٛ أػ١ٓ
 ادخل األصدقاء ف  الشؤون الزوجية  لآلخرين  -8

ٔ    ٬ ا٭قإسق ٤  تسخٌٜ فكس ، ايؿإ٪ٕٚ ايعٚجٝإ١ يٰخإطٜ
ٔ  ٱْػ ٕ ؾطعٶ  ٌٝ ٫ٚ ٜٛظ ٫ أَط ٖٚصا ّ  بإ هلل  ٜإ٪َ  ٚايٝإٛ

 شيإإو يإإ٘ ٜإإأشٕ إٔ إ٫ ٚظٚجتإإ٘ ظٚد بإإ١ ٜإإسخٌ إٔ اٯخإإط
، اٱفػإ ز  ٚج٘ ع٢ً ٫ اٱق٬ح ٚج٘ ع٢ً ٜٚسخٌ، ايعٚد
ـْ َخبَّهَب ♂:ق ٍ ذُٝٓ  شيو إ٢◘  ايٓ  أؾ ض ٚقس  َفْقَس ِعـَّا َعه
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ٔ  أٟ: يٝؼ َإٔ ا٪ػإ١ًُ   ،(84)▬  اْعَرَأًة َظَذ َزْوِجَفا  أفػإس  َإ
 ظٚج١ ع٢ً ظٚجٗ .

 ايكإإدل فعًُإإ٘، َإإٔ أًٖإإ٘ ٜؿإإتهٞ إْػإإ ٕ جإإ ٤ى فإإ شا 
ِ  َإ   ايكإ حل  ب يػًف ٚايتأغٞ  فعًإت  إٕ ف ْإو ، ظٚجإ تٗ

 .ٚاٯخط٠ ايسْٝ  ٬ ٚا٪ثٛب١ ا٭جطيو  ن ٕ شيو
  َُٗ  ايعٚج١ٝ أٝ ٠ أغطاض إفؿ ٤ بعسّ ايعٚج١ أْكسٚ
 اٯخطٜٔ تسخٌ ٜٚع٬ ،ٜػتٛعب  ٖصٙ ايؿ نٌ ٚإٔ ن ْت،
 .ؾ٦ُْٛٗ  ٬ ٜتسخٌ إٔ ٭ذس ٜػُر  ٫ٚ ْڀ م، أنٝل ع٢ً

 قع كل من الزوجين المثالية ف  اآلخر او -9
بإ يطغِ أْإ٘    ،ٜتٛق  نٌ َٔ ايعٚج١ ا٪ث ي١ٝ ٬ اٯخط قس

أْإ٘  ◘ يكس ثبإت عإٔ ضغإٍٛ اهلل    ٚ ا٪ثٌ، ٜب زي٘ إٔ ٦ًو ٫
ـَّهَة، َؾْؾَتْلتِهِف ♂:ق ٍ ـِ افـَّهاِر، َوُيهْدَخَؾ اْْلَ ـْ َأَحبَّ َأْن ُيَزْحَزَح َظه َؾَؿ

ـُ  ِخِر، َوْفَقْلِت إَِػ افـَّاِس افَِّذي َُيِهبُّ  َعـِقَُّتُف َوُهَق ُيْمِع ْٔ  ِاهللِ َواْفَقْقِم ا

ٞ  ،(85)▬ َأْن ُيْمَتك إَِفْقفِ   ذتإ٢  أخڀإ ٤ٙ،  ايإعٚد  ٜكإسض  إٔ فٝٓبوإ
                                                 

 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ .  2175أخطج٘ أبٛ زاٚز  ( قرٝس) (84)
 .  5691أخطج٘ َػًِ  ( قرٝس) (85)
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ٌ  إٔ ٜػتڀٝ  ذت٢ ْكك٘ ٜٚػتؿعط ظٚجت٘، أخڀ ٤ ٜكسض  ٜتكبإ
 .ْككٗ 

ٔ  ؾإ٦ٝٶ   ٬ ظٚجتإو  فٛجسأ ْظطأ إٕ أخٞ ايعٚد،  َإ
ٔ  يػإت  أْإو  طفتصن آُ ٍ، ٬ ايٓكل ٍ  َإ  تًإو  ٬ آُإ 
 ايتككرل َٔ ؾ٦ٝٶ  ظٚجتو ٬ ٚجسأ ٚإٕ ،تطٜس اييت ايسضج١
 ٬ ٚجإإسأ ٚإٕ َعٗإإ ، َككإإط أْإإو أٜهٶإإ  فتإإصنط َعإإو;
 ؾإ٤ٞ  عٓإسى  اٯخط أْت أْو فتصنط آف ٤ َٔ ؾ٦ٝٶ  ظٚجتو

 عب زتٗ ، ٬ تككرلٶا فٝٗ  إٔ ٚجسأ ٚإٕ ٚايكػ٠ٛ، آف ٤ َٔ
 ٚعًُتٗإ   عًٝٗ  قُت أْو ٚيٛ َككط اٯخط أْت أْو فتصنط

 . ٚتفُٗت يتعًُت
 ،ٚتككإرلى  وٚظ٫تإ  و ٚأخڀإ ٤ى عٝٛب تتح ٌٖ فهٝف

 ٚخًكٗإ   ٚزٜٓٗإ   ٧ شلإ   ٬ َث يٝإ١،  وظٚجتإ  تهٕٛ إٔ ٚتطٜس
 .ٜهٕٛ ٫ فٗصا ٚشن ٥ٗ ، ٚعًُٗ  ٚعب زتٗ  َٚٓڀكٗ  ٚعكًٗ 

 ٚيصيو ب ٭خطٜ أ، ؾهًٗ  ٬ ظٚجت٘ ايعٚدٚقس ٜك ضٕ 
 بإ١  ا٪ك ضْإ أ  آ٫ف ٜعكإس ٚقإس   ٗ ،عٓ ٜٚعطً عٓٗ  ٜععف
٘  َ  ٚب١ ظٚجت٘ ٔ  ٜػإُع ٘  َإ ٕ  قإسٜك عإٔ ٧ٝإٌ خًإل     فإ٬
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 أإل،  َٗهّٛ بأْ٘ قٓ ع١ ٜعٜسٙ ٦ط ّٜٛ نٌ ٚب يت يٞ ،ظٚجت٘
 .َٚك َ٘ ٪ػتٛاٙ ا٪ٓ غب١ ٖٞ يٝػت ظٚجت٘ ٚإٔ

 أٚ ظٚجت٘ ع٢ً ايطجٌ غٝڀط٠ ٬ تهٕٛقس  أٜهٶ  ٚا٪ك ض١ْ
 فإ شا  ظٚجإيت،  َإ   َتػ َس ضجٌ - َثًڄ  – أْ  َعٗ ، تػ ٗ٘
 ايؿدكإ١ٝ  قٟٛ ضجٌ ف٬ْٶ  إٔ انتؿفت ظ٥٬َٞ; َ  جًػت
ٍ  ٚيإصيو  ظٚجت٘، ع٢ً ايكٛا١َ ؾسٜس  أثبإت  إٔ بإس  ٫: أقإٛ

 ٜػإتعٝس  إٔ ٜٚطٜإس  ٜثٛض، ايطجٌ إٔ فتحس!! أَ َٗ  ؾدكٝيت
، ايڀ٬م ذكٍٛ ٬ غببٶ  شيو ن ٕ ٚض٣  ٚقٛاَت٘، ؾدكٝت٘

 ذٝإ ٠  ًْٛ ٫ أْ٘ نٌ َٓٻ  ٜعًِ إٔ ٜٓبوٞ ف ْ٘ ذ ٍ، أٟ ٚع٢ً
 تكٛضْ  ٬ َث ي١ٝ ْهٕٛ إٔ ٜٓبوٞ ف٬ َؿه٬أ، َٔ ظٚج١ٝ
  ايعٚج١ٝ. يًرٝ ٠

 :  أحدىمازوجين أو للالبعد عن الكتاب والسنة  -10
 ٜتعإ ٢ٌ  أٚ ٜكإًٞ،  ٫ ٭ْ٘ ظٚجٗ  تطنت ظٚج١ َٔ نِ

ٌ  أٚ ا٪دسضاأ،  إإ ضد  إ٢ ٜػإ فط  أٚ ف غإس٠،  أفهإ ضٶا  ُٝإ
ٌ  أٚ يًفػ ز، ّ  َٚإ   ب يطبإ   ٜتع َإ ٌ  عإع  اهلل ذإط  غإرل  أٚ ٚجإ
 ايبٝإت  اذتإٛا٤ ن ْت بػإب    ايڀ٬مذ ٫أ  ٚنِ َٔ شيو،
ايكٓإٛاأ ايفهإ ١ٝ٥    نُؿإ ٖس٠  ٚجإٌ،  عإع  اهلل ذطّ َ  ع٢ً
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أٚ ايإإسخٍٛ عًإ٢ ؾإإبه١ اٱْذلْإت عًإإ٢ ا٪ٛاقإإ     ،اٱب ذٝإ١ 
إًٝعإ١،   ا٪ؿ ٖس ذٝثاٱب ذ١ٝ، أٚ َؿ ٖس٠ أؾط١ٌ ايفٝسٜٛ 

٘  ع٢ً تعطً بٝت ٬  َ شا تتٛقٚ ٌ  ٬ ؾ ؾإ ت ٔ  غطفإ١  نإ  َإ
ٔ  فٝٗإ   َٚ  ايوطب١ٝ، اجملتُع أ أٚن   ّهٞ َؿ ٖس غطف٘  َإ
 َ  بعهِٗ ٚايٓػ ٤ ف يطج ٍ! ٚفػ ز؟ ٚإب ذ١ٝ ٚا٬ٍٚ تكٗكط
ٕ  بعى ٕ  أٚ ٜطقكإٛ ٕ  بإسأ  ٚقإس  إُإٛض،  ٜتعإ ٌٛ  ايػإٝك 

 !شيو ٚغرل ٚايؿعٛض ٚايٓرٛض ٚايكسٚض ٚا٭شض  ٚا٭فد ش
ٌ  ٬ تع ٢ اهلل ٜٴعك٢ بٝت٬  َٚ شا تتٛق   ٔ  ظاٜٚإ١  نإ  َإ

ٔ  نٌ ٬ٚ ظٚاٜ ٙ، ٔ  ضنإ ٘  أضن ْإ٘،  َإ ّ  أْإ  أغإ ؽ  عًإ٢  ٜكإٛ
ٚ   آخإط  بٝإت  أٚ! غًِٝ؟ قرٝس ٘ ٜكإبس ٦ٚػإٞ   نًُإ أ  فٝإ
 .! ق ١ُ٥؟ ي٘ تكّٛ نٝف إًٝ ، ا٪ جٔ ايوٓ ٤
ْؿإإوٌ فٝٗإإ  ايإإعٚج١ بإإ يتهًِ اَٚإإ شا تتٛقإإ  ٬ بٝإإت  

اٱْذلْإت َإ  َإٔ ٫    ب حملٍُٛ، أٚ َٔ َٛاق  ايؿإ أ عًإ٢   
خ٬م شلِ، ٚقس ٜٴعٵح  ايعٚج ٕ ٣ٔ ٫ خ٬م شلإِ فٝتأغإ٢   

ـْ َتَشبََّف  َِؼْقٍم َؾُفهَق ِعهـُْفؿْ ♂ ٜكٍٛ◘  ٚايٓ ب٘،  ٌ ُٹفځ، (86)▬ َع  ثإ

                                                 
 ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ 4631أخطج٘ أبٛ زاٚز  (ذػٔ) (86)
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تهإٕٛ غإبب  جٖٛطٜإ  َإٔ      ا٭ذٝ ٕ َٔ نثرل ٬ ا٪ع قٞ ٖصٙ
 .ايڀ٬م أغب  

ٚن ٕ َٔ ا٭ذط٣ بإ يعٚج١ إٔ ٞككإ  ٚقتإ  يٮشنإ ض     
ا٠٤ ايكطإٓ ٚزضاغ١ غرل ايكإر ب١ ٚأَٗإإإإ أ ا٪إ٪١َٓ ،    ٚقط

  ٌ نتإ   ظاز ا٪ػإًِ    :َٚسضاغ١ أذس نت  ايعًِ ايؿإطعٞ َثإ
َس وق ٍ تع ٢ :، أٚ غرلٙ ايَٝٛٞ َٔ ايعًِ ايؿطعٞ َأَفَمْ  َأسَّ

َس ُبنَْواَىُه َعَذَ ـــُبنَْواَىُه َعَذ َتْقَوى ِمَ  اهللِ َوِرْض  ْ  َأسَّ  َواٍن َخْرٌ َأم مَّ

َـاَر بِـِه يِف َىـاِر َجَهـنََّم َواهللُ الَ َ ْـِدي اْلَقـْوَم  َْ  َهـاٍر َفا
ٍٍ َفا ُجـُر َِ

 . ز169ش ايتٛب١ : ي(012) الظَّادِِيَ 
 العناد بين الزوجين -11
ٟ  ايعٓ ز ٜسَطٖ  نُ  ؾ٧ ايعٚج١ٝ أٝ ٠ ٜسَط ٫  ٚايترإس

 ايهإبرل٠  ٚا٬ٕفإ أ  ب يعٓإ ز  نبرل٠ تكبس ايكورل٠ ف ٬ٕف أ
ٔ  ٫بإس  يإصيو  ٚايكإدل،  بإ ي١ً  قورل٠ تكبس  ْػإ َس  إٔ َإ

ٔ  ايإيت  ٚايكهإ ٜ   َث يٞ اْػ ٕ ٜٛجس ف٬ ْٚكدل ْترٌُٚ  ٦هإ
 . جسٶا نثرل٠ ايعٚج ٕ ذٛشل  ٞتًف إٔ

ً  قإس  فُث٬ ٌ  ايإعٚد  ٜعإ ض  أقإطأ  فإ شا  ايعٚجإ١  عُإ
ٔ  عٓٝفإ ،  ايعٚد فعٌ ضز ٜهٕٛ فكس ايعٌُ ع٢ً ايعٚج١  ٚيهإ
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٘  ٜوإرل  فكس يڀًب٘ اغتح بت يٛ ٌ  ،فإذل٠  بعإس  ضأٜإ  ٜ٪خإص  ٚقٝإ
 ايعٚجإ١  فًتتٓ ظٍ ضأٜ٘ ٜورل مل ٚإشا، ب يعٓف ٜ٪خص َ ٫ ب ي١ً
ٔ ، ايعٚجٝإ١  غف١ٓٝ أٝ ٠ تػرل ذت٢ ضغبتٗ  عٔ ِ  َٚإ  إٔ ا٪ٗإ

ٌ  ّكٝل َٔ غ يب  ٜتُهٔ ئ ا٫ْػ ٕ بإٔ ْكتٓ  ، ٜطٜإسٙ  َإ   نإ
ٕ  فعًإ٢  ٜطٜسٙ، َ ٫ بعى ٜترٌُ إٔ عًٝ٘ ٚزا٥ُ   إٔ اٱْػإ 
٘  ايإعٚد  ٜڀًإل  فكإس  ٜٚعڀٞ ٜأخص  غإًبٝ تٗ ،  يإبعى  ظٚجتإ
 ٚنإصيو ، أٜهإ   اٜ بٝ تٗ  ًٌل أْ٘ اَتأخطٶ ا٫ ٜسضى ٫ ٚيهٔ
 . يًعٚج١ ب يٓػب١ َطا٭

 اإلختمط السافر والمعاص    -12
 ٫  ايعكط ٖصا ٬ نبرل٠ ظٜ ز٠قس ظاز  ا٫خت٬ َعًّٛ إٔ 

 أٚ  ضجًڄإ  ايفطز ٚأقبس ايٓػ ٤ تدلد ظاز فكس ،ايهثرلٜٔ أؾك٢
 ٚأقإإبرت اٯخإإط آإإٓؼ َإإٔ ايهإإثرل َإإ  ٜتع َإإٌ ٠ڄأځأَإإط
ٌ  أذ زٜث  أْٗن ١ًٌٜٛ خطٯٚا ٓؼآ ب١ ذ زٜثا٭  إ٢ ضجإ

ٌ  ٬ ايإطز٨  ا٫خإت٬   ٚظاز اَإطأ٠،  إ٢ اَطأ٠ أٚ ضجٌ  ايعُإ
:  َٓٗ  نثرل٠ َف غس أذسث ٖصا ٚنٌ ،ٚآ َع أ ٚأف٬أ

 عىب ٚأقبس ا٫خ٬قٞ ايفػ ز ٚاْتؿط ،ب ٯخطٜٔ ايثك١ عسّ
 ٍ ٍ  ٜكٓإ   ٫ ايطجإ   ا٫خإإت٬  فب٦ٝإ١  ٚعَُٛإ   ظٚجتإ٘،  ٍُإ 
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ٛ  ٫ ٚٚٔ ٚايٓػ ٤، يطج ٍاٚطاف ا ع٢ً تػ عس ايطز٨  اْإسع
ٔ  إغ١َٝ٬ ٚغرل َػتر١ًٝ ع١ًُٝ فٗصٙ ا٫خت٬  َٓ  ا٢  ٚيهإ

 بإإآزا  ٚتطؾإإٝسٙ ٚنإإبڀ٘ ا٪ػإإتڀ   قإإسض تكًًٝإإ٘ إ٢ ْإإسعٛ
ٔ  شيإو  ٕ٭ ا٫غ٬ّ، ٘  َإ ً  عإ٬د  ٬ ا٪ػإ ١ُٖ  ؾإأْ  أَإطا
 ٚايؿإإإو ايعٚجٝإإإ١ ٚإٝ ْإإإ١ نإإإ يڀ٬م نإإإثرل٠ اجتُ عٝإإإ١

 ظًَٝإإٗ  عٓإإس ايطقٝإإل ايهإإ٬ّ ٚجإإسأ ٗإإصٙ، فٚا٫غتكإإ  
ظٖإس ٬   ظٚد ٖٚإصا ، فٝ٘ فعٖسأ ظٚجٗ  عٓس َثً٘ ٚافتكسأ
 ٘  أَإإطا٠ َإإٔ ايهإإ ش  أٚ ايكإإ زم أٓإإ ٕ ضأٟ عٓإإسَ  ظٚجتإ
 ايٓإٛ ،  ٖإصا  أنثإط  َٚإ   ٚاذس ٌطف َٔ ذ  ٖٚصا، أخط٣
 ،ٖٚهإصا  ذفًإ١  ٬ قسٜك٘ ختأ أٚ ١ظٚج ٜو ظٍ ضجٌ ٖٚصا

ٛ  ٚن ْت ايٓتٝح١ ٬ نإثرل َإٔ أإ ٫أ     ٚايفػإ ز  ايڀإ٬م  ٖإ
 .شيو ٚغرل ٚايعؿل ٚإٝ ١ْ
ٔ  ايإطز٨  ا٫خإت٬   ٌطٜل ٬ ْػرل فًُ شا  ٕ  ٚٚإ  قإ زضٚ
ٍ شيو  ت٬٬ ع٢ً َٓ َتتَّبُِعهقا و:تعإ ٢  قإ  ـَ آَعـُهقا  َها افَّهِذي َيها َأُّيُّ

ههْقَطاِن َوَعههـ  ههُف َيههْلُعُر ُخُطههَقاِت افشَّ ههْقَطاِن َؾنِكَّ َيتَّبِههْع ُخُطههَقاِت افشَّ

٘  ٚشلصا ،ز21ش ايٓٛض :ي ِاْفَػْحَشاء َوادُْـَؽرِ  ٘  اهلل ْبإ  ٚتعإ ٢  غإبر ْ
ٔ  ِٖٚ ايكر ب١ ٌ  َإ ٔ  أإصض  ا٢ ايبؿإط  أفهإ  ا٫خإت٬   َإ
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َـّ ِعهـ َوَراء :وتع ٢ ق ٍ ايطز٨ َـّ َعَتاًظا َؾاْشَلُفقُه َوإَِذا َشَلْفُتُؿقُه

َـّ ِحَجاٍب  ٘  ،ز 53ش ا٭ذإعا  :  يَذفُِؽْؿ َأْضَفُر فُِؼُؾق ُِؽْؿ َوُؿُؾقِِبِ  ْٚبإ
ٔ  ايٓػإ ٤  أؾإطف  ٖٚٔ ◘ضغٍٛ اهلل  ظٚج أ ٍ  ٚأعفٗإ  فكإ 
ـَ :وتعإ ٢  ـَ  ِاْفَؼْقِل َؾَقْطَؿَع افَِّذي دِم َؿْؾبِِف َعهَرٌض َوُؿْؾه َضْع َؾًَل َُتْ

ْعُروًؾا ًٓ عَّ  فك ٍ يبكطا بوى ا٪٪١َٓ ٚأَط ،ز23ش ا٭ذعا  :ي َؿْق
َػُظهقا ُؾهُروَجُفْؿ :وتع ٢ ـْ َأْ َصاِرِهْؿ َوََيْ قا ِع ُؿؾ فِّْؾُؿْمِعـَِغ َيُغضُّ

ْؿ إِنَّ اهللَ َخبٌِر  َِك َيْصهـَُعقَن ) ـَك ََلُ ( َوُؿهؾ فِّْؾُؿْمِعـَهاِت 31َذفَِؽ َأْز

ـَ ِزي َٓ ُيْبِدي َـّ َو ـَ ُؾُروَجُف َػْظ َـّ َوََيْ ـْ َأْ َصاِرِه ـَ ِع َّٓ َيْغُضْض َـّ إِ ـََتُف

  . ز31-36ش ايٓٛض  يَعا َطَفَر ِعـَْفا
ٔ  ٜكًٌ ا٫خت٬  إٔ ٢عٹسٻَٔ ٜٳ ٖٚٓ ى  ايعٓٛغإ١  ْػإب١  َإ

ٍ ، ٚايعٚجإ١  ايعٚد اختٝ ض ٚذػٔ ايتع ضف ا٢ ٜٚ٪زٟ  ْٚكإٛ
ٍ  ٚا٪طأ٠ ايطجٌ ٜتع ضف إٔ َٔ َ ْ  ٫ ٬  إڀبإ١  فإذل٠  خإ٬

٘ ب فعًإ٢  ببعى اقتٓع  شا ف ايؿطع١ٝ ايهٛاب  ٚجٛز  ،اهلل طنإ
٘ ايتٛفٝل ٚيٞ ف هلل خط٣ا٭ ن ْت اشا أَ  ٔ  يإٝؼ  ، نُ  أْإ  َإ

ٕ  ذتإ٢  ع٬قإ أ  عس٠ ا٪طأ٠ أٚ ايطجٌ ٜكِٝ إٔ ايكٛا   ٜهإٛ
 بٗإصٙ  ايتعإطف  َه ١ْٝ ف;  ا٪ٓ غ  ايؿطٜو اختٝ ض ع٢ً ق زضا

 بهثرل اٜ بٝ تٗ  َٔ أندل ٚغًبٝ تٗ  ٗسٚز٠ َه ١ْٝإ ٖٞ ايڀطٜك١
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 قبً٘ أَ ، ايعٚاد بعس ٫إ ّسث ٫ ايفع١ًٝ ا٪عطف١ ٕ; ٭ جسا
 غرل ٗسز٠ ا٪ع مل. َعطف١ تهٕٛ َ   فو يبٶ

 ٬ ايإطز٤ٟ  ا٫خإت٬   َٔ أجٌ شيو ٜٓبوإٞ إٔ ْتحٓإ   
ٞ  ،ا٫جتُ عٝإ١  ٚأٝ ٠، ايعٌُ ٚأَ نٔ، آ َع أ ٬  ٜٚٓبوإ

فكٌ ايٓػ ٤ عٔ ايطج ٍ َإٔ غإرل احملإ ضّ;     ايعٜ ضاأ ايع ١ًٝ٥
 يتحٓ  َ ٫ ُٝس عكب ٙ .

 رفقاء السوء -13
ب يتأْٞ ٬ اختٝإ ض ايكإ ذ    ◘ يكس أٚق ْ  ضغٍٛ اهلل  

ـْ ُُيَافُِؾ ♂فك ٍ: ْؿ َع ـُ ـِ َخؾِقؾِِف، َؾْؾَقـُْظْر َأَحُد ُجُؾ َظَذ ِدي ،  (87)▬ افرَّ
 ،فٝٓبوٞ ع٢ً ايعٚج١ إٔ ٜك ذبٛا ا٭خٝ ض ٜٚتحٓبٛا ايفح ض

ٌ  عٔ ٜكسٕٚ ن يؿٝ ١ٌ ف ِْٗ ٕ  اهلل، غإبٝ ٍ  ٜٚعٜٓإٛ  ا٭فعإ 
 ٚايڀ عإ أ  ب يعب زاأ ٜٚػتٗع٥ٕٛ ايؿٓٝع١، ٚآطا٥ِ كبٝر١اي

 .ٚأقر بٗ 
ٚقس ٝهٞ بعى َٔ ٫ خ٬م شلِ َإ  ٝإسث ٬ فإطاف     

ب ٪و ٠٫ يًتف خط ع٢ً اٯخطٜٔ، فٝتإأثط نإع ف    ايعٚج١ٝ ٚيٛ
                                                 

 ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ .  4833أخطج٘ أبٛ زاٚز  (ذػٔ) (87)
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ايٓفإإٛؽ ٚقإإس ٫ ٜكٓإإ  نإإ٬ َإإٔ ايإإعٚج١ بإإ ٯخط ٚٝإإسث 
ٍٳ ق ٍ: إسضٟ غعٝس أبٞ عٔايؿك م، ٚ ٍٴ  قځ  :  ◘ اهللٹ ضٳغٴإٛ

ُجَؾ ُيْػِِضه إَِػ ♂ ـْ َأَِِّّ افـَّاِس ِظـَْد اهللِ َعـِْزَفًة َيْقَم اْفِؼَقاَعِة، افرَّ إِنَّ ِع

َهها ه ِِسَّ ، ْٚهإطض ّإصٜط   (88)▬  اْعَرَأتِِف، َوُتْػِِضه إَِفْقهِف، ُثهؿَّ َيـُْؼُ
ٖإِ ايإسا٤ ايعهإ ٍ     ايػإ٤ٛ  طفك ٤ايعٚج١ َٔ ضفك ٤ ايػ٤ٛ ف

ا٪ع قٞ ٜٚكسْٚهُإإ  عٔ ايڀ عإ أ،   ايصٜٔ ٜعٜٕٓٛ يهُإإ 
 ! ف٬ تٓحطف  َعِٗ

 التساىل ف  أمر الخلوة المحرمة -14
ٔ  ٜإسضٟ،  ٫ ٖٚٛ أطاّ ٬ ٚق  قس ايٓ ؽ َٔ نثرلٶا  فُإ

٭ٖإٌ ظٚجٗإ  أٚ    بٝتٗإ   ا٪إطأ٠  تفإتس  إٔ: احملط١َ ا٠ًٕٛ قٛض
 ايإعٚد  غٝ   ٬ احمل ضّ، غرل َٔ أٚ أق ضبٗ  ظٚجٗ ، أقسق ٤
ٞ  اغذلح تفهٌ: تكٍٛ ٘  ذت٢ ٜأتٞ ظٚجإ ٔ  فٓح ْٶإ   ٚتعڀٝإ  َإ
ٛ  بٗإ   ًٚٞٛ ايطجٌ فٝسخٌ ايؿ ٟ، َٔ أٚ ايك٠ٛٗ  بإ٘،  ًْٚإ
ٚيهٔ قإس ٜتهإطض شيإو ٚتكإ       َط٠; أٍٚ ا٪كٝب١ تك  ٫ ٚقس

ٌ  عع اهلل زٜٔ ٬ ٗط١َ خ٠ًٛڅ صٙا٪كٝب١ ٚايعٝ ش ب هلل فٗ  .ٚجإ

                                                 
 .  1437أخطج٘ َػًِ  ( قرٝس) (88)
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ُخقَل  ♂ َٔ شيو فك ٍ◘ ٚيكس ذصضْ  ايٓ   ْؿ َوافهدُّ ـُ ا َظهَذ   إِيَّ

ٍٳ ▬ افـَِّسههاءِ  ٍٳ اهللٹ أځفځطٳأځٜٵإإتٳ فځكځإإ  ٔٳ ايڃأځْٵكٳإإ ضڇ: ٜٳإإ  ضٳغٴإإٛ َٹإإ ٌٷ   ضٳجٴإإ
ٍٳ: ٛٳ؟ قځ  ُٵ ْؿُق ادَْْقُت ♂ايڃرٳ  .  (89)▬احْلَ
ُٴٛ ٔځ ٚٵد، أځخٴٛ ف  َٳ  ايعٻ ٘ٴ ٚٳ ٗٳ ٔٵ أځؾٵبٳ ٚٵد  أځقځإ ضڇ   َٹ ٔ : ايإعٻ  اٹبٵإ

ِٸ  كب ٙ .، ٖٚصا قس ٜط َٔ ايب٬ٜ  َ  ٫ ُٝس عٚٳْٳرٵٛٙ ايڃعٳ
 ٬ بإإ ٪طأ٠ ايطجإإٌ ًٞإإٛ إٔ: احملطَإإ١ إًإإ٠ٛ قإإٛض َإإٔٚ
ّ  بورل ٚذسٖ  ا٪طأ٠ تصٖ  إٔ، أٚ ايػٝ ض٠  ايڀبٝإ ،  إ٢ ٗإط
 ذػ غ١ َٛأٌ عٔ ٜٚهؿف عًُ٘، َهِ بٗ  ايڀبٝ  فٝدًٛ

ٞ  ٚفٝفتإ٘،  َهِ جػسٖ  ٬ ٔ  ٬ ٗطَإ١  خًإ٠ٛ  ٖٚإ ، اهلل زٜإ
١ أ٫ٚ; ف ٕ إٔ تبرث عٔ ايڀب١ٝ ا٪ػ١ًُ ا٪ع ٓ ًُطأ٠ي فٝٓبوٞ
تبرث عٔ ايڀبٝب١ ايهت ب١ٝ ا٪ع ٓإإإإإإ١; فإ ٕ مل ِإس     ،مل ِس

تبرث عٔ ايڀبٝ  ا٪ػإًِ ا٪عإ جل ٚيهإٔ َإ  ٚجإٛز أذإس       
 ًْٚٛ ايڀبٝ  بٗ  ًٚٞٛ ٚذسٖ  تصٖ  ٫ٗ ضَٗ  ايطج ٍ، ٚ

، ٚعإ٬  جٌ اهلل زٜٔ ٬ ؾطعٶ  ٗظٛض٠ خ٠ًٛ ٖٚصٙ ب يڀبٝ ،
ٍ  شيإو،   بػب ٚا٪ك ٥  ا٪آغٞ َٔ ٚق  ٚنِ  ◘ ٚايطغإٛ

                                                 
 . .  . 2172َٚػًِ  5232أخطج٘ ايبد ضٟ  ( قرٝس) (89)
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ٍٳ ْقَطاَن َثافُِثُفَك ♂ :قځ  ْؿ  ِاْعَرَأٍة، َؾنِنَّ افشَّ ـُ ُؾَقنَّ َأَحُد  ٚقس ،(96)▬ َٓ َُيْ
 !ايعظِٝ ايعًٞ ب هلل إ٫ ق٠ٛ ٫ٚ ذٍٛ ٫ٚ ا٪كٝب١، تك 

 عدم اعتراف الزوج بالذمة المالية لزوجتو : -15
  ٍ  َعًّٛ َٔ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ إٔ ايٓػ ٤ ؾإك ٥ل ايطجإ 
فًًُطأ٠ أل ٬ ايتًُو غٛا٤ ج ٤ٖ  ٖصا ا٪ ٍ َٔ ٖسٜإ١، أٚ  

يًطجإٌ إٔ   ٜإٛظ  ٫ بٗ  خ م ٍعٌُ، أٚ َرلاث، ٖٚصا ا٪ 
ٔ  ٖٚإصا ! َٚٛافكتٗإ   َٓٗإ   ْفإؼ  بڀٝ  إ٫ َٓ٘ ؾ٤ٞ أخصٜ  َإ

ّ  ا٪طأ٠ تهطِٜ ٬ ٚؾطا٥ع٘ اٱغ٬َٞ ايسٜٔ ٗ غٔ ٕ  ٚقٝإ   نٝإ 
 .بٗ  خ م َ زٟ
إٔ بعإإى  ا٭خإإرل٠ اٯْٚإإ١ ٬ نثإإط ا٭غإإف َإإ  يهإإٔ 

٘  َ ٍ ع٢ً عسٟنعٝفٞ اٱ٦ ٕ قس ٜت ٕ  أٚ بػإب   ظٚجتإ  بإسٚ
 ايعٚج١ تتٓ ظٍ يهٞ ا٪ؿ نٌ ا٭ظٚاد َٔ نثرل ٚافتعٌ غب ،

ٕ  يعٚجٗإ ،  إضنإ ٤ٶ  ;َهطٖإ١  ٖٚٞ َ شل  عٔ  اْإصٚا  ٚآخإطٚ
 ظٚجإ تِٗ،  خسعٛا ٚآخطٕٚ ٪آضبِٗ،  ُٶغًچ ٚايٛعٝس ايتٗسٜس

 ٜفعٌ ٫ ٖٚٛ شل  بٝت أٚ أضً ؾطا٤ ن زع ٤ َب ؾط بؿهٌ إَ 

                                                 
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ .  . 114أخطج٘ أ٨س ٬ َػٓسٙ  ( قرٝس) (96)
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ٌ  َٔ ٖٚصا! ٜطز ٫ قطً ؾهٌ ع٢ً َ شل  أخصأٚ  شيو،  أنإ
 .سٚث ايؿك مذ أغب  َٔ ٚ، ب يب ٌٌ ايٓ ؽ أَٛاٍ

نإ ٕ فكإرلا    إٕعٚجٗإ   يٚيًُطأ٠ إٔ ْطد َٔ ظن ٠ َ شلإ   
 .☻ٖٚٞ َٔ أٌٖ ايػع١ نُ  فعًت ظٚج١ ابٔ َػعٛز 

 لة  :سفر الزوج واركو لزوجتو وأوجده مدة طوي -16
نإثرل َإٔ ا٭ظٚاد    عًإ٢  تفطًقس  أٝ ٠  أٜنطٚض إٕ

ِ  ت ضن١ايػفط يًعٌُ ٬ إ ضد  ِ  ظٚجإ تٗ َٶإ  ٚأٌفإ شل  أٚ  ع 
ٚقس ٜ٪زٟ شيو ٬ نإثرل   .. ايعٝـ يك١ُ يبرث عٔا ٬ أنثط

َٔ أ ٫أ خكٛق  ٬ غٝ   ايإٛاظ  ايإسٜين أٚ نإعف٘ ٬    
١ َإٔ  ا٭غط٠ إ٢ إٔ تٓفتس ا٭غط٠ إ٢ َ  ٜوهإ  ض  ايعإ ٪  

فًإإٝؼ ٖٓإإ ى  ;ض٩ٜإإ١ َإإ ٫ ٜطنإإٞ ض  ا٭ضً ٚايػإإُٛاأ
ٖ  ب ٱنإ ف١ إ٢ ، ٠ضقٝ  ع٢ً ٖصٙ ا٭غإط  ٔ  ٓإ ى شيإو إٔ   َإ

 ٛايٝع نػإ أٚ غٝ بإ٘   ايإعٚد  غإفط  ٕٜٛػتوً ا٪تػٝبٕٛايطج ٍ 
 تٗإ٣ٛ  ٫ٔ أٚ ايطزٚز ٬ تتػ ٌٖ ٫ٔ ايعٚج١ تهٕٛ ٚقس أًٖ٘

ٍ  ب ٪ع نػإ أ  ٚايًع  ايعبث ّ  ا٪عإ نؼ  شاى فتبإ ز  ٫ ايهإ٬
 ٜبًإغ  ذتإ٢  ا٭َإٛض  تتڀٛض ثِ ٬ ب ز٤ٟ ا٭َط ايف ذؿ١ يككس
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ٕ  قس بٌ!! ايڀ٬م فٝرسث ظٚجٗ  إ٢ إدل  ا٪ع نػإ أ  تهإٛ
 .شيو َٔ ايتٛب١ بعس ذت٢ ايڀ٬م ٬ غببٶ 

 فإ شا  ٚا٪ف غإس،  ا٪كإ حل  بإ١  ٜٛاظٕ إٔيصا ع٢ً ايعٚد 
 ن ْإت  ٚإٕ ا٪ ٍ، ع٢ً يػع ز٠ٜفهٌ ا أندل، ا٪ف غس إٔ ضأ٣
ٜػ فط إ٢ إ ضد  إٔ ٦هٔ نبرل٠ ٚاٱٜ بٝ أ ٗت١ًُ بٝ أايػً
يٝكڀر  شٜٚ٘ ٚذت٢ ٚيٛ قٌ ذكإ١ًٝ ايتإٛفرل، أٚ يٝكًإٌ    ٚ

 ب يعًِ ايؿطعٞ . َ٘س٠ ايػفط قسض اٱَه ٕ َ  ّك١ أًٖ
 عمل المرأة خارج البيت لرير حاجة -17

ا٢  نإثرلٶا عٌُ ا٪طأ٠ خ ضد ايبٝت يورل ذ ج١ قإس ٜإ٪زٟ   
 ب يطجإ ٍ،  نإ ٫خت٬   ايؿإطع١ٝ،  ا٪ٓهطاأ ا أْٛ ايعسٜس َٔ
 ايعٜٓإ١  ٚإبإسا٤  شلإِ،  ٚايتعڀإط  احملط١َ، ٚا٠ًٕٛ بِٗ ٚايتعطف

ّ ٚنإصا   يٮج ْ ، ٍ  ذكإ٘،  ايإعٚد  إعڀإ ٤  عإس  أَإط  ٚإُٖإ 
ٚقس ٜٓتٗٞ شيو ٬ ايعسٜإس  "  ا٭٫ٚز ذل ٬ ٚايتككرل ايبٝت،

ذسٚث َؿ نٌ ظٚج١ٝ تٓتٗٞ ٬ ا٭خرل ايإٞ  َٔ أ ٫أ ا٢ 
ٌ  ٚن  زضاغ١ َٔ، ٚيصيو ٜٓبوٞ يًعٚد ايڀ٬م  ا٪إطأ٠  عُإ
 ايبٝت خ ضد ا٪طأ٠ عٌُ غًبٝ أ ب١ ٚا٪ف ن١ً ايبٝت، خ ضد

 ا٪ف غإس  إٔ ضأ٣ فإ شا  ايبٝإت،  خإ ضد  ا٪إطأ٠  عٌُ ٚإٜ بٝ أ
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ٞ  فإ٬  أغإٛأ،  إ٢ غ٤ٞ َٔ تػرل ا٭َٛض ٚإٔ أندل،  ٭ٕ زاعإ
 ن ْإإت ٚإٕ ا٪إإ ٍ، عًإإ٢ ايػإإع ز٠ ْٚفهإإٌ ا٪إإطأ٠، تعُإإٌ
 ب يهإٛاب   تعٌُ إٔ ٦هٔ نبرل٠ ٚاٱٜ بٝ أ ٗت١ًُ ٝ أايػًب

ٌ : ٜكٍٛ بعهِٗ فُثًڄ ، ايؿطع١ٝ  ايبٝإت  خإ ضد  ظٚجإيت  عُإ
 أْٗإ   ٚخػإ ض٠  ٚزضغإت،  ايؿإٗ ز٠  عًإ٢  تعبإت  ٭ْٗ  َِٗ;
ٍ  ٚبعهِٗ ٚتهٝعٗ ، ايؿٗ ز٠ ٖصٙ تطَٞ ٞ : ٜكإٛ  ٬ تػإ عسْ

 أًٖٗ  تػ عس إٔ أٚ ايٝس، شاأ قًٌٝ ايعٚد ٜهٕٛ قسٚ ايبٝت،
 ..ٚيإس  مل ٜهإٔ شلإ    إٕ ْفػإٗ   تػًٞ إٔ أٚ نعف ٤،  ْٛان إٕ
ٗٶ  غببٶ  ٖصا ٜهٕٛ قسٚ ، ٚع٢ً نٌ ذ ٍ ا٪طأ٠ يعٌُ فعًڄ  ٚجٝ

٫ بس َٔ زضاغ١ اٱٜ بٝ أ ٚايػًبٝ أ ٬ عٌُ ا٪إطأ٠ زاخإٌ   
 . ايبٝت ٚأخص ايكطاض ايك ٥ 

* * * 
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  واحملدثات   البدعحتريس الصوجني مً 

بػ ٥ط ا٭عٝإ ز ٚا٪ٓ غإب أ    يكس ْٗٞ ايؿط  عٔ ا٫ذتف ٍ
ا٪بتسع١ َ  اخت٬ف َػإُٝ تٗ  فًإٝؼ يًُػإ١ًُ إ٫ عٝإسإ     

ٔٵ فعٝس ايفڀط ٚعٝس ا٭نر٢ ٚفك ، فٗصإ ُٖ  أعٝ زْإ ،    عٳإ
ٔڇ أځْٳؼڇ ٍٳ َٳ يٹوٺ، بٵ ٕٳ: قځ  ٌڇ نځ  ٖٵ ًٹٝٻ١ٹ يٹأځ ٖٹ ٕڇ ايڃحٳ  َٳ  ٛٵ ٌٿ فٹٞ ٜٳ  غٳإٓٳ١ٺ  نڂ

ٕٳ ًڃعٳبٴٛ ُٳ ، ٜٳ ٗڇ ُٻ  فٹٝ ّٳ فځًځ ٞټا قځسٹ ُٳسٹٜٓٳ١ځ◘  يٓٻبٹ ٍٳ، ايڃ هاَن َفُؽهْؿ ♂:قځ  ـَ

ا ِعـُْفَك: َيهْقَم اْفِػْطهِر،  َيْقَعاِن َتْؾَعُبقَن ؾِقِفَك َوَؿْد َأْ َدَفُؽُؿ اهللُ ِِبَِك َخْرً

َحك ِْ َ ْٕ ٚايٛاج  ع٢ً ا٪ػإًِ إٔ ٜعتإع بسٜٓإ٘     ، (91) ▬َوَيْقَم ا
، َٚإ  غإٟٛ   ◘ٜٚكتكط ع٢ً َإ  ذإسٙ اهلل تعإ ٢ ٚضغإٛي٘     

صٜٔ ايعٝسٜٔ فٗٛ َٔ ايبس  ٚاحملسث أ، ٜٚٓبوإٞ يًع قإٌ أ٫   ٖ
َثهَر َعهـ دِم وٜوذل بهثإط٠ ايفإ ع١ً، قإ ٍ تعإ ٢:     ـْ َوإِن ُتطِهْع َأ

َـّ َوإِْن ُههْؿ إَِّٓ  إَْرِض ُيِضؾُّقَك َظـ َشبِقِؾ اهللِ إِن َيتَّبُِعهقَن إَِّٓ افظَّه

تع ٢ ايسٜٔ يكس أنٌُ اهلل ، ٚز116شا٭ْعإ ّ:   ي(006َُيُْرُصقَن )
َؿْؾهُت َفُؽهْؿ ِديهـَُؽْؿ َوَأَْتَْؿهُت َظَؾهْقُؽْؿ كِْعَؿتِهل ك ٍ:وف ـْ اْفَقهْقَم َأ

قُت َفُؽُؿ اِْلْشًَلَم ِديـًها ِِ ، فإ٬ ٝإٌ ٭ذإس إٔ    ز3شا٪ ٥إس٠:   يَوَر
                                                 

 ٚقرر٘  ا٭يب ْٞ . 1556أخطج٘ ايٓػ ٥ٞ   (قرٝس) (91)
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ٔٵ  ٜسخٌ ٬ ايسٜٔ َ  يٝؼ َٓ٘،  ٔڇ  اهللٹ عٳبٵإسٹ فځعٳإ ٚ  بٵإ ُٵإطڇ  ☻ عٳ
ٍٳ ايٓٻبٹٞ  ٍٳ: قځ  ْ :♂ ◘قځ  ُف ََل ا َظَؾْقِف َأْن  إِكَّ اَن َحؼًّ ـَ ـْ َكبِل  َؿْبِع، إَِّٓ  َيُؽ

ْؿ، َوُيـِْذَرُهْؿ ََِّّ َعها َيْعَؾُؿهُف َفههُفؿْ  َتُف َظَذ َخْرِ َعا َيْعَؾُؿُف ََلُ  ▬َيُدلَّ ُأعَّ
 ْٚصنط َٔ ٖصٙ ا٭عٝ ز ٚا٪ٓ غب أ ايبسعٝإإ١ َ  ًٜٞ :،   (92)

 آحتػال  سبقع ادقفههقد   -0

أنٌُ غبع١ أٜإ ّ   إشأَ ٝتفٌ بػبٛ  ا٪ٛيٛز فُٔ ايٓ ؽ 
   ٚ قإس  فٝحتُ  ا٭ٌٖ ٚآرلإ ٜٚٛظ  أٖإٌ ا٪ٛيإٛز أًإ٣ٛ، 

ٝإإسث بعإإى إطافإإ أ ٬ ٖإإصا اٱذتفإإ ٍ نإإإٔ ٜهإإعٛا    
ا٪ٛيإإإإٛز ٬ غطب ٍ، ٜٚٗعْٚ٘ ٜٚكٛيٕٛ: ازلإ  نإ٬ّ أَإو    

  ايكإ٢ً عًٝإ٘ ايكإ٢ً    ٫ٚ تػُ  ن٬ّ أبٝو، ٜٚكٛيٕٛ أٜهٶ
ٜٚإأتٕٛ ٣ٛقإس يًإٓرلإ     يإٛز ٚاغإِ اهلل عًٝإ٘،   عًٝ٘ جبٓ  ا٪ٛ

ٖٚإٞ ُّإٌ    ٜٚطؾٕٛ عًٝ٘ ا٪ًس ْٚ  ا٭ّ عًٝ٘ غب  َطاأ
ذًكإ١ شٖإ     ،ذًك تو بطج٬تإو  :ٚتكٍٛ ،ايڀفٌ ٬ غطب ٍ

ٚتكٍٛ: ضقٝتو َإٔ ايعإ١، ٜٚعتكإسٕٚ إٔ ٖإصا      ،٬ ٚزْ تو
، ٚٚٛ شيو َِٚٓٗ َٔ ٜسم ب شلٕٛ ٝكٔ ايڀفٌ َٔ أػس،

                                                 
 . 1844أخطج٘ َػًِ  (قرٝس) (92)
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السنة عند إستقبال المولود ما يل  حين أن  ف ، َٔ إطاف أ
: 

ٔٵفځ اآلذان ف  األذن اليمنـ  بعـد الـوجدة: -  ضٳافٹإ ڈ،  أځبٹٞ عٳ
ٍٳإإإإقځ ٍٳ ضٳأځٜٵتٴ:   ٕٳ: ◘  اهللٹ ضٳغٴٛ ٕڇ أځشٻ ٔڇ فٹٞ أڂشٴ ٔڇ ايڃرٳػٳ ٍّ بٵ  عٳًٹ

٘ٴ ذٹ١ٳ ُٳ١ڂ ٚٳيځسٳتٵ ٌٹ نعف٘  ٚإٕ ن ٕ ٖصا أسٜث،  (93) بٹ يكٻًځ ٠ٹ فځ 
 تطاج  ايع١َ٬ ا٭يب ْٞ عٔ ّػٝٓ٘ .ٚ ،ايعًُ ٤ بعى
ٚضز ذسٜث قرٝس ٬ شيإو،   احنيك المولود بالتمر: -

ٔٵفځ ُٳ ٤ٳ عٳ ٞٳ أځغٵ ٗٳ  اهللڂ ضٳنٹ ٗٳ : عٳٓٵ ُٳًځتٵ أځْٻ ٔڇ اهللٹ بٹعٳبٵسٹ ذٳ  ايعټبٳٝٵإطڇ،  بٵ
ِپ ٚٳأځْٳ  فځدٳطٳجٵتٴ: قځ يځتٵ  ا٪ځسٹٜٓٳإ١ځ  فځأځتٳٝٵإتٴ  -أٟ: تػع١ أؾإٗط  -َٴتٹ
٘ٴ بٹكڂبٳ ٤ٺ فځٓٳعٳيڃتٴ ٛٳيځسٵتٴ ِٻ بٹكڂبٳ ٤ٺ، فځ ٘ٹ أځتٳٝٵتٴ ثٴ ٞٻ بٹ ٘ٴ ◘ ايٓٻبٹ ٛٳنٳعٵتٴ ٞ  فځ  فٹإ
ِٻ ذٳحٵطڇٙٹ، ُٵطٳ٠ٺ زٳعٳ  ثٴ ٗٳ ، بٹتٳ ُٳهٳوٳ ِٻ فځ ٌٳ ثٴ ٘ٹ،  فٹٞ تٳفځ ٕٳ  فٹٝإ ٍٳ فځهځإ  ٚٻ  أځ
ٞٵ٤ٺ ٌٳ ؾٳ ٘ٴ زٳخٳ ٛٵفځ ٍڇ ضڇٜلٴ جٳ ِٻ  ،◘ اهللٹ ضٳغٴٛ ٘ٴ  ثٴإ ُٵإطٳ٠ٺ  ذٳٓٻهځإ  ِٻثٴإ  بٹتٳ
٘ٴ، زٳعٳ  ٘ٹ ٚٳبٳطٻىځ يځ ٝٵ ًځ ٕٳ عٳ ٍٳ ٚٳنځ  ٚٻ ٛٵيڂٛزٺ أځ ّڇ فٹٞ ٚٴيٹسٳ َٳ  .  (94) اٱڇغٵ٬ځ

  ٖصٙٚ:  ايطاب  ايعسز  ايعًُٞ  ظإإإإاٱعح ٚج ٤ ٬ ١ًٖ

                                                 
 .ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ   5161أخطج٘ أبٛ زاٚز  (ذػٔ) (93)
 . 2146، َٚػًِ   3969أخطج٘ ايبد ضٟ  (قرٝس) (94)
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 ٬ جإسٶا  َُٗإ١  آف قڄ  تفتس ا٪ٛيٛز ّٓٝو ٬ ايٛاضز٠ ا٭ذ زٜث
 غإإهط َػإإت٣ٛ بإإٓكل إقإإ بتِٗ بػإإب  ا٭ٌفإإ ٍ، ٚق ٜإإ١

 غإإهط١ٜ َإإ ز٠ ا٪ٛيإإٛز إعڀإإ ٤ ٚإٕ ،زَإإ ٥ِٗ ٬ آًٛنإإٛظ
 ٖإإصٙ َثإإٌ ٬ ٚا٭َثإإٌ ايػإإًِٝ أإإٌ ٖإإٛ جإإ ٖع٠ َٗهإإ١َٛ
  . ٖإا أ ٫أ

ٌ  ٤إط٠  تأخص إٔ ايترٓٝو قف١ٚ ٕ  إشا قؿإطتٗ   فتعٜإ  ٫هٓإ   نإ 
تٗطغإٗ   أٚ  ؾإسٜسا  َهو  ٤هوٗ  ثِ ا٪ٛيٛز، ت٪شٟ ٫ ذت٢

 ٬ ٘ٚتسٖٓإ  َٓٗ  ؾ٦ٝ  أقبعو بڀطف تأخصٚ ،٬ ا٬ٕ  َث٬
 .بًػ ْ٘ ًٜرػ٘ فػتحسٙ ،٘ذٓه غكف
ٔ  فتإصبس  يًعكٝك١ ب يٓػب١ العقيقة: - ّ  عإ  ٚآ ضٜإ١  ايوإ٬
ٔٵ، فځايػ ب  ّٜٛ شيو ٜٚهٕٛ ُٴطٳ٠ځ، عٳ ٔڇ غٳ ٞٿ عٳ ٍٳ  ◘ ايٓٻبٹ  ♂:قځإ 

َؾهُؼ َرْأُشهُف،  ها ِِع، َوَُيْ ـٌ  َِعِؼقَؼتِِف، ُتْذَ ُح َظـُْف َيْقَم افسَّ ؾُّ ُؽًَلٍم ُعْرَِتَ ـُ

ٔٵٚٳ ، (95) ▬ كَوُيَسؿَّ  ّٿ عٳ ٕٻ نڂطٵظڈ أڂ ٞٻ أځ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ َظهَذ اْفُغهًَلِم ♂:قځ 

َـّ َأْم إَِكاًثا ـُ َراًكا  ـْ ْؿ ُذ ـُ َٓ َيُْضُّ اِرَيِة َصاٌة،   ، (96) ▬َصاَتاِن،  َوَظَذ اْْلَ

                                                 
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ . 3165أخطج٘ ابٔ َ ج٘  (قرٝس) (95)
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ . 4217أخطج٘ ايٓػ ٥ٞ  (قرٝس) (96)
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 ٬ فعًٗ  ٚيٛ آخط ّٜٛ أٟ ٬ فعًٗ  فً٘ ايػ ب  ايّٝٛ ف أ ٚإشا
 . بأؽ ف٬ ؿطٕٚٚايع أ زٟ أٚ عؿط ايطاب  ّٜٛ

 ِ ِ  ٚشٖ  ايعًُ ٤ إ٢ إٔ ايعكٝك١ تكػإ  ا٭نإر١ٝ  نتكػإٝ
 إٔ ٜ  فك يٛا أٜهٶ  ؾطٌٚٗ  يًعكٝك١ اييت ايؿ ٠ ٬ ٚاؾذلٌٛا

 .ايؿسٜس ٚايهعف ايبٝٿٔ ٚا٪طً ٚايعطد ايعٛض عٓٗ  ٜٓتفٞ
ٜٚ  ِٓ  تًڀٝذ ضأؽ ا٪ٛيٛز بسّ ا٭نر١ٝ نُ  نإ ٕ  

ٔٵٜفعٌ ٬ آ ١ًٖٝ، فځ ٕٳ عٳ ُٳ  ًڃ ٔڇ غٳ َٹطڈ بٵ ٞٿ،  عٳ  ٍٳ  ايهٻإبٿ ٍٳ : قځإ   قځإ 
ٍٴإضٳغٴإإ َعههَع اْفُغههًَلِم َظِؼقَؼُتههُف َؾههَلْهِريُؼقا َظـْهههههُف َدًعهها، ♂:◘ اهللٹ ٛ

ََذى ْٕ   .  (97) ▬َوَأِعقُطقا َظـُْف ا
  حل  رأس المولود واسميتو: -

ٞټيكٍٛ  ٖصا ٍٳ   ◘ ايٓٻبٹ ـٌ  َِعِؼقَؼتِهِف، ♂: قځإ  هؾُّ ُؽهًَلٍم ُعهْرَِتَ ـُ

كتُ  َؾههُؼ َرْأُشُف، َوُيَسؿَّ ا ِِع، َوَُيْ اختًإف  ٚ، (98) ▬ْذَ ُح َظـُْف َيْقَم افسَّ
 ا٪ يهٝإ١  فإصٖ   ا٭ْثإ٢،  ا٪ٛيٛز ؾعط ذًل ٧٬ٗٛض ايفكٗ ٤ 

 ٚأَإ   ٚا٭ْثإ٢،  ايإصنط  ب١ شيو ٬ فطم ٫ أْ٘ إ٢ ٚايؿ فع١ٝ

                                                 
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ . 2839أبٛ زاٚز أخطج٘  (قرٝس) (97)
 ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ . 3165أخطج٘ ابٔ َ ج٘  (قرٝس) (98)
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 زلإط٠  ٔإسٜث  ا٭ْثإ٢  ا٪ٛيٛز ؾعط ذًل عسّ فرلٕٚ أٓ ب١ً
 ؾإعط  ذًإل  إٔ إ٢ فإصٖبٛا  أٓفٝإ١  أَإ  بل، ايػإ   جٓس  بٔ

 .ٚاج  ٫ٚ غ١ٓ ٫ َب ح اي٫ٛز٠ غ ب  ٬ ا٪ٛيٛز
 اجحتفال بعيد الميمد   -2

٭ْفػإِٗ   ا٪إ٬ٝز  عٝإس  ذفإ٬أ ٜعًُإٕٛ   ا٪ػ١ًُ بعى
 ايؿإدل  ٫ٚز٠ َٛعإس  عًإ٢  ع ّ َطٸ نًُ  ٚبٓ تِٗ ٭بٓ ٥ِٗٚ

 ٬َٝز عٝس ذف١ً ي٘ ٝكُٕٝٛف بٓتٶ  أٚ ن ٕ ابٓٶ أٚ  ظٚج١ أٚ ظٚجٶ 
ٕ  ا٪إ٬ٝز  عٝإس  بتٛضتإ١  ٜػإ٢ُ  َٚ  ا٣ًٛٔ فٝكٓعٕٛ  ٜٚهإعٛ

ٕ  ايؿُٛ  عًٝٗ  ٍ  شلإصا  ٘كٛقإ١  أْؿإٛزٙ  ٜٚٓؿإسٚ  ا٫ذتفإ 
ٞ تإٛ ٜإإإإٛ،   ٜإ فٝكٛيإإٕٛ : ٖإ بٞ بإرلظ ز   ١إإإاٱًٙٝعٜ ب يًو١

 ٜٓبوٞ ف٬أعٝ ز ا٪٬ٝز بسع١ غطب١ٝ، ٚتٛ ٜإإٛ، ٞ ٜزٖ بٞ برلظ 
 ٖإصا  أٚ أفًإ١  ٖصٙ إٔ عًِ ٚإشا شلِ، شًٜڄ  ٜهٕٛ إٔ يًُػًِ
٘  ف٬ٕ،ذفٌ ٬َٝز  ٣ٓ غب١ ايعؿ ٤ ٍ  ٜطفهإ  أذهإط  ٫: ٜٚكإٛ

يكإإٍٛ ضغإإٍٛ اهلل  ٗإإطّ بوإإرل ا٪ػإإ١ًُ ٚايتؿإإب٘، بسعإإ١ إ٢
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ـْ َتَشههبََّف  َِؼههْقٍم َؾُفههَق ِعههـُْفؿْ ♂:◘  تعُإإٌ إٔ ايتؿإإب٘، ٚ (99)▬َعهه
 .أعُ شلِ
 ،◘ ٚيهٔ اقتإسٟ بػإ١ٓ أبٝإ     تبعٝٶ ، تهٔ ٫ أخٞ ٜ 

انَ  َفَؼْد وق ٍ تع ٢: ـْ  َحَسهـَةٌ  ُأْشَقةٌ  اهللِ َرُشقلِ  دِم  َفُؽؿْ  ـَ هانَ  دَِه  ـَ

ِخرَ  َواْفَقْقمَ  اهللَ َيْرُجق ْٔ رَ  ا ـَ ثًِرا اهللَ َوَذ  .ز21:ا٭ذعا شيـَ
ف ٫ذتفإإ ٍ بٗإإصا ايعٝإإس قإإس ًٜإإ  ايفػإإ ز، ٚاضتهإإ    
ا٪ٓهطاأ، ذٝث ٞتً  ايطجإ ٍ ٚايٓػإ ٤، ٖٚإٔ ٬ ظٜٓإتٗٔ     

، فه٬ ع٢ً إْف م ا٪ ٍ ٬ غإرل ٚجٗإ٘ ايؿإطعٞ،    ٚتدلجٗٔ
  يًُػ١ًُ يه ٕ شيو ٚذبصا يٛ أْفكت ٬ ٚجٛٙ إرل ٚايٓف

ى ا٭غط خ٬ف ب١ ايعٚد ٚايعٚجإ١  بع ٌ ع١، ٚقس ٜٓؿأ ٬
بػب  إق ١َ ٖصا ايعٝس، ذٝث ٜٓهط أذإسُٖ  يتسٜٓإ٘، ٜٚٴكٹإطټ    
اٯخط ع٢ً إق َت٘ ًٓٗإ٘ بسٜٓإ٘، ٚنإِ َإٔ ظٚجإ أ ًٌكإٔ       

 فػإ ز  ، ٚنِ َٔ أغإط غإهٔ ايؿإٝڀ ٕ غإ ذ١ بٝإتِٗ،     بػبب٘
 ايٓهس ٚايوه  ٚايهآب١ ع٢ً ايبٝت بػبب٘ أٜهٶ . 

                                                 
 ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ . 4631أخطج٘ أبٛ زاٚز  (ذػٔ) (99)
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فًٝت ا٪ػ١ًُ ٜتعطفٕٛ ع٢ً زل ذإ١ زٜإِٓٗ، ًٜٚعَإٕٛ    
  .يٝفٛظٚا ب يػع ز٠ ٬ ايسْٝ  ٚاٯخط٠ ◘أْفػِٗ َٓٗخ ْبِٝٗ 

 اجحتفال بعيد األم   -3

َٔ ا٭ؾٝ ٤  ٖٚٛ يٮ١ََٛ تهط٦ٶ  غٜٓٛٶ  ٜٴك ّ عٝس ا٭ّ عٝس
اييت ْكًت إيٝٓ  َٔ ايوط ، ٚغب  ٖصا ا٫ذتف ٍ إٔ ايٛاذإس  
ٜٓفكٌ عٔ أغطت٘ إشا بًغ إ َػ١ عؿط٠ َإٔ عُإطٙ، ٚتهإ ز    
َٶ  ب١ ا٭ّ ٚأ٫ٚزٖ ، فأضاز ٖ٪٤٫ ايكإّٛ   تٓكڀ  ايع٬ق أ ٤ 
إٔ ٞذلعٛا عٝسا يٮّ تط٣ فٝ٘ أ٫ٚزٖإ  ٜٚكإسّ شلإ  اشلإساٜ  ٬     

 ايع٬ق أ بِٝٓٗ غ ٥ط ايع ّ.  ٖصا ايّٝٛ ثِ تٓكڀ 
ٔ  دلفإ أَ  اٱغ٬ّ ف ْ٘ ٜأَط بإدل ايٛايإسٜٔ،     ٚإٕ ايٛايإسٜ

٘  فطنٶ  ن ٕ ّ  ا٭ذكٝإ١،  ٬ ٜتفإ ٚأ  ف ْإ  قإعٛب١  ع ْإت  فإ ٭
 فٗإصٙ  ٚايذلبٝإ١،  ايطن   ٚقعٛب١ ايٛن ، ٚقعٛب١ أٌُ،
ثِ ا٭  َط٠ ٚاذس٠ ثِ بعس شيو ، ا٭ّ بٗ  ٤ت ظ َٓ ظٍ ث٬ث

ٔ : أٛاؾٞ ٛ  َإ ّ  ٚا٭خإٛاأ،  ٠اٱخإ  ٚايعُإ أ،  ٚا٭عُإ 
ٍٳ☺  ٖٴطٳٜٵطٳ٠ځ أځبٹٞ ٔٵفځعٳ ٚإ ٫أ، ٚا٭خٛاٍ ٍٳ:قځ   ٜٳ  ٌٷإإضٳجٴ قځ 

ٍٳ ٔٵ اهللٹ ضٳغٴٛ ٔڇ ايٓٻ ؽڇ لټإإأځذٳ َٳ ٍٳ ؟١ٹإايكټرٵبٳ بٹرٴػٵ هَؽ ، ♂:قځ  ُأعُّ



 

 

 

                                                       ىدية العروسين                                                                     

                                                          

، ونهىصىل ألي ػُىاٌ اضغظ ػهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغظ ػهى

 ,Page Upنهًاوط ػهى انؼُىاٌ انًطهىب  فً انفهشط، وتىاسطح األٌسش  انضس

Page Down  ذُقم تٍٍ انصفذاخ. أو ػجهح انًاوط 

 

112 

هَؽ  هَؽ ، ُثؿَّ ُأعُّ  . (166) ▬ُثؿَّ َأْدَكهاَك َأْدَكهاكَ ُثؿَّ َأُ هقَك ، ،  ُثؿَّ ُأعُّ
ق ٍ ابٔ ايكِٝ : ق ٍ اٱَ ّ أ٨س: يٮّ ث٬ث١ أضب   ايدل، 

ٚيصيو فٓرٔ يػٓ   ٚق ٍ أٜه  ايڀ ع١ يٮ  ٚايدل يٮّ،
 َ ج١ إ٢ تكًٝس ايوط  ٚعٌُ عٝس يٮّ. 

 اجحتفال بشم النسيم -4

ٍ  بس٤ ٜطج ٚ ايفطاع١ٓ، أعٝ ز َٔ ايٓػِٝ ؾِ عٝس  اذتفإ 
 ْكٌ، ٚيكس  ّ.م 2766 ع ّ إ٢ ضزلٝٶ  ايعٝس بصيو ايفطاع١ٓ

ِ  ؾِ عٝس إغطا٥ٌٝ بٓٛ ٔ  ايٓػإٝ ٔ  خطجإٛا  ٪إ   ايفطاعٓإ١  عإ  َإ
ٍ  َٛعإس  َإ   خطٚجِٗ ّٜٛ اتفل ٚقس َكط،  ايفطاعٓإ١  اذتفإ 
 ٚٙ تِٗ، خطٚجِٗ بعس ب يعٝس إغطا٥ٌٝ بٓٛ ٚاذتفٌ، بعٝسِٖ
 َعٓ ٖ  عدل١ٜ ن١ًُ ٚايفكس ايفكس، عٝس اغِ عًٝ٘ ٚأًٌكٛا

ّ  وشيإ  اعتإدلٚا  نُ  ،(إطٚد) ِ  ضأغٶإ   ايٝإٛ  ايسٜٓٝإ١  يػإٓتٗ
 .آسٜس٠ ذٝ تِٗ ٚبس٤ تُٝٓٶ  بٓح تِٗ، ايعدل١ٜ
  ٚجعًٛٙ ايٓك ض٣ إ٢ ايٝٗٛز َٔ ايفكس عٝس اْتكٌ ثِ 

                                                 
 .  2548أخطج٘ َػًِ  (قرٝس) (166)
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 َكإط  ايٓكطا١ْٝ زخًت ٚ٪  ا٪ػٝس، قٝ ١َ ٜععُْٛ٘ ٪  َٛافكڄ 
 ٜٚكإ   ايفطاعٓإ١  ايكإسَ ٤  ا٪كإط١ٜ  عٝإس  ٬ٜظّ عٝسِٖ أقبس
ُٶ   .ايكٝ ١َ عٝس أٚ ايفكس يعٝس ايت يٞ ايّٝٛ ٬ زا٥

 ٚأكإإٍٛ أإإسا٥ل إ٢ احملتفًإإٕٛ ٞإإطد٬ٚ ٖإإصا ايٝإإّٛ 
ٜٚأنًٕٛ  غطٚبٗ ، ذت٢ ايؿُؼ ؾطٚم َٔ ابتسا٤ ٚا٪تٓعٖ أ

 ،ٚايط١ٙ ٚايػطزٜٔ، ٚايفػٝذ ،ا٪ًٕٛ ايبٝى ٬ ٖصا ايّٝٛ :
 .ط٥ٚايفڀ  ،ٚإؼ ،ٚايبكٌ
٘  ٗفٛف عًٞ ا٭ظٖطٟ ايؿٝذ ق ٍ  ٛعهإ  تعإ ٢  اهلل ض٨إ

 فػٛم َٔ فٝ٘ ٜطٟ َ  عٔ َكط ٬ ٚقت٘ ٬ ايعًُ ٤ نب ض ١٦ٖٝ
 زٜٓ٘ ٬ ايػ١َ٬ ٜطٜس َٔ ع٢ً: تع ٢ اهلل ض٨٘ ق ٍثِ  ٚفحٛض
٘  ٬ ٝتح  إٔ ٚعطن٘ ّ  شيإو  ٬ بٝتإ  ٦ٚٓإ   ا٪ؿإ٪ّٚ،  ايٝإٛ
٘  إطٚد عٔ ٫ٜٚت٘ ّت َٔ ٚنٌ ٚأًٖ٘، عٝ ي٘  ٫ ذتإ٢  فٝإ

ٔ  ف غك١ٚاي َطازلِٗ، ٬ ٚايٓك ض٣ ايٝٗٛز ٜؿ ضى  ايفإ جطٜ
  .ٖإا  ٚض٨ت٘ اهلل ب ذػ ٕ ٜٚظفط أَ نِٓٗ، ٬

 ٜٚٓبوٞ ع٢ً ا٪ػًِ عسّ إع ١ْ َٔ ٝتفٌ ب٘، ٚاٱْه ض  
 ب ٔه١ُ ٚا٪ٛعظ١ أػ١ٓ، ٚعسّ تب زٍ ايتٗ ْٞ ب٘ .
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 اجحتفال بالمولد النبوي   -7
بسع١ ا٪ٛيس ايٓبٟٛ ذسثت بعس ايكطٕٚ ايث٬ثإ١ ا٪فهإ١ً،   

أ نِ ايعبٝسٟ ا٪ًك  ظٚضٶا ب ٪عع يسٜٔ اهلل  ٚأٍٚ َٔ أذسثٗ 
ايف ٌُٞ ٬ ايكطٕ ايطابإ  اشلحإطٟ ٬ َكإط، ٚزٚافإ  ٖإصٙ      
ايبسع١ غٝ غ١، ٖٚٛ إٔ ٜهػ  ٚز َكط، ٚإٔ تًك٢ غٝ غإ١  
ذهَٛت٘ ايب ١ٌٝٓ ٚتكطف تٗ  ايؿ ش٠ قب٫ٛ عٓس ا٪ػإ١ًُ بٗإصا   
ا٫ذتف ٍ ايصٟ ذطى ب٘ عٛاٌف ايعٛاّ، ب زعإ ٤ ٗبإ١ ايإٓ     

، بٌ قس ٜٴتٻِٗ َٔ ٫ ٝهط اٱذتف ٍ بٗإصا ايٝإّٛ ب ٓفإ ٤    ◘
، ٚقس ٝهط أٚيٝإ ٤ ا٭َإٛض يإصِٜٚٗ ٬ ٖإصا     ◘يطغٍٛ اهلل 

ذك ٕ ا٪ٛيس يإٮ٫ٚز، ٚعطٚغإ١   َثٌ : ايّٝٛ ًَٜٛ أ ا٪ٛيس
ُٗإس قإ حل ايعثإ١ُٝ     ايؿٝذ فه١ًٝ ٚغ٦ٌ، ا٪ٛيس يًفتٝ أ

 : ق ٥ًڄ  أج  ف ؟ ايٓبٟٛ ب ٪ٛيس ا٫ذتف ٍ ذهِ عٔض٨٘ اهلل 
٘  ع٢ً َع١ًَٛ يٝػت ◘ ايطغٍٛ َٛيس ي١ًٝ أوًج:   ايٛجإ

ٔ  ايت غإ   يًٝإ١  أْٗ  ذكل ايعكط١ٜ بعى إٕ بٌ ايكڀعٞ،  َإ
  ا٫ذتف ٍ ٚذ٦ٓٝص َٓ٘، عؿط ايث ْٞ ي١ًٝ ٚيٝػت ا٭ٍٚ ضبٝ 
 .ايت ض١ٝٞ ايٓ ذ١ٝ َٔ ي٘ أقٌ ٫ َٓ٘ عؿط ايث ْٞ ي١ًٝ
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ٌ  ٫ ٍف ٫ذتفإ   ايؿطع١ٝ ايٓ ذ١ٝ َٔ عانًيا: ٘  أقإ  أٜهٶإ   يإ
٘  أٚ ◘ ايٓ  يفعً٘ اهلل ؾط  َٔ ن ٕ يٛ ٭ْ٘ ٘  بًوإ ٛ  ٭َتإ  ٚيإ
ٍ  تعإ ٢  اهلل ٭ٕ ٗفٛفڄإ   ٜهٕٛ إٔ يٛج  بًو٘ أٚ فعً٘ :  ٜكإٛ
هاؾُِظقنَ و ا َفُف حَلَ َر َوإِكَّ ـْ ْفـَا افذِّ ـُ َكزَّ ا َكْح  مل فًُإ  ، ز9ش أحإط :  يإِكَّ
ٔ  َٔ يٝؼ أْ٘ ِٳًٹعٴ شيو َٔ ؾ٤ٞ ٜهٔ ٔ  مل ٚإشا ،اهلل زٜإ  ٜهإ
َٔ  ٔ ٘  اهلل زٜإ ٘  ْتعبإس  إٔ يٓإ   ٜإٛظ  ٫ ف ْإ ٌ  عإع  هلل بإ  ،ٚجإ
ٔ  ن ٕ إٕ ا٫ذتف ٍ ٖصا :ْكٍٛٚ ٍ  َإ ٔ  نُإ   إٔ بإس  فإ٬  ايإسٜ

 َٛجإٛزٶا  ٜهٔ مل ٚإٕ ،◘ ايطغٍٛ َٛأ قبٌ َٛجٛزٶا ٜهٕٛ
ٔ  َٔ ٜهٕٛ إٔ ٦هٔ ٫ ف ْ٘ ◘ ايطغٍٛ َٛأ قبٌ  ٭ٕ ايإسٜ
َؿْؾُت و:ٜكٍٛ تع ٢ اهلل ـْ َفُؽهْؿ ِديهـَُؽْؿ َوَأَْتَْؿهُت َظَؾهْقُؽْؿ  اْفَقْقَم َأ

قُت َفُؽهُؿ اِْلْشهًَلَم ِديـًها ِِ ٍ ٚ ،ز3ش ا٪ ٥إس٠ : يكِْعَؿتِل َوَر  ا٫ذتفإ 
ِ  اهلل إ٢ ايتكط  أجٌ َٔ ◘ ايٓ  ٣ٛيس ٘  ٚتعظإٝ  ◘ ضغإٛي
ٔ  ٬ ٝإسث  إٔ أبسٶا ٜٛظ ٫ ف ْ٘ عب ز٠ ن ٕ ٚإشا عب ز٠  اهلل زٜإ

 .اٖإ ٚٗطّ سع١ب ب ٪ٛيس ف ٫ذتف ٍ َٓ٘، يٝؼ َ 
 اإلحتفال برأس السنة الميمدية   -8

ٖٓ ى َٔ ا٪ػ١ًُ َٔ ٝتفٌ بًًٝإ١ ايهطٜػإُ ؽ ٖٚإٞ ضأؽ    
ايػ١ٓ ا٪٬ٝز١ٜ ٖٚصا ايعٝس يٝؼ َٔ أعٝ ز ا٪ػ١ًُ بٌ ٖٛ َٔ 
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ُػًِ إٔ ٝتفٌ يً أعٝ ز أٌٖ ايهت   َٔ ايٓك ض٣، ف٬ ٜٛظ
ا٪ؿ ضن١ فٝٗإ ،  بٗصٙ اي١ًًٝ، ٚنصيو ٫ ٜٛظ ايت١٦ٓٗ بٗ ، ٫ٚ 

َوإِن ُتطِْع وٜٚٓبوٞ يًع قٌ أ٫ ٜوذل بهثط٠ احملتف١ً، ق ٍ تع ٢:

َـّ  َثَر َعـ دِم إَْرِض ُيِضؾُّقَك َظـ َشهبِقِؾ اهللِ إِن َيتَّبُِعهقَن إَِّٓ افظَّه ـْ َأ

ٔٵٚٳ،  ز116شا٭ْع ّ:  ي(006) َوإِْن ُهْؿ إَِّٓ َُيُْرُصقنَ  ٔڇ  أځْٳإؼڇ  عٳ  بٵإ
ٍٳ َٳ يٹوٺ، ّٳ :قځ  ٍٴ قځسٹ ُٳسٹٜٓٳ١ځ◘  هللٹا ضٳغٴٛ ِٵ ايڃ ٗٴ ٕڇ ٚٳيځ َٳ  ٛٵ ٕٳ  ٜٳ ًڃعٳبٴإٛ  ٜٳ
ُٳ ، ٗڇ ٍٳ فٹٝ ًڃعٳ ٴ نڂٓٻ : قځ يڂٛا ▬؟َعا َهَذاِن اْفَقْقَعانِ ♂:فځكځ  ُٳإ   ْٳ ٗڇ ٞ  فٹٝ  فٹإ

ًٹٝٻ١ٹ، ٖٹ ٍٳ ايڃحٳ  ٍٴ :فځكځ  ا  هللَإِنَّ ا♂:◘ هللٹا ضٳغٴٛ َؿْد َأْ َدَفُؽْؿ ِِبِهَك َخهْرً

َحك، َوَيْقَم اْفِػْطرِ ِعـُْفَك: َيقْ  ِْ َ ْٕ ُٔ اذتفإٌ بورلُٖإ    ، ف(161)▬َم ا
ا٪ػإ١ًُ، ٚٚإٔ    فكس اقإذلف بسعإ١ مل تؿإط ، ٚتؿإب٘ بوإرل     

ٍٴَأَٛضٕٚ ٣د يفتِٗ، يكٍٛ  ـْ َتَشهبََّف  َِؼهْقٍم :♂◘ اهللٹ ضٳغٴٛ َعه

 . (162)▬َؾُفَق ِعـُْفؿْ 
* * * 

                                                 
 .  ٚقرر٘ ا٭يب ْٞ. 1134أبٛ زاٚز أخطج٘  (قرٝس) (161)
  .ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ 4631أبٛ زاٚز أخطج٘  (ذػٔ قرٝس) (162)
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 وتفككها األضس تصدع أضباب

ٍ  ٬ يٓٓظإط  َعٞ تع ٍأخٞ ا٪ػًِ،   ايتعٝػإ١  ا٭غإط  ذإ 
 خڀإطٷ  ٗٓإ ى ف ايٝإّٛ،  ا٪ػإ١ًُ  ٖتُع أ ٬ ا٪ٓتؿط٠ ٚايؿك١ٝ
ٛ  أ٫ ٖتُعٓإ   ٜتٗإسز  زاِٖ  فتفهإو  ا٭غإطٟ،  ايتُإعم : ٖٚإ

ٔ  ٚزلإ١  اجملتُإ ،  ع٬َإ أ  َٔ ب ضظ٠ ع١َ٬ڄ ق ض ا٭غط٠  َإ
ٔ  ي٬بتعإ ز  ٌبٝعٝإ١  ْتٝحإ١  ٖٚإصٙ  زل ت٘،  ٚتإطى  ايؿإطٜع١  عإ
 .ايسٜٔ
ٔ  يإو  بسا ٚإٕ ايساخٌ، َٔ َتفهه١ ا٭غط َٔ هثرلٷف  َإ
٘  ٬ ٜعٝـ َِٓٗ ٚاذسٺ نٌ يهٔ ٜهُِٗ، بٝتٶ  إٔ إ ضد  ع ٪إ

ٌ  إ م، ِ  ٚاذإسٺ  نإ ٘  َإٓٗ ٘  يإ ٘  إ قإ١،  َُٖٛإ  َٚؿإ غً
ٛ  تعاّيبإ ٫  ٜؿعط ٫ أذسٶا، فٝٗ  ٜؿ ضى ٫ اييت َٚؿه٬ت٘  ٚإ
ّٷ أْ٘ ٫ٚ اٯخطٜٔ، ِ  ٫ ٖإصا  أذس، ِ ٙ بؿ٤ٞ ًَع  ٖإصا  ٜهًإ

 ٬ تٓإإ ّ ٚا٭ّ غطفإإ١ ٬ ٜٓإإ ّ  ٚا٭ ٚاذإإس، بٝإإتٺ ٬ ُٖٚإإ 
ٍ  ٖصا غطف١، ٔ  بػإٝ ،  َثإ  ِ  عًإ٢  ا٭َثًإ١  يهإ  ا٭غإط  ّڀإ

ٚيتفهو ا٭غط أغب   ْصنط َٓٗ   نثرل٠، اجملتُ  ٬ ٚاْٗٝ ضٖ 
  ٚب هلل ايتٛفٝل :



 

 

 

                                                       ىدية العروسين                                                                     

                                                          

، ونهىصىل ألي ػُىاٌ اضغظ ػهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغظ ػهى

 ,Page Upنهًاوط ػهى انؼُىاٌ انًطهىب  فً انفهشط، وتىاسطح األٌسش  انضس

Page Down  ذُقم تٍٍ انصفذاخ. أو ػجهح انًاوط 

 

118 

 يعول منالرجل ل اضييع -1
ٕ  نٝفُإ   ٜؿه٬ْٗ  ٚايسٜ٘ ٜسٟ ب١ عح١ٓٝ ف يڀفٌ  ٜؿإ ٤ا

قإ ٍ ضغإٍٛ اهلل    شيإو  ٬  ايتفطٜ َٔ ◘ ايٓ  ذصض فكس يصا
ـْ َيُؼقُت ♂:  ◘ َػك  ِادَْْرِء إِْثًك َأْن ُيَضقَِّع َع  .(163) ▬ـَ

ُٿٌ أَِٗ  ٦ؿٞ أ٫ٚزٙ عٔ ٜتد٢ً ِسٙ اٯب ٤ بعىٚ ٜٚٴرٳ
ٚقإس ِإس ا٭ّ َٓؿإو١ً     ،نًٗ ، ٖٚٛ غ ضم ٬ أَإٛضٙ   ايٓفك١

بأَٛضٖإ  ٚقإإٛاذب تٗ  فإإ ٭  َٓؿإإوٌ، ٚا٭ّ َٓؿإإو١ً عإإٔ  
 ٓتٝح١؟!! ب يڀب  نٝ   ا٭٫ٚز .ا٭٫ٚز فُ  اي

 ا٭ّإٔ  ذتإ٢  ا٭ّ عًإ٢ نًٗ   ٭٨ ٍٚقس ٜٴًكٞ ا٭  ب   
ٌ  َٔ ٬بسف ٚيصيو ،٫ تكسض ع٢ً أ٫ٚزٖ  بعس بًٛغِٗ  تإسخ

 ايصٟ ٜت ب  ٜٚطاق  أ٫ٚزٙ ٚضفك ٥ِٗ.  ا٭ ،
قس تهو  عًٝ٘ يٝڀًل  بأخط٣، تعٚد إشا ٚقس ِس ايعٚد

َإٔ   طز أ٫ٚزٙ ايإصنٛض ثِ تهإو  عًٝإ٘ يٝڀإ    ،ظٚجت٘ ا٭٢ٚ
 أٚ أْ  إَ : قس ٜتڀٛض ا٭َط ٭ٕ تكٍٛ ي٘ ثِا٭٢ٚ َٔ ايبٝت، 

٘  فإ شا  ايبٓإت؟  أخإطد  ايبٝإت،  ٖصا ٬ ابٓتو  أخطجٗإ  قإس   بإ
                                                 

 ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ . 1692أخطج٘ أبٛ زاٚز   (ذػٔ) (163)
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 ِإس  ا٭خإط٣  ب ٭خإت  ف شا ا٪تعٚج١، أختٗ  بٝت ٬ ٚضَ ٖ 
ُٶ ، ذطجٶ   أختٗإ   ٚظٚد غطٜب١ ٖٚٞ بٝتٺ ٬ تعٝـ نٝف عظٝ

 ٜعٝـ ٖٚهصا ،غرل ٖصا ايٛاق  ٬  شل َأ٣ٚ ٫ يهٔ! َٛجٛز؟
ٟ  ا٭  ٖإصا  أ٫ٚز غ ٥ط ِ  ايإص ٔ  ٌإطزٖ ٬ أَإ نٔ   ايبٝإت  َإ

ـ  َٔ َِٚٓٗ جست٘، عٓس ٜعٝـ َٔ َِٓٗ َتعسز٠:  عٓإس  ٜعإٝ
ٍ  ٚا٭ّ ا٪تعٚج١، أختٗ  عٓس تعٝـ ابٓت٘ ٖٚصٙ أخٛاي٘،  تػإأ
ٍ  ايإصنٛض؟  إخٛتو أٜٔ: ايبٓت ِ  أزضٟ ٫: فتكإٛ ٞ  ٌإطزٖ  أبإ
ٔڈ َٓصٴ ٔ  زضٟأ ٫ٚ بعٝس، ظَ ِٴ  أٜإ ٕ  اٯٕ، ٖإ ٍ  يػإ  : ا٭ّ ذإ 
ٔٵ غأٍأځ  ٚقطْإ ٤  ايػ٤ٛ أٌٖ أخصٙ ٖٚصا! نعٝف١؟ اَطأ٠څ ٚأْ  َٳ

٘  ٜٚٓفإل  ب ٪ًصاأ، فأؾوًٛٙ ايػ٤ٛ أٌٖ  احملطَإ أ  عًإ٢  ضاتبإ
 ٖٚهصا... غًػ١ً َٔ ا٪ك ٥  ٚايعٝ ش ب هلل .

 الطمق كثرة -2
ٛ ، ا٭غإط  اْٗٝإ ض  أغب   ايڀ٬م َٔ هثط٠ف  إٕ: قًٓإ   ٚيإ

ٔ  ايّٝٛ ايڀ٬م ٍ  نإ شب١،  نٓإ   ٪إ   ا٪ٓتؿإط٠  ا٭َإٛض  َإ  ٚاغإأ
٘  ّإسث  ايإيت  ايڀإ٬م  ذإ ٫أ  عٔ احمل نِ  ا٭غإب  ،  ٭تفإ

 أٚ ا٭  َإ   إَ  فِٗ ا٭٫ٚز، ٚتؿطز ا٭غط اْٗٝ ض: ٚايٓتٝح١



 

 

 

                                                       ىدية العروسين                                                                     

                                                          

، ونهىصىل ألي ػُىاٌ اضغظ ػهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغظ ػهى

 ,Page Upنهًاوط ػهى انؼُىاٌ انًطهىب  فً انفهشط، وتىاسطح األٌسش  انضس

Page Down  ذُقم تٍٍ انصفذاخ. أو ػجهح انًاوط 

 

120 

 َتٛظعٕٛ ِٖ أٚ أَِٗ، ٜطٕٚ ٫ أٚ أب ِٖ ٜطٕٚ ف٬ ا٭ّ، َ 
 .بُٝٓٗ 
ٚ  فهإط ظٚجتو  تڀًل إٔ قبٌأٜٗ  ايعٚد    َإ شا  ٫ز،بإ ٭

 أّ عًإإِٝٗ، يتڀُإإ٦ٔ غإإتعٚضِٖ ٖإإٌ غإإسٶا؟ َعٗإإِ غإإتفعٌ
ٔ  شيو ٚبعس آسٜس، ٚنعو بذلتٝ  غتٓؿوٌ  ا٭٫ٚز تإط  يإ

 ايكإورل  ٌفًو ٜڀ يبو عِٓٗ تػأٍ ج٦ت ٚإشا ٕٛ،ٝعٴٝهٹٚغٳ
 !أَٞ؟ تك ٌ  ٪ شا: ٜٚكٍٛ أَ٘ ع٢ً تسخٌ إٔ

 المجتمع ف  المخدرات فشو -3
 :َثإإٌ ٔ اجملتُإإ ٬ ٌ ٥فإ١ نإإبرل٠ َإ   ا٪دإإسضاأ اْتؿإطأ 

ٚاشلرلٜٚإإإٔ ، ٚأقإإإطام  ايهٛنإإإ ١ٜٚٙٛ  أؿإإإٝـ ٚايبإإإ
 ٜذلبٛا مل ؾب  ٷ ٚعٓسْ  ،..إخلٚغرلٖ َٚؿتك تٗ  ايذلاَ زٍٚ 

 ٖإإصٙ أعڀإإٛا إشا ٜفعًإإٛا إٔ تتٛقإإ  فُإإ شا اٱغإإ٬ّ، عًإإ٢
 ب ٪دإسضاأ  ا٫ِإ ض  إ٢ تسفعِٗ قس ايبڀ ي١إٕ  ثِ ا٪دسضاأ؟
 اييت ا٪١َٖٛٛ ٚايًص٠ ايٓؿ٠ٛ ٖصٙ ثِ ا٭َٛاٍ، ع٢ً يًركٍٛ
 ا٪ؿ نٌ نثط٠ َٔ ايٛاق ، عٔ ٜوٝبٛا إٔ ٜٚطٜسٕٚ بٗ ، ٝػٕٛ
 .ايٛاق  ٬ ا٪ٛجٛزإ ٚايظًِ ا٭غط١ٜ
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ٞ  َٔإ٢  ٜٓتبٕٗٛ ٫ اٯب ٤ ٕإ ثِ ِ  َإ   ٦ؿإ ٔ  أ٫ٚزٖإ  َإ
ٟ  يهٔ  ا٪دسضاأ َكسض ِٖٚ ايػ٤ٛ قطْ ٤  اهلل ٞإ ف  ٫ ايإص
 بٗإ٪٤٫  ٪دإسضاأ ا فتفتو! ٖصا؟ ٪ثٌ غٝٓتب٘ ٌٖ أ٫ٚزٙ ع٢ً

ٌ  ايهبإ ض  إ٢ ٚقًت ٚقس ايكو ض، إ٢ تكٌ ثِ ايؿب  ،  قبإ
 ٜٚتعإإ ٌٕٛ أ٫ٚز ٚعٓإإسِٖ َتعٚجإإٕٛ أْإإ ؽٷ َٚإإِٓٗ شيإإو،

 ا٭غط٠ ٚتبك٢ ا٪دسضاأ، ع٢ً ايطٚات  ٜٚٓفكٕٛ ا٪دسضاأ،
ٔ ! ا٪دإسضاأ  ع٢ً أْفكت قس ا٭َٛاٍ ٭ٕ ْفك١; ب٬ ِٻ  َٚإ  ثٳإ

 .ؾ٤ٞ ٚنٌ ٚفٝفت٘ ٜفكس
ٌٷ ٜٛجس ٫ أذبيت ٬ اهلل،  إ٫ أبإسٶا  ا٪دإسضاأ  ٪ؿإه١ً  ذ

٘  بٝتٷ ٖصا! ؾ٦تِ َ  ٚجطبٛا ايسٜٔ،  َػتهإعف أ،  بٓإ أٷ  فٝإ
ٔ  ٚايبٓإ أ  ا٪دإسضاأ،  ٜتع ٌٕٛ غه ض٣ ٚأ٫ٚزٷ  عًإ٢  ٜوًكإ
ٔ  ايٓظإط  بعإس  إ٫ ٞطجٔ ٫ٚ غطفٗٔ ب يًٌٝ أْفػٗٔ  ثكإ   َإ
ٔ  أٚ ايب  ، ٌ  َإ ٔ  شيإو  ايبإ  ;  أغإف  خؿإ١ٝڄ  ٞؿإ١  ٭ْٗإ
ٟ  طبٝإس ايع ٖإصا  َٔ ذكٝك١ٝ ٟ  ٖٚإصا  يإ٘،  ؾإعٛض  ٫ ايإص  ايإص
 ! ا٪دسضاأ شلصٙ تع ٌٝ٘ بعس ن غطٶا ٚذؿٶ  ٜترٍٛ
 المنزل ف  العاطفة فقدان -4
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ٔ  عڀإف  ٜٛجس ف٬ ٕ  ٫ٚ ا٭  َإ ٔ  ذٓإ   ا٭  ا٭ّ، َإ
( ؾإإ١ً) ٚعٓإإسٙ ٜٚٓإإ ّ، ٜٚؿإإط  ٜأنإإٌ ايٛفٝفإإ١ َإإٔ ٜإإأتٞ

 ٫ٚ ٚغإإٗطاأ، ٚأظٜإإ ٤ َٚٛاعٝإإس َٛنإإ أ ٚا٭ّ ايػإإٗط٠،
ٞ  أَإ   ،أٌف شل  ع٢ً ايٓظط٠  ٤ٱيك يسٜٗ  ٚقت ٔ  اي٬تإ  ٜؿإتوً

ٌ  نإعٝف١،  ٚا٪إطأ٠  ٜطٖكٗ ، ف يعٌُ ٜٚعًُٔ ٌ  َٚؿإ ن  ايعُإ
 َٓؿو١ً فٗٞ أػ غ١، ا٪طٖف١ ايع ٌف١ٝ ايٓفػ١ٝ تًو ٬ ت٪ثط
 عًإ٢  ْظإط٠  ٱيكإ ٤  ذتإ٢  ٚقتٶإ   ِإس  ٫ٚ ايعٌُ َؿه٬أ ٬

ٌ  ايبٝإت،  تو زض إٔ قبٌ ايڀفٌ  ا٭َٗإ أ  بعإى  قإطذت  بإ
 شلإ   قإسض٠  ٫ٚ ا٭بٓ ٤، َٔ ًًَٚٔ ا٭٫ٚز، َٔ ًًَٔ قس أْٗٔ
ٍ  ٚا٭  ذإ شلِ،  ٬ تٓظط إٔ ع٢ً ِ  ٫ ا٭٫ٚز: ٜكإٛ  ٜٓككإٗ

 ايؿإإطا ، أذػإإٔ ٚؾإإطابِٗ أنإإٌ، أذػإإٔ أنًإإِٗ: ؾإإ٤ٞ
 ا٪سضغإإ١، أزٚاأ ٚأفدإإط ا٪٬بإإؼ، أذػإإٔ شلإإِ ْٚؿإإذلٟ
 .ايهُبٝٛتط أيع   ٚأذسث
ِ أتعإطف َإ شا ٜٓككإِٗ؟!    ! ا٪ػه١ أٜٗ  ٜ  يهٔ  ٜٓككإٗ

ٟ  ٖإصا  تطبٝإ١، ٚ أب١ٜٛ ق١ًٚ ع ٌف١ٚ ذٓ ٕ: ٚاذس ٤ٞؾ  ايإص
 ب يڀعإإ ّ توصٜإإ٘ أْإإت آػإإس، عًإإ٢ تٓفإإل أْإإت ٜٓككإإِٗ،
 ؾإ٦ٝٶ   أعڀٝتِٗ َ  يهٓو ا٭يع  ، ٚتعڀِٝٗ ب يثٝ   ٚتهػٛٙ
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ُٶإإ   ٫ٚ ذٓ ْٶإإ ، ٫ٚ عڀفڄإإ  أعڀٝإإتِٗ َإإ  إيٝإإ٘، ٝتإإ جٕٛ َٗ
 إٔ ا٪ِٗ يٝؼ ،تعًُِٗ زِٜٓٗ بِٝٓٗ قعسأ ٫ٚ َعِٗ جًػت

 يٝؿإعطٚا  أْت، ٫عبِٗ يهٔ إيِٝٗ، ٚتطَٝٗ  ا٭يع   ذلٟتؿ
 ، ٚعًُِٗ زِٜٓٗ .ايبٝت ٬ َٛجٛزٶا أبٶ  ٖٓ ى إٔ

  التلفزيونعدم ارشيد استخدام  -5
 ٜػإتكبٌ ايكٓإٛاأ ايفهإ ١ٝ٥ عإدل    ايصٟ  ايتًفعٜٕٛ ٚجٛز

ٖ    ٪ٔ ا ايبٝٛأ ٬ ايسف ،  ٪كإ ٥  ايعظإ ّ إشا مل ٜإتِ تطؾإٝس
ايتًفعٜإٕٛ   عًإ٢  ايع ٥ًإ١  تُ  اج إٔ ايٓ ؽ بعى ٜتكٛضقس ٚ

ايكٓإٛاأ ايفهإ ١ٝ٥    إٔ ب يسضاغإ١  ثبإت  يكإس ٚ ايع ١ً٥، ٜكط 
ٕ ا٪عطٚن١ عًإ٢   ٔ  ٤ٓإ   ايتًفعٜإٛ  ا٫جتُ عٝإ١  ايع٬قإ أ  َإ

 غطؽ َٔ ٌكًتٚ ايععي١، ع٢ً ػ عست بٌ ٚايتثكٝف، ٚايكطا٠٤
ٌ ت نُإ   ا٭ظٚاد، بإ١  ايتف ِٖ ٔ  ايڀإ٬   ؿإو  ا٪إصانط٠،  عإ

 ا٭غإإط٠ ٬ ا٭ٚاقإإط تكٜٛإإ١ عًإإ٢ ٜػإإ عس٫   يتًفعٜٕٛفإإ
ٔ  ،ًٜػٕٛ غٜٛ  ٬ َهإ ٕ ٚاذإس   قس ٭ِْٗ ;ايٛاذس٠  ٬ يهإ
َٶ  َٓفك١ً أشٖ ِْٗ أكٝك١  .َٓععي١ ْٚفٛغِٗ ٤ 
تهإ   أنثطٖ  فه ١ٝ٥  أٌف ٍقس ٜؿ ٖس ا٭ٌف ٍ قٓٛاأ ٚ 

ٱؾو ٍ ايڀفٌ أف٬ّ نطتٕٛ عطً تفُٓٗ  َ  : ايػِ ٬ ايعػٌ



 

 

 

                                                       ىدية العروسين                                                                     

                                                          

، ونهىصىل ألي ػُىاٌ اضغظ ػهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغظ ػهى

 ,Page Upنهًاوط ػهى انؼُىاٌ انًطهىب  فً انفهشط، وتىاسطح األٌسش  انضس

Page Down  ذُقم تٍٍ انصفذاخ. أو ػجهح انًاوط 

 

124 

ػإ   تهَإ    َٚٓٗإ  ،  يعكٝإس٠ هإط ب ت َٚٓٗإ  َإ   بسٕٚ ٖسف، 
بعإى ايفإٛاذـ   عٜٔ تإ  َٚٓٗإ  َإ   ، ٍ عسٚاْٝإ١ ا٭ٌف ٍ َٝٛ

آٓػ١، ٚقًٝإٌ  ب١ ٚاٱخت٬ ، ٚأ   ،ػُ   ا٪ٛغٝك٢ن
 إضػهال ؿـقاتختقار افذا جب ظذ افقافديـ ، بٓ ٤ َٓٗ  ٖ زف

 .عـفج أهؾ افسـةظذ  افتل تعؾؿ إخًلق وأداب اْلشًلعقة
 األبناء اربية وءس -6

 ف٬ يبٝٛتِٗ،ٚ ٭٫ٚزِٖ َهٝعٕٛ أٚيٝ ٤ ا٭َٛض َٔ نثرلٷ
ف٬ ٜطاقبٕٛ أ٫ٚزِٖ ٫ٚ ٜتكطبٕٛ  عًِٝٗ ايصٟ ب ٔل ٜكَٕٛٛ

ٚقإس  ، ػإ٤ٛ ايَِٓٗ، فتحس إٔ أ٫ٚزِٖ تعطفإٛا عًإ٢ ضفكإ ٤    
يًإسخٍٛ عًإ٢   احملُإٍٛ  ايفتٝإ أ  نصيو ٚ، ٜػتدسّ ا٭٫ٚز

 تك ٍ ب ٓٓؼ اٯخإط ا٪ٛاق  اٱب ذ١ٝ ع٢ً ايٓت، ٚنصيو ي٬
ايفٝؼ بٛى : َثٌ بطاَخ ايتٛاقٌ اٱجتُ عٞغٛا٤ عٔ ٌطٜل 

ٚا٫غه ٟ ايفٝدل بطْ َخ  :أٚ بدلاَخ اٱتك ٫أ َثٌ ٚايتٜٛذل
يًترسث َ  ضفك ٤ ايػ٤ٛ، ٚقس ٜتڀٛض ا٭َط فتحس ا٭٫ٚز  بٝ٘

عٓإإس بًإإٛغِٗ قإإس ؾإإوًٛا ٣و ظيإإ١ ايفتٝإإ أ عإإدل اشلإإ تف أٚ  
ٝإ ٕ ٖٚهإصا،   احملٍُٛ، ٚنصيو ايفتٝإ أ ؾإؤً ٣و ظيإ١ ايفت   

 ا٭َطايصٟ قس ٜ٪زٟ ٬ ا٭خرل إ٢ ٫ُٝس عكب ٙ . 
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٫ تطاقإإ  َإإٔ ٚايإإسٜٗ  ٤ػإإو  بٓإإتَٚإإ شا تتٛقإإ  َإإٔ 
 ب حملٍُٛ أٚ اشل تف ٚتهًِ نٌ َٔ ًٝٛ شل  إٔ ّسثإ٘؟ ! ٚقإس   

 يٝسخٌ عصبٶ  ن٬َ٘ يٝٓػ   اي٦ًِٝ; ٚايص٥  ايثعب ٕ بٗ  ٜتكٌ
 ٚتطج  ا٪طٜى; ٚايكً  اٱ٦ ٕ، َٔ إ يٞ ايصٖٔ شيو إ٢
أٚ  اشلإإ تف عٓإإس يإإتحًؼ( ٬َبػإإٗ ) ًْإإ  ٫ ا٪سضغإإ١ َإإٔ

 ٬ ٜٚڀرلٖإ   بأيفإ ف  ٦سذٗ  ٚايڀ ٥ـ ا٪ه ٪١، يتٓتظط ا٪ٛب ٌٜ
٘ ٖٚصا َ  أنثطٙ  ب يعٚاد ٜعسٖ قس ٚ تٓدس  ٖٚٞ  ايػُ ٤  ٚأْإ
ٌ  غٝفعٌ  ايبٓإت  ٚتفكإس  ،، ٬ٚ ايٓٗ ٜإ١ تكإ  ايف ذؿإ١   ٜٚفعإ

ٞټ ايعظِٝ .ؾطفٗ ، ف٬ ذٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ ب   هلل ايعً
* * * 
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 لدالفات  الصوجيةإلضالمية لاجلة ااملع

ٚيهإٔ نٝإف   ٫ ًْٛ ايبٝإٛأ َإٔ ا٪ؿإ نٌ ٚا٬ٕفإ أ     
 ٜع جل ا٬ٕف؟ 

َٚككإطٶا ٬  ; أٟ: ًُٝڄإ ،  ؾإرٝر   :ف شا ن ٕ ايعٚد َثًڄ 
ذل أًٖ٘، فٝحٛظ يًعٚج١ إٔ تأخص َٔ َ ي٘ ب ٪عطٚف بإسٕٚ  

ٔٵإذساث أٟ َؿ نٌ، فځ ٞٳ ٥ٹؿٳ١ځعٳ  عٳ ٗٳ  هللڂا ضٳنٹ  ٖٹٓٵإسٷ  قځ يځتٵ: عٳٓٵ
ّټ ٚڇٜٳ١ځ أڂ ٍڇ َٴعٳ  ٕٻ: ◘ هللٹا يٹطٳغٴٛ ٕٳ أځبٳ  إڇ ٌٷ غٴفڃٝٳ  ٌٵ  ؾٳرٹٝسٷ، ضٳجٴ ٗٳإ  فځ

ٞٻ ًځ ٕٵ جٴٓٳ حٷ عٳ ٔٵ آخٴصٳ أځ ٘ٹ َٹ ٍٳ غٹطٽا؟ َٳ يٹ ُخِذي َأْكِت َوَ ـُقِك َعها ♂:قځ 

 بإ١ ايإعٚج١   خ٬ف ٚجس شاإ، أَ   (164) ▬َيْؽِػقِؽ  ِادَْْعُروِ  
٘  شيإو  ٬ فٝ٪خص يٓؿٛظ ا٪طأ٠ هاُؾقَن :وتعإ ٢  قٛيإ َوافهًلَِِّت َُتَ

َـّ َؾهنِْن  ُ هقُه ِ ِْ َـّ دِم ادََْضهاِجِع َوا َـّ َواْهُجهُروُه َـّ َؾِعُظقُه ُكُشقَزُه

بًِرا ) ـَ اَن َظؾِقًّا  ـَ َـّ َشبِقًًل إِنَّ اهللَ  ( َوإِْن 34َأَضْعـَُؽْؿ َؾًل َتْبُغقا َظَؾْقِف

ـْ َأْهؾَِفها إِْن ِخػْ  ـْ َأْهؾِهِف َوَحَؽهًك ِعه ُتْؿ ِصَؼاَق َ ْقـِِفَك َؾاْ َعُثقا َحَؽًك ِع

هاَن َظؾِهقًك َخبِهًرا ) ـَ ْؼ اهللُ َ ْقـَُفَك إِنَّ اهللَ   ي(35ُيِريَدا إِْصًلًحا ُيَقؾِّ
قٍٛ إشا ٚجس ا٬ٕف يٓؿٛظ ايطجٌ فٝ٪خص ٚ،  ز35-34:ايٓػ ٤ش

                                                 
 . 2211ايبد ضٟ أخطج٘  (قرٝس) (164)
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ها َؾهًل َوإِْن اعْ واهلل تع ٢ : ًِ ـْ َ ْعؾَِفا ُكُشقًزا َأْو إِْظَرا َرَأٌة َخاَؾْت ِع

( هْؾُح َخهْرٌ ي (028ُجـَاَح َظَؾْقِفَك َأْن ُيْصؾَِحا َ ْقهـَُفَك ُصهْؾًحا َوافصُّ
 : ايڀ٬م قبٌ َطاذٌ ٖٓ ى إشٶا، ز 128:ايٓػ ٤ش

 الوعظالمرحلة األولى : 
هُ :ويكٍٛ اهلل تع ٢ ََ  ي  َّ َفِعُظـوُه َّ َوالالَِِّت ََتَاُفوَن ُىُشـو

، ْٚؿٛظ ا٪طأ٠ يإ٘ قإٛض ٘تًفإ١ : ن َتٓ عٗإ  عإٔ       ز34 :ايٓػ ٤ش
فطاف ظٚجٗ  إشا زع ٖ  ، إزخ ٍ َٔ ٫ ٜطنإ٢ َإٔ ايٓإ ؽ    
بٝت٘، عسّ قٝ َٗ  ُسَت٘، اٱغطاف ٬ اٱْف م َٔ أَٛايإ٘ ٬  
غرل ا٪عطٚف، خطٚجٗ  َٔ بٝت٘ بورل إشْ٘ ، إفؿ ٥ٗ  يػإطٙ ،  

ٌ ٚقس ٜػتدسّ فٝإ٘    يٛعظ،ايعٚد ب ٜبسأ٬ ٖصٙ أ ي١   ٚغإ ٥
 أٚ ؾإطٜڀڄ ،  ٜٗإسٟ شلإ    كإس ف أ نط، ٚقتٓ  ٬ خ ق١ ;ٌٝب١
، نإصيو ايذلغٝإ    ٜكسّ شل  بعإى ايهتإ  ا٪فٝإس٠    أٚ نت بٶ ،

َ  شنط  بُٝٓٗ  فُٝ  ا٪ؿه١ً عطًٚ ،ٚايذلٖٝ  َٔ اهلل تع ٢
 .إخل .. ٚأًٍٛ ٚايػًبٝ أ ٱٜ بٝ أا

  المضجع  ف الهجرالمرحلة الثانية: 
 يَفِعُظوُه َّ َواْهُجُروُه َّ يِف ادََْضاِجعِ ويكٍٛ اهلل تع ٢:
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ّ  ايبٝت ٬ٜٗحطٖ  ايعٚد  ٬ف ،ز 34:ايٓػ ٤ش  ٫ٚ ا٭ٌفإ ٍ،  أَإ 
 ٬ ٚاشلحإط  ٚبٝٓٗ ، بٝٓو ايذلب١ٝ تطب١ٝ، يٝػت ٖصٙ أَٗ ، أَ ّ

 إٔ ٜٚإ   غإط١ٜ،  ايكهإ١ٝ  ٭ٕ ايٓػإ ٤;  ع٢ً ؾسٜس ا٪هح 
 ا٭٫ٚز أَ ّ ٚيٝؼ ايّٓٛ، غطف١ ٬ غط١ٜ; اٱَه ٕ قسض تبك٢
ٔ ٚ ،شلإِ شيإو   ٜٓبوٞ ٫ٚ ؾ٦ٝٶ ، ا٭٫ٚز ٜعطف ف٬  إڀإأ  َإ
ٖإصا   ًٝؼعٓس تؿ جط ايعٚج١ ف ا٭٫ٚز أَ ّ ا٭قٛاأ ضف 

قرٝر  فكس ٜػب  شيو ذسٚث َؿ نٌ ْفػ١ٝ نإبرل٠   غًٛنڄ 
 بٗصٙ ايڀطٜك١ . ٌّ ٫عٓس ا٭٫ٚز، نُ  إٔ ا٪ؿ نٌ 

  الضربثة:  المرحلة الثال
َـّ يكٍٛ اهلل تعإ ٢:و  ُ هقُه ِ ِْ   يهإط  ف، ز34:ايٓػإ ٤ شي َوا

ٍ  ◘ ايإٓ   ٭ٕ تعإصٜ   نط  ٫ تأزٜ  نط  ٜهٕٛ  ♂:قإ 
ٍح  ً ا َؽْرَ ُعَزِّ ْ َِ َـّ  ُ قُه ِ ِْ ٕ  إشا، ٚشيو (165)▬  َوا  ايهإط   نإ 

فٝٓبوإإٞ يًإإعٚد ِٓإإ   ٜفٝإإس; ٫ايهإإط   نإإ ٕ أَإإ  َفٝإإسٶا،
 يعٚج١. ايهط ، ٖصا نً٘ فُٝ  ٜتعًل ب 

 الصلحالمرحلة الرابعة :  
                                                 

 ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ .  . 1163أخطج٘ ايذلَصٟ  (ذػٔ) (165)
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 َوإِْن اْعَرَأٌة َخاَؾْت :ويكٍٛ اهلل تع ٢  يعٚد،ٖٚٞ تتعًل ب

ا َؾًل ُجـَ  ًِ ـْ َ ْعؾَِفا ُكُشقًزا َأْو إِْظَرا  ا َ ْقـَُفَك ههاَح َظَؾْقِفَك َأْن ُيْصؾَِح هِع

٘  ايصٟ ٖٛ ظٚجٗ  إٔ ا٪طأ٠ ضأأ  شاف، ز 128:ايٓػ ٤شيُصْؾحا  فٝإ
ـْ :وَٓٗإ   ٚيٝػإت  َٓ٘ ٚا٪ؿه١ً ايع١ً، َوإِِن اْعهَرَأٌة َخاَؾهْت ِعه

ا ًِ : ْٚؿٛظ ايطجإٌ ٜعإين  ،  ز128:ايٓػ ٤شي َ ْعؾَِفا ُكُشقًزا َأْو إِْظَرا
 غإٛز٠  ٚقكإ١  إيٝٗ ; ا٪ٍٝٛ ٬ نعف أٚ ذكٗ ، ٬ ٜككط أْ٘
ٛٵزٳ٠ڂ   اٯ١ٜ، ْعٍٚ غب  قك١ ٖٞ ٚٳيځكځسٵ قځ يځتٵ غٳإ ق يت عٳ ٥ٹؿٳ١ڂ: 

َٵعٳ١ځ ٚٳفځطڇقځإتٵ  بٹٓٵتٴ ظٳ ٗٳإ    -خ فإت  :أٟ –: ذٹ١ٳ أځغٳٓٻتٵ  ٕٵ ٜٴفځ ضڇقځ أځ
ٍٴ اهللٹ  ٌٳ شٳيٹإوځ    ،  ◘ضٳغٴٛ َٹٞ يٹعٳ ٥ٹؿٳإ١ځ، فځكځبٹإ ٛٵ ٍٳ اهللٹ، ٜٳ ٜٳ  ضٳغٴٛ
ٍٴ اهللٹ  ٍٳ اهللڂ تٳعٳإ يځ٢     ◘ضٳغٴٛ ٍٴ فٹٞ شٳيٹإوځ أځْٵإعٳ ٗٳ ، قځ يځتٵ: ْٳكڂٛ ٓٵ َٹ

ٍٳ:و  ٙٴ قځإإ  ٗٳ  أڂضٳا ٖٹ ـْ َ ْعؾَِفهها َوإِِن اْعههرَ ٚٳفٹإإٞ أځؾٵإإبٳ  َأٌة َخاَؾههْت ِعهه

َإٔ   ;شيإو  إ٢ ا٪إطأ٠  تعُإس  قسٚ ،(166) ز128شايٓػإ ٤:  يُكُشقًزا
  .١ ٚا٭٫ٚزإإإرل يًعٚج ففٞ شيوأجٌ زٚاّ أٝ ٠ ايعٚج١ 
 التحكيمالمرحلة الخامسة : 

                                                 
 ا٭يب ْٞ. ٚذػٓ٘ 2135أخطج٘ أبٛ زاٚز  (ذػٔ) (166)
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ٍ    مل إشا   تفٝس ٖصٙ ا٪طاذٌ ايػ بك١ تبسأ ٖإصٙ ا٪طذًإ١ يكإٛ
ـْ َأْهؾِهِف  َوإِْن ِخْػُتْؿ ِصهَؼاَق اهلل تع ٢:و َ ْقهـِِفَك َؾهاْ َعُثقا َحَؽهًك ِعه

ِؼ اهللُ َ ْقـَُفَك  ـْ َأْهؾَِفا إِْن ُيِريَدا إِْصًلًحا ُيَقؾِّ  ،ز35:ايٓػإ ٤ شيَوَحَؽًك ِع
ٌ  عإع  اهلل َٔ عسٖٓ ى ٚٚ ٍ    ٚجإ إِْن :وبإ يتٛفٝل بُٝٓٗإ  فكإ 

هِؼ اهللُ َ ْقهـَُفَك  ِ  َٔإ  ٖٚإصٙ  ز35:ايٓػإ ٤ شي ُيِريَدا إِْصهًلًحا ُيَقؾِّ  أٖإ
 ٫ٚ تأزٜإ   ٫ٚ ٖحإط  ْفإ   َإ   أْ٘ أ ٍ ٚقٌ ف شا ايكه ٜ ،
ٔځ إ٢ ًٜحأ: إشٶا غرلٙ، ٫ٚ تٓ ظ٫أ ٫ٚ ٚعظ ٫ٚ نط   ِڇهځا

ٔځ أًٖإ٘،  َٔ ٔ  ِڇهځإ ٚا ٕ  ٖٚإ٪٤٫  أًٖإٗ ،  َإ  عكإ٤٬،  ٜهْٛإٛ
، عٓسُٖ  ا٪كسض٠ ع٢ً اٱق٬ح فًٝؼ نٌ شٚ ايكه١ٝ ف ١ُٖ

ٔ عًِ ؾطعٞ ق زض عًإ٢ اٱقإ٬ح،    ٜهْٛإ   هُإ١  ٖٚإصٜٔ ا
أٌٖ ايعٚد ٚأٖإٌ ايعٚجإ١،   شلُ  ن١ًُ َػُٛع١ ٬ َكبٛي١ ٚ
ٍٳ   اٱق٬ح فٔ ٚٝت د ٔه١ُ ٚزضا١ٜ بٗصا ا٭َإط، نُ  إٔ  قځإ 
ْؼ اهللُ َ ْقـَُفَك :وتع ٢  . ز35:ايٓػ ٤شيإِْن ُيِريَدا إِْصًلًحا ُيَقؾِّ

* * * 
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 أحكاو الطالق  واخللع واإليالء والظهاز واللعاٌ

   المشروعالسن الطمق
ا٪طاذٌ ايػ بك١ إ٢ اٱق٬ح ب١ ايإعٚج١،   ت٪زٟ مل إشا

 ايڀإ٬م ، ٚايڀ٬م إ٢ ٜٴك ض ذٝٓٗ  تػتوطم؟غ نِ ٫ٚذظٛا
 ٬ ٚا٭قإإٌ، اٱؾإإ ض٠ أٚ ايهت بإإ١أٚ  بإإ يًفظ ايعٚجإإ١ فإإطام
٘  ٝكٌ أْ٘ إش َهطٚٙ أْ٘ ايڀ٬م  ايٓهإ ح  َكإ حل  تفٜٛإت  بإ
٘  بإس  ٫ يڀإ٬م ا ن ٕ ٪  ٚيهٔ ا٭غط٠، ٚتؿتٝت ايػ بك١،  َٓإ
ٟ  أٚ ايطجإٌ،  َ  ببك ٥ٗ  ا٪طأ٠ يتأشٟ َ إ أذٝ ْ  ٌ  يتإأش  ايطجإ
 إٔ تعإ ٢  اهلل ض٨إ١  َٔ ن ٕ ا٪ك قس، َٔ شيو يورل أٚ َٓٗ ،
 نإطٙ  فإ شا ، ٚا٪ؿإك١  ب يتهٝٝل عًِٝٗ ٝحط ٚمل يعب زٙ، أب ذ٘
ٔ  ٜڀًكٗ ، إٔ ؽأب ف٬ ايكدل ٜترٌُ ٚمل ظٚجت٘ ايطجٌ  ٚيهإ
ا٪ػإًُٕٛ   عإطف ، ٚيإٛ  يڀ٬م ايػإين َ  ٖٛ اٜعطف  إٔ ٜ 

  .ايٓ زض ٚايكًٌٝأذه ّ ايڀ٬م ايػين ٪  ًٌل ضجٌ إَطأت٘ إ٫ 
٘  ٜڀًإل  إٔايطجإٌ   أضاز  شافإ   مل ٌٗإإط ٬ٗإ   ٜڀًك ،ظٚجتإ
ن ْإت ٖإصٙ    فإ شا ٜإٔ ٜكٍٛ شل  أْت ٌ يل َث٬،  فٝ٘، ٜ َعٗ 

١ ٝايڀًك١ ٖٞ ايڀًك١ ا٭٢ٚ أٚ ايث ١ْٝ تظٌ ا٪طأ٠ ٬ بٝت ايعٚج
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ٕ   عست ٔ  ن ْإت  إشا ذٝهإ أ  ثإ٬ث  ٗ  ٖٚإٞ إَإ  إٔ تهإٛ  ٫إ
ٔ ٫ٝإٔ ٫   ن ْإت  إشا أؾٗط ث٬ث١ أٚ ،ٔٝه  ٚنإ   أٚ ،هإ

ـْ :ويكٍٛ اهلل تع ٢ ذ ١ًَ ن ْت إشا أٌُ ـَ ِعه َوافًلَّئِل َي ِْسه

َـّ َثًلَثهُة َأْصهُفٍر َوافًلَّئِهل ََلْ  ُِتُ ـْ كَِسائُِؽْؿ إِْن اْرَتْبُتْؿ َؾِعهدَّ ادَِْحقِض ِع

َـّ ََيِْض  َؾُف ـَ َْحْ َـّ َأْن َيَضْع  . ز4:ايڀ٬مشيـَ َوُأْوُٓت إَْْحَاِل َأَجُؾُف
ٚآسٜط ب يصنط أْإ٘ إشا ن ْإت ٖإصٙ ايڀًكإ١ ٖإٞ ايڀًكإ١       

 ٬ ًِٚإإؼ ظٚجإإ١، ظايإإت َإإ ا٭٢ٚ أٚ ايث ْٝإإ١، فإإ ٕ ا٪إإطأ٠ 
 ٖٚٞ ظٚجت٘ ًٌل ٚقس ايعٚد ؾعٛض ٜهٕٛ نٝف يهٔ ايبٝت،

ٚتطتإسٟ يإ٘ نُإ      َترحبإ١  رلغإ  ٌبعٶ  غطفت٘ زاخٌ ايبٝت ٬
٘  أتكإٛض  أْ  ظٚج١، فٗٞتطتسٟ ايعٚج أ ٭ظٚاجٗٔ  ٛ  أْإ  يإ

 عإع  اهللقإ ٍ   ٚشلإصا  بٗإ ،  ٜتعًل غٛف بٛق   عٗس قطٜ  ن ٕ
ـَ و:ٚجٌ َـّ َوٓ َُيْهُرْج ـْ ُ ُقهقِِتِ َـّ ِعه ِرُجهقُه ، ز1:ايڀإ٬م شيٓ ُُتْ

٘  ن ْإت  فإ شا  أَ َإ٘;  تهٕٛ ذت٢ فتحًؼ ٕ  غ يبٶإ   أَ َإ  ٜهإٛ
 ٗ ًځقبٻ يٛ: ٜكٍٛ ايفكٗ ٤ بعى ذت٢ طاجع١،ٕٛ ا٪ٚته ايٛق  ،
، يصيو ف ٕ خطٚد ا٪طأ٠ َٔ بٝتٗ  ٭ٟ خ٬ف َطاجع١ ن ْت

 ١َ زاَت تأَٔ ع٢ً زٜٓٗ  َٔ ايفتٓإ١ ٜعتإدل َإٔ غإف٘ ايعٚجإ     
 ٚأًٖٗ  ايصٜٔ ٜؿحعْٛٗ  ع٢ً شيو.
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 إ٥إإ  َؿإإ نٌ، يٝدًإإل ٫ بإإ يڀ٬م أتإإ٢ اٱغإإ٬ّ إشٶا
ٔ  يٝتدًل ٕ   َؿإ نٌ،  َإ عٓإسُٖ  فإذل٠ ن فٝإ١     فإ ٕ ايعٚجإ 

٬ٚ غ ي  ا٭ذإٛاٍ فإ ٕ ايإعٚد     ،يًتفهرل ٬ عٛاق  ا٭َٛض
 .ٖ ضٜٗ  إ٢  ٙإإإا٪ٝ ٛزإإتعغٛف ٜطاج  ظٚجت٘ ٚ

ٚيهٔ بعس إْكه ٤ َس٠ ايعس٠ ٚمل ٜطاجعٗ  ٬ َس٠ ايعإس٠،  
ب ْت ا٪طأ٠ َٔ ايطجٌ ب١ْٛٓٝ قوط٣ ٫ٚ ٌّ يإ٘ إ٫ بؿإطٚ    

اأ ايڀ٬م ا٪ػُٛذ١ ي٘ ْه ح جسٜس إٕ مل ٜهٔ قس إغتٓفس َط
ٖٚٛ ًٌكت١ ضجعٝإت١، ٚيإ٘ إٔ ٜطاجعٗإ  بعإس شيإو ٚيهإٔ       

 بٓه ح جسٜس.
أَ  َٔ ًٌل ظٚجتإ٘ ًٌكتإ ٕ ٚضاجعٗإ  فُٝٗإ  ثإِ ًٌإل       

ٌټ يإ٘ إ٫    ب ْت ا٪طأ٠ َٓ٘ ب١ْٛٓٝ ندل٣ ، ايتڀًٝك١ ايث يث١ فإ٬ ّإ
غرلٙ ظٚاجٶ  قرٝرٶ  ٚج َعٗ  فٝ٘ ٜٚهإٕٛ   ظٚجٶ إشا تعٚجت 

١، ٫ ب١ٝٓ ًّٝإٌ ا٪إطأ٠ يعٚجٗإ  ا٭ٍٚ، فإ ٕ     ايعٚاد عٔ ضغب
ًٌكٗ  ايعٚد اٯخط أٚ َ أ عٓٗ  ٚاْكهت عستٗ ، فإ٬ إثإِ   
ع٢ً ا٪إطأ٠ ٚظٚجٗإ  ا٭ٍٚ إٔ ٜتعٚجإ  بعكإس جسٜإس، َٚٗإط       
جسٜس، إٕ غً  ع٢ً فُٓٗ  إٔ ٜكُٝ  أذه ّ اهلل اييت ؾطعٗ  

َتهاِن َؾنِْعَسهاٌك  ِؿَ و، ق ٍ تع ٢:يًعٚج١ ْعهُروٍ  َأْو افطَّهًَلُق َعرَّ
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يٌح  ِنِْحَسانٍ  َؼَفا َؾًَل ، ٚق ٍ تع ٢:وز 229ش ايبكإط٠ :   يَتَْسِ َؾنِن َضؾَّ

َؼَفها َؾهًَل ُجـَهاَح  ُه َؾهنِن َضؾَّ ََتِؾُّ َفُف ِعـ َ ْعُد َحتََّك َتـؽَِح َزْوًجها َؽهْرَ

اَجَعا إِن َطـَّها َأن ُيِؼهقَك ُحهُدوَد اهللِ َوتِْؾهَؽ ُحهُد  وُد اهللِ َظَؾْقِفَك َأن َيَسَ

 . ز236ش ايبكط٠ :ي(231) ُيَبقِّـَُفا فَِؼْقٍم َيْعَؾُؿقنَ 
 الطمق البدع  المحرم 

٘  ٜكإ   احملطّ، يڀ٬مأَ  ا ٔ  نإثرل  فٝإ  بػإب   ا٪ػإ١ًُ  َإ
 بإٔ فٗٛ ع٢ً عس٠ قٛض َث ٍ شيو: ايڀ٬م، بأذه ّ جًِٗٗ
 ْفػإ ٤،  أٚ ذ ٥ى ٖٚٞ ٜڀًكٗ  أٚ، ٚاذس بًفظ ث٬ثٶ  ٜڀًكٗ 

 َٔ ٜعس ٖصا نٌ ،٨ًٗ  ٜتب١ ٚمل فٝ٘ ٦ٌٚٗ  ٌٗط ٬ ٜڀًكٗ  أٚ
 .فعً٘ يٛ ق ذب٘ فٝ٘ ٜأثِ ايصٟ يبسعٞا ايڀ٬م

 ايڀإ٬م،  َػإأي١  ٬ ايعب ز ببعى ٚيكس ت٬ع  ايؿٝڀ ٕ
ٟ  اٯخإط  ٚايإبعى  غإب ،  أزْإ٢  عٓإس  ٜڀًإل  فبعهِٗ  ٜإط
ٔ  بسيڄ  فٝػتعًُ٘ َٓ غب١ ٚبأز٢ْ بػٗٛي١ يػ ْ٘ ع٢ً ايڀ٬م  َإ
ٞٻفٝكٍٛ:  اي١ُٝ يٛ فعًت نصا تهْٛٞ ٌ يل َثًڄ ،  ايڀ٬م عً

ٞٻ ايڀ٬م يٛ مل تفعًٞ نصا تهْٛٞ ٌ يل،  اْتكهإت  ف شا أٚ عً
ٍ  عٔ ٜػأٍ ٚق ض أطد ٬ ٚق  ٦ٝٓ٘ ٔ  تٓكإصٙ  ايإيت  أًإٛ  َإ
 ايڀإ٬م  عٔ ٜتٛض  ٫ ٚبعهِٗ ،ب٘ ذًف ايصٟ ايڀ٬م ٖصا
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ِ  ٚاذس٠، زفع١ ب يث٬ث ظٚجت٘ فٝڀًل احملطّ ّ  ثإ  ٜٚكإرل  ٜٓإس
 .ا٪أظم ٖصا َٔ ًٚٞك٘ ٜفتٝ٘ ُٔع ٜبرث

 ألفاظ الطمق 
 :ث٬ث١ أقػ ّ  إ٢ تٓكػِ ايڀ٬م أيف ف

ٌ  ٫ اييت ا٭يف ف ٖٚٞ: قط١ٝ أيف ف القسـم األول:  ّتُإ
 أٚ َڀًكإ١،  أٚأْإت  ٌإ يل،  أٚأْإتٹ  ًٌكتو،)نإ ايڀ٬م غرل

 .(ا٭يف ف ٖصٙ ٚٚٛ تڀًك١،
ٞ  :نٓ ٥ٝإ١  أيف ف القسـم الثـان : ٌ  ايإيت  ا٭يفإ ف  ٖٚإ  ّتُإ

ٕ  ،َ  عكس اي١ٝٓ ع٢ً ايڀ٬م ،ٚغرلٙ ايڀ٬م ٍ  نإأ : شلإ   ٜكإٛ
 .شيو أؾب٘ َٚ  بأًٖو، إٔكٞ

ايڀ٬م ا٪عًل ٖٚٛ إٔ ٜكػِ ايعٚد ٦إ١   القسـم الثالـ :
ايڀ٬م فٝكٍٛ إٕ مل تفعًٞ نصا فأْت ٌ يل، أٚ إٕ فعًت٢ نصا 

ُ٘ أْ٘ إشا أضاز ايڀ٬م عٓس ٚقٛ  ايؿإط   هڃفأْت ٌ يل ، ٚذٴ
قكس ب٘ أث ع٢ً ايفعٌ أٚ ا٪ٓ  فٗٛ ٦إ١، فإ ٕ    ٚق ، ٚإٕ

مل ٜك  َ  ذًف عًٝ٘ يٝؼ عًٝ٘ ؾ٤ٞ، ٚإٕ ٚق  يعَإ٘ نفإ ض٠   
ٖٚٞ عتل ضقب١ أٚ إٌع ّ عؿط٠ َػإ ن١ يهإٌ َػإه١     ١٦،
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أٟ ذٛايٞ نًٝٛ ْٚكإف َإٔ ا٭ضظ    -ْكف ق   َٔ ايڀع ّ
س ٜإ أٚ نػ٠ٛ عؿط٠ َػ ن١ يهٌ َػإه١ ثإٛ ، فإ ٕ مل     -
 ٖٚصا َصٖ  ابٔ ت١ُٝٝ ض٨٘ اهلل تع ٢ . ، ٜ ّكّٛ ث٬ث١ أٝف

: ايڀإ٬م  ٬ ايهٓ ٜإ١  ٚأيف ف ايكط١ٝ ا٭يف ف ب١ ٚايفطم
 جإ زٶا  ن ٕ غٛا٤ ٜٓٛٙ مل ٚيٛذت٢  ايڀ٬م بٗ  ٜك  ايكط١ٝ إٔ
٘  َ ظذٶ  أٚ ٖ ظيڄ  أٚ َـّ ♂:◘ يكٛيإ ، َوَههْزَُلُ َـّ َجهد  ُه َثهًَلٌث َجهدُّ

: افـَِّؽاُح، َوافطًََّلُق،  ْجَعةُ َجد   ايهٓ ٜإ١  أيفإ ف  ٚأَإ   ،(167) ▬َوافرَّ
نإٔ ٜكٍٛ شلإ  إٔكإٞ بأًٖإو     ْٛاٙ، إشا إ٫ ٬ٌم بٗ  ٜك  ف٬

  ٖٚٛ ٜٟٓٛ َ  شيو ايڀ٬م. 
أَ  َٔ ق ٍ يعٚجت٘ أْإت ٌإ يل ب يث٬ثإ١ بًفإظ ٚاذإس        

ٍ يعٚجت٘ ، َٚٔ ق ًٌك١ ٚاذس٠ إ٫ بصيو ٜك  ٫ أْ٘ يطاجسف 
ٞٻ ٞٻ ذطاّ، أٚ عً إٕ مل تتٛفط ١ْٝ  ٬ٌق  ٜعتدل ٫أطاّ  أْت عً

ايڀ٬م فٝ٘ ٚايطاجس إٔ عًٝ٘ نفإ ض٠ ٦إ١، ٚنإصيو أًإف     
ب١ُٝ ايڀ٬م إشا يٛ تتٛفط فٝ٘ ١ْٝ ايڀ٬م فعًٝإ٘ نفإ ض٠ ٦إ١    
ٖٚٛ إٌع ّ عؿط٠ َػ ن١، أٚ نػٛتِٗ أٚ قإٝ ّ ث٬ثإ١ أٜإ ّ    

                                                 
 ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ . 2194أخطج٘ أبٛ زاٚز  (ذػٔ) (167)
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ُؿ اهللُو٪ٔ مل ٜكسض ع٢ً اٱٌع ّ يكٍٛ اهلل تعإ ٢ :  ـُ  َٓ ُيَماِخهُذ

اَرُتهُف  ُؿ إَْيهَكَن َؾَؽػَّ هدتُّ ؿ  َِك َظؼَّ ـُ ْغِق دِم َأْيَككُِؽْؿ َوَفهؽِـ ُيَماِخُذ  ِافؾَّ

ْؿ  ـْ َأْوَشِط َعا ُتْطِعُؿقَن َأْهؾِقُؽْؿ َأْو ـِْسَقُِتُ ِة َعَساـَِغ ِع إِْضَعاُم َظَؼَ

ْ َجِْد َؾِصَقاُم َثًَلَثِة َأيَّ  ِريُر َرَؿَبٍة َؾَؿـ َلَّ اَرُة َأْيَككُِؽْؿ إَِذا َأْو ََتْ ػَّ ـَ اٍم َذفَِؽ 

ُؽهْؿ  ُ اهللُ َفُؽهْؿ آَياتِهِف َفَعؾَّ هَذفَِؽ ُيَبهغِّ ـَ َحَؾْػُتْؿ َواْحَػُظهقْا َأْيَكَكُؽهْؿ 

 .ز 89ش ا٪ ٥س٠ :ي(89) َتْشُؽُرونَ 
 من المهر  حقوق المطلقة

 عإس٠  ٫ ا٪ڀًكإ١  ا٪إطأ٠  ف ٕ ايسخٍٛ قبٌ ايڀ٬م ذ ي١ ٬
ـَ آَعـُهقا إَِذا َكَؽْحهُتُؿ ادُْْمِعـَهاِت ُثهؿَّ و:تع ٢ ق ٍ شل ، ا افَّهِذي َ َيا َأُّيُّ

وََّنَا  ٍة َتْعَتدُّ ـْ ِظدَّ َـّ ِع َـّ َؾَك َفُؽْؿ َظَؾْقِف قُه َـّ ِعـ َؿْبِؾ َأن ََتَسُّ ْؼُتُؿقُه َضؾَّ

احًا ََمِقًلً  َـّ َِسَ ُحقُه َـّ َوَِسِّ  .ز49: ا٭ذعا ش ي َؾَؿتُِّعقُه
ٌ  ٌإ٬م  ذإسث  ف شا ايعكس، ٣حطز ٗطا٪ ٤ًو ٚا٪طأ٠  قبإ
 ،ٚا٪٪خط َٓ٘ ا٪كسّ ايعٚج١، ب١ ٜتٓكف ا٪ٗط ف ٕ ايسخٍٛ

هُتْؿ و: تع ٢ ق ٍ ِْ َـّ َوَؿْد َؾَر قُه َـّ ِعـ َؿْبِؾ َأن ََتَسُّ ْؼُتُؿقُه َوإِن َضؾَّ

ُتْؿ َإَّٓ َأن َيْعُػقَن َأْو َيْعُػَق افَّهذِ  ِْ َـّ َؾِريَضًة َؾـِْصُػ َعا َؾَر ي  َِقهِدِه ََلُ

ُظْؼههَدُة افـَِّؽههاِح َوَأن َتْعُػههقْا َأْؿههَرُب فِؾتَّْؼههَقى َوَٓ َتـَسههُقْا اْفَػْضههَؾ 

 .ز 237ش ايبكط٠ :ي َ ْقـَُؽؿْ 
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 إشا ايإٛ ٤،  فٝٗإ   ٦هٔ خ٠ًٛف ٕ زخٌ بٗ ، أٚ خ٬ بٗ  
  ب يبٝٓإ١  أٚ ،; أٟ ب عذلاف ايعٚد بإصيو ب ٱقطاض بُٝٓٗ  ثبتت

 يًعٚج١ ِعٌ ف ْٗ  ٖصا ايٛ ٤،نإٔ تهٕٛ ايعٚج١ ذ ًَڄ  َٔ 
 ِٚإ   ا٪ٗإط،  ٧ٝ  فًٗ  بٗ ، يًُسخٍٛ ا٪كطض٠ أكٛم ٧ٝ 
ٖٚٞ ث٬ث١ ذٝه أ أٚ ٚن  أٌُ  ًٌكت، إشا ايعس٠ عًٝٗ 

ٔ  ايٓفك١ ٚشل  ٪ٔ ّٝى، ٚث٬ث١ أؾٗط ٪ٔ ٫ ّٝى،  ذإ١  َإ
 .عستٗ  ْٗ ١ٜ إ٢ بٗ  ا٠ًٕٛ

  نفقة المطلقة
أٚ  ،ًٌكت ايعٚج١ ايڀًك١ ا٭٢ُٚٚكٛم ْفك١ ا٪ڀًك١ ف شا 

ايث ١ْٝ ٚن ْت َ ظايإت ٬ ايعإس٠ شلإ  ايٓفكإ١ ٚايػإه٢ٓ عًإ٢       
ٚشيو ٭ْٗ  تأخص أذه ّ ايعٚج١ َ  زاَت ٬ ايعإس٠   ;ايعٚد

َٔ ذٝث ايٓفكإ١ ٚايػإه٢ٓ ٚا٪إرلاث ٚغإ ٥ط ا٭ذهإ ّ، ٫ٚ      
٫ٚ غإه٢ٓ بإ٬    أٚ نإدل٣  ،ْفك١ ٪ڀًك١ ب ٥ٓإ١ بْٝٓٛإ١ قإوط٣   

 . خ٬ف ب١ أٌٖ ايعًِ
ٖٚٞ ا٪طأ٠ ايت٢ تع يإت عًإ٢ ظٚجٗإ     ٚنصيو ٫ ْفك١ يٓ ؾع 

ٚأغ ٤أ َع ًَت٘ ٚعكت٘ فُٝ  أٚ ج  عًٝٗ  ايؿإط  ب يٓهإ ح   
فُت٢ اَتٓعت َٔ فطاؾ٘ أٚ خطجت : ق ٍ ابٔ قسا١َ ض٨٘ اهلل 
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ْ٘ أٚ اَتٓعت َإٔ ا٫ْتكإ ٍ َعإ٘ إ٢ َػإهٔ     شَٔ َٓعي٘ بورل إ
غه٢ٓ ٬ قٍٛ ع ١َ َثًٗ  أٚ َٔ ايػفط َع٘، ف٬ ْفك١ شل  ٫ٚ 

 .أٌٖ ايعًِ اٖإ
ٕ ٫ٚ ْفك١ يًُت٬ٛ عٓٗ  ظٚجٗ  ٭ٕ شل  ا٪رلاث إٕ ٚجس،    فإ 

ايٓه ح ظاٍ ب ٪ٛأ، ٚا٪ ٍ أقبس  مل ٜٛجس ف٬ؾ٤ٞ شل ، ٚ٭ٕ
 َ ٍ ايٛضث١ ٖٚٞ ٚاذس٠ َِٓٗ، فًٗ  ْكٝبٗ  َٔ ايذلن١.

شلإٔ ْفكإ١   ، ٚا٪تٛف٢ عٓٗإ  ظٚجٗإ    ،ٚايٓ ؾع ،ٚا٪ڀًك١ ث٬ثٶ 
ـْ وذت٢ ته  أٌُ يكٛي٘ تعإ ٢:  ٌُٔعٓس ا َـّ ِعه َأْشهؽِـُقُه

َـّ َوإِن  َـّ فُِتَضهقُِّؼقا َظَؾهْقِف وُه َٓ ُتَضارُّ ْؿ َو ـُ ـ ُوْجِد َحْقُث َشَؽـُتؿ عِّ

ـَ  هْع َِ َـّ َؾنِْن َأْر َؾُف ـَ َْحْ َـّ َحتَّك َيَضْع ٍؾ َؾَلكِػُؼقا َظَؾْقِف ِت َْحْ َٓ َـّ ُأو ـُ

َـّ ُأُجقَرهُ  ُتْؿ َفُؽْؿ َؾآُتقُه َـّ َوْأََتِهُروا َ ْقهـَُؽؿ  َِؿْعهُروٍ  َوإِن َتَعهاَِسْ

ُع َفُف ُأْخَرى ِِ
  .ز6ش ايڀ٬م :ي َؾَسُسْ

ٜػإإتڀٝ  بإإأجط٠، ٚإٕ مل  أ٫ٚزٙ تإٕ أضنإإع عًٝٗإإ  ٜٚٓفإإل
، فػتٴطنإ   ايعٚد اٱتف م َإ  ايعٚجإ١ عًإ٢ إضنإ   ٚيإسٙ     

 يٮ  َطنع١ أخط٣ غرل ا٭ّ ا٪ڀًك١.
 فٗٞ ٚايتعًِٝ ايذلب١ٝ ْفك١ َٚٓٗ ٪ڀًك١ ع٢ً أ٫ٚز ا ايٓفك١ ٚأَ 
ٞ  ع٬، ٚإٕ آس ثِ ا٭  ع٢ً  ّإطم  إٔعًإ٢ ا٭ّ   ٜٚٓبوإ
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٘  إٔ تعًُ٘ إٔ ٜٓبوٞ بٌ أبٝ٘ ع٢ً ايڀفٌ إفػ ز عسّ ع٢ً  ٭بٝإ
ٕ  ٫ َٝإث  ٚضع ٜت٘، تطبٝت٘ ٬ قكط ٚإٕ عًٝ٘ ذك   غإبب   تهإٛ
ٞ  ٚظض  أبٝ٘ عكٛم ع٢ً ايڀفٌ ٖصا تٓؿ١٦ ٬  ٚايهطاٖٝإ١  ايبوإ
 ٚايذلبٝإ١  ايٓفكإ١  ٬ اهلل عًإ٢  أجطٖإ   ٚيترتػ  ْفػ٘، ٬ ي٘

 .) فت ٣ٚ ايؿبه١ اٱغ١َٝ٬( بعس شيو غٝسضى ٖٚٛ يٛيسٖ 
 الحضانة 

 بُٝٓٗ ، ق ٥ُ ڄ ايٓه ح ن ٕ إشا يٮبٜٛٔ تهٕٛ ا٭ٌف ٍ ذه ١ْ 
ٌ  ٭ّ ف ٔهإ ١ْ  ايڀإ٬م،  أٚ ا٭  ٣إٛأ  افذلقإ   ف ٕ   ايڀفإ

ٕ  ،(168)▬ؼُّ  ِِف َعا ََلْ َتـْؽِِحلَأْكِت َأَح ♂:◘ ، يكٍٛ ايٓ اتف ق ڄ  فإ 
ٔ  ا٭ّ اَتٓعت ٌ  َ تإت،  أٚ تعٚجإت،  أٚ أهإ ١ْ،  َإ  اْتكإ
 تطتٝإإ  ٬ ا٭٥ُإإ١ ا٭ضبعإإ١ اختًإإف ٚقإإس، غرلٖإإ  إ٢ أإإل

٘  إ٫ ا٭ّ، بعس أه ١ْ َػتركٞ ّ  آًُإ١  ٬ أْإ  ايٓػإ ٤  ٜٴكإس
 تطبٝإإ١ إ٢ ٚأٖإإس٣ ٚأضفإإل، أؾإإفل ٭ْٗإإٔ ايطجإإ ٍ، عًإإ٢

 ا٭ّ بعإس  ب ٔهإ ١ْ  ا٭ذإل  إٔ َثًڄإ :  بًإ١ أٓ  ، فعٓسايكو ض
ِ  فإ يكطب٢،  ايكطب٢ أَٗ تٗ  ِ  ا٭ ، ثإ ِ  ا٭ ، أَٗإ أ  ثإ  ثإ

                                                 
 ٚذػٓ٘ ا٭يب ْٞ . 2276أخطج٘ أبٛ زاٚز  ( ذػٔ) (168)
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 ثِ ايع١ُ، ثِ إ ي١، ثِ ا٭خت، ثِ آس، أَٗ أ ثِ آس،
ِ  ٭بإٜٛٔ،  ن ْإت  َٔ شيو َٔ تكسّ ٚأخٛات٘ إخٛت٘ بٓ أ  ثإ
ٞ  تهٕٛ ثِ ٭ ، ن ْت َٔ ثِ ٭ّ، ن ْت َٔ  ايعكإب١  يبإ ق

 . ط ف ٭ق ا٭قط 
 أقٛاشلِ َٔ ٚايكرٝس ايػ بع١، بًغ ٌفٌ ٬ ايعًُ ٤ اختًفٚ
 ازع٢ ٚقس ب٘، أ٢ٚ فٗٛ َُٓٗ  اخت ضٙ فُٔ أبٜٛ٘، ب١ ٞرل أْ٘

ِ  شيإو،  ع٢ً ايكر ب١ إ٧   ايعًُ ٤ بعى ٔ  َإٓٗ  قساَإ١  ابإ
 إ٢ ا٭َإط  ضف  عٓس شيو  يٛاج ، ٚع٢ً نٌ ذ ٍ فاهلل ض٨٘

 ٣ ايؿبه١ اٱغ١َٝ٬(.)فت ٚ أعًِ ٚاهلل، ايٓعا  يفى ايكه ٤
 الخلع واإليمء والظهار واللعان

٦هٔ يًُطأ٠ إشا نطٖإت ظٚجٗإ  إٔ تڀًإ  َٓإ٘      : الخلع
ٖٳإت  ايڀ٬م ع٢ً عإًٛ ٖٚإٛ َإ  ٜػإ٢ُ إًإ ، فإ        شا نځطڇ

٘ يايعٚج١ خٴًڂلٳ ظٚجٹٗ   ٘ٵ  شلإ   ػ٤ٛ َع ًَتإ ًڃكٹإ بإإٔ نإ ٕ    ;أٚ خٳ
ُٶ  ٚيٛ ن ْت قس ضأت٘ قبإٌ شيإو، ٚيهٓإ٘ قځإبٴسٳ ٬ ْظ     طٖإ   زَٝ

ٚخ فت أ٫ تكِٝ ذكٛق٘ ايٛاجب١ ب ق َتٗ  َعإ٘، فإ٬ بإأؽ إٔ    
، ذ ٥ى ٖٚٞ ٜڀًكٗ  إٔ بأؽ ٫ٚتبصٍ ي٘ عٹٛنٶ ; يٝف ضقٗ ، 

قإ ٍ   ٚعستٗ  ذٝه١ ٚاذس٠، ٚتإطز يإ٘ ا٪ٗإط أٚ ٚإٛ شيإو،     
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ٔٵ ٚٳ ،ز229ش ايبكإط٠ :  يَفاَل ُجنَاَح َعَلْوِهََم فِوََم اْفَتَدْت بِهِ تع ٢:و  عٳإ
ٔڇ ٕٻ عٳبٻ ؽڈ، ابٵ َٵطٳأځ٠ځ أځ ٔڇ ثٳ بٹتٹ ا ٞٻ أځتٳتٹ قځٝٵؼڈ بٵ : فځكځ يځإتٵ  ،◘ ايٓٻبٹ
ٍٳ ٜٳ  ٔٴ ثٳ بٹتٴ اهللٹ، ضٳغٴٛ ٘ٹ  أځعٵتٹ ٴ َٳ  قځٝٵؼڈ، بٵ ٝٵإ ًځ ٞ  عٳ  ٚٳ٫ځ خٴًڂإلڈ  فٹإ

ٔڈ، ٞ  زٹٜ ٙٴ  ٚٳيځهٹٓٿإ ٞ  ايهڂفڃإطٳ  أځنڃإطٳ ّڇ،  فٹإ ٍٳ  اٱڇغٵإ٬ځ ٍٴ  فځكځإ   اهللٹ ضٳغٴإٛ
ـَ َظَؾْقِف َحِديَؼَته♂:◘ ي ِٵ، : قځ يځإتٵ  ▬ُف؟َأَتُردِّ ٍٳ  ْٳعٳإ ٍٴ  قځإ   اهللٹ ضٳغٴإٛ
ْؼَفا َتْطؾِقَؼةً ♂:◘  .(169)▬ اْؿَبِؾ احَلِديَؼَة َوَضؾِّ

 اتفإ م  ذػإ   إًإ  اييت تسفع٘ ا٪طأ٠ يعٚجٗ  ٬  بًغا٪ٚ
 نًإٗ ،  ا٪ك ضٜف أٚ ا٪ٗط، ٢ًفٝهٕٛ ع أٚ نثط، قٌ ايعٚج١

 فت ٣ٚ ايؿبه١ اٱغ١َٝ٬( .) ٚفًِ إجر ف زٕٚ بعهٗ  أٚ
ٝځًځفٳ ايطجٌ أ٫ ٜڀأ ظٚجت٘ َس٠ أقٌ َٔ  :يـمءإلا ٖٛ إٔ 

يإإصٜٔ إٔ ا :غإإٛض٠ ايبكإإط٠اهلل تعإإ ٢ بإإ١ ٬ أضبعإإ١ أؾإإٗط، ٚ
إٔ ٫ ٜ َعٛا ْػ ٤ِٖ، اْتظ ض أضبع١ أؾٗط، ف ٕ بًٝفٕٛ ب هلل 

ضجعٛا قبٌ فٛاأ ا٭ؾٗط ا٭ضبعإ١، فإ ٕ اهلل غفإٛض ٪إ  ٚقإ       
  ِ  ، قإإ ٍَإإِٓٗ َإإٔ أًإإف بػإإب  ضجإإٛعِٗ، ضذإإِٝ بٗإإ

َسآئِِفْؿ َتَر ُُُّّ َأْرَ َعِة َأْصُفٍر َؾنِْن َؾهآُؤوا و:تع ٢ ـَ ُيْمُفقَن ِعـ كِّ ِذي فِّؾَّ

                                                 
 .  5273أخطج٘ ايبد ضٟ  ( قرٝس ) (169)
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ِحقؿٌ  َوإِْن َظَزُعقْا افطَّهًَلَق َؾهنِنَّ اهللَ َشهِؿقٌع  (226) َؾنِنَّ اهللَ َؽُػقٌر رَّ

ٚا٭٢ٚ إٔ ٜٴهځفِّط عٔ ٦ٝٓ٘ ، ز٢ٕٕ -ٕٕٙشايبكط٠:  ي(227) َظؾِقؿٌ 
ٍڇٜٚڀأٖ ; يكٍٛ  ـْ َحَؾهَػ َظهَذ َيِؿهٍغ َؾهَرَأى ♂:◘ اهللٹ ضٳغٴٛ َعه

هها ا ِعـَْفهها َؾْؾَقْلِِتَ َههها َخههْرً ـْ َيِؿقـِههفِ  ،َؽْرَ ههْر َظهه فإإ ٕ مل ، (116)▬َوْفُقَؽػِّ
ٜهفطعٔ ٦ٝٓ٘ ٚمل ٜڀأٖ ، فعًٝٗ  ايكدل ذت٢ ٜٓكهٞ ا٭جإٌ،  

  .ٚي٘ إٔ ٦ػو ب ٪عطٚف، أٚ ٜععّ ب يڀ٬م
ٞٻ نظٗط أَإٞ أٚ أخإيت   َٔ ق ٍ يعٚجت٘: أْت عً الظهـار:

ّٴ عًٝ٘ ظٚجت٘ إٔ ٜڀأٖ ، ٫ٚ ٜػتُت  َٓٗإ    َٴظ ٖط، ّٚطٴ فٗٛ 
نف ض٠ ايظٗ ض ٖٚٞ: ّطٜط ضقب١، فُٔ مل ٜس ٜهفط بؿ٤ٞ ذت٢ 

فكإإٝ ّ ؾإإٗطٜٔ َتتإإ بع١، فُإإٔ مل ٜػإإتڀ  ف ٌعإإ ّ غإإت١   
َػهٝٓٶ ، ٚايظٗ ض ذطاّ; ٭ٕ اهلل ٚقف٘ بأْ٘ َٓهط َٔ ايكٍٛ 

َسائِِفْؿ ُثؿَّ َيُعهقُدوَن وَ و:ٚظٚضا، ق ٍ تع ٢ ـَ ُيَظاِهُروَن ِعـ كِّ افَِّذي

ا َذفُِؽْؿ ُتقَظُظقَن  ِِف َواهللُ  ِهَك  ـ َؿْبِؾ َأن َيَتَكشَّ دَِا َؿاُفقا َؾَتْحِريُر َرَؿَبٍة عِّ

ـِ ُعَتَتا َِعْغِ ِعـ َؿْبِؾ َأن  (3) َتْعَؿُؾقَن َخبِرٌ  ْ َجِْد َؾِصَقاُم َصْفَرْي َؾَؿـ َلَّ

ْ َيْسَتطِْع َؾنِْضَعاُم ِشهتَِّغ ِعْسهؽِقـًا َذفِهَؽ فُِتْمِعـُهقا  ِهاهللِيَ  ا َؾَؿـ َلَّ  َتَكشَّ

                                                 
 .1656َػًِ أخطج٘  ( قرٝس) (116)
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ـَ َظَذاٌب َأفِهقؿٌ  شاجمل زيإ١:  ي(4) َوَرُشقفِِف َوتِْؾَؽ ُحُدوُد اهللِ َوفِْؾَؽاؾِِري

  . ز4 -3
إشا ض٢َ ايطجٌ ظٚجت٘ ب يعْ  فعًٝإ٘ ذإس ايكإصف     اللعان:

ِٝ ايب١ٓٝ بأضبع١ ؾإٗٛز عإسٍٚ، فٝكإ ّ    مث ْٕٛ جًس٠ إ٫ إٔ ٜك
عًٝٗإإ  أإإس، ٖٚإإٛ ايإإطجِ، أٚ ٬ٜعإإٔ فٝػإإك  عًٝإإ٘ ذإإس  
ايكصف، ٚقف١ ايًع ٕ َ  شنطٙ اهلل تع ٢ ٬ غٛض٠ ايٓٛض، ق ٍ 

ههْؿ ُصههَفَداءَ وتعإإ ٢: ـَ َيْرُعههقَن َأْزَواَجُفههْؿ َوََلْ َيُؽههـ َلَُّ َّٓ  َوافَّههِذي إِ

اِدؿِغَ َأكُػُسُفْؿ َؾَشَفاَدُة َأَحِدِهْؿ َأرْ  ـَ افصَّ
ِ ُف دَ  (6) َ ُع َصَفاَداٍت  ِاهللِ إِكَّ

ـَ اخَل وَ  اَن ِع ـَ َظـَْفا  (7) َؽاِذ َِغ َوَيْدَرأُ افاِعَسُة َأنَّ َفْعـََت اهللِ َظَؾْقِف إِن 

ـَ اف هُف دَِه  (8) َؽهاِذ ِغَ افَعَذاَب َأْن َتْشهَفَد َأْرَ هَع َصهَفاَداٍت  ِهاهللِ إِكَّ

ههاِدؿِغَ  اِعَسههَة َأنَّ اخَل وَ  ـَ افصَّ ههاَن ِعهه ـَ  ي(9) َؽَضههَب اهللِ َظَؾْقَفهها إِن 
فٝكٍٛ: أؾٗس ب هلل إْٗ  ظا١ْٝ أضبإ  َإطاأ، ٬ٚ    ،ز9 -6شايٓٛض: 

إ َػ١ ٜكٍٛ: ٚإٔ يع١ٓ اهلل ع٢ً ْفػ٘ إٕ ن ٕ َٔ ايه شب١، 
ٚتؿٗس ا٪طأ٠ أضب  َطاأ إْ٘ ٪ٔ ايه شب١، ٬ٚ إ َػ١ تكٍٛ: 

 ٕ َٔ ايكإ زق١، فإ شا   ايًعإ ٕ    ٚإٔ غه  اهلل عًٝٗ  إٕ ن
غك  عٓٗ  أس، ٚذكًت ايفطق١ بُٝٓٗإ  ٚايترإطِٜ ا٪٪بإس،    

  .ًٜٚرل ايٛيس بأَ٘ ٜٚطثٗ  ٚتطث٘
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 الصواجمتعلكة بالسد على شبهات  

 الرد على شبهة زواج الرجل بالكتابيات دون المرأة: -1
 إٔ اٱغ٬ّ يًُػًِ ٜبٝس ٪ شا: اٱغ٬ّ أعسا٤ بعى ق ٍ
 إٔ ايٓكطاْٞ ٚ يًٝٗٛزٟ ٜبٝس ٫ٚ ْكطا١ْٝ، أٚ ٜٗٛز١ٜ ٜتعٚد
  َػ١ًُ؟ ٜتعٚج 

 ٚايٓكطا١ْٝ ايٝٗٛز١ٜ بسٜٔ ٜ٪َٔ ا٪ػًِ: ٚانس ٚآٛا 
ِ  ايٓكإ ض٣ ْإ   ٚ ايٝٗٛز بأْبٝ ٤ ٜٚ٪َٔ ايترطٜف، قبٌ  عًإٝٗ

ِ  ٚعٝػ٢ نُٛغ٢ ،ٚايػ٬ّ ايك٠٬ ٔ  ٚغرلٖإ  بإين  أْبٝإ ٤  َإ
 ٜتإإعٚد إٔ ِيًُػإإً ٜبإإٝس إٔ غطٜبٶإإ  يإإٝؼ يإإصيو إغإإطا٥ٌٝ،

٘  زٜٓٗ ; ٜػ  ئ ٭ْ٘ ْكطا١ْٝ; أٚ ٜٗٛز١ٜ ٕ  ٜعتإدل  ٭ْإ  اٱ٦إ 
 ايٓكطاْٞ أٚ ايٝٗٛزٟ شيو أَ  بسٜٓ٘، اٱ٦ ٕ َٔ جع٤ٶا بسٜٓٗ 
 ذ١ نٌ ٬ َعطً ف ْ٘ ٚيصيو ;بسٜٔ اٱغ٬ّ ٜ٪َٔ ٫ ف ْ٘
 .ٚايڀعٔ ب يػ  ٚنت بٗ  ْٚبٝٗ  زٜٓٗ  ٜتٓ ٍٚ إٔ

 : الزوجات اعددالرد على شبهة  -2
 ٚذإسزأ  يعب زٙ، ٚأب ذ٘ ايعٚج أ تعسز تع ٢ اهلل ؾط 
ٌڄ  ي٘ اٱغ١َٝ٬ ايؿطٜع١ : ٞإإٖٚ زْٚٗ  ب٘ ا٭خص ٜٛظ ٫ ؾطٚ
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 و:عإإ ٢ت قإإ ٍ ،يعإإسز، ايٓفكإإ١، ايعإإسٍ بإإ١ ايعٚجإإ أ  ا
ـَ افـَِّسهاء َعْثـَهك َوُثهًَلَث َوُرَ هاَع َؾهنِْن   َؾاكؽُِحههقاْ  َعا َضاَب َفُؽؿ عِّ

َؾهنِْن ِخْػهُتْؿ َأَّٓ  ِدُفقْا َؾَقاِحَدًة َأْو َعها َعَؾَؽهْت َأْيَكُكُؽهؿْ ِخْػُتْؿ َأَّٓ َتعْ 

 َتْعِدُفقْا َؾَقاِحهَدًة َأْو َعها َعَؾَؽهْت َأْيَكُكُؽهْؿ َذفِهَؽ َأْدَكهك َأَّٓ َتُعقُفهقاْ 

 .ز 3:  ايٓػ ٤شي
ُٶ  يٝؼ ايعٚج أ تعسزف  َٚطاع ٠ عسٍ ٖٛ بٌ يًُطأ٠، فً

ٔ  نإثرل  ٌٚب   يع زاأ  عإسز  ايؿإ ض   قٝإس  ٚيكإس  ،ايٓإ ؽ  َإ
ٛ  ٗإسز ايعٚج أ بعسز   عًإ٢  ٚب يكإسض٠  ظٚجإ أ،  أضبإ   ٖٚإ

 ايعٚجإ أ،  بإ١  ايعسٍ ٖٚٛ أِٖ، بكٝس ٚقٝسٙ َكٗٔ، ايكٝ ّ
ّ  فٛاذس٠، ٜعسٍ إٔ ايطجٌ ٜػتڀ  مل ف ٕ  ٜٛجإ   مل ٚاٱغإ٬

ٛٵضڇ ف ٱقتكإإ ض عًإإ٢ ٚاذإإس٠ ايتعإإسز، ٓځإإ ، أقإإط  إ٢ عإإسّ ا
ع٢ً غبٌٝ ا٪ث ٍ  َٓٗ ْصنط  ٠نثرل ٭َٛض أب ذ٘ ٚإ٥  ،ٚايتعسٟ
 :٫ أكط

 ايطجإإٌ فٝتإإعٚد ايإإعٚج١، بإإ١ ايعؿإإط٠ اغإإتر ي١ -1
 .ب يڀ٬م تطن٢ ٫ٚ نطتٗ ، َ  تعٝـ بإٔ ظٚجت٘ ٚتطن٢
 ضغبإ١  بإأخط٣  عٚاديًإ  ايعٚد فٝهڀط ايعٚج١، عكِ -2
 .ايٛيس
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 بأنثط ايطجٌ فٝتعٚد ايٓػ ٤، ٜهثط ذٝث أطٚ  ٬ -3
  ش١ًٜ يهثط٠ ايعٛاْؼ .تٓتؿط ايط٫ ذت٢ ظٚج١، َٔ

 ايٓػإإ ٤، عإإٔ ٜكإإدلٕٚ ٫ ٫إإٔ ايطجإإٌ ٜهإإٕٛ قإإس -4
 إٔ يًطجٌ ٌٝ ٫ َٚطنٗ  ْٚف غٗ  ذٝهٗ  ذ ي١ ٬ طأ٠إإإٚا٪

٘  قإس  ٫  ٜأتٝٗ  ٕ  ايف ذؿإ١،  ٬ يًٛقإٛ   ٜعطنإ ٔ  فهإ   ا٭ذػإ
٘  ٚا٭يٝل ٘  ٜبإ ح  إٔ َ يإ  يًُهإط٠،  زفعٶإ   بإأخط٣  ايإعٚاد  يإ

ٔ  ٜطفإ   ٫  ٚغرلٖ  أايهطٚضا شلصٙ ايتعسز أب ح ٚاٱغ٬ّ  عإ
 .أطد ا٪ػ١ًُ

 عٔ ٜؿص ٚمل ايعٚج أ، تعسز ٬ ايٓ ؽ ع زاأ اختًفت كسيٚ
 ايعٚجإإ أ بتعإإسز ٚاغإإتبسيٛا ا٭ٚضبٝإإٕٛ، إ٫ ايتعإإسز إب ذإإ١

 .; أٟ: ايعؿإإإ ما٭خإإإسإ ٚاْإإإ ش ايػإإإف ح ايؿإإإطع١ٝ،
 نت ب٘ ٬ يٛبٕٛ غت ف جٛ ايسنتٛض ايفًٝػٛف ايه ت  ٜٚكٍٛ 

ٔ  اجملتُإ   ٜٓ  ايعٚج أ سزتع إٕ ايوط  ذه ض٠  أخڀإ ض  َإ
 ايعٚجإ أ  تعسز ْظ ّ إٕ :يٛبٕٛ غٛغت فٜٚكٍٛ ، ا٬ًٕٝأ

ٞ  ا٪ػإت٣ٛ  ٜطف  ذػٔ ْظ ّ ِ  ٬ ا٭خ٬قإ ٘  ايإيت  ا٭َإ  ٤ ضغإ
 ٬ ِإسُٖ   ٫ ٚغع ز٠ اذذلاَ  ا٪طأ٠ ٦ٓس اضتب ٌ  ا٭غط ٜٚعٜس
 .أٚضٚب 
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 المبكر الزواجالرد على شبهة  -3
 إشا ع ز٠ ٚاٱْػ ٕ ايفڀط٠، َ  ٢ٜتُؿ اٱغ٬ّ إٔ َعًّٛ

 .ٚغٜٛٶ  ٌبٝعٝٶ  إْػ ْٶ  ن ٕ إشا ايعٚاد إ٢ ٌَٝ ي٘ ق ض بًغ
 إ٢ ٪زٟإإإإإ ٜ طإإايعُ َطاذٌ َٔ َطذ١ً أٟ ٬ ايعٚادٚ

ّ  ٚايؿإعٛض  ايتفهرل، ٬ ٚايٛاقع١ٝ ا٫غتكطاض  ب ٪ػإ٦ٛي١ٝ،  ايتإ 
 ٚاقعٝٶإ ،  قإ ض  قإس  ايعٚاد بعس ِسٙ خٝ يٝٶ  ا٪ط٤ ن ٕ إٔ فبسٍ

٘  ٜٚعإطف  ايٛقإت،  ١إإإإ قُٝ طفإإٜٚع ،آٓٝ٘ ق١ُٝ عطفٜ  أْإ
 أَإس  إ٢ آب ٥ٓ  ٬ ت٬ذظٕٛ ٚأْتِ ،٧ٌٝ ؾ٤ٞ ٖٚصا ٗ غ ،
٬ إُػإإٝٓ أ ٚايػإإتٝٓ أ ٚايػإإبعٝٓ أ َإإٔ ايكإإطٕ   قطٜإإ 

ٕ ِٗ أغًإب  ن ٕ ايعؿطٜٔ  ٚايث َٓإ١  عؿإط٠  ايػإ بع١  ٬ ٜتعٚجإٛ
 تإإعٚد فإإ شا َػإإتكط، غإإرل ٜتإإعٚد إٔ قبإإٌ فتحإإسٙ عؿإإط٠،
 .ايطج ٍ عٝؿ١ ٜعٝـ ضجًڄ ، ق ض ٭ْ٘ اغتر٢;
ٕ  خًإل  ذُٝٓإ   أإ ن١ُ  أذهِتع ٢  ٚاهلل ٛ  اٱْػإ   ٖٚإ

ّ  ايتهًٝإف  ذإس  ؾطٜعت٘ ضبڀت خًل، ٣ٔ أعًِ  أٚ بإ ٫ذت٬
ٌ  بًوٗإ   ف شا غ١ٓ، عؿط٠ ٩ؼ بًٛ   ٗ غإب١  ذٛغإ   ايطجإ

 أٚ غإإ١ٓ عؿإإط٠ ٩إإؼ بًوإإت إشا ا٪إإطأ٠ ٚنإإصيو ايطجإإ ٍ،
 فٝإإ٘ ٜكبس يػٔ ايصٟإٔ ٖصا ايػٔ ٖٛ ا ؾو ٫، ٚذ نت
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ٌ  ع٢ً ق زضٶا َهتًُڄ ،  ٕإإاٱْػ  ٚايتهإ يٝف  ا٪ػإ٦ٛي١ٝ،  ُّإ
 ْػ  إٜٔٛافل ع٢ً  إٔ آُٝ  ٚأفٔ ٚا٫جتُ ع١ٝ، ايؿطع١ٝ
ِ  ٬ َٓٗإ   أع٢ً ا٪تكس١َ اجملتُع أ ٬ ايڀ٬م  احمل فظإ١،  ا٭َإ

ِ  أ١َا٪س١ْٝ ٚأه ض٠  زخًت نًُ ٚ  ْػإب١  اضتفعإت  َٔ ا٭َإ
 .ايعٚج١ٝ ٚا٬ٕف أ ايڀ٬م

،  َثًڄإ   فُ  ا٪ ْ  إٔ تتعٚد ايبٓت ٬ غٔ ايث َٓإ١ عؿإط٠  
، ٌ ٪إ   ٫ٚ ٦ٓ  ايٛايسٜٔ ظٚاد ابٓتُٗ  ذت٢ تهُإٌ زضاغإتٗ   

تكسّ شل  ايطجٌ ا٪ٓ غإ  شاأ إًإل ٚايإسٜٔ ٚايكإ زض عًإ٢      
ٌُّ ا٪ػ٦ٛي١ٝ، ٦ٚهٔ إٔ تهٌُ زضاغإتٗ  آ َعٝإ١ ٬ بٝإت    

 ظٚجٗ  إٕ أضازٚا شيو.
 شبهة زواج الصررى قبل الكبرى  الرد على -4

 ٞڀإ   نإف٤  إيِٝٗ ٜتكسّ ذُٝٓ  ا٭َٛض أٚيٝ ٤ َٔ نثرلٶا
 ن ٕ إشا شل  خٝ ١ْ ٜعتدل إٜ ٖ  إخب ضٙ ٚعسّ ٞدلٖ ، ٫ قس ابٓت٘
٘  نف٤ غرل ن ٕ إشا أَ  نف٦ٶ ، ايطجٌ ٖصا  شيإو،  ٬ أإل  فًإ

ٍ  ٚيط٣  ِ  ٜكإٛ  ٚتبكإ٢  ايكإوط٣  ْڀإ   إٔ أضٜإس  ٫: بعهإٗ
 أعڀ٢ قس تع ٢ اهلل ٭ٕ يًكوط٣; فًِ أٜهٶ  اٖٚص ايهدل٣،

ّ  فرُٝٓإ   أٝإ ٠،  ٖإصٙ  ٬ ْكٝبٶ  ٚاذس٠ نٌ ٕ  ٜتكإس ٔ  فإ٬  َإ
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 إٜ ٙ، فعٚجٗ  ي٘، نف٤ ٖٚٞ شل  نف٤ ٖٚٛ ف١ْ٬ ٜطٜس ايٓ ؽ
ُٶإ   بإ يهدل٣  ٜبس٤ٚا إٔ أضازٚا ٚايصٜٔ ٌ  زا٥ ِ  ايكإوط٣  قبإ  ٖإ
 ٔكإت  ايكإوط٣  ٭ٕ بٝٛتِٗ; ٬ عٛاْؼ بٓ تِٗ بكٝت ايصٜٔ

 ايبٝإت  أقإبس  ذت٢ َٓٗ ، أقوط ٖٛ َٔ بٗ  ٚٔل هدل٣،ب ي
 عؿٶ  ٜٚطزٕ ايععٚب١، َٔ ٜؿته١ َظًَٛ أ يفتٝ أ َػتٛزعٶ 
ٔڄ  ٔ  إٔ ٜٚطزٕ ٌ ٖطٶا، ق  ٍ  ٜتُإتع ٔ  ب ٭ٌفإ  ِ  ايإصٜ  أيإص  ٖإ
 .يًُطأ٠ ب يٓػب١ خكٛقٶ  أٝ ٠ ٖصٙ ٬ ؾ٤ٞ ٚأؾ٢ٗ
الزواج التقليدي أنجح من الزواج الرد على شبهة  -5

 ح  الذي عن
٘  َ  ذٍٛ ايك ٖط٠ ج َع١ أجطتٗ  زضاغ١ ٬  بإعٚاد  أزلتإ
ٟ  ايإعٚاد  إٔ ايسضاغإ١  ٬ جإ ٤  ايتكًٝسٟ ٚايعٚاد أ   ايإص
ٞ  ذ  قك١ بعس ٜأتٞ ٌ  ٜٓتٗإ ٕ  بٓػإب١  ب يفؿإ  ٬ ٚمثإ ١ْ  مثإ 

 َإ   ٚأَ  ا٪ ١٥، ٬ عؿط اثين تتح ٚظ ٫ ٙ ح بٓػب١: أٟ ا٪ ١٥،
 غإبع١  بٓػب١ ايٓح حٳ ٝكچل فٗٛ تكًٝسٜٶ  ظٚاج  ايسضاغ١ أزلت٘

ٕٸ أخط٣ ٚبعب ض٠ ا٪ ١٥، ٬  ٬ ايٓ جر١ ايعٚاد ذ ٫أ عسز ف 
 ٜػإ٢ُ  َإ   أنإع ف  غت١ تع زٍ تكًٝسٜٶ  ٜػُْٛ٘ ايصٟ ايعٚاد
 .أ  بعٚاد
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 ع٬قإ١ځ  ٚيٝػإت  ٚض١٨، َٛز٠ ق١ً ايعٚج١ ب١ ف يك١ً
 تعٜٔ ٚاييت تٓؿط، اييت ٚا٪ػًػ٬أ ا٭ف٬ّأَ   ،ٚغطاّ عؿل
 َٓٗإ   بإس  ٫ َكسَإ١  ايعؿإل  ٚتكٛض ٚايفت ٠، يفت٢ا ب١ أ ٸ
ٟٸ ٞ  ٜععُإٕٛ،  نُ  ْ جس ظٚادڈ ٭  ٬ تطغٸإذ  نْٛٗإ   َإ   فٗإ

َٶ  ايكورلاأ ايفتٝ أ أشٖ ٕ ٔ  ٚخٝإ ٫أ  أٖٚ   عطنإ١  ِعًإٗ
 ج ْ  ف ٢ ايه ٥  ايعا٥غ ايؿب   يؿب ى غًٗڄ  ٚقٝسٶا يًدڀأ
 ايڀإ٬م;  ْػٳ  ٚت٪زٟ إ٢ ضف  اجملتُ  ٖسّ ع٢ً تعٌُ شيو
اٛفى ذب٘ شل   قس ظٚجٗ  إٔ ايعٚاد بعس ايعٚج١ ّػٳ  ذ١

 ٚنإصيو  ;ٖٚصا أَإط ٌبٝعإٞ ٪ٛاجٗتُٗإ  َػإ٪ٚيٝ أ أٝإ ٠     
 ٚأ٫ٚزٖإ   ببٝتٗإ   اْؿوًت قس ظٚجت٘ ٜس ايصٟ ايعٚد ٝػ 

 إٔ ايػ بك١ ايعؿل َٚؿ عط ايكس١٦ ايعٛاٌف ي٘ تظٗط تعس ٚمل
٘  ايؿح ض فٝٓؿأ ;ذ  ظٚجت٘ ي٘ قس اٛفى  ا٭غإب  ،  ٭تفإ

 .ايڀ٬م ٚغ يب  َ  ٜك  ايؿك م، ٚٝتسّ ا٬ٕف أ، ٚتؿتس
 انظيم النسل ابًعا لحال األم الرد على شبهة  -6

ايعث١ُٝ ض٨إ٘ اهلل تعإ ٢ عإٔ ذهإِ      غ٦ٌأذبيت ٬ اهلل، 
ٞ  َإ  ايؿط  ٬ ّسٜس ايٓػٌ؟ فهإ ٕ جٛابإ٘:     يترسٜإس  ايإساع

 تعإ   َٔ إٛف أٚ ايطظم نٝل َٔ إٛف ٖٛ ٌٖ ايٓػٌ؟
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 ١؟ايذلبٝ
٘  اهلل ٕ٭ تع ٢ ب هلل فٔ غ٤ٛ فٗصا ا٭ٍٚ ن ٕ إٕ  غإبر ْ
ِ  ٜكتًٕٛ ايصٜٔ ٬ ق ٍ ٚتع ٢ ـُ و:ايفكإط  خؿإ١ٝ  أ٫ٚزٖإ  َكْحه

ؿْ  َكْرُزُؿُفؿْ  ـُ ا  . ز31 اٱغطا٤ش يَوإِيَّ
ٌ  يترسٜس ايساعٞ ن ٕ ٚإٕ ٛ  ايٓػإ ٔ  إإٛف  ٖإ  تعإ   َإ
ِ  خڀإأ  فٗصا ايذلب١ٝ ٔ  فهإ ٌ  عإسز  َإ ٔ  قًٝإ  اتعبإٛا  ا٭٫ٚز َإ

 ،تطبٝتِٗ غًٗت عسز َٔ ٚنِ ،ايذلب١ٝ ٬ نبرلا عبٶ ٚايسِٜٗ ت
 ٚنًُإ   تع ٢ اهلل تٝػرل ع٢ً ٚغٗٛي١ قعٛب١ ايذلب١ٝ ٬ ف ٪ساض
ٌ  ايؿإطع١ٝ  ايڀطم ع٢ً ٤ٚؿ٢ ضب٘ ايعبس اتك٢  أَإطٙ  اهلل غإٗ
ها: وتعإ ٢  اهلل ق ٍ ـْ َأْعهِرِه ُيَْسً َعهْؾ َفهُف ِعه ـْ َيتَّهِؼ اهللَ َجْ ش يَوَعه

 .ز 4ايڀ٬م:
 ٌطٜكإ١  ذإسُٖ  أ أٚ ايعٚج ٕ ٜػتعٌُ إٔب يٓػٌا تٓظِٝٚ
ٚافإل عًٝإ٘    إشا ج ٥ع فٗصا ٚقت زٕٚ ٚقت ٬ أٌُ َٔ ٤ٓ 

ٕ  إٔ :َثٌ ،ايعٚج ٕ ٌ  نإعٝف١  ايعٚجإ١  تهإٛ  ٜعٜإسٖ   ٚأُإ
ٞ  َطنإإ  أٚ نإعف    ايكإإر ب١ نإإ ٕ ٚقإس  ،أُإإٌ نإإثرل٠ ٖٚإ
ٔ  ٜٓٗإٛا  ٚمل◘  ايإٓ   عٗس ٬ ٜععيٕٛ ٍ  شيإو  عإ ٔ  ٚايعإع  َإ
 .ايٛ ٤ ٖصا َٔ أٌُ اَتٓ   أغب  
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 ثبت املساجع واملصادز هلرا  الكتيب

 0 أ اء عدرشة إ ـاء ، ؾفد  ـ حمؿد احلؿقزي

 2 اْل داع دم عضار آ تداع

 3 عقد افدوُّيقسافطريؼ إػ افسعادة ف

أخطاء ادرأة ادتعؾؼة  اخلطبهة وافهزواج وععهاِّة افهزوج ، 

 فؾشقخ  كدا أ ق أْحد

4 

ادطفهرة  تهلفقػ افعًلعهة ادحهدث  آداب افزؾا  دم افسهـة

 حمؿد كارص افديـ إفباُ 

5 

إِسة وادجتؿع جمؿقظة أش ؾة عؼدعة إػ ؾضقؾة افشقخ 

 حمؿد صافح افعثقؿغ 

6 

إِسة وادجتؿع، ؾؼف افـؽاح، ؿضهايا ادجتؿهع كهارص  هـ 

 حمؿد افغاعدي

7 

 8 العزيزى السعيد محمد بن حمدأل ..لؤلمومة خلقت إنك
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 9 فـا كعقؿ كجؿ .دة زؾادم  طاؿ

 01 جدى  ـ عـصقر  ـ شقد افشقرىَتػة افعروس د

 جمـع احلضارة اْلشًلعقة  غ أصافة اداَ وآعال ادستؼبؾ
 الشحود نايف بن عل : وإعداد

00 

 02 دروس افشقخ عاجد  ـ ظبد افرْحـ افػريان

 03 دروس افشقخ حمؿد صافح ادـجد

 04 افغاعديدروس افشقخ كارص  ـ حمؿد 

 05 دروس ؾضقؾة افدـتقرظائض افؼرُ

 06 دروس ؾضقؾة افشقخ شعقد  ـ عسػر

 07 دروس ؾضقؾة افشقخ شؾقكن  ـ كارص افعؾقان

 08 دروس فؾشقخ أ ق إشحاق احلقيـل

 09 دروس فؾشقخ شعقد افؼيؿ

 21 دروس فؾشقخ شؾكن افعقدة
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 20 دروس فؾشقخ ظبد اهلل اْلًلُّ

 22 ادسؾؿة فعع احلجاج افغاعديدفقؾ ادرأة 

دور ادرأة ادسؾؿة  هغ إصهافة وادعهارصة فػاضؿهة  ـهت 

 خؾقؾ حمؿد حمسـ

23 

 24 روِة ادتـزه ِّح  داية ادتػؼف ٕيؿـ  ـ ظع عقشك

 25 ؾؼف إِسة ، فؾشقخ حمؿد  ـ حمؿد  ـ خمتار افشـؼقطل

 26 جمؾة افبقان

 27  ـ  از رْحف اهلل جمؿقع ؾتاوى افعًلعة ظبد افعزيز

 28 جمؿقع ؾتاوى ورشائؾ ا ـ ظثقؿغ

 29 عع افشحقدف عقشقظة افبحقث وادؼآت افعؾؿقة 

 31 ادقشقظة افعر قة افعادقة

 30 عقشقظة صاعؾة فؾخطب عـ عقؿع صبؽة ادـز

 32 حمؿد  ـ رزق  ـ ضرهقُ :هدية ـؾ ظروس فؾدـتقر
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 الفهسس

 ٖ ..................................................................... انكراب ٌذي تٍٍ

 ٘ ............................................................... :انشٍخ فضٍهح يقذيح

 ٘ ..................................... انذيٍاطً دّضج آل يسؼذ تٍ ٌذٍى داود أتى

 ٙ ............................................................... ػظًٍح َؼًح انضواج

 9 ....................................................................... ؟ َرضوج نًارا

 ٖٔ .......................................................... انضوجح اخرٍاس ضىاتظ

 ٘ٔ ........................................................... انضوج اخرٍاس ضىاتظ

 ٢ٔ ................................................................... انِخْطثَح   ضىاتظ

 9ٔ ................................................................ :  انُكاح  ضىاتظ

 ٖٓ .................................................. انثُاء أي انضفاف نٍهح ضىاتظ

 ٢ٖ ................................. انضفاف ودفم انُكاح وػقذ انخطثح يخانفاخ

 ٘٘ ...................... : انصانذح انًشأج وصفاخ صوجره ػهى انضوج دقىق

 ٖٙ ................................................. انًسهًح نهضوجح غانٍح  َصائخ
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 ٙٙ ..................................................... صوجها ػهى انضوجح دقىق

 ٢ٕ ..................................................... انًسهى نهضوج غانٍح َصائخ

 ٢ٖ .................................................. انضوجٍح انذٍاج ذهذد قذ أخطاء

 ٗٓٔ ..................................... وانًذذثاخ  انثذع يٍ انضوجٍٍ ذذزٌش

 ٢ٔٔ ................................................ وذفككها األسش ذصذع أسثاب

 ٕٙٔ .................................... انضوجٍح  نهخالفاخ اإلساليٍح انًؼانجح

 ٖٔٔ ........................ وانهؼاٌ وانظهاس واإلٌالء وانخهغ  انطالق أدكاو

 ٘ٗٔ .......................................... تانضواج يرؼهقح  شثهاخ ػهى انشد

 ٖ٘ٔ ...................................... انكرٍة  نهزا وانًصادس انًشاجغ ثثد

 ٙ٘ٔ ......................................................................... انفهشط
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