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 قمن اًمٙمت٤مب

 : أٍار احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م اًمّٕمٞمدة.   اؾمم اًمٙمت٤مب

 .رمحه اهلل شمٕم٤مًمیؽم احلٙمٞمم حمٛمد أظمُمٕم٤مًمی اًمِمٞمخ :  اؾمم اعم١مًمف

 حمٛمد أیوب اًمٌيت.ٞمخ احلدی٨م ؿم : اؾمم اعمرشم٥م

 م.7182اعمواومق  هـ،8341:    شم٤مریخ اًمٜمنم

 (، يمراشمٌم ـ سم٤ميمّت٤من.7ٚمِمن إىم٤ْمل )ضم: اعمٙمت٦ْم اعمٔمٝمری٦م ـ              اًمٜم٤مذ

 92.316.7771051+، 92.21.34972080+: رىمم اهل٤مشمف11182 :     صٜمدوق اًمؼمید

  www.khanqah.org : ُموىمٕمٜم٤م قمغم آٟمؽمٟم٧م 

  

 سملم یدي اًم٘مراء

شمْمٛمن اعمٙمت٦ْم اعمٔمٝمری٦م سم٠من مجٞمع اعمٜمِمورات اًمتي شمٜمنم سم٤مؾمم ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ اًمٕم٤مرف 

وظمٓمْه وُمواقمٔمه، وأي  شمِمتٛمل قمغم ُمٚمٗموفم٤مشمهوم٢مهن٤م  ،سم٤مهلل احلٙمٞمم حمٛمد اظمؽم رمحه اهلل

 .ُمٜم٤م، ومال ٟمْمٛمن صح٦م ٟمّْته إًمٞمه أًمْت٦م ظمٓمي ٜمنم سمٖمػم إذنیيمت٤مب 

ـ ُم٤م أُمٙمن ـ، يمام أٟمه یتم  ضمٝمدٟم٤م ذم إظمراج اًمٙمت٥م سمّمورة ُمت٘مٜم٦م ًمويمام أٟمٜم٤م ٓ ٟم٠م

إظمراج اًمٙمت٤مب سمّمورة هن٤مئٞم٦م سمٕمد اعمراضمٕم٦م واًمتدىمٞمق اًمت٤مم، وینمف قمغم هذا اًمٕمٛمل 

 اًمٕمٔمٞمم جمٛموقم٦م ُمن اًمٕمٚمامء واعمدىم٘ملم اعمِمٝمود هلم سم٤مخلػم.

أصمٜم٤مء یٕمٚمٛموٟم٤م سم٤مٕظمٓم٤مء إذا وضمدوا ذًمك ًمٙمٜمٜم٤م ٟمرضموا ُمن اإلظموة اًم٘مراء: أن 

 اًم٘مراءة، يمي ٟمّتدرك قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٓمْٕم٤مت اًم٘م٤مدُم٦م.

 اسمو ؾمٚمامن                                               

 ()طمٗمٞمد ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ                                               

 اعمنمف اًمٕم٤مم ًمدار اًمٜمنم اإلُمدادی٦م إذومٞم٦م
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 :التعريبمنهج 

واًمّمالة واًمّالم قمغم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم،  احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم،

 وقمغم آًمه وصحْه أمجٕملم، وسمٕمد:

وء اعمٜمِمورات اًمتي  وم٘مد ىمٛمٜم٤م سمؽممج٦م هذا اًمٙمت٤مب وشمٕمریِْه قمغمَ 

ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ احلٙمٞمم  :شمٜمنمه٤م اعمٙمت٦ْم اعمٔمٝمری٦م ُمن ُم١مًمٗم٤مت ؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م

 وطم٤موًمٜم٤م ذم ذًمك:ظمؽم رمحه اهلل شمٕم٤ممم، أحمٛمد 

 إٓ ًمِورة. قمٜمه، وقمدم اخلروج اًمِمٞمخ سمٛمٗمٝموم يمالمد ٞمأوٓ:اًمت٘مٞم

 شموصمٞمق اًمٙمالم ُمن اعمّم٤مدر اعمت٤مطم٦م، وختری٩م إطم٤مدی٨م وأصم٤مر.صم٤مٟمٞم٤م:

ظمتٞم٤مر اًمٚمٖم٦م إىمرب إمم ُمٗمٝموم اًمٕم٤مُم٦م، ُمع ُمراقم٤مة قمدم اخلروج اصم٤مًمث٤م: 

 ُمن اًمٗمّمحى إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م.

وَٕمٜم٤م إ٤َموم٤مت سملم اًم٘موؾملم ][، ٓ سمد ُمٜمٝم٤م ًمتوَٞمح يمالم راسمٕم٤م:

 اًمِمٞمخ، وشمٞمّػم اًمٗمٝمم.

وٟمحٛمد اهلل قمغم أن وومَّ٘مٜم٤م هلذا اًمٕمٛمل اجلٚمٞمل، إٟمه وزم ذًمك 

 واًم٘م٤مدر قمٚمٞمه، وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد، وقمغم آًمه وصحْه أمجٕملم.

 

 اعمٕمرب                                                                        

 األیوبی بو فارسأ                                                

 اًمٙمت٤مب واًمّٜم٦مظم٤مدم                                                 
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 مقدمة المرتب

 قمغم قم٤ْمده اًمذین اصٓمٗمى، أُم٤م سمٕمد حلٛمد هلل ويمٗمى، وؾمالما

 

اهلل شمٕم٤ممم  اإلهلٞم٦م، اًمتي اُمتنَّ  واعمٜمنِ  ،م اًمرسم٤مٟمٞم٦مٕمَ ٢من اًمزواج ُمن أقمٔمم اًمٜم  وم

سمه حيّمل اعمرء قمغم راطم٦م ذم اًمْدن، هب٤م قمغم ومْمٚمه،  هب٤م قمغم قم٤ْمده، ودلَّ 

ة، وسمَريم٦م، جيٕمل طمٞم٤مة اعمرء أٟمٛموذضًم٤م  ٌَّ وؾمٙموٍن ذم اًمٜمٗمس، وومرطم٦م وُم

 طمٞم٤ًّم ًمٜمٕمٞمم أظمرة.

وضمٕمل اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم يمالًّ ُمن اًمزوضملم رومٞمً٘م٤م ًمًظمر، وضمٕمل ًمٙمل 

ن سمذًمك أٌٍة ُمث٤مًمٞم٦ّم، شمْمٛمن ًمٙمل ومرد ُمن ُمٜمٝمام طم٘موىًم٤م قمغم أظمر، ًمت تٙموَّ

 طم٘موىًم٤م وُم٤ْمدئ قم٤مدًم٦م، ُمّمداىًم٤م ًم٘مول اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم:  ه٤مأومراد

{َّ َ ُٓ َ ِيٌَِّثُْوَََّّول َ ََّّاَّل  ِٓ يْ
ْػُروِفَََّّغيَ ٍَ ْ  (1){بِال

 

٤مءة، ىم٣م آٓف ُم١مًمٗم٦م ُمن  ََّ وذم َوء هذه اإلرؿم٤مدات اإلؾمالُمٞم٦م اًمو

 طمٞم٤مََتم اًمٓمٞم٦ْم واًمٓم٤مهرة، صمم ارحتٚموا إمم دار أظمرة. اعمّٚمٛملم

وٓ زاًم٧م هذه اإلرؿم٤مدات اًمٓمٞم٦ْم شميضء ُمٜم٤مره٤م عمن اؾمتْم٤مء هب٤م 

دِرسمه، وضمٕمٚمٝم٤م ُمٜم٤مر رؿمد وهدای٦م حلٞم٤مشمه اعمٓمٝمرة، إٓ أن هذا اًمٕمٍم اعمكمء 

ف، قم٤مداٍت وشم٘م٤مًمٞمَد وأقمراف ذم احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م، أدظمل سمْموئه اعمزیّ  نسم٤مًمٗمت

 سمحٞم٤مة اجلحٞمم ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ أؿمْه ومّم٤مرت طمٞم٤مة ٟمَٙمٍد وؿم٘م٤مء وشمٕم٥م،ضمٕمٚمتٝم٤م 

ٛميض أطمٞم٤مًٟم٤م ؾموى أؿمٝمر ىمٚمٞمٚم٦م قمغم اًمزواج، ومٙمثػًما ُم٤م ٟمجد: أٟمه ٓ ی

طمتى شمروَمع أصوات اخلّم٤مم ُمن سمٞموت اًمٕمرؾم٤من، سمل إن إُمر یّمل 

قمدة ُمن اًمزواج؛  اًمٓمالق سمٕمد ؾمٜمواتأطمٞم٤مًٟم٤م: إمم اهنٞم٤مر إٍة، ومٞم٘مع 

                                                           

 771: اًمْ٘مرة (8)
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إوٓد، مم٤م ی٥ّْم قمداوًة دائٛمٞم٦ّم سملم إٍُ، دمٕمل يمل  رِزىمواأن  سمٕمد

 ِ ٍَ ة ًمألظمرى، مم٤م ی١مدي إمم آهنٞم٤مر إ ي، وآٟمتِم٤مر أٍة ُمٜمٝمام قمدوَّ

 ، ٍَ اًمٗمٙمري، وىمد ٟمّٛمع سمٛمثل هذه إظم٤ْمر یوُمٞم٤ًّم، يمام أن يمثػًما ُمن إ

 شمٕمتؼم ُمّمداىًم٤م ًم٘مول هذا اًم٘م٤مئل:

 ُم٤م أطمرق اًمْٞم٧م إٓ ذارة ؿَمٛمٕم٦م

 

 ـم٤مرت ُمن اًم٘مٜمدیل ذم إضمواء 

 
ــ٤مَتمىمــد  ــ٧م ًمُِتٜمِــػم درب طمٞم  قُمٚم َ٘م

 

 ومٙمــ٤من ومٞمــه طمتــٌف ًمٙمــل  أوٓء 

 
٦م إمم وضمود رؾم٤مًم٦م ُمٗمٞمدة،  حَّ

وذم ُمثل هذه احل٤مًم٦م: وضمدٟم٤م رضورة ُُمٚمِ

إىم٤مُم٦م اعمح٦ْم واعمودة سملم اًمزوضملم، ُیْلمَّ ومٞمٝم٤م: أن  ُمٕمروم٦م يمٞمٗمٞم٦م شمِٕملم قمغم

ُمن رضورة اًمٜمٙم٤مح: اًمْ٘م٤مء واًمدوام، وأن اهلل ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم حي٥م إىم٤مُم٦م 

 هذه اًمٕمالىم٦م، ویٓمٚم٥م ُمن اًمٕم٤ْمد اؾمتداُمتٝم٤م، يمام ىم٤مل رؾمول اهلل ^: 

))مل أر ًمٚمٛمتح٤مسمَّلْم ُمثل اًمٜمٙم٤مح((
(2)

 

٥م ذم اًمٜمٙم٤مح، وم٘م٤مل:  ضمواورهمَّ اًموًموَد(( دودَ اًموَ  ))شمزوَّ
(3)

 

 وىم٤مل اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم:

{ََّْ ٌِ نََّّْآيَاتَََِِّّّو
َ
ًَََّّْخيَقَََّّأ َََّّْىَُل ًٌََِّّْ جُْفِسُل

َ
ْزَواًجاَّأ

َ
ٔاَّأ ُِ اَّىِتَْسُه َٓ َّوََجَػَوََّّإََِلْ

ًَّْ َُِل ةًََّّبَيْ َٔد  (4){َورَْْحَةًَََّّم
  

                                                           

(، سم٤مب وضموب اًمٜمٙم٤مح وومْمٚمه، ؾمٜمن ؾمٕمٞمد سمن 81422ُمّمٜمف قمْد اًمرزاق )( 7)

(، 7232ذم اًمٜمٙم٤مح، ُمّٜمد أيب یٕمغم اعموصكم )(، سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م 397ُمٜمّمور )

 .ىم٤مل اعمح٘مق: رضم٤مًمه صم٘م٤مت، إٓ أٟمه ُمرؾمل

( سم٤مب اًمٜمٝمي قمن شمزوی٩م ُمن یٚمد ُمن اًمٜم٤ّمء، ؾمٜمن اًمٜم٤ّمئي 7101ؾمٜمن أيب داود )( 4)

 .(، سم٤مب يمراهٞم٦م شمزوی٩م اًمٕم٘مٞمم4772)

 78: اًمروم (3)
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ـ ُمن أسمٖمض احلالل إًمْ وضمٕمل اًمٓمالقـ  اًمذي هو َد :اًمٜمٙم٤مح   ه، وم٘م٤مل̂ 

اًمٓمالق(( شمٕم٤ممم: اهلل إمم احلالل ))أسمٖمض
(5)

 

يمام أنَّ ُمن أطم٥م إقمامل إمم اًمِمٞم٤مـملم: اًمتٗمریق سملم اًمزوضملم، وإی٘م٤مع 

اًمٕمداوة سمٞمٜمٝمام، وُمن أسمٖمض إؿمٞم٤مء إًمٞمه: اًمزواج، ومٝمو یود أن ًمو خت٤مصم 

اًمزوضم٤من، ومتٜمحلُّ قمرى إٍة، ویٜمٝم٤مر اًمٗمری٘م٤من، وحتَرم اًمّمٖم٤مر ُمن ؿمٗم٘م٦م 

 لم.واًمٕمداوة واًمْٖمْم٤مء سملم إٍشمًمٗمحش إسموین وشمرسمٞمتٝمام، وشم٘مع ا

وُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ احلٙمٞمم حمٛمد اظمؽم رمحه اهلل، يم٤من ُمن ُمِم٤میخ 

، يمام أن يم٤ْمر اًمٕمٚمامء ذم إوم٤مداشمهأهل احلق، اًمذین اؾمتٗم٤مد اًمٕم٤ممل سمٗمٞموَه و

مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل اٟمخرـموا ذم ؾمٚمّٚمته، وسم٤میٕموه، وُمواقمُٔمه احلّٜم٦م ـ 

عم٤م يم٤من حيِٛمل ذم ىمٚمْه ُمن اعمح٦ْم اإلهلٞم٦م اًمت٤مُم٦م، رمحه اهلل ـ أفمٝمر ُمث٤مل 

جلٛمٞمع ـمْ٘م٤مت اًمٜم٤مس، ُمن اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م، حتٛمل  ةُمٗمٞمدوإن ُمواقمٔمه 

شمِمتٛمل قمغم إصالح اعمجتٛمع، وشمزيمٞم٦ِم اًمٜمٗموس، يمثػمة،  ذم ـمّٞم٤مَت٤م طِمَٙماًم 

 وحتٚمٞمتِٝم٤م سم٤مٕظمالق احلّٜم٦م، وؾمد  أسمواب اًمٗمواطمش واعمٜمٙمرات.

ُمواقمظ أمَل »اعمواقمظ اعمٓمْوقم٦م سم٤مؾمم:  وسمٜم٤مء قمغم هذا وم٢من ؾمٚمّٚم٦م

، يم٤مٟم٧م شمِمتٛمل قمغم ُم٤م یتٕمٚمق سم٢مصالح 34، 1، 2سمرىمم:  شاعمح٦ْم

اعمٕم٤مذة اًمزوضمٞم٦م، وحتویل سمٞم٧م اعمّٚمِم ُمن اجلحٞمم إمم اًمٜمٕمٞمم، 

وم٠مطم٧ْْم أن أمجع هذه اعمواقمظ ذم رؾم٤مًم٦م ُمّت٘مٚم٦م، يمي شمٕمم وم٤مئدَت٤م ًمٙمل 

 ُمن أراد طمٞم٤مة زوضمٞم٦م ؾمٕمٞمدة ُمتٙم٤مُمٚم٦م.

اهلل ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم: أن جيٕمل هذه اًمرؾم٤مًم٦م ؾم٤ًْْم  وأمتٜمى ُمن

ًمت٠مًمٞمف يمثػم ُمن اًم٘مٚموب اعمختٚمٗم٦م، وشم٘مری٥م إومئدة اعمت٤ْمقمدة، وذًمك 
                                                           

(، 7181ه )( سم٤مب ذم يمراهٞم٦م اًمٓمالق، ؾمٜمن اسمن ُم٤مضم7821ؾمٜمن أيب داود )( 0)

 .يمت٤مب اًمٓمالق
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 سمٞم٤منِ ٗمق اًمتي اظمت٤مره٤م ؿمٞمخٜم٤م وُمرؿمدٟم٤م، ذم سمٗمْمل إؾمٚموب اعمِم

 .ًم٤ْمبا اذم هذ ةاًم٘مّمص اعم١مصمرو إطمٙم٤مم اًمزوضمٞم٦م اًمّٕمٞمدة،

واقمظ ُمتٗمرىم٦م ًمِمٞمخٜم٤م، وهذه اًمرؾم٤مًم٦م ـ يمام ؾمْق ـ شم٠مًمٞمف ُمن ُم

 قمٛمٚم٧م قمغم مجٕمٝم٤م ذم رؾم٤مًم٦م ُمّت٘مٚم٦م، وشمٗمّمٞمل هذه اعمواقمظ يم٤مًمت٤مزم:

 شم٤مرخيٝم٤م ُمٙم٤من إًم٘م٤مء اخلٓم٦ْم اؾمم اعموقمٔم٦م

 م8991اهمّٓمس 82 ظم٤مٟم٘م٤مه يمٚمِمن اىم٤ْمل احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م اًمّٕمٞمدة

 م8991یٜم٤میر 41 ومری٘مٞم٤مأدار اًمٕمٚموم آزاد ول  طم٘موق اًمٜم٤ّمء

 م8991ومؼمایر 73 أومری٘مٞم٤مًمٞمٜمِمٞم٤م ـ ضمٜموب  طم٘موق اًمرضم٤مل

ًٓ ًمدى  وأؾم٠مل اهلل ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم أن یت٘مْل ُمٜم٤م هذا اًمٕمٛمل، وأن یرزىمه ىمْو

٤ًْم ٟٓمتٗم٤مقمٝمم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وضمٕمٚمه  اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م، وجيٕمٚمه ؾمْ

سمه. آُملم. ْه وُمٕمر  ٤ًْم ًمرومع درضم٤مت ؿمٞمخٜم٤م وُمرشم   ؾمْ

 

 واًمّالم                                                                             

 اًمٌيت حمٛمد أیوب                                 

 هـ مجٕم٦م اعم٤ْمرك.8379/مج٤مدى إومم 4

 اًم.یٙمرشمٟمزیل اعمدیٜم٦م اعمٜمورة، زاده٤م اهلل ذوًم٤م و
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 كيف تقضي حياة ممتعة بعد الزواج؟
 

 قمغم قم٤ْمده اًمذین اصٓمٗمى، أُم٤م سمٕمد احلٛمد هلل ويمٗمى، وؾمالم

 وم٠مقموذ سم٤مهلل ُمن اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمم

 سمّم اهلل اًمرمحن اًمرطمٞمم 

ايََّ} َٓ حُّ
َ
ََََّّاأ ِي ٔاَّاَّل  ُِ ٌَ ٔاَّآ َ َََّّوَلََُّّتَلاتَََِِّّّخق ََّّاّلٰلَََّّات ُل ُٔت ٍُ َََّّت ًََّّْإِل  جُْت

َ
ٍُٔنََّسٌََََُّّّّْوأ  (6){يِ

 وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ا} َٓ حُّ
َ
ُلٔاَّانل اُسََّّيَاأ ًََُّّات  ِيََّرب ُل ًََّّْاَّل  ََّخيَقََّو ََّّاِخَدةٍَّو ََّّْفٍسَّج ٌَََََََِّّّّّّْخيََلُل
ا َٓ اٌَِِّْ َٓ اََّوَبث َََّّزوَْج ٍَ ُٓ ُلٔاَّنَِساءًَّو َََّّنثرًِياَّرَِجاًلٌََِِّّْ ِيََّّْاّلٰلََََّّوات  َّتََساَءلُٔنَََّّاَّل 

رَْخامَََّّبَِِّّ
َ
(7){َرقِيًباًَََّّْغَييْلََََُّّكنَََّّاّلٰلَََّّإِن َََّّواْْل

  

 وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ا} َٓ حُّ
َ
ََََّّيَاأ ِي ٔاَّاَّل  ُِ ٌَ ََُّّلٔاات ََّّآ َّْٔاّلٰلَ ََّْٔوكُ ُ ًْٔلََّّال ََّّ(70)ًَّداَسِديََّّْكَ

ًََّّْيُْصيِحَّْ ًََّّْىَُل اىَُل ٍَ ْخ
َ
ًَََّّْوَيْغفِرََّّْأ ًََّّْىَُل َََُّّْذَُُٔبُل ٌَ ََّورَُسَٔلََُّّاّلٰلَََِّّطعَِّيَََُّّّو

ًزاََّفازََََّّفَلدَّْ ْٔ اَّفَ ًٍ (8){َغِظي
   

َ َّ}وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُْ و ْػُروِفََّّوَََعِِشُ ٍَ ْ (9) {بِال
  

                                                           

 817: قمٛمران آل (3)

 8: اًمٜم٤ّمء (2)

 28 ،21: إطمزاب (1)

 89: اًمٜم٤ّمء(9)



9   

 

 رؾمول اهلل ^: وىم٤مل

ؾُمٜمَّتِي(( ُِمنْ  ))اًمٜم َٙم٤مُح 
(10)

 

 وذم روای٦م أظمرى قمن أٟمس ريض اهلل قمٜمه: 

ُِمٜم ي((، ُمتٗمق قمٚمٞمه وَمَٚمٞمَْس  ؾُمٜمَّتِي قَمنْ  َرهِم٥َم  ))وَمَٛمنْ 
(11)

. 

ٟم٦م((وُم١م أیٌه سمريم٦م: اًمٜمٙم٤مح أقمٔمم ))إنوىم٤مل ^: 
(12)

. 

ََت٤َم، َأىَمْٛمَتَٝم٤م إِنْ  ِع،ٚمَ يَم٤مًمْم   ))اعمَْرَأةُ وىم٤مل^: ْ ٌَ  هِب٤َم اؾْمَتْٛمَتْٕم٧َم  َوإِنِ  يَم

، ُمتٗمق قمٚمٞمهقِمَوٌج(( َوومِٞمَٝم٤م هِب٤َم اؾْمَتْٛمَتْٕم٧َم 
(13)

. 

 أن وأطم٥م ًمئٞمم، ویٖمٚمْٝمنّ  يمریاًم  یٖمٚمْن»: سمٕمض إظم٤ْمرذم ورد و

شهم٤مًم٤ْم ًمئٞمام أيمون أن أطم٥م وٓ ُمٖمٚموسم٤م، يمریام أيمون
(14)

. 

 وسمٕمد:

وم٢من ُمن ُمٔم٤مهر قمٜم٤می٦م اًم٘مرآن اًمٙمریم سمٛموَوع إٍة واًمزواج، أن 

 ؿمٖمٚم٧م اًمتنمیٕم٤مت اخل٤مص٦م هب٤م ُم٤ّمطم٦م واؾمٕم٦م ُمن آی٦م، ذم شمٗمّمٞملٍ 

ا ُمن  وشمدىمٞمٍق  حمٙمَٛملم، ُمع طمرٍص يمْػٍم قمغم أن یٚمف هذه اًمتنمیٕم٤مت ضموًّ

اًمتواّد واًمرمح٦م، وإُمِر سم٤مًمت٘موى، وُمراقم٤مِة طمدود اهلل، مم٤م یِمٕمر سمْمخ٤مُم٦م 

                                                           

 .(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمل اًمٜمٙم٤مح8133ؾمٜمن اسمن ُم٤مضمه ) (81)

(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ذم اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمٜمٙم٤مح، 0134صحٞمح اًمْخ٤مري )(88)

 .اؾمتح٤ْمب اًمٜمٙم٤مح(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب 8318وصحٞمح ُمّٚمم )

 بركة النساء ))أعظم(، وذم روای٦م قمٜمد اًمٜم٤ّمئي واحل٤ميمم: 73079ُمّٜمد أمحد ) (87)

(، وىم٤مل: 7247(، واعمّتدرك ًمٚمح٤ميمم )9779، اًمّٜمن اًمٙمؼمى )ونة((مؤ أیرسهن

 .، وواوم٘مه اًمذهْيشصحٞمح قمغم ذط ُمّٚمم»

(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اعمداراة ُمع اًمٜم٤ّمء، وصحٞمح 0813صحٞمح اًمْخ٤مري ) (84)

 .(، يمت٤مب اًمر٤َمع، سم٤مب اًموصٞم٦م سم٤مًمٜم٤ّمء8331ُمّٚمم )

 .(8/338روح اعمٕم٤مين )یٜمٔمر:  (83)
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ؿم٠من إٍة ذم اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمي، وأن اًمزواج ذايم٦م ُم٤مدی٦م وأدسمٞم٦م، 

الٍت ؿمتَّى.شمتٓم  ٚم٥م ُم١مهَّ

وؾم٠مطم٤مول ذم هذه اًمٕمج٤مًم٦م: أن أومٌ هذه أی٤مت قمغم ـمریق 

 لم، يم٤مًمت٤مزم:َْ واًمٜمنم اعمرشمّ  اًمٚمّف 

 ما هي درجة الكمال في التقوى؟

  شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمه اًمٕمزیز:ی٘مول اهلل

ا} َٓ حُّ
َ
ََِّّيَاأ َََّاَّل  ٔاَّي ُِ ٌَ ُلٔاَّآ (15) {ُتَلاتَََِِّّّخق ََّّاّلٰلَََّّات 

 

، یِمػم إمم أن ُمٓمٚموب اًمنمع: اًموصول إمم درضم٦م {ُتَلاتَََِِّّّخق َّ}وم٘موًمه:  

اًمٙمامل ذم اًمت٘موى، وأن جمرد اًمت٘موى ًمٞمس يم٤مومًٞم٤م ذم ذًمك، وهو 

ُمٓمٚموب اًمِم٤مرع قمزوضمل، ومٚمذا ـمٚم٥ِم ُمن اخلٚمق: أن یت٘موه طمق شم٘م٤مشمه، 

 وخيت٤مروا يمامل اًمت٘موى.

وُمن اًمْدهيي أن یّئل: ُم٤م هو طمق اًمت٘موى اعمٓمٚموب ذم هذه أی٦م؟ 

وٓ ؿمك أن شمٗمّػم أی٦م ًمه ُمراشم٥م، وم٠مومم ُمراشم٥م اًمتٗمّػم: هو شمٗمّػم 

اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن، صمم شمٗمّػم اًم٘مرآن سم٤مًمّٜم٦م، صمم آقمتامد قمغم يمالم اًمّٚمف ذم 

شمٗمّػم أی٦م، ومال یٜمْٖمي شمٗمّػم اًم٘مرآن سم٤مًمرأي اعمجرد، ومٚمذا ؾم٠مطم٤مول أن 

هذه إؾمئٚم٦م ُمن ظمالل يمالم اعمٗمٌین اعمت٘مدُملم، ی٘مول  نأضمٞم٥م قم

سمٞم٤من »ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ أذف قمكم اًمتٝم٤مٟموي رمحه اهلل ذم شمٗمّػمه اًمٕمٔمٞمم 

ا هذه أی٦م:  شاًم٘مرآن ًٌ أي: يمام أٟمتم شمريمتم اًمٙمٗمَر واًمنمَك، اشمريموا »ُمٗم

، وذًمك ٕن ُمن اشم٘مى اًمٙمٗمر، واًمنمك، ومل یؽمك شاعمٕم٤ميص يمٚمَّٝم٤م

أن اعمٕم٤ميص، وم٢مٟمه مل ی١مّد طمق اًمت٘موى، وم٤معمراد سمحق اًمت٘موى ذم هذه أی٦م: 
                                                           

 817: قمٛمران آل (80)
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٤مشمريموا ومٝم٤م، يمام أٟمٙمم دمتٜمْون اًمٙمٗمر واًمنمك سم٤مهلل، دمتٜمْوا اعمٕم٤ميص يمٚمّ 

 مجٞمع أٟمواع اعمٕم٤ميص.

 وأشكاله الثالثة خلق اإلنسان

 ی٘مول اهلل ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمه اًمٕمزیز: 

ا} َٓ حُّ
َ
ُلٔاَّاُسَّانل ََّّيَاأ ًََُّّات  ِيََّرب ُل ًََّّْاَّل  ََََّّْخيََلُل ِ اِخَدةٍََّّج ْفٍسٌََّّّ َّو َخيَقَََّّو 
ا َٓ اٌَِِّْ َٓ اََّوَبث َََّّزوَْج ٍَ ُٓ نَِساءًَََّّنثرًِياَّرَِجاًلٌََِِّّْ ُلٔاَّو  ِيََّّْاّلٰلََََّّوات  َّتََساَءلُٔنَََّّاَّل 

رَْخامَََّّبَِِّّ
َ
ًََّّْنَََّكَََّّاّلٰلَََّّإِن َََّّواْْل  (16) {َرقِيًباََّغَييُْل

ا}وم٘موًمه شمٕم٤ممم: َٓ حُّ
َ
، ظمٓم٤مب ًمإلٟم٤ّمٟمٞم٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م، ظم٤مـمْٝمم سمٛمالزُم٦م {انل اُسََّّيَاأ

ٔا}وم٘م٤مل: ٤م قمٚمٞمٝمم سمِخٚم٘متٝمم إومم،ممتٜمًّ اًمت٘موى،  ًََُّّات ُل ِيََّرب ُل َّاَّل 
ًَََََّّّْْخيََللَُّ ِ اِخدَََّّج ْفٍسٌََّّّ ، ی٘مول ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ أذف قمكم اًمتٝم٤مٟموي { ةٍَّو 

رمحه اهلل ذم شمٗمّػم هذه أی٦م: ذيمر اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم ذم هذه أی٦م اًمٙمریٛم٦م 

ِي}صمالصم٦م أىم٤ّمٍم خلٚمق اإلٟم٤ّمٟمٞم٦م، وم٘م٤مل:  ًََّّْاَّل  ََََّّْخيََلُل ِ اخََِّّج ْفٍسٌََّّّ ، {َدةٍَّو 
٘مه ُمن شمراب، ٓ ُمن إسموین، يمام ظمٚمق یٕمٜمي: آدم قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالم، ومخٚمَ 

ؾم٤مئر اًمٜم٤مس هبذه إؾم٤ْمب واًموؾم٤مئل، ومٝمذا إفمٝم٤مٌر ًم٘مدرة اهلل قمزوضمل ذم 

اخلٚمق، ومٝمو همٜمي قمن إؾم٤ْمب، ٓ طم٤مضم٦م ًمه ذم ذًمك، ٓ یٕمجز قمن ظمٚمق 

٤مشم٘موا اخل٤مًمق اًمذي ٓ یٕمجز قمن أي  رء، ومٝمذا هو ذي إرواح ُمن مج٤مد، وم

 ٕرواح ُمن اجلامد.ا ویٚمق ذاًمِ٘مّم إول خلٚمق اإلٟم٤ّمن، أي: ظم

اَّوََخيَقََّ}صمم ىم٤مل:  َٓ اٌَِِّْ َٓ ، أي: ظمٚمق زوضمته طمواء ُمن آدم {َزوَْج

قمٚمٞمٝمام اًمّالم، وهذا هو اًم٘مّم اًمث٤مين خلٚمق اإلٟم٤ّمن، وم٤مهلل شمٕم٤ممم ىم٤مدٌر 

قمغم أن خيٚمق ذا اًمرواح ُمن ذي اًمروح، ُمن همػم اظمتالط اًمرضمل واعمرأة، 
                                                           

 8: اًمٜم٤ّمء (83)
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َِ ظمٚمق طموّ يمام   الم.اًمّ ع آدم قمٚمٞمٝمامٚمَ اء ُمن 

اََّوَبث َّ}صمم ىم٤مل:  ٍَ ُٓ َِّو َََّّنثرًِياًَّلَّرَِجاٌَِِّْ ، أي: صمم ظمٚمق اخلٚمق {َساءًَّن

ُمن آدم وطمواء قمٚمٞمٝمام اًمّالم، وهذا هو اًم٘مّم اًمث٤مًم٨م خلَْٚمق اإلٟم٤ّمن، 

صمم أضمرى هذه اًمّٜم٦م إمم یوم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومجٕمل ُمٜمٝمام رضم٤مٓ يمثػما وٟم٤ّمء، 

٧م اخلٚمٞم٘م٦م أرضم٤مَء إرض، ٓ یزرىمٝمم إٓ اهلل.  طمتى قمٛمَّ

٨َْم أن یٗمّٙمر اإلٟم٤ّمن ذم حتدید اًمٜمّل ٟمٗمخ ، وم٤مًمذي وم٤مئدة: ُمن اًمَٕم

ر إرزاق، اًمروح ذم  إنَّ ٟمٗمخ اًمروح ذم اجلّد اجلّد، هو اًمذي ی٘مد 

ه إذا ذًمك ٕٟمُمن ُمئ٤مت أٓف ُمن ًم٘مٛم٦م اًمٕمٞمش،  اعمٞم ٧م، هلو أقمٔمم

ال یّتٓمٞمع أطمد أن یرده٤م إمم اجلّد ُمرة ظمرضم٧م اًمروح ُمن اجلّد، وم

ٗمٕمٚموا ذًمك، عم٤م أظمرى، وًمو طم٤مول إـم٤ْمء وأهُل اعمّتِمٗمٞم٤مت أن ی

ىمدرًة ًمٚمّٕمي ذم  ٟم٤ّمناإلىمدروا قمٚمٞمه، أُم٤م اًمرزق: وم٢من اهلل شمٕم٤ممم أقمٓمى 

، اًمذین یٜم٤مدون أهل اًمٙمٗمرُمن یٜمخدع سمِمٕم٤مرات  احلّمول قمٚمٞمه، وم٤مًمٖمّْي 

 اًمٜمّل واًمذری٦م. حتدیدسمتحّلم اعمٕمٞمِم٦م آىمتّم٤مدی٦م، و

وهلل َدّر اًمِمٞمخ اعمٗمتي حمٛمد ؿمٗمٞمع رمحه اهلل، طمٞم٨م ىم٤مل ذات 

ى هب٤م ذم يمل ؾمٜم٦م سمٛمئ٤مت أٓف، اٟم»ُمرة:  ٔمروا إمم اًمٖمٜمم واًمْ٘مرة، شُمَْمحَّ

٤م، سمخالف اًمٙمالب  وُمع هذا ٓ ٟمجد أيَّ قَمجٍز ذم يمٛمٞم٤مَتم ؾمٜمویًّ

ى هبم، وُمع هذا ٓ ٟمجدهم إٓ ؿمذر ُمذر، ٓ سم٤مرك  واخلٜم٤مزیر، ٓ ُیْمحَّ

ىخالف إومم، وم٢مهن٤م اهلل سم٤مرك ومٞمٝم٤م، ٕضمل اهلل ومٞمٝم٤م، سم  .شهللهب٤م  أهن٤م شمْمحَّ

 اًمتٝم٤مٟمويوىم٤مل سمٕمض اهلٜمدوس ذات ُمرة ذم طمِة ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ 

ٞمٜم٦م قمغم رىم٦ْم »رمحه اهلل:  اٟمٔمروا إمم ؿم٘موة اعمّٚمٛملم، يمٞمف یْمٕمون ؾِمٙم 

، وم٠مضم٤مب اًمِمٞمخ رمحه اهلل: أن ذسمح احلٞمواٟم٤مت ُمن همػم ذيمر شاحلٞمواٟم٤مت

اؾمم اهلل قمزوضمل قمٚمٞمٝم٤م، ؾم٥ٌْم إلیذاء احلٞمواٟم٤مت، ًمٙمن إذا ذيمرت 
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اًمذسمٞمح٦م، وم٢مهن٤م شمٓمرب ُمن ؾمامع هذا آؾمم، ودمٕمل ٟمٗمّٝم٤م اًمتّٛمٞم٦م قمٜمد 

 ومداء هلذا آؾمم اًمٕمٔمٞمم، وطُمقَّ ًمه ذًمك، وهلل درُّ اًم٘م٤مئل:

 ُمالذ ًمٚمٕم٤مؿم٘ملم اؾمٛمك ؾمامع

 

 مت٤مم ًمٚمٛمح٥م ٟمٗمّك وومداء 

ویٜمَ٘مل قمن أصح٤مب رؾمول اهلل ^، أهنم إذا أصٞمْوا سمّٝمم ذم ؾمْٞمل اهلل 

، ومٙمل اعمّم٤مئ٥م ذم شاًمٙمٕم٦ْمومزت ورب »قمزوضمل، مل یٙمن ٟمداؤهم إٓ: 

، وٕضمل هذا جي٥م قمغم اإلٟم٤ّمن أن یتٕمٚمم طم٥م اهلل قمزوضمل، ضَمٚملؾمْٞمل اهلل 

 اهلل، وم٢من اًمدٟمٞم٤م ٓ شم٤ّموي قمٜمده ضمٜم٤مح سمٕمو٦َم. طمّمٚم٧م ًمه حم٦ْمومٛمن 

 التخوف من ضياع حقوق األقارب

ِيَّاّلٰلَََّّاَوات ُلٔ}ی٘مول اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم: رَْخامَََّّبَِِّّتََساَءلُٔنَََّّاَّل 
َ
  ،{َواْْل

 سمٕمًْم٤م، سمٕمْمٙمم سمه ی٠ّمل اًمذي اهلل اشم٘موا ، أي:{بََِِّّّتََساَءلُٔنََّ}وم٘موًمه:

، شؾم١ماًمه إضم٤مسم٦م سمذًمك یرضمو احل٤مضم٦م، هذه شم٘ميض أن سم٤مهلل ؾم٠مًمتك: »ٞم٘مولوم

واعمٕمٜمى: اشم٘موا اهلل اًمذي شُمٕمٔم ٛموٟمه، وشم٠ّمًمون سمه صٚم٦َم إرطم٤مم، ومال 

وذًمك ُمثل طمق إهل  شمْمٞم ٕموا طم٘موىمٝم٤م، وأدوا احل٘موق إمم أهٚمٝم٤م،

 وهمػم ذًمك.  وإوٓد،

 ما المراد باألرحام في هذه اآلية؟

یٔمن اًمْٕمض: أن إرطم٤مم ی٘متٍم قمغم ىمراسم٦م اًمواًمدین، واإلظموة 

وإظموات، وذًمك ُمثل إسموین، وإظموین، واجلدین، واجلدشملم، 

د  ویٔمٜمون أن ىمراسم٦م اًمزوضم٦م ًمٞم٧ّم ُمن اًمرطمم، وهذا شمّمور ظم٤مـمئ، وىمد أيمَّ

  رمحه اهلل قمغم هذا اعمٕمٜمى، وم٘م٤مل: أًمود

 ٟم٥ٌّم  وسمٞمٜمه سمٞمٜمك جيٛمع ُمن يمل قمغم وی٘مع إىم٤مرب، سم٤مًمرطمم: اعمراد»
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شاًمٜم٤ّمء ضمٝم٦م ُمن إىم٤مرب قمغم ویٓمٚمق سمُٕمد، وإن
(17)

. 

ن ُمِ  وذًمك ُمثل: أم اًمزوضم٦م، وواًمده٤م، وإظمواهن٤م، ومٞمدظمل ذم اًمرطمم: يمل  

هي٤م، دَّ اًمزوضم٦م، وضَم إسموین، وإظموین، واجلدین، واجلدشملم، وأسموي 

ل قمٜمه یوم اًم٘مٞم٤مُم٦م ـ إذا مل ٠موإظموَت٤م، ومٛمن مل یّمل رطمم ه١مٓء، وم٢مٟمه ؾمٞمّ

وم٢من صٚم٦م  یتٖم٤مومل قمن طم٘موىمٝمم مجٞمًٕم٤م، َّٓ طم٘موىمٝمم ـ، ومٞمٜمْٖمي ًمٚمٛمّٚمم أ ی١مدّ 

يمٛمن یّمل أسمویه وإظموشمه، وًمألؾمف وم٢من قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس یوىم رون  رمحٝمم

، ي اًمزوضم٦م وأىم٤مرهب٤مطم٘موق أسموَ آسم٤مءهم وأُمٝم٤مَتم، ًمٙمٜمٝمم یتٖم٤مومٚمون قمن 

 ٠مىمّل ُمن طم٘موق إسموین، واهلل أقمٚمم.سموطم٘موىُمٝمم ًمٞمس 

 اإلحسان إلى العباد

ومٝمو هم٤می٦م ُمراد اًمٓم٤مًمْلم، وُمٜمتٝمى  ،رومٞمعٌ  ُم٘م٤مم اإلطم٤ّمن ُم٘م٤ممٌ إن 

 .وم٢من مل شمٙمن شمراه وم٢مٟمه یراك ،أن شمٕمْد اهلل يم٠مٟمك شمراه ، وهو:د اًم٤ّمًمٙملمّْم ىمَ 

سم٤مًمٗمْمل،  اًمٜمْل، واقمؽماٌف هو دًمٞمل قمغم و ،مجٞمل ٚمٌق اإلطم٤ّمن ظُم 

یٜمْئ قمن اًمّمٗم٤مء،  ،ًمٚمٛمٜمٕمم سم٤مًمواضم٥م، واطمؽمامٌ  ًمٚمجٛمٞمل، وىمٞم٤ممٌ  وقمروم٤منٌ 

ویٜمٓمق سم٤مًمووم٤مء، ویؽمضمم قمن اًمّخ٤مء؛ سم٤مإلطم٤ّمن یُِمؽمى احل٥م، وخُيٓم٥م 

 َّ اإلطم٤ّمن  ،د إومئدةَْ ٕمْ ن قمغم اًم٘مٚموب، وشمّتَ ٥م اًمٜمٗموس، وهُيٞمٛمِ اًموّد، وشمٙم

 .ٓ یٚمح٘مه أذى ، وإيمرامٌ ن  ُمَ  دون٤مم قمٓم٤مء سمال طمدود، وسمذل سمال شمردد، وإٟمٕم

وصٗمح وهمٗمر،  ،ا، وم٢من آذاه أطمد قمٗم٤م وصؼموم٤معمحّن ٓ ی١مذي أطمدً 

قم٤مُمٚمٝمم سم٤مًمٗمْمل واإلطم٤ّمن، ومٞمٕمٓمٞمٝمم وإن ُمٜمٕموه،  ،وإذا قم٤مُمل اًمٜم٤مَس 

 .قمٚمٞمٝمم وإن طمَرُموه وَیِّمٚمٝمم وإن ىمٓمٕموه، ویٛمنُّ 

ویٜمْٖمي ًمٚمٛمّٚمم: أن یٙمون حمّٜم٤ًم ُمع مجٞمع اخلٚمق، أىم٤مرهِبم 
                                                           

 .(7/493روح اعمٕم٤مين ) (82)
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وأسم٤مقمِدهم، ًمٙمن یت٠ميمد ذًمك ذم طمق إىم٤مرب، وإرطم٤مم، وقمغم ؾمْٞمل 

اعمث٤مل ٓ احلٍم: ًمو ُمر٧َم أم اًمزوضم٦م، وـمٚم٧ْم ُمن زوج اسمٜمتٝم٤م أن یؽمك 

سمٜمتٝم٤م قمٜمده٤م شمّت٠مٟمس هب٤م، ومال حيق ًمٚمزوج أن یٛمٜمٕمٝم٤م ُمن ذًمك، سمحج٦م أهن٤م ا

٤متحم، اُمرأشُمه، وأن ًمه احلق ذم أن حيّْٝم٤م ذم سمٞمته سم٘مول اهلل شم٤ْمرك  جًّ

ٔ اُمٔنَََّّالرَِّجاُلَّ}وشمٕم٤ممم:  ََّّكَ  (18) {اىنَِّساءََََِّّعَ
سمل إٟمه خي٤مًمف ُمْدأ اإلطم٤ّمن 

واًمٕمدل، وٓ ظُمُٚمق عمن یٗمٕمل ذًمك سم٠مىم٤مرسمه، سمل إن ُمْدأ اإلطم٤ّمن أن یّٕمى 

ذم ظمدُمتٝم٤م ُم٤م أُمٙمن سمٜمٗمّه، وسمٛمن یٛمٚمك زُم٤مم أُمورهم، ُمن زوضم٦م وأوٓد، 

 ه، يمٞمف یٗمٕمل؟وأُموال وظمدم، يمام إذا ُمر٧َم أُم

سمٜمتٝم٤م قمنمین ؾمٜم٦م ذم سمٞمتٝم٤م، هل شمّ٘مط طم٘مٝم٤م اإن إم اًمتي شمريب 

شمتٛمتع سم٤مسمٜمتٝم٤م، سمٛمجرد اًمزواج؟ إهن٤م ًم٘م٤ّموة وؿم٘م٤موة: أن متٜمٕمٝم٤م ُمن أن 

م ٟمٗمّه خلدُمتٝم٤م، ىمْل أن َّٓ وظمُٚمق اعمّٚمم: أ  حيِوضمٝم٤م إمم ذًمك، سمل ی٘مد 

٤م، وٓ یٜم٤مدهي٤م إٓ يمام یٜم٤مدي أُمه سمحٜم٤من،  شمٓمٚم٥م ذًمك ُمٜمه، وأن یٕمتؼمه٤م أُمًّ

 ه٤م.دِ ِْ ىم٧م قمٚمٞمه سمٗمٚمذة يمَ ٕهن٤م شمّمدَّ 

 اإلحسان إلى الزوجة

ویٜمْٖمي أن یٕم٤مُمَل زوضمتٝم٤م سم٤مإلطم٤ّمن واًمٗمْمل، واًمرمح٦ِم واًمِمٗم٘م٦م، 

ویٕم٤مُمٚمٝم٤م اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمتي یتٛمٜمى أن یٕم٤مَُمل هب٤م أظمته أو اسمٜمته، وُمن یٕم٤مين ُمن 

٤م، صمم یتٗمل ؾمْٕمً  شسمّم اهلل اًمرمحن اًمرطمٞمم»ؿمدة اًمٖمْم٥م، ومٕمٚمٞمه أن ی٘مرأ 

قمغم ـمٕم٤مُمه، وم٢مٟمه ُیِمٗمى ُمن هذا اعمرض اًمٕمْم٤مل، سمل إٟمه ًمو ىمرأ هذا اًمورد، 

صمم ٟمٗمخ ذم اًمِ٘مدر، وم٢من يمل ُمن ی٠ميمل ُمن هذا اًم٘مدر، ؾمٞمٙمون ُمٔمٝمًرا ُمن 

 ُمٔم٤مهر رمح٦م اهلل قمزوضمل، وشمٕمم ؿم٠من اًمرمح٦م واًمِمٗم٘م٦م ذم أرضم٤مء اًمْٞم٧م.

                                                           

 43: اًمٜم٤ّمء(81)
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ه ُمن وىمْل أی٤مم ضم٤مءشمٜمي رؾم٤مًم٦م ؿمخص ُمن ضمدة، یِمٙمو ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مٟم٤مشم

صمم ُیٜمٗمخ قمغم ، ؾمًْٕم٤م همْم٥م أهٚمه وأوٓده، وم٠مذت قمٚمٞمه سم٠من ی٘مرأ اًمّْٛمٚم٦م

ی٤م اهلل، ی٤م »اًمٓمٕم٤مم ىمْل إيمل، وأن ی٘مرأ يمل ؿمخص ذم اًمْٞم٧م هذا اًمورد 

، ىمدر ُم٤م یّتٓمٞمع، وُمن یٕم٤مين ُمن ؿمدة اًمٖمْم٥م، وم٢مٟمه شرمح٤من، ی٤م رطمٞمم

 ومٞمه ی٠مظمذ يم٠مؾًم٤م ُمن اعم٤مء اًم٤ْمرد، ویْمع ومٞمه ُمٚمٕم٘م٦م ُمن همٚمويموز، ویٕمٍم

ًمٞمٛموًٟم٤م، وصمالث ُمالقمق ُمن أؾمْٖمول، ومٝمو قمالج حلدة اًمدم، وینمب ُمٜمه 

يمل یوم، ومج٤مءشمٜمي اًمرؾم٤مًم٦م ُمن ٟمٗمس اًمِمخص سمٕمد ؿمٝمر: سم٠من اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م 

 قمٛم٧م أرضم٤مء اًمْٞم٧م ـ وهلل احلٛمد ـ، وذيمرين سمدقموات ظم٤مص٦م.

 ذم الغضب

 قمغم شمٓمَّٚمع اًمتي اعموىَمدة، اهلل ٟم٤مر ُمن اىمت٧ِّْم ٟم٤مٍر، ؿمٕمٚم٦م اًمٖمْم٥م إن

 اًمرُم٤مد، حت٧م اجلٛمر اؾمتٙمٜم٤منَ  اًمٗم١ماد ـمي   ذم عمّتٙمٜم٦َّمٌ  وإهن٤م إومئدة،

 اًمٜم٤مرَ  احلجر يم٤مؾمتخراج قمٜمٞمد، ضم٤ْمر يمل ىمٚم٥م ذم اًمدوملم اًمٙمؼِم ویّتخرضمه

 قمرٌق  ُمٜمه یٜمزع اإلٟم٤ّمن أن اًمٞم٘ملم: سمٜمور ًمٚمٜم٤مفمرین اٟمٙمِمف وىمد احلدید، ُمن

 ىمراسم٦م ومٞمه ىموی٧م وم٘مد اًمٖمْم٥م، ٟم٤مر اؾمتٗمزشمه ومٛمن اًمٚمٕملم، اًمِمٞمٓم٤من إمم

ََََّّْخيَْلَتِنَّ}ىم٤مل: طمٞم٨م اًمِمٞمٓم٤من، ََََُّّّّْوََخيَْلتَََّّارٍَُّ ٌََِّّ  (19){ِطيٌٍََِّّ
 ؿم٠من وم٢من

 واحلريم٦مُ  وآؾمتٕم٤مر، اًمتٚمٔمي اًمٜم٤مر: وؿم٠من واًموىم٤مُر، اًمّٙمونُ  اًمٓملم:

 َُمن هٚمك وهبام واحلّد، احل٘مدُ  اًمٖمْم٥م: ٟمت٤مئ٩م وُمن وآَٓمراب،

 ومّد. َُمن وومّد هٚمك،

، واًمتٗمریُق سملم اعمحْ لم،  ٍَ وإن ُمن ُمٗم٤مؾمد اًمٖمْم٥م: وم٤ّمُد إ

وشمِمت٧ُم إوٓد، وهدُر اعم٤مل، وأشمذيمر ىمّم٦م طمّمٚم٧م ُمٕمي ؿمخّمٞم٤ًّم، وذًمك 

                                                           

 87: إقمراف (89)
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أن ؿمخّم٤م دقَّ قمكّم اًم٤ْمب ُمت٠مظمًرا ذم اًمٚمٞمل، ومٗمتح٧م اًم٤ْمب، وم٢مذا هو یٚمتٛمس 

ُمٜمي قمذرا، وم٠ّمًمته قمن طم٤مًمته، وم٘م٤مل: ـمٚم٘م٧م زوضمتي صمالصًم٤م، ويمٜم٧م ذم ؿمدة 

ًمٖمْم٥م، ومٚمام ؾمٙمن وم١مادي، ٟمدُم٧م قمغم ومٕمٚمتي، و٤َمىم٧م يب إرض سمام ا

رطُم٧ْم، وإذا ٟمٔمرت إمم أوٓدي اًمّمٖم٤مر، وطمداصم٦م ؾمٜمٝمم، ؿمق قمكم، 

 وشمذيمرت ُم٤م يم٤من سمٞمٜمي وسملم زوضمتي ُمن اعمودة واًمِمٗم٘م٦م، ومامذا أومٕمل؟

ا قمغم اًمٓمالق،  وم٘مٚم٧م ًمه: ىمد ظمرج اًمّٝمم ُمن اًمرُمٞم٦م، ًمو يمٜم٧م ُمٍمًّ

٘متلم، ًمٞمتّٜمى ًمك طمق اًمرضموع، وم٘م٤مل زم: ست جمٜموٟم٤ًم ًمٓمٚم٘متٝم٤م شمٓمٚمٞم٘م٦م أو شمٓمٚمٞم

ل قم٤مىم٦ْم ضمٜموٟمك، وىمد ىم٤مل اًمٜمْي ^:  قمٜمد اًمٖمْم٥م، وم٘مٚم٧م ًمه: وم٤مٔن حتٛمَّ

ُهنَّ  ))صَماَلٌث  ، ضِمدُّ ضْمَٕم٦ُم(( َواًمٓمَّاَلُق، اًمٜم َٙم٤مُح،: ضِمد   َوَهْزهُلُنَّ  ضِمد  َواًمرَّ
(20)

 ،

ا يم٤من أو هزٓ، أو  همْم٤ًْم. وم٤مًمٓمالق واىمٌع ذم يمل إطموال، ضمدًّ

وشمذيمرت ىمول صدی٘مٜم٤م اًمديمتور أطمّن اسمن اًمديمتور قمْد احلي 

اًمٖمْم٥م ًمٞمس جمٜموًٟم٤م »اًمٕم٤مرذم رمحه اهلل، ويمٜم٧م ُمٕمه ذات ُمرة، وم٘م٤مل زم: 

أٓ شمرى »، وم٠ّمًمته يمٞمف ذًمك؟ وم٘م٤مل زم: شأسمًدا، سمل إٟمه ُمن أقم٘مل اًمٕم٤مىمٚملم

٤مر اًمٖم٤م٥َم إذا وضمد َٕمٞمًٗم٤م أُم٤مُمه، هيدده، أُم٤م إذا رأى ظمّمٛمه أىموى ُمٜمه، ص

ل إًمٞمه، ویٕمده سم٠من ٓ یٕمود إمم اخلٓم٠م ُمرة أظمرى ع ًمه، ویتوؾمَّ َِّ  .شیت

حمٛمد قمكم  :وىمْل أی٤مم طمّمٚم٧م ذات ىمّم٦م ُمع اعماليمم اًمِمٝمػم

يمالي رمحه اهلل، وم٢من زوج أظمته يم٤من یِب زوضمته، وم٢مذا هبذا اعماليمم 

دظمل قمٚمٞمٝمام، وأؿمٝمر ًمٙمٛمتَه ذم وضمٝمه، ومّم٤مر یرشمٕمد ظمووًم٤م ُمٜمه، وص٤مر 

ل إًمٞمه  ُمرة أظمرى. هذه سم٠مٟمه ٓ یٕمود إمم ومٕمٚمته یتوؾمَّ

                                                           

(، يمت٤مب اًمٓمالق، سم٤مب ذم اًمٓمالق قمغم اهلزل، وؾمٜمن 7893ؾمٜمن أيب داود ) (71)

(، أسمواب اًمٓمالق، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اجلد واهلزل ذم اًمٓمالق، 8813اًمؽمُمذي )

 ش.طمدی٨م طمّن»وىم٤مل: 
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ومٚمامذا مل یّمل إمم اجلٜمون ذم هذه احل٤مًم٦م!! وهذه دًٓم٦م واَح٦م 

قمغم  ءوىموی٦م قمغم أن اًمٖمْم٥م ًمٞمس جمٜموًٟم٤م أسمًدا، وإٟمام اًمٜمٗمس دمر

 اًمْمٕمٗم٤مء، ٓ قمغم إىموی٤مء، ومٚمٞمس هٜم٤مك رء أقم٘مل ُمن اًمٖمْم٥م.

 اهلل عزوجل مراقبةعالج الغضب: 

اعمرء ُمن وم٘مدان اًمّٞمٓمرة  ّمن، حيوضمّل  اهلل قمزَّ  ُمراىم٦ْمإن دوام 

: ىم٤مل إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمه، ُمّٕمود أيب قمغم ٟمٗمّه قمٜمد اًمٖمْم٥م، ومٕمن

 ُمّٕمود، أسم٤م ))اقمٚمم،: صوشًم٤م ظمٚمٗمي ُمن ومّٛمٕم٧م زم، ٤مهمالُمً  أرضب يمٜم٧م»

، قمٚمٞمه((، ُمٜمك قمٚمٞمك، أىمدر هُ ٚمَّ ـًما : وم٘مٚم٧م ^، اهلل رؾمول هو وم٢مذا وم٤مًمتٗم٧مُّ

 ًَمَٚمَٗمَحْتك شمٗمٕمل، مل ًمو ))أُم٤م: وم٘م٤مل ،شاهلل ًموضمه طمر   هو اهلل، رؾمول ی٤م»

اًمٜم٤مر ـ((، رواه ُمّٚمم عمّتك أو ـاًمٜم٤مر
(21)

 

 اهلل قمزوضمل ُمن أقمٔمم أؾم٤ْمب اًمّٞمٓمرة قمغم اًمٖمْم٥م. ُمراىم٦ْمومث٧ْم هبذا: أن 

 أسباب الوقاية من غضب اهلل

 ورد ذم احلدی٨م قمن أٟمس ريض اهلل قمٜمه ىم٤مل: ىم٤مل رؾمول اهلل ^: 

َُْه، يَمفَّ  ))َُمنْ  ((َذاسَمهقمَ  قَمٜمْهُ  َوضَملَّ  قَمزَّ  اهلل يَمفَّ  هَمَْم
(22)

. 

َٓمٍح  قَمغَم  ُأْٟمِٗمُق  َٓ  َواهللِ»وعم٤م ىم٤مل أسمو سمٙمر ريض اهلل قمٜمه ذم همْمْه:  ّْ  ُِم

 : اهلل وَم٠َمْٟمَزَل  ىَم٤مَل، َُم٤م ًمَِٕم٤مِئَِم٦مَ  ىَم٤مَل  اًمَِّذي سَمْٕمدَ  َأسَمًدا، ؿَمْٞمًئ٤م

َلَّ}
َ
نََّّْبُّٔنََُّتََِّّأ

َ
ًََّّّْلٰلَُّاَّْغفِرََّح ََّّأ (23) {ىَُل

 

                                                           

ٕیامن، سم٤مب صح٦ْم اعمامًمٞمك، ويمٗم٤مرة ُمن ًمٓمم قمْده8309صحٞمح ُمّٚمم ) (78)  .(، يمت٤مب ا

 ش.إؾمٜم٤مده طمّن»(، وىم٤مل: 7133إطم٤مدی٨م اعمخت٤مرة ) (77)

 77: اًمٜمور  (74)
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َٓمٍح  إمَِم  وَمَرضَمعَ  زِم، اّلٰلَُّ َیْٖمِٗمرَ  َأنْ  ُأطِم٥مُّ  إيِن   َواهلل سَمغَم : سَمْٙمرٍ  َأسُمو ومَ٘م٤مَل   ّْ  ُِم

تِي اًمٜمََّٗمَ٘م٦مَ  شَأسَمًدا ُِمٜمْهُ  َأْٟمِزقُمَٝم٤م ٓ َواهلل: َوىَم٤مَل  ،قَمَٚمْٞمهِ  ُیٜمِْٗمُق  يَم٤منَ  اًمَّ
(24)

. 

 رة اهلل عزوجل لعبد عفا عن زوجتهمغف

ُیذيَمر أن اُمرأة أظمٓم٠مت، وموَٕم٧م ىَمدًرا زائًدا ُمن اعمٚمح ذم اًمٓمٕم٤مم، 

ر ىمدرة اهلل قمزوضمل، ومّمٛمم قمغم أن  ومٚمام أيمٚمه اًمزوج، صم٤مر همْمْه، ًمٙمٜمه شمذيمَّ

َْٝم٤م، وىم٤مل ذم ٟمٗمّه:  ، اٟمٔمروا إمم هذا اًمِمخص يمٞمف شإهن٤م أُم٦م اهلل»ٓ یٕم٤مشم

ر ذم طم٤مل صموران همْمْه: أهن٤م أُم٦م اهلل قمزوضمل، ويم٤مٟم٧م زوضم ته، ًمٙمٜمٝم٤م شمذيمَّ

ون هذا إُمر  ىمْل َّ ذًمك يمٚمه: أُم٦م اهلل، وًمألؾمف وم٢من يمثػًما ُمن اًمٜم٤مس یٜم

ذم طم٤مل همْمْٝمم، ویٔمٜمون أهن٤م جمرد إٟم٤ّمٟم٦م، قم٘مد قمٚمٞمٝم٤م قم٘مد اًمٜمٙم٤مح، سمل 

یٜمْٖمي أن یّتحِ ذم ٟمٗمّه دائاًم: أهن٤م أُم٦م اهلل، وأن اهلل یراه ُمن وموق 

، وم٘مد رأی٧م أٟم٤مؾًم٤م ؾمْع ؾمامواشمه، ومال یّمدر ُمٜمه رء ُیٖمِْم٥م اهلل قمزوضمل

يمثػمین مل یٙموٟموا ی٤ْمًمون هبذا، ومٕموىمْوا ذم اًمدٟمٞم٤م قم٘م٤مسًم٤م ؿمدیًدا، ُمٜمٝمم ُمن 

ط ذم ومراؿمه، أو أصٞم٥م سمْالی٤م ل ویتٖموَّ ًم٩م ذم آظمر طمٞم٤مشمه، یْوْ ٤مأصٞم٥م سم٤مًمٗم

 أظمرى، وم٢من قم٘م٤مب اًمٔمٚمم ؿمدید.

وًمٜمرضمع إمم يمالُمٜم٤م: أن ذًمك اًمِمخص قمٗم٤م قمن زوضمته، ومل 

إمم رمح٦م اهلل قمزوضمل، رآه ؿمخص ذم  ٘ملواٟمت یٕم٤مشمْٝم٤م، ومٚمام شموذم

؟ وم٘م٤مل: ىم٤مل زم ريب: إٟمك همْم٧ْم یوًُم٤م قمغم ُم٤م وُمِٕمل سمكاعمٜم٤مم، وم٠ّمًمه: 

زوضمتك ٕضمل اعمٚمح ذم اًمٓمٕم٤مم، ًمٙمٜمك شمذيمرت ذم صموران همْمْك أهن٤م 

 أَُمتِي، ومٕمٗموَت قمٜمٝم٤م ًمٓمٚم٥م ُمر٤َميت، وأٟم٤م اًمٞموم أقمٗمو قمٜمك.

كم اًمتٝم٤مٟموي رمحه اهلل ذم هذه اًم٘مّم٦م ذيمره٤م ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ أذف قم

                                                           

 .(، يمت٤مب اًمتٗمّػم3201صحٞمح اًمْخ٤مري ) (73)
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ومٞمج٥م قمغم اعمرء أن یٕمزم أُمره  وهو قم٤مملٌ ضمٚمٞمٌل، وحم٘مٌق ٟمْٞمل ـ ـ ُمواقمٔمه

ن وأَ  ذم طمق أسمویه قمغم وضمه اخلّموص،ذم طمق أهٚمه وأوٓده، وأىم٤مرسمه، و

، اعمٜم٤مزقم٦م أسمًدا، ٕن دقموة اًمواًمدین ُمّتج٤مسم٦می٘مع ُمٕمٝمم ذم اعمخ٤مصٛم٦م و َّٓ 

 ه٤م، وذم احلدی٨م: وٓ یٛموت اعمرء دون أن یرى آصم٤مر

ر اًمذٟموب ))يمل  اًمواًمدین، قم٘موَق  إٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م، یوم إمم ُمٜمٝم٤م ؿم٤مء ُم٤م اهلل ی١مظم 

ٚمه شمٕم٤ممم اهلل وم٢من اعمامت(( ىمْل احلٞم٤مة ذم ًمّم٤مطمْه یٕمج 
(25)

 

 قصة عجيبة لعقوق الوالدين

ُمن إوًمٞم٤مء،  رمحه اهلل ًم٘مٞم٧م أطمد إوًمٞم٤مء ذم ُمدیٜم٦م ُموُم٤ْمي، يم٤من

ه وزوضمته يم٤مٟمت٤م شمتِم٤مضمران ذم أُمرٍ  ٤م، ُمَّ  ًمٙمٜمه أظمٓم٠م ذات یوم، وذًمك أن أُمَّ

ه، ومدقم٧م قمٚمٞمه سم٠من اهلل حيرِ  ُمه ُمن اعمِم٤مريم٦م ومجٜمح إمم زوضمته، وزضمر أُمَّ

یٛموت إٓ سم٤مجلذام، ومرأیته ىمد أصٞم٥م سم٤مجلذام ذم  َّٓ ن وأَ ٤م، ذم ضمٜم٤مزَت

مل أؾمتٓمع ، وواًمديت قمكمّ آظمر طمٞم٤مشمه، وم٠ّمًمته قمن ذًمك، وم٘م٤مل: هذه دقم٤مء 

ٕم٘موق، ومٚمذا جي٥م اًماعمِم٤مريم٦م ذم ضمٜم٤مزَت٤م، ومٝمذا قملم ُم٤م رأیته ُمن قم٘موسم٦م 

 .ُمن قم٘موىمٝمامر احلذَ 

 حق المعلم والمربي

ویٜمْٖمي ًمٚمٛمتٕمٚمم: أن ٓ یْمٞم ع طم٘موق اعمٕمٚمٛملم، اًمذین شمٕمٚمَّم ُمٜمٝمم 

ین، وم٘مد رأی٧م سمٕمَْمٝمم ُیٕمِرَون قمن ُمِم٤مخيٝمم، ومٞمٖمٞمْون قمٜمٝمم ؿمٝمًرا أو  اًمد 

داد همٞم٤مسمه ٕيمثر ًمٕمدة أؿمٝمر، وُمٜمٝمم ُمن از ٝمرین أو صمالصم٦م، وسمٕمْمٝمم یٖمٞم٥مؿم

یٜمْٖمي ًمٚمٛمّٚمم: أن حيٗمظ طمق ُمٕمٚم ٛمه إمم یوم ُمن صمالث ؾمٜموات، ًمٙمن 

ٛمٜمي ُمن قمٚمَّ »روى قمن قمكم سمن أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمه ىم٤مل: اًم٘مٞم٤مُم٦م، ویُ 
                                                           

 ش.صحٞمح اإلؾمٜم٤مد»(، وىم٤مل: 2734اعمّتدرك ًمٚمح٤ميمم ) (70)
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ين همالًُم٤م طمروًم٤م م ُمٜمه ، ومٚمذا ٓ یٜمْٖمي اإلقمراض قمن يمل ُمن شمٕمٚمّ شطمروًم٤م، صػمَّ

، أو سم٤مسًم٤م ُمن أسمواب حم٦ْم اهلل قمزوضمل، وٓ حي٘مد قمٚمٞمه إذا شمٕم٤ممم ُمن دین اهلل

 اًمدین. أُمورِ  ُمٕم٤مُمٚمته سم٤مًمِمدة ذمه ْٚمْمْه، أو همْم٥م قمٚمٞمه، وٓ یِمّق قمغم ىمأهم

سمل یٕمٚمم ی٘مٞمٜم٤ًم أن اًمّمؼم قمغم شمرسمٞمته: هو ؾمْٞمُل ُمٕمروم٦م اهلل قمزوضمل، 

ؿمّدة ُمن صؼم قمغم واًمّمؼم قمٚمٞمه ًمٞمس إٓ ٕضمل حم٦ْم اهلل قمزوضمل، ٕن 

، وم٢من اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم یٙمت٥م صؼمه هذا ذم حمْته، ٕن حم٦ْم أهِل اهلل

 أهل اهلل، هي اعمح٦ْم احل٘مٞم٘مٞم٦م.

 تقيماألمر بالتقوى، واختيار الصراط المس

 ىم٤مل اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم:

حَُّّ}
َ
ايَاأ َََََّّٓ ِي ٔاَّاَّل  ُِ ٌَ ُلٔاَّآ (26){اّلٰلَََّّات 

 

رهم اهلل ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم أن شمّمدر ُمٜمٝمم ن، ومٞمه ظمٓم٤مٌب ٕهل اإلیام حيذ 

أومٕم٤مٌل یٖمِْم٥م اهللَ قمزوضمل، وم٠مُمر سم٤مظمتٞم٤مر اًمت٘موى ذم يمل إُمور، وهو 

 ـمریق اًمٓم٤مقم٦م.

ٔا} صمم ىم٤مل: ُ ًْٔلَََّّوكُٔل  وهو اًمّدید، ًمٚم٘مول ، یٜمدب ومٞمه{َسِديًداَّكَ

 ىمراءٍة، ُمن اًمٞم٘ملم، شمٕمذر قمٜمد ًمه اعم٘م٤مرُب  أو ًمٚمّمواب، اعمواومق اًم٘مول

 واحلرصِ  وشمٕمٚمٞمِٛمه، قمٚممٍ  وشمٕمٚمُّم ُمٜمٙمر، قمن وهنٍي  سمٛمٕمروف، وأُمرٍ  وذيمٍر،

 یوِصل ـمریق يمل وؾمٚموك اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اعم٤ّمئل ذم اًمّمواب إص٤مسم٦م قمغم

 .قمٚمٞمه شُمِٕملْم  وؾمٞمٚم٦م ويمل   ًمذًمك،

 واًم٘مول إٟم٤مم، خم٤مـم٦ْم ذم وًمٓمُٗمه اًمٙمالم ًملِمُ  اًمّدید: اًم٘مول وُمن

، واإلقمراُض قمن اًمتٖمٚمٞمظ إصٚمح هو سمام واإلؿم٤مرةُ  ًمٚمٜمّمح، اعمتْمٛمن
                                                           

 21: إطمزاب (73)
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ّن اًمتذيمػم سم٘مراءة هذه  ذم اًم٘مول؛ َّ اعم١مدي إمم اخلّم٤مم، وٕضمل هذا ُی

أی٦م ذم ظمٓم٦ْم اًمٜمٙم٤مح، يمام روي قمن اسمن ُمّٕمود ريض اهلل قمٜمه
(27)

 ،

ه سمٚم٤ّمٟمه ُم٤م یوصٚمه إمم اخلّموٕضمل أن یتذيمر اًمٕمریس أن ٓ ی ، ٦مُمتٗموَّ

 ن صَممَّ ی١مدي إمم اًمٓمالق.وُمِ 

ًََّّْيُْصيِحَّْ} صمم ىم٤مل شمٕم٤ممم: ًََّّْىَُل اىَُل ٍَ ْخ
َ
 (28) {أ

ىم٤مل اعمٗمٌون ذم شمٗمّػم 

َّْل»هذه أی٦م:  شطمّٜم٤مشمٙمم ُیت٘م
(29)

 ، وهو ُمروي قمن اسمن قم٤ْمس ريض اهلل قمٜمه.

 سيريةفائدة تف

اشمٗمق مجٞمع اعمٗمٌین قمغم شمٗمّػم اًمّمالح هٜم٤م سم٤مًم٘مْول واإلصم٤مسم٦م 

قمغم اًمٚمٖم٦م ذم قمٚمٞمه، وهذا ٓ یتواومق ُمع ُمٕمٜم٤مه ذم اًمٚمٖم٦م، ٕٟمٜم٤م ًمو اقمتٛمدٟم٤م 

وجيٕمٚمٝم٤م  شمٗمّػمه٤م، ًمٙم٤من اعمٕمٜمى: أن اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم ی٘مٞم م أقمامًَمٙمم،

ُمع ُمواوم٘مته ًمٚمَّٖم٦م، وهذا ومٞمه دًٓم٦م قمغم أٟمه ٓ  ص٤محل٦م، ًمٙمٜمه شمٗمّػم ظم٤مـمٌئ 

د، ومٛمن یٔمن أن يمل ُمن اؾمتوقم٥م  جيوز شمٗمّػم اًم٘مرآن سم٤مًمرأي اعمجرَّ

  ٌ اًم٘مرآن، ومٝمو ومٝمٌم  اعمٕم٤مضمم اًمٕمرسمٞم٦م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وم٢مٟمه یّتٓمٞمع أن یٗم

ظم٤مـمٌئ، سمل إن ُمن یٕمت٘مد ذًمك: ومال أقمت٘مده إٓ ضم٤مهال، وذًمك ٕن شمٗمّػم 

اًمٜمْي ^ ًمٚم٘مرآن: هو أقمغم ُمراشم٥م اًمتٗمّػم، صمم شمٕمٚمَّم اًمّمح٤مسم٦م شمٗمّػم 

ي اًمٜمْي ^، ومٛمن أراد أن یٗمَٝمم اًم٘مرآن، وم٢مٟمه جي٥م قمٚمٞمه اًم٘مرآن قمغم یدَ 

قمغم شمٗم٤مؾمػمهم، وٓ ُمٗمرَّ  اًمرضموُع إمم أىموال اًمّمح٤مسم٦م، وُِمن صَممَّ آقمتامد
                                                           

(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ظمٓم٦ْم اًمٜمٙم٤مح، ؾمٜمن 8810ؾمٜمن اًمؽمُمذي ) (72)

(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ذم ظمٓم٦ْم اًمٜمٙم٤مح، ؾمٜمن اسمن ُم٤مضمه 7881أيب داود )

 .(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ظمٓم٦ْم اًمٜمٙم٤مح8197)

 28: إطمزاب(71)

 .(341/4شمٗمّػم اخل٤مزن ) (79)
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دة، وم٢مٟمه ُمٜمٝم٩ٌم  ُمٜمٝم٤م، ومٚمذا ُمن یٕمتٛمد ذم شمٗمّػم اًم٘مرآن قمغم اًمٚمٖم٦م اعمجرَّ

ظم٤مـمٌئ ذم ومٝمم اًم٘مرآن، وجي٥م قمغم ُمثل ه١مٓء: أن یرضمٕموا إمم اعمٜمٝم٩م 

 اًمّمواب.

وٕضمل هذا مل یٕمتٛمد ؾمٞمدٟم٤م قمْد اهلل سمن قم٤ْمس ريض اهلل قمٜمه ـ وهو 

ه٤م رئٞمس اعمٗمٌین ـ قمغم اًمٚمٖم٦م  ٌَّ اعمجردة ذم شمٗمّػم هذه أی٦م، وإٟمام وم

 سمام ؾمٛمٕمه ُمن اًمٜمْي ^، واقمتٛمده، واهلل أقمٚمم.

اًمِمٞمخ أذف قمكم اًمتٝم٤مٟموي رمحه اهلل ُمْٞمٜم٤ًم احلٙمٛم٦م  ُمٕم٤مزمی٘مول 

ًٓ »ُمن هذا اًمتٗمّػم:  شٕن اًمٕمٛمل إذا يم٤من ص٤محل٤ًم، یٙمون ُم٘مْو
(30)

 ،

إٓ  وم٤مًم٘مْول ُمن ًموازم اًمٕمٛمل اًمّم٤مًمح، واًمٕمٛمل ٓ یٙمون ص٤محل٤ًم

 سم٤مإلظمالِص، وـمٚم٥ِم ُمر٤َمة اهلل قمزوضمل.

اًمٜمزاع  ن قم٤مدشمه:يم٤من ُمِ  َُمن ویٗمٝمم ُمن شمٗمّػم هذه أی٦م أیًْم٤م: أن يملَّ 

، وم٢مٟمه قمغم ظمَٓمٍر ُمن أُمر دیٜمه 
ٍ
واخلّم٤مم ذم داظمل اًمْٞموت ُمن رضم٤مٍل وٟم٤ّمء

 وأقمامًمِه اًمّم٤محل٦م، ومٚمٞمزم اًمّداَد ذم اًم٘مول واًمٕمٛمل، ًمٞمتدارك سمه أقمامًَمه.

ًَََّّْوَيْغفِرَّْ} وشمٕم٤ممم: ٤مركصمم ىم٤مل اهلل شمْ ًََّّْىَُل (31){ُذَُُٔبُل
هذه  

ضم٤مئزة أظمرى ٓظمتٞم٤مر اًمت٘موى، واًمتزاِم اًمّداد ذم اًم٘مول واًمٕمٛمل، وهو 

 إُمور، شمّت٘مٞمم وم٤ْمًمت٘موى هاليمٝمم، ذم اًم٥ّْم هي ُمٖمٗمرة اًمذٟموب اًمتي

ََّْ} :ىم٤مل وهلذا حمذور، يمل وسمه یٜمدومع ٌَ َّفَازََََّّفَلدَََّّْورَُسَٔلََُّّاّلٰلَََِّّطعَِّيَََُّّّو
ًزا ْٔ اَّفَ ًٍ (32){َغِظي

  

                                                           

 .[، اشمش، ایم، ؾمٕمٞمد28(، ؾمورة إطمزاب ]7/31سمٞم٤من اًم٘مرآن ) (41)

 28: إطمزاب (48)

 28: إطمزاب (47)
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 اإلرشاد الرباني في حق الزوجات

َ َّ}  شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمه اًمٕمزیز:ی٘مول اهلل ُْ و ْػُروِفََّّوَََعِِشُ ٍَ ْ (33){بِال
 

ٜموا أن اعم١مُمٜمون أهي٤م قمٚمٞمٙمم جي٥م أي: ِّ شمٙمون  سم٠من ٟم٤ّمئٙمم، قِمنمةَ  حت

 ـم٤ِْمقمٝمّن، وشم٠مًمٗمه شمٕمرومه اًمذي سم٤معمٕمروف هلن: وخم٤مًمٓمتٙمم ُمّم٤مطمْتٙمم

 ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخُمروءًة، ی٘مول  وٓ قمروًم٤م، وٓ ذقًم٤م، یّتٜمَٙمر ذًمك وٓ

ُمن اهلل ًمٕم٤ْمده، وإرؿم٤مٌد هلم قمغم أن  هذا اًمتامٌس »اًمتٝم٤مٟموي رمحه اهلل: 

، شیٕم٤مذوا ٟم٤ّمءهم سم٤معمٕمروف، وًمٞمس هٜم٤مك أرذل ممن َیُرّد اًمتامَس رسمه

ش اًمٕم٤مم، أو رئٞمس اًمنمـم٦م: توذًمك ٕٟمه ًمو اًمتٛمس ُمٜمه ذـمي، أو اعمٗم

ٓ و ـ ُمثال أو ىمریْته اسمٜمته ن یٕمتٜمي سمزوضمته وٓ یْمٞم ق قمٚمٞمٝم٤م، ٕهن٤م زُمٞمٚم٦مأ

ع هل٤م، وی٠ّمل قمن طم٤مهل٤م،  خيٗمى قمٚمٞمه طم٤مل اعمٚمتٛمس ـ َِّ ًموضمدشَمه یت

ومتٜمَّى أن مل ی١مذه٤م أسمًدا، واًمتَٛمَس ُمٜمٝم٤م أن ٓ شمت٘مدم سم٤مًمِمٙموى إمم 

 اعمٗمت ش اًمٕم٤مم ُمرة أظمرى.

ن ذم هذه أی٦م ُمن قم٤ْمده: أ وهٙمذا وم٢من اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم یٚمتٛمس

 یٕم٤مذوهن سم٤معمٕمروف، وذًمك ٕهن٤م أُم٦م اهلل، ىمْل أن شمٙمون زوضم٦ًم ًمك،

أرذل ُمن ؿمخص یردُّ  مل أضمد»اًمتٝم٤مٟموي رمحه اهلل:  ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخی٘مول 

جُيؼمهنَّ وومٞمْمٞم ق قمٚمٞمٝمن شمْمٞمٞمً٘م٤م،  ـ یردُّ اًمتامَس َُمن ظمَٚمَ٘مه اًمتامَس اهلل ـ

ُمن  ذًمك ىمًْح٤م: إذا صدرو إُمر ؾموءً ، ویزداد شقمغم متٜمي اعموت

ؿمخٍص ُمتدّین، ُمٚمتٍح، ٓ شمٗموشمه صالة اًمْمحى واًمتٝمجد، یِب اُمرأشمه 

أو یٕمٜمّف قمٚمٞمٝم٤م، شمتٛمٜمى أن ًمو شمزوضم٧م ُمن قِمٚمامين ٓ یّمكم ـ ُمٕم٤مذا سم٤مهلل ـ، 

ه قمغم ذًمك حيٗمظ طم٘موق إهل، ویرقم٤مهّن  وًمٙمن سم٤معمٕمروف، وشمت٠موَّ

                                                           

 89: اًمٜم٤ّمء (44)
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اظمتٞم٤مرٟم٤م ًمزي  اًمّم٤محللم، وسمٕمد  ٜمون سمٕمدأعم٤ًم، وواضمْٜم٤م ٟمحن اعمتدیّ 

اعموافم٦ْم قمغم اًمّمٚموات سم٤مجلامقم٦م، وآًمتزام سمّمٞم٤مم رُمْم٤من، 

: أن ٟم١مدَي ُم١ّموًمٞمتٜم٤م ًمٚمحٗم٤مظ قمغم وضمّل  وآٟمت٤ّمب إمم أهل اهلل قمزّ 

ق أظمرین سم٠مقمامًمٜم٤م: إمم اًمتدین،  هٞم٦ْم ؿمٕم٤مر اًمّم٤محللم، وأن ٟمِمو 

 وصح٦ْم إسمرار اًمّم٤محللم.

م ُمٙم٤مرم إظمالقتدیٜملم: أن ٟم٘مومواضمْٜم٤م يمٛم أن ٕهٚمٜم٤م وقمٞم٤مًمٜم٤م، و د 

رین، طمتى یتٛمٜمى أهل احلّي أن ًمًظَم  ص٤محل٦م ٟمٙمون ُمثاًل أقمغم، وىمدوةً 

ضموا سمٜم٤مَتم سم٠مٟم٤مس ُمتدیٜملم، وأن شمٙمون زوضم٤مشمٜم٤م ًم٤ّمن صدق  ًمو زوَّ

ًمًظمرین، سمام حيَْملم ُمن رقم٤می٦م وقمنمٍة سم٤معمٕمروف، وىمد ؾمْق أن سمٞمٜم٧م 

سم٠مؿمد اًمٕم٘م٤مب ذم آظمر طمٞم٤مَتم ـ  أطموال سمٕمض ُمن آذوا ٟم٤ّمءهم، ومٕموىمْوا

 أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمن ذًمك ـ.

 (النكاح من سنتي)شرح حديث:

ؾُمٜمَّتِي((،  ُِمنْ  ))اًمٜم َٙم٤مُح ورد ذم احلدی٨م قمن اًمٜمْي ^ أٟمه ىم٤مل: 

 ُِمٜم ي((. وَمَٚمْٞمَس  ؾُمٜمَّتِي قَمنْ  َرهِم٥َم  وضم٤مء ذم روای٦م أظمرى: ))وَمَٛمنْ 

 من هو المعرض عن النكاح؟

ذم هذا اًموقمٞمد َُمن مل ی٘مدر قمغم أداء ىم٤مل اًمٕمٚمامء: ٓ یدظمل 

٤ْمء احل٘موق اًمزوضمٞم٦م، وذًمك ُمثل اًمٗم٘مػم اًمذي ٓ یّتٓمٞمع أن یتحٛمل أقم

همٚم٧ْم قمٚمٞمه اعمح٦ْم اإلهلٞم٦م، ومال یرهم٥م  اًمّٙمٜمى واًمٜمٗم٘م٦م ُمثاًل، ويمذا َُمن

٤م قمن ؾمٜم٦م  ًَ ذم اًمٜمٙم٤مح، وٓ یّتٓمٞمع أداء طم٘موق اًمٜم٤ّمء، وم٢مٟمه ٓ ُیٕمّد ُمٕمِر

، ًمٙمن ًمو ظمال ؿمخص قمن مجٞمع إقمذار رؾمول اهلل ^ إذا مل یتزوج

اعم٤مٟمٕم٦م قمن أداء احل٘موق اًمزوضمٞم٦م، ومٚمم یتزوج، وم٢مٟمه یّتحق هذا اًموقمٞمد، 
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ومٞمٜمْٖمي ًمٚمٛمّٚمم أن ٓ یزء فمٜمه سم٠مطمد، وىمد وضمد يمثػم ُمن إوًمٞم٤مء قمغم 

ضموا.  ُمر  اًمٕمّمور، ومل یتزوَّ

وذًمك ُمثل: سمنم احل٤مذم، واًمٕمالُم٦م حمي اًمدین أيب زيمری٤م اًمٜمووي ـ 

صحٞمح ُمّٚمم ـ، واًمتٗمت٤مزاين، واسمن شمٞمٛمٞم٦م رمحٝمم اهلل، مل یتزوج أطمد ؿم٤مرح 

 ُمن ه١مٓء، ٕؾم٤ْمب ُم٤مٟمٕم٦م قمن اًمزواج، وهلل َدّر اًم٘م٤مئل:

 أطمواًَمٜم٤م   ٟمِمتٙمي   هل ًمٖمػمك

 وذم ؾمامءك ُمردمى آُم٤مًمٜم٤م 

ْدن هذا اًمْٞم٧م أیًْم٤م، قمٜمدُم٤م یْمٞمَّق قمٚمٞمٝمن، وذم  يمام أن سمٕمض اًمزوضم٤مت یؽمدَّ

 يمٜم٧م رضمال، ويم٤من زوضمي اُمرأيت، ٕدسمته شم٠مدی٤ْم.ىمرارة أٟمٗمّٝمن: أن ًمو 

 شمٜمتِ٘مص زوضَمٝم٤م، طمتى ًمو صدر ُمٜمه شمْمٞمٞمق َّٓ ٚمٛمرأة أیْم٤م: أًم ویٜمْٖمي

َل أو إزقم٤مج، وُم ٤م إمم ذًمك، وأن شمٕمٗمو قمٜمٝمم دائاًم، حلق  اًم٘مواُم٦م اًمتي ومْمَّ

اهلل هب٤م اًمرضم٤مَل قمغم اًمٜم٤ّمء، وذًمك اسمتٖم٤مء ُمر٤َمة اهلل قمزوضمل، وأن شمّٕمد 

 ورد ذم احلدی٨م قمن اًمٜمْي ^، أٟمه ىم٤مل: سمخدُمتٝمم، وم٘مد

ضُمُل  َدقَم٤م ))إَِذا ٤َْمَت  وَم٠َمسَم٧ْم، ومَِراؿِمهِ  إمَِم  ُ شَمهاُْمَرأَ  اًمرَّ ٤َْمنَ  وَم  ًَمَٕمٜمَْتَٝم٤م قَمَٚمْٞمَٝم٤م، هَمْْم

ّْمَِْح((شمُ  ىطَمتَّ  اعمالِئَٙم٦مُ 
(34) 

َّْح٧م ـمواَل اًمٚمٞمل، وم٢من اعمالئٙم٦م شمٚمٕمٜمٝم٤م ٕضمل همْم٥م   وًمو ؾم

 زوضمٝم٤م، ومٚمذا یٜمْٖمي ًمٚمٛمرأة أن شمٕمِرف قِمَٔمم طمّق زوضمٝم٤م.

ّمالة واًمّالم: ومم٤م یدل قمغم قِمَٔمم طمق اًمزوج: ىموًمه قمٚمٞمه اًم

ُجدَ یَ  َأنْ  َأطَمًدا آُِمًرا ))ًَمْويُمٜم٧ُْم  طََمٍد، ّْ ََُمْرُت  ِٕ ٤مءَ  َٕ َّ ُجْدنَ یَ  َأنْ  اًمٜم  ّْ 

                                                           

 .(، يمت٤مب سمدء اخلٚمق، سم٤مب إذا ىم٤مل أطمديمم: آُملم4742صحٞمح اًمْخ٤مري ) (43)
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، َْزَواضِمِٝمنَّ
(( ُِمنَ  قَمَٚمْٞمِٝمنَّ  هلُمْ  اهلل ضَمَٕمَل  عم٤َِم ِٕ احلَق 

(35)
^ مل  ، ًمٙمن اًمٜمْي

 ی٠مُمر سمذًمك، حلرُم٦م اًمّجدة ًمٖمػم اهلل قمزوضمل إـمالىًم٤م.

ومٞمج٥م قمغم يمل اُمرأة، أن شمٕمٚمم ـ سمل وجي٥م ًمألُمٝم٤مت أن یرسم لم 

ا، ومٚمو صدر ُمٜمه ُم٤م ی١مذي  سمٜم٤مَتن قمغم ذًمك ـ: أن طمق اًمزوج قمٔمٞمم ضمدًّ

٤ًْم ا ًم٘مٚم٥م، ومال شمْمٞمق صدُره٤م قمن اًمّمؼم، وم٢من اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم ضمٕمٚمه ؾمْ

ًمٜمٕمم قمٔمٞمٛم٦م، شمّمل إًمٞمه ُمن ـمری٘مه، وم٢مٟمه خيرج ُمن سمٞمته ًمٞمٙم٥ّم، صمم یٜمٗم٘مه 

 قمغم أهٚمه وأوٓده.

 أعوج كون المرأة خلقت من ضلع

 ورد ذم احلدی٨م قمن اًمٜمْي ^ أٟمه ىم٤مل: 

َٚمِع، ))اعمَْرَأةُ  ََت٤َم، َأىَمْٛمَتَٝم٤م إِنْ  يَم٤مًمْم  ْ ٌَ  هِب٤َم اؾْمَتْٛمَتْٕم٧َم  هِب٤َم، اؾْمَتْٛمَتْٕم٧َم  َوإِنِ  يَم

قِمَوٌج(( رواه اًمْخ٤مري وُمّٚمم َوومِٞمَٝم٤م
(36)

. 

یِمػم اًمٜمْي ^ ذم هذا اإلرؿم٤مد اًمٜمْوي: أن اعمرأة ُمثل اًمْمٚمع، ٕهن٤م 

ظمٚم٘م٧م ُمن َٚمع أقموج، واًمْمٚمع ٓ یتم آٟمتٗم٤مع هب٤م إٓ سم٤مقموضم٤مضمٝم٤م، وىمد 

ذًمك اًمْمٚمع إقموج، ًمٙم٤مٟم٧م أظمفَّ رضسم٦م أصم٧ْم اًمٓم٥م احلدی٨م: أٟمه ًموٓ 

قمغم اًم٘مٚم٥م ؾم٧ْْم ٟمزیًٗم٤م، ومخٚمق اهلل ذًمك اًمْمٚمع، ًمٞمحٛمي اًم٘مٚم٥م، صمم ضمٕمٚمه 

 أقموج ًمٞمحٛمي اًم٘مٚم٥م ُمن اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

ىم٤مُم٦م إل ٚمٞم٦مً وٕضمل هذا: ومٚمن دمد هٜم٤مك ُمن یٓمٚم٥م ُمن إـم٤ْمء قمٛم

                                                           

(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ذم طمق اًمزوج قمغم اعمرأة، ؾمٜمن 7831ؾمٜمن أيب داود ) (40)

 .ت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًمٜمٝمي أن یّجد ٕطمد(، يم8013اًمدارُمي )

(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اعمداراة ُمع اًمٜم٤ّمء، وصحٞمح 0813صحٞمح اًمْخ٤مري ) (43)

 .(، يمت٤مب اًمر٤َمع، سم٤مب اًموصٞم٦م سم٤مًمٜم٤ّمء8331ُمّٚمم )
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ٟمٞم٦م، وإمم اًمْمٚمع إقموج، وإٟمام ظمٚمق اًمْمٚمع أقموج؛ ٕؾم٤ْمٍب وطِمَٙمم رسم٤م

طمذًرا  هذا یِمػم اعمّمٓمٗمى ^ سم٘موًمه: ))إن أىمٛمتٝم٤م يمٌَت٤م((، أي: يمنْ 

، وم٤معمرأة ظمٚم٘م٧م ُمن َٚمٕمك، ًمٞمس ُمن إضم٤ْمر اعمرأة قمغم اًمْٙم٤مءُمن 

ىمدُمك ًمتٛمٌم قمٚمٞمٝم٤م، وٓ ُمن دُم٤مهمك ومتتٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م، ظمٚم٘م٧م ُمن ضم٤مٟم٥م 

َٚمٕمك، وُمن حت٧م ذراقمك: ًمتحٛمٞمٝم٤م، وُمن ضم٤مٟم٥م ىمٚمْك ًمتحْٝم٤م، وإی٤مك 

 ، وم٢من اهلل حي٥ّم دُموقمٝم٤م.أن شمٕمذهب٤م أو شمِم٘مَٞمٝم٤م

٤ّْمب واًمِمت٤مم ُمٕمٝم٤م إمم هن٤می٦ٍم وًمو مل شمٗمٕمل ذًمك، وم٘مد ی١مدي اًم

رضموع سمٕمده٤م، أٓ وهي اًمٓمالق، ومتٜمدم قمغم ومِٕمٚمتك، ویِمتٛمك اًمٜم٤مس، ٓ

وی٤ّمء سمك اًمٔمن، وشمْٙمي قمغم اًمذيمری٤مت اعم٤مَٞم٦م اجلٛمٞمٚم٦م، وُمثل هذا 

ُمث٤مًمه، اًمِمخص: یْتٕمد قمٜمه اًمٜم٤مس، وٓ یرهمْون ذم شمزوی٩م سمٜم٤مَتم سم٠م

وٟمه سم٠مٟمه جمٜمون اًمٖمْم٥م، وأٟمه أىمدم قمغم شمٓمٚمٞمق اُمرأة ُمن ىمْل،  ویٕمػم 

اُمرأًة أظمرى ذم طم٤ْمًمه، ومٞمٗمٕمل هب٤م ُمثل ُم٤م ومٕمل  واأن شموىِمٕم مإی٤ميم موم٢می٤ميم

 هِب٤َم اؾْمَتْٛمَتْٕم٧َم  هِب٤َم؛ اؾْمَتْٛمَتْٕم٧َم  ))َوإِنِ سمٖمػمه٤م، وٕضمل هذا؛ ىم٤مل اًمٜمْي ^:

قموج شمٜمٗمع اإلٟم٤ّمن قمغم اقموضم٤مضمه، قِمَوٌج((، أي: يمام أن اًمْمٚمع إ َوومِٞمَٝم٤م

، واؾمتٛمتِع هبنَّ وومٞمٝمنَّ قموج، ومٚمو أردت أن شم٘مٞمم  وم٤مصؼم قمغم اقموضم٤مضمٝمنَّ

ََت٤م، وًمن شم٘مدر قمغم إصالطمٝم٤م. ْ ٌَ  هذا آقموضم٤مج، ًمٙم

 احلدی٨م ذم»ی٘مول اًم٘مّٓمالين رمحه اهلل ذم ذح هذا احلدی٨م: 

 قِمَوِج  قمغم واًمّمؼمِ  هبّن، واًمرومِق  اًمٜم٤ّمء، إمم اإلطم٤ّمن إمم إؿم٤مرة

شقم٘موهلن َٕمف واطمتاملِ  أظمالىمٝمن،
(37)

. 

وذًمك ٕهنن ٟم٤مىمّم٤مت قم٘مل ودین سمٜمص اًمنمیٕم٦م، ومٚمو يم٤من ٕطمد 

اسمٌن جمٜمون اًمٕم٘مل ـ ٓ ىمدر اهلل ـ وم٢مٟمه یّمؼم قمٚمٞمه ًمٜم٘مص قم٘مٚمه، سمل إٟمه ی١ميمد 
                                                           

 .(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اعمداراة ُمع اًمٜم٤ّمء1/21إرؿم٤مد اًم٤ّمري ) (42)
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،  جيدوا ذم أٟمٗمّٝممّٓ ن أأُمر ؾمٗمٞمٌه،  قمغم أظمرین أیًْم٤م، أٟمه ًمو صدر ُمٜمه

 .ُمٕمتوٌه أو جمٜمونٌ ٕٟمه 

 قَمْ٘ملٍ  َٟم٤مىِمَّم٤مِت  ُِمنْ  َرَأْی٧ُم  وإمم هذا یِمػم اًمٜمْي ^ ذم ىموًمه: ))َُم٤م

ضُملِ  ًمُِٚم٥م   َأْذَه٥َم  َوِدیٍن، (( ُِمنْ  احل٤َمِزمِ  اًمرَّ إطِْمَدايُمنَّ
(38)

، ومٞمٜمْٖمي ًمٚمرضمل أن 

یّمؼم قمغم أذاهّن ًمٜم٘مّم٤من قم٘مٚمٝمّن، ومٚمو اؿمؽمی٧م هل٤م دواء سمخٛم٦ّم 

 ًمٕمِم٥م؟ری٤مٓت، ؾمٛمٕمتٝم٤م شم٘مول ًمك: ُمن أین أشمٞم٧م هبذا ا

وحيٙمى: أن اُمرأة ؾم٠مًم٧م ضم٤مرَت٤م، هل یِمؽمي ًمِك زوضمِك أطمذی٦م؟ 

ٜمي ظِمْرىَم٦م اجلٚمد أطمٞم٤مًٟم٤م، صمم ؾم٠مًمتٝم٤م: وهل یِمؽمي ًمِك ًم٤ْمؾم٤م؟  ُّ وم٘م٤مًم٧م: ُیٚمِْ

وم٘م٤مًم٧م: یٚمّْٜمي سمٕمَض اخِلَرق، وم٠ّمًمتْٝم٤م: وهل یِمؽمي ًمِك إواين اعمٜمزًمٞم٦م؟ 

  ـمٞمٜمٞم٦م وظمَِمْٞم٦م.وم٘م٤مًم٧م: ٓ شم٠ّمزم قمن هذه إؿمٞم٤مء، وم٢مٟمه ىمد وومَّر زم أواينَ 

ومٝمذا طم٤مل اعمرأة، ومٝمي ٟم٤مىمّم٦م قم٘مل ودین، ی٘مول اًمٜمْي ^ ُمِمػًما 

ٜم٧َْم  إمم هذا اعمٕمٜمى: ))ًَموْ  َّ ْهَر، إطِْمَداُهنَّ  إمَِم  َأطْم  ؿَمٞمًْئ٤م، ُِمٜمَْك  َرَأْت  صُممَّ  اًمدَّ

ا ُِمٜمَْك  َرَأْی٧ُم  َُم٤م: ىَم٤مًَم٧ْم  (( ظَمػْمً ىَمطُّ
(39)

 

 تنبيه هام

ضُملِ  ًمُِٚم٥م   َأْذَه٥َم  َوِدیٍن، قَمْ٘ملٍ  َٟم٤مىمَِّم٤مِت  ُِمنْ  َرَأْی٧ُم  ىموًمه ^: ))َُم٤م  اًمرَّ

((، ومٞمه طم٨م  قمغم همض اًمٍْم قمن إضمٜمْٞم٤مت اًمتي  ُِمنْ  احل٤َمِزمِ  إطِْمَدايُمنَّ

 ، ٓحيل ًمألضمٜمْي اًمٜمٔمُر إًمٞمٝمّن ُمن ـم٤مًم٤ْمٍت، وزُمٞمالت اًمدراؾم٦م وهمػمهن 

وىمد هٚمك ذم هذا اًم٤ْمب يمثػم ُمن اًمديم٤مشمرة اجل٤مُمٕمٞملم، وهمػُمهم ُمن 

                                                           

 .(، يمت٤مب احلٞمض، سم٤مب شمرك احل٤مئض اًمّموم413صحٞمح اًمْخ٤مري ) (41)

(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب همػمة اًمٜم٤ّمء ووضمدهّن، صحٞمح 0892صحٞمح اًمْخ٤مري ) (49)

 (، يمت٤مب ومْم٤مئل اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب ذم ومْمل قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.7349ُمّٚمم )



  

 

30 

ین ذم هذا اًم٤ْمب، ومٛمن مل یٖمْمض سمٍَمه قمن ه١مٓء، اًمٕمٚمام ء اعم٘مٍم 

 .، وم٤مومٝمم وم٢مٟمه أُمٌر دىمٞمٌق وم٢مٟمه ٓ یِ إٓ ٟمٗمّه، وٓ یِ اهلل ؿمٞمًئ٤م

 حق المرأة في التدلل

هذا احلدی٨م ومٞمه طم٨م  قمغم اًمِمٗم٘م٦م قمغم اًمٜم٤ّمء، واًمرومِق هبن، 

٤م ذم واًمّمؼِم قمغم اقموضم٤مضمٝمّن، وذًمك ٕن اعمرأة هل٤م طمق اًمتدًمُّل، وًمٜم

هدي اًمٜمْي ^ ظمػم ُمث٤مل قمغم ذًمك، وم٘مد روى اًمْخ٤مري ذم صحٞمحه، 

قَْمَٚممُ  ))إيِن  : ^ اهلل َرؾُموُل  زِم  ىَم٤مَل : ىَم٤مًَم٧ْم  قَمٜمَْٝم٤م، اهلل َريِضَ  قَم٤مِئَِم٦مَ  قَمنْ  َٕ 

َٞم٦ًم، قَمٜم ي يُمٜم٧ِْم  إَِذا َِ َْى قَمكَمَّ  ٜم٧ِْم يمُ  َوإَِذا َرا  َأْینَ  ُِمنْ : »وَمُ٘مْٚم٧ُم : ىَم٤مًَم٧ْم  ((،هَمْْم

٤م: وَمَ٘م٤مَل  ،شَذًمَِك؟ شَمْٕمِرُف  َٞم٦ًم، قَمٜم ي يُمٜم٧ِْم  إَِذا ))َأُمَّ َِ  َوَرب   َٓ : شَمُ٘موًملِمَ  وَم٢مِٟمَِّك  َرا

ٍد،حمَ  : ىُمْٚم٧ُم : ىَم٤مًَم٧ْم  إسِْمَراِهٞمَم((، َوَرب   َٓ : ىُمْٚم٧ِم  ،ىهَمْْمَْ  قَمكَمَّ  يُمٜم٧ِْم  َوإَِذا ٛمَّ

َّٓ  ُجرُ َأهْ  َُم٤م اهلل، َرؾُموَل  َی٤م َواهلل َأضَمْل » شاؾْمَٛمَك  إِ
(40)

. 

وم٤مٟمٔمروا إمم ظم٤مشمم اًمٜمْٞملم حمٛمد ^، يمٞمف يم٤من یّمؼم قمغم أزواضمه، ومل 

یْمٞم ق سمذًمك صدَره، ٕن اًمزوضم٦م هل٤م سمٕمض احلق ذم اًمتدًمل قمغم زوضمٝم٤م، 

 ًمٙمن یٔمن اًمْٕمض أن ىمواُم٦م اًمرضمل اعمذيمورة ذم ىموًمه شمٕم٤ممم: 

اُمٔنَََّّالرَِّجاُلَّ}  ٔ ََّّكَ (41){اىنَِّساءََََِّّعَ
 

 احلٙم٤مم سمٕمض یٕمٜمي يموٟمه طم٤ميماًم قمٚمٞمٝم٤م، ومٞمتّٚمط قمغم اعمرأة يمام یتّٚمط 

                                                           

(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب همػمة اًمٜم٤ّمء ووضمدهن، صحٞمح 0771صحٞمح اًمْخ٤مري ) (31)

 (، يمت٤مب ومْم٤مئل اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب ذم ومْمل قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.8191ُمّٚمم )

 43: اًمٜم٤ّمء(38)
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اًمِمٞمخ أسمرار احلق رمحه اهلل:  ٕم٤مزمقمغم ؿمٕموهبم، ی٘مول ُم اجل٤ْمسمرة

جيوز ًمٚمرضمل أن حيٙمم قمغم اعمرأة ذم شمٓمْٞمق إطمٙم٤مم اًمنمقمّٞم٦م، وم٢مذا »

أرادت أن شمٗمٕمل ؿمٞمًئ٤م خم٤مًمًٗم٤م ًمٚمنمیٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، يم٠من شمٓمٚم٥م اًمتٚمٗم٤مز ذم 

سمٞمته، أو ُمِمّٖمل اًمٗمٞمدیو، أو ـمٚم٧ْم ُمٜمه أن یٕمٚم ق اًمّمور ذم اًمْٞموت، أو 

ـمٚم٧ْم ُمن اًمزوج أن یذه٥م هب٤م إمم ُمٕم٤مرض اًمّٞمٜمام، ومال َػم أن حيٙمم 

قمٚمٞمٝم٤م سم٤معمٜمع ُمن ذًمك، أُم٤م إذا ـمٚم٧ْم ُمٜمه أُمورا قم٤مدی٦م، يم٠من خيرج هب٤م 

 ًمٚمٜمزه٦م، ومال یٜمْٖمي طمٞمٜمئذ أن یتٕمٚمل سمّوء ُمزاضمه، أو أٟمه ظم٤مصم ُمدیره ذم

 .شُمٙمتْه، سمل جي٥م قمٚمٞمه أن ی٘ميض طم٘موىمٝم٤م، ُمن اعمح٦ْم واًمووم٤مء

 َْ صدىم٦م،  اًمٚم٘مٛم٦م ذم ومم اًمزوضم٦م عُ وٓ یتٖم٤مومل قمن ذًمك، ومو

وًمٚمرضمل ُمع زوضمته قمالىمت٤من، قمالىم٦م احلٙمم، وقمالىم٦م اعمح٦ْم، وهل٤م أیْم٤م 

قمالىمت٤من ُمع زوضمه: قمالىم٦م اعمحٙموُمٞم٦م، وقمالىم٦م اعمحْوسمٞم٦م، ومٞمج٥م قمغم 

اًمرضمل أن ی١مدي طم٘موق اعمح٦ْم قمغم وضمه اًمٙمامل، ًمٞمٙمون داُره سمذًمك داَر 

 اًمٜمٕمٞمم ذم اًمدٟمٞم٤م، ویٙمون ؾم٤ًْْم عمر٤َمة اهلل قمزضمل.

٥م إمم َّ ٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: أن اًمٜمْي ^ إذا أشمى إمم ومراؿمه قم وُیٜم

 ؽمٟمم هبذه إسمٞم٤مت:٧م شم، يم٤مٟمسمٕمد صالة اًمٕمِم٤مء

 ًمٜم٤م ؿمٛمس وًمًوم٤مق ؿمٛمس

 

 وؿمٛمّـي ظمػم ُمن ؿمٛمس اًمّامء 

 
 وم٢من اًمِمٛمس شمٓمٚمع سمٕمد ومجر

 

 اًمٕمِم٤مء   سمٕمد     ـم٤مًمٌع   وؿمٛمّـي  

 

 سنة الدخول في البيت

 َأَٟمسِ  سم٤مًمّالم، عم٤م روي قمنویّن عمن دظمل ذم سمٞمته: أن یْدأ أهَٚمه 

 : ^ اهلل َرؾُموُل  زِم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ،ريض اهلل قمٜمه َُم٤مًمٍِك  نِ اسم
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ٚم ْم(( َأْهٚمَِك، قَمغَم  َدظَمْٚم٧َم  إَِذا سُمٜمَيَّ  ))َی٤م َّ وَم
(42)

 

ويم٤من ُمن قم٤مدشمه ^، أٟمه إذا ظمال سم٠مهل سمٞمته، ؿم٤مريمٝمن اًمٗمرطم٦م 

 ^ اهلل رؾمول يم٤من يمٞمف قم٤مئِم٦م ؾم٠مًم٧م: »ىم٤مًم٧م قمٛمرة، واًمْمحك، ومٕمن

٤مًُم٤م اًمٜم٤مس، أًملم: ىم٤مًم٧م اًمْٞم٧م؟ ذم ظمال إذا َّّ ٤ميًم٤م سم شَحَّ
(43)

. 

وًمألؾمف! وم٢من اًمٜم٤مس ٓ ی٤ْمًمون أن هبذه اًمّٜمن، ومال أيم٤مد أضمد 

أطمًدا یّٚم م قمغم أهٚمه إذا دظمل قمٚمٞمٝمّن، وٓ یِم٤مرك ُمٕمٝمّن اًمٗمرطم٦َم 

وآسمت٤ّمُم٦َم ذم ظمٚمواَتّن، واًمٜمْي ^ يم٤من یوافم٥م قمغم هذه اًمّٜم٦م ـ ووم٘مٜم٤م 

 شمٕم٤ممم ًمٓم٤مقم٤مشمه ـ.اهلل 

 بركة في النكاح؟الكيف تكون 

 أٟمه ىم٤مل:روي قمن اًمٜمْي ^ 

((ٟم٦موُم١م أیٌه َريم٦م:سم اًمٜمٙم٤مح أقمٔمم ))إنّ 
(44)

 

أىمٚمُّٝم٤م شمٙمٚمٗم٦م، ومٙمٚمام يم٤من اًمٜمٙم٤مح ٟم٦م، وووم٠مقمٔمم اًمٜمٙم٤مح سمريم٦م: أیٌه٤م ُم١م

أیٌ، يم٤من أقمٔمم سمريم٦م، وًمألؾمف وم٢من اًمٜم٤مس ذم هذا اًمٕمٍم یٔمٜمون أن 

شمتم إٓ إذا اؾمت١مضمر ًمه ىمّمور إومراح، اًمذي ٓ شم٘مل اًمؼميم٦م ذم اًمٜمٙم٤مح ٓ 

 ُم١مٟمته قمن مخّلم أًمًٗم٤م إمم ُم٤مئ٦م أًمف.

                                                           

(، أسمواب آؾمتئذان وأداب، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتّٚمٞمم 7391ؾمٜمن اًمؽمُمذي ) (37)

 إذا دظمل سمٞمته.

 (.8118ُمّٜمد إؾمح٤مق سمن راهویه ) (34)

 النساء م))أعظ(، وذم روای٦م قمٜمد اًمٜم٤ّمئي واحل٤ميمم: 73079ُمّٜمد أمحد ) (33)

(، 7247(، واعمّتدرك ًمٚمح٤ميمم )9779، اًمّٜمن اًمٙمؼمى )ونة((مو أیرسهن بركة

 .، وواوم٘مه اًمذهْيشصحٞمح قمغم ذط ُمّٚمم»وىم٤مل: 
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ورأی٧م ذم سمٕمض إومراح: أهنم یٓمِٕمٛمون اًمْمٞموف ىمٞم٤مًُم٤م، ُمّمداىًم٤م 

 ًم٘مول اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم: 

ُكئُنََّ}
ْ
اََّويَأ ٍَ ُكُوَََّّن

ْ
جَْػامََُّّتَأ

َ
(45){اْْل

 

وهذه أی٦م وإن ٟمزًم٧م ذم اًمٙمٗم٤مر، وًمٙمن وًمألؾمف وم٢من سمٕمض اعمّٚمٛملم  

یٗمتخرون سمٛمِم٤مهبتٝمم، وی٠ميمٚمون ىمٞم٤مًُم٤م، وىمد هنى اًمٜمْي ^ قمن إيمل واًمنمب 

 اًمرضمل ینمب أن هنى أٟمه» ^: اًمٜمْي قمن ىم٤مئاًم، ومٕمن أٟمس ريض اهلل قمٜمه،

شأظم٨ْم أو أّذ  ذاك: »وم٘م٤مل وم٤مٕيمل؟ وم٘مٚمٜم٤م: ىمت٤مدة ىم٤مل ،شىم٤مئام
(46)

. 

وأظم٨ْم ُمن ذًمك يمٚمه: ُم٤م ٟمجده ذم سمٕمض اًمزواضم٤مت اًمٞموم ُمن 

شمّجٞمل اًمٗمٞمدیوه٤مت، وًمألؾمف وم٢من سمٕمض اعمتدیٜملم أیْم٤م ٓ ی٘موُمون قمن 

هذه اعمج٤مًمس اعمٜمٙمرة، ومال جيوز اجلٚموس ذم جم٤مًمس اعمٕمّمٞم٦م، سمل 

جي٥م آسمتٕم٤مد قمن يمل جمٚمس جُيَٝمر ومٞمه سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل قمزوضمل، وذًمك 

ومٞمدیوه٤مت  ًمت٘م٤مط اًمّمور، أو شمِمٖمٞملُمثل: شمّجٞمل اًمٗمٞمدیوه٤مت، أو ا

اًمتٚمٗم٤مز وُم٤م إمم ذًمك، ومٛمن طمق اعمح٦ْم اإلهلٞم٦م: أن  اًمٜم٤ّمء قمن ـمریق

 ومٛمه، وی٘موم ُمن هذه اعمج٤مًمس اعمٜمَٙمرة وموًرا. ُمناًمٚم٘مٛم٦م  ٚمٗمظی

ٞمّلم واعمٜمِمدین، ویٍمف قمٚمٞمٝمم آٓف   ّ وسمٕمْمٝمم یٓمٚم٥م اجِل

ىم٤مل وإٟمام اًمؼميم٦م يمام اًمری٤مٓت، وًمٞمس هذا ُمن اًمؼميم٦م ذم رء، 

 ((.ٟم٦موُم١میٌه ))أ اعمّمٓمٗمى ^:

ویٜمْٖمي أن شمٙمون اًموًمٞمٛم٦م أیًْم٤م قمغم ىمدر اعمّتٓم٤مع، ومال جي٥م أن 

یّت٠مضَمر هل٤م ىمّمور إومراح، وٓ وضمود اًمدیٙمورات، ومٙمٚمام يم٤من اًمٜمٙم٤مح 

أیٌ، يم٤من أيمثر سمريم٦م، وٓ طم٤مضم٦م إمم َٞم٤مع إُموال ذم هذه إؿمٞم٤مء، 
                                                           

 87: حمٛمد(30)

 .(، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب يمراهٞم٦م اًمنمب ىم٤مئاًم 7173صحٞمح ُمّٚمم ) (33)
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 یتّمّدق هب٤م قمغم قمغم اسمٜمته، أو ٜمٗم٘مٝم٤موُمن يم٤مٟم٧م ًمدیه أُموال وم٤مئْم٦م، ومٚمٞم

ت. ظمره ًمٜمٗمّه، ًمٞمٜمتٗمع سمه ذم اعُمدهِلامَّ  زوج اسمٜمته، أو ید 

صمم إن سمٕمْمٝمم ٓ یٗمٕمل هذه إؿمٞم٤مء إٓ ًمٙم٥ّم ُمدح اًمٜم٤مس 

وصم٘متٝمم، ًمٙمٜمه ًمو اـمٚمع قمغم ُم٤م یدور ذم ظمٚمد اًمٜم٤مس، ًموضمد أن سمٕمْمٝمم 

ه سم٤مًمْخل ذم  اظمتٞم٤مر یٓمٕمٜمه ٕضمل يمثرة اًمّٛمن ذم اًمٚمحم، وسمٕمْمٝمم یٕمػم 

وٟمه سمٙمثرة اعمٚمح أو اًمٗمٚمٗمل ذم اًمٓمٕم٤مم، أو قمدم  اًمذسمٞمح٦م، وآظمرون یٕمػم 

 .، ور٤َم اًمٜم٤مس هم٤می٤مٌت ٓ شُمدَركوضمود احلٚموى اًمذي یٜم٤مؾم٥م أذواىمٝمم

ومٚمذا جي٥م اإلقمراض قمن اإلٍاف واًمتْذیر ذم هذه إُمور 

اًمنمقمٞم٦م، واظمتٞم٤مر اًموؾمط ذم هذه إُمور، ومٙمال ـمرذم إُمور ذُمٞمم، 

ج، مل خيؼم ٤م شمزوَّ ن سمن قموف ريض اهلل قمٜمه عمقمْد اًمرمحویروى: أن 

ِيُّ  َرَأى»أطمًدا سمزواضمه، ومٚمام طمِ ص٤ْمح زوم٤مومه إمم اًمٜمْي ^:   اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمَّْ

٠َمًَمُه، اًمُٕمْرِس، سَمَِم٤مؿَم٦مَ  َوؾَمٚمَّمَ  قَمَٚمْٞمهِ  َّ ضْم٧ُم  إيِن  : وَمَ٘م٤مَل  وَم شاُْمَرَأةً  شَمَزوَّ
(47)

، ومٚمم 

 وهذا سمخالف ُم٤م یٗمٕمٚمه إمم وًمٞمٛمته، یّخط اًمٜمْي ^ قمغم أٟمه مل یْدقمه

قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ذم هذا اًمٕمٍم، وم٢مذا ُٟمز ؿمخص ُمٕملم ذم دقموة أو وًمٞمٛم٦م، 

ده سم٠مٟمه ؾمٞمٕم٤مُمٚمه سم٤معمثل، وٓ یٕمِزُمه  وم٢مٟمه یّخط قمغم ذًمك، ویٕمِده وهيد 

إمم ومرطمته أیًْم٤م، ومٝمذا يمٚمه ُمن اجلٝمل، وظمالص٦م إُمر: أن اًمٜمٙم٤مح يمٚمام 

 اًمرؾمول ^. قمغم ًم٤ّمنِ ، يم٤من أىمل شمٙمٚمٗم٦م، يم٤من أقمٔمم سمَريم٦م

 لمرأة: المطالبة بالنفقة الشهريةمن حق ا

اًمتٝم٤مٟموي رمحه اهلل ذم ُمٚمٗموفم٤مشمه اعمّٛمى  ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخذيمر 

د هل٤م اًمزوج ٟمٗم٘م٦م شذومٞم٦مٕٙمامٓت ااًم»سمـ: : أن ُمن طمق اًمزوضم٦م أن حيد 
                                                           

 .(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح0831صحٞمح اًمْخ٤مري ) (32)
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٥م سمٜمٗمّٝم٤م، ًمٙمٜمٝم٤م شمتٛمٜمى  َّّ ؿمٝمری٦م، ٓ حي٤مؾمْٝم٤م قمٚمٞمه، ٕهن٤م ٓ شمّتٓمٞمع أن شمتٙم

ضم٤مءه٤م أظموه٤م أو أظمتٝم٤م ُمثال، أو أسمٜم٤مء أظمٞمٝم٤م وأظمتٝم٤م، وم٢مهن٤م شمرهم٥م أن  أن ًمو

ًمٚمرضمل أن یٕمٓمٞمٝم٤م ٟمٗم٘م٦م ؿمٝمری٦م،  شمتِحَٗمٝمم وًمو يم٤من ؿمٞمئ٤ًم یّػًما، ومٚمذا یٜمْٖمي

 حي٤مؾمْٝم٤م قمٚمٞمه، وإٟمام ُیؽمك إُمر إًمٞمٝم٤م، شمٜمٗمق يمٞمف شمِم٤مء.ٓ

 ينبغي للزوج أن يكون لطيفا كريما

٘م٤مم اًمرضموًم٦م أن دُمٕمَل یٔمن سمٕمض اًمٜم٤مس ذم قمٍمٟم٤م: أن أقمغم ُم

اعمرأة حت٧م وـم٠مة اًمرضمل وؾمٚمٓمته، وأن یٙمون ًمٚمرضمل ُم٘م٤مم ؾم٤مم يمریم، 

وذم سمٕمض اًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد: أن اعمرأة یِهب٤م اًمزوج رضسًم٤م ُمؼمطًم٤م ذم 

ه ـموَل اًمٕمٛمر، ٟمٕموذ سم٤مهلل ُمن ٟمٗموذیوم زوم٤مومٝم٤م، ًمتْ٘مى اعمرأة حت٧م ؾمٚمٓمته و

 هذا اجلٝمل وهذه اًموىم٤مطم٦م.

ىو ٜم٤م حمٛمد ^ ذم هذا اًم٤ْمب، وم٘مد روى اًمْخ٤مري ذم ٜمْٞمّ سم ٟمت٠مؾمَّ

 اخلَٓم٤َّمِب  سْمنُ  قُمَٛمرُ  اؾْمت٠َْمَذنَ »د سمن أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمه ىم٤مل:صحٞمحه قمن ؾمٕم

َوةٌ  َوقِمٜمَْدهُ  ^، اهلل َرؾُمولِ  قَمغَم  ّْ
تَْٙمثِْرٟمَ  ُیَٙمٚم ْٛمٜمَهُ  ىُمَرْیشٍ  ُِمنْ  ٟمِ ّْ  قَم٤مًمَِٞم٦مً  ،هُ َوَی

 وَم٤َْمَدْرنَ  ىُمْٛمنَ  اخلَٓم٤َّمِب  سْمنُ  قُمَٛمرُ  اؾْمت٠َْمَذنَ  وَمَٚمامَّ  َصْوشمِِه، قَمغَم  َأْصَواَُتُنَّ 

اِت  َی٤م: قُمَٛمرُ  ىَم٤مَل  صُممَّ  ... احِلَج٤مَب  ، قَمُدوَّ ِٝمنَّ
ِّ ْْٜمَٜمِي َأْٟمُٗم َٓ  َأََتَ ْْنَ  َو  َرؾُموَل  ََتَ

شاهلل ^ َرؾُمولِ  ُِمنْ  َوَأهْمَٚمظُ  َأوَمظُّ  َأْٟم٧َم  َٟمَٕمْم،: وَمُ٘مْٚمنَ  ^؟ اهلل
(48)

 

ومٝمذه أؾموة رؾمول اهلل ^، سم٠مزواضمه اعمٓمٝمرات، ومٙم٤من یّمؼم 

وإمم هذا اعمٕمٜمى أؿم٤مر أًموّد قمٚمٞمٝمن، وٓ یٕم٤مُمٚمٝمن إٓ سم٤محلّٜمى، 

 أن وأطم٥م ًمئٞمم، ویٖمٚمْٝمنّ  ،يمریاًم  وذم اخلؼم: یٖمٚمْن»: رمحه اهلل، وم٘م٤مل

                                                           

 .(، يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمٛمر سمن اخلٓم٤مب4314صحٞمح اًمْخ٤مري ) (31)
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ًْ  ًمئٞماًم  أيمون أن أطم٥م وٓ ٤م،ُمٖمٚموسمً  يمریاًم  أيمون ش٤مهم٤مًم
(49)

. 

ومٞمه إؿم٤مرة إمم أن اًمزوج إذا يم٤من يمریاًم، ذیٗم٤م،  ،شیٖمٚمْن يمریام»وم٘موًمه: 

طمٚمٞمام، وم٢من اًمٜم٤ّمء یٖمٚمْٜمه، عمٕمرومتٝمن سم٠مٟمه ًمٞمس ُمن ـمْٕمه اًمٕمٜمُف واًمِب، 

 واًمتِمدید قمغم اًمٜم٤ّمء، طمتى إن سمٕمْمٝمن شمرومع صوَت٤م قمغم صوشمه.

، وذًمك سم٤مًمِب واًمِمتم واًمٕمٜمف، وٕضمل شًمئٞمم ویٖمٚمْٝمنّ »وىموًمه: 

، أصؼم قمغم أذاهّن، ًمٙمن ٓ شأن أيمون يمریاًم ُمٖمٚموسًم٤م وم٠مطم٥ّم »هذا ىم٤مل: 

٤ًْم»أشمٜم٤مزل قمن ُمٙم٤مرم أظمالىمي،  ، سم٠من شمّمدر شوٓ أطم٥م أن أيمون ًمئٞماًم هم٤مًم

ُمٜمي يمٚمامت سمذیئ٦م، أو أًمٗم٤مظ وم٤مطمِم٦م، يمام یٗمٕمل سمٕمض إراذل ُمع 

 وِل اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم:زوضم٤مَتم، وهذا ُمّمداق ىم

(50){َغِظيمٍََُّّخيُقٍََّّىََػٰلََِّّإَوُ َمَّ}
  

وإذا يم٤من ًمِمخص ُمٜمٙمم اسمٜم٦م ؾمٞمئ٦م اخلُُٚمق، ًمٙمن یّمؼم قمٚمٞمٝم٤م 

زوضمٝم٤م، ومٙمم یٗمرح واًمده٤م هبذا اًمزوج، وٓ ختٚموا ًم٤ّمٟمه ُمن ُمدطمه وصمٜم٤مئه 

سملم اًمٕم٤معمَلم، وحيْه طم٤ْم مج٤ًّم، ًمّمؼمه قمغم اسمٜمته اًمّٞمئ٦م اخلُٚمق، سمل إن 

 قمغم زوضم٦م ؾمٞمئ٦م، وم٢من سمٕمْمٝمم هي٥م ًمه قم٘م٤مراشمه وأُمواًمه، وهٙمذا ومٛمن صؼم

ل واًمٜم ٕمم، ویٗمتح قمٚمٞمه ومْم٤ماإلوشمٕم٤ممم یٛمٓمِر قمٚمٞمه سم٠مٟمواٍع ُمن شم٤ْمرك اهلل 

 ه ٓ شمٕمّد وٓ حتَم.أسمواب اًمٙمرم، وٟمٔم٤مئرُ 

ٚم٘مه قم٤مُم٦م، وومَّ٘مٜم٤م اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم عمر٤َمشمه، واإلطم٤ّمن إمم ظُم 

 ، آُملم.ص٦م، ووومَّق زوضم٤مشمٜم٤م ًمٓم٤مقم٦م أزواضمٝمنّ وإمم زوضم٤مشمٜم٤م ظم٤م

                                                           

 .(8/338روح اعمٕم٤مين ) (39)
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 عالمات المسلم الكامل

 ىم٤مل اًمٜمْي ^:

ٚمِمُ  ّْ ٚمُِٛمونَ  ؾَمٚمِمَ  َُمنْ  ))اعُم ّْ ٤مٟمِهِ ًمِ  ُِمنْ  اعُم ((ُ َوَیِده َّ
(51)

 

ظمّمص اًمٜمْي ^ سمذيمر قمْموین ُمن أقمْم٤مء اإلٟم٤ّمن ذم هذا احلدی٨م، 

أي: اًمٚم٤ّمِن واًمٞمِد،  وذًمك: ٕن أيمثر اإلیذاء یٙمون ُمن هذین اًمٕمْموین،

ضمَل وىملَّ ُمن یَ  ذم اخلّموُم٤مت، ومٚمذا ظمّمٝمام اًمٜمْي ^  ّتٕمٛمل اًمر 

سم٤مًمذيمر، وم٤معم٘مّمود ُمن هذا احلدی٨م: أن ٓ ی١مذي أطمًدا، وٓ سمٓمرف 

ًم٤ّمٟمه، يمام یٗمٕمٚمه اًمْٕمض، ومٚمم ی٘مل: )ُمن يمالُمه(، وإٟمام ىم٤مل: ))ُمن 

 اهلل، قِمٞم٤مل ًم٤ّمٟمه((، وٕضمل هذا ىم٤مل اًمٜمْي ^ ذم طمدی٨ٍم آظمر: ))اخلٚمق

نَ  َُمن اهلل: إمم اخلٚمق وم٠مطم٥م َّ ٤مًمه((قمٞم إمم أطم
(52)

 

 شيخ أشرف علي التهانوي رحمه اهللال معاليقصة طريفة ل

يم٤من ُمن اعمج٤مزین ذم وْد احلي رمحه اهلل ـ ذيمر اًمديمتور قم

رمحه اهلل ـ: أن زوضم٦م اًمِمٞمخ رمحٝم٤م اهلل  ٕم٤مزم اًمِمٞمخ اًمتٝم٤مٟموياًمٓمری٘م٦م عم

ـ ذه٧ْم ذات ُمرة إمم سمٕمض أىم٤مرسمه، ومٓمٚم٧ْم ُمن اًمِمٞمخ أن یٗمتح ىمٗمص 

اًمدضم٤مج ص٤ْمطًم٤م، ویووم ر هلم احلْوب واعم٤مء، ومٜمز اًمِمٞمخ ذًمك، وضمٚمس 

قمغم ُمٙمتْه ًمٞم٘مرأ اًمرؾم٤مئل اًمتي شمِرُده ُمن يم٤ْمر ُمِم٤میخ اهلٜمد، ًمٙمٜمه اٟمٖمٚمق، 

واطمدة، وم٠مراد أن یٙمت٥م ؿمٞمئ٤م ُمن شمٗمّػمه ومٚمم یّتٓمع أن یرد قمغم رؾم٤مًم٦م 

، ًمٕمل اهلل أن یٗمتح ًمه،  ًمٙمٜمه اٟمٖمٚمق قمٚمٞمه أیًْم٤م، ومل جيد ذاك شسمٞم٤من اًم٘مرآن»

ع ورضمع إمم اهلل، ًمٕملَّ اهلل  َِّ اًمٜمور اًمذي يم٤من جيده ذم ىمٚمْه، ومْٙمى، وشم

                                                           

 .(، يمت٤مب اإلیامن، سم٤مب: اعمّٚمم ُمن ؾمٚمم اعمّٚمٛمون81صحٞمح اًمْخ٤مري ) (08)

 .(0038(، اعمٕمجم إوؾمط ًمٚمٓمؼماين )340ُمّٜمد اًمِم٤مر ) (07)
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أن ی٘مْل شموسمَته، ویٗمتَح قمٚمٞمه، ومّٛمع إمم صوت ىمٚمْه، ومخٞم ٚم٧م إًمٞمه هذه 

ظمٚمق اهلل، واًمدضم٤مج شمْمٓمرب، ٕن اًموىم٧م ىمد شم٠مظمر  طم٧َّْم »اًمٙمٚمامت: 

ع  ٍِ أيمثر ُمن اعمٓمٚموب، ومٙمٞمف ٟمٗمتح قمٚمٞمك وىمد أؾم٠مت إمم خمٚموىمي، وم٠م

، ومٚمام ظمٞم ل إًمٞمه ذًمك، ضمرى إمم اًم٘مٗمص شصٗمومتح اًم٘مإمم اًمدضم٤مج، وا

وومَّر هلم احلْوب واعمٞم٤مه، ومٚمام رضمع إمم ُمٙمتْه ُمرة وموًرا، وومتحه، و

 ٚمق.أظمرى، ومتح اهلل قمٚمٞمه ُم٤م اٟمٖم

أن یٗمتح ىمٗمص اًمدضم٤مج،  اًمِمٞمخ ٟمز يمٞمف وم٤مٟمٔمروا إمم هذا!

ومّٚم٥م اهلل ُمٜمه اًمٗمتوطم٤مت، وًمألؾمف وم٢من سمٕمض اًمٜم٤مس اًمٞموم، ی٤ْمًمٖمون ذم 

 .وضمّل  جيٚمْون همْم٥م اهلل قمزَّ زوضم٤مَتم، وإیذاء 

 اهلل تعالى باإلحسان إلى الزوجاتأمر 

وَّْ} شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمه اًمٕمزیز:ی٘مول اهلل َ َّوَََعِِشُ َُّْ
ْػُروَّْ ٍَ ْ (53){ِفَّبِال

ٜموا قِمنمة ٟم٤ّمئٝمم  ِّ  هذا اًمتامٌس ُمن اهلل شمٕم٤ممم ًمٕم٤ْمده، سم٠من حي

سم٤معمٕمروف، ویٜمْٖمي ًمٚمٕمْد أن هيتمَّ هبذا آًمتامِس، وی١مدَي طم٘مه، ذًمك: 

ن إمم زوضمته، ٕهن٤م ٕن رئٞمس اًموزراء ًمو ـمَٚم٥م ُمن ؿمخص سم٠من حي ِّ

ر ذم زُمٞمٚم٦م اسمٜمته إیذائٝم٤م؟! ومٙمٞمف إذا ، ومٝمل یٛمٙمن ًمذًمك اًمِمخص أن یٗمٙم 

 اًمتٛمس ُمٜمه رب اًمٕم٤ْمد!!

وشمذيّمرت ىمّم٦م: ذات ُمرة ذه٧ُْم إمم طمدی٘م٦م احلٞمواٟم٤مت ذم ُمدیٜم٦م 

ق يمثػًما إمم أن أرى طمٞمدر آسم٤مد، أؾمًدا ذا حلٞم٦م، وًمٙمن وًمّوء  ويمٜم٧م أشمِموَّ

احلظ: ٟمز طم٤مرس اًم٘مٗمص أن یٖمٚمِق سم٤مب اًم٘مٗمص اًمذي ی٘مٓمن سمداظمٚمه 

ؾمد ىمد ظمرج ُمن ىمَٗمّمه، ومٛمن إؾمد، وم٠مقمٚمٜم٧م إدارة احلدی٘م٦م سم٠من إ
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ون ُمثل ومٜمٔمرُت إمم اًمٕمج٤مئز يم٤مٟموا جْيرُ  أن یٜمجو سمٜمٗمّه ومٚمٞمٗمٕمل، اؾمتٓم٤مع

اًمَٖمَزال، ومٝمذا طم٤مل اًمٜم٤مس ُمن ظموف احلٞمواٟم٤مت، إن زئػم إؾمد وطمده 

 یٙمون طم٤مل همْم٥م اهلل طمٞمٜمام ُیٕمَٚمن:ًمزًمزال إرض، ومٙمٞمف  يم٤مٍف 

ً ََّّ(30)ََّفُغئُّهََُُّّخُذوهَُّ} ًَََُّّث ٔهََُّّاْْلَِدي (54) {َصيُّ
 

يمٞمف یٙمون طم٤مل ذًمك اًمٞموم، اًمذي هو یوم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ًمٙمٜمٜم٤م هم٤مومٚمون قمن  

 ف قم٤مىم٦ْم ذًمك اًمٞموِم أطمٌد إٓ اهلل.شمه، وٓ یٕمرِ هول ذًمك اًمٞموم وؿمدَّ 

 جة بالمحبة والرحمة عند كبر سنهاالتعامل مع الزو

ؾمْق أن اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم ـمٚم٥م ُمن قم٤ْمده اإلطم٤ّمَن إمم 

٧م اًمزوضم٦م ؿم٤مسم٦م أم قمجوزة ؿمٛمٓم٤مء، ومٞمج٥م اإلطم٤ّمن اًمزوضم٤مت، ؾمواء يم٤مٟم

إًمٞمٝمّن ذم يمل طم٤مل، وٓ یٜمْٖمي أن یٙمون طم٤مل أطمِديمم يمح٤مل ُمن أقمٓم٤مه٤م 

احل٥م قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م مجٞمٚم٦م طمّٜم٤مء، وم٢مذا ُم٤م قمجزت، أقمرض قمٜمٝم٤م 

وشمَريمٝم٤م، ومٝمذا ٓ جيوز، وإٟمام جي٥م قمغم اًمزوج أن یٕم٤مُمٚمٝم٤م سم٤محلّٜمى، 

حتْٝم٤م ذم إول سم٤مًمٓمْع،  و يمٜم٧َم ٚمومٕهن٤م أومٜم٧م طمٞم٤مَت٤م يمٚمٝم٤م ذم صحْته، 

، وشمووم ر هل٤م يمل ُم٤م حتت٤مضمه ذم يِمؼَم ؾِمٜم ٝم٤موم٢مٟمام جي٥م قمٚمٞمك أن شمِمٗمق قمٚمٞمٝم٤م 

 ُمن ـمٕم٤مم وذاب ودواء، اُمتث٤مٓ ُٕمر اهلل قمزوضمل.

ویذيَمر: أن اًمِمٞمخ رؿمٞمد أمحد اجلٜمجوهي رمحه اهلل يم٤من حيٙمي 

أن قمجوزا وقمجوزة يم٤مٟم٤م »: هي، وة یّتٛمتع هب٤م ـمالسمهومریدىمّم٦م ًمٓمالسمه 

 ويم٤مٟم٤م ُمن ؿمدة طمْٝمامیّٙمٜم٤من ذم ُمدیٜم٦م دهلي، ومل یٙمن هلام أوٓد، 

ًمٚمتّْول إٓ  اًمٕمجوز ُمن طمجرشمه یٜم٤مُم٤من ذم حل٤مف واطمد، ويم٤من ٓ خيرج

ل، ىم٤مل ًمزوضمته: أهي٤م اًمِمٞمخ٦م، هل ، وم٢مذا قمرض ًمه قم٤مرض اًمتْوّ سم٢مذهن٤م
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ل؟  لوشم٘مول ًمه قمٚمٞمه شمردّ ومٙم٤مٟم٧م أشمْوَّ ، ويم٤من اًمِمٞمخ رمحه ش: ٟمٕمم ٟمٕمم شمْوَّ

 اهلل یّٙم٧م قمٜمده٤م، ویْمحك اًمٓمالب.

 يا أجمل من الحور العين في الجنةنساء الدن

یت٠مؾمف اًمْٕمض ُمٜم٤َّم قمغم أن زوضم٤مَتم ًمٞم٧ّم سم٤مًمدرضم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ُمن 

اجلامل، وأن أهٚمه أظمٓم٠موا ذم اظمتٞم٤مر اًمزوضم٦م اعمٜم٤مؾم٦ْم ًمه، ومٚمٞمٕمٚمم: أن 

ٌر ُمن قمٜمد اهلل ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤م أُمرٌ  اًمزواَج  ٌ عم٤م ظمٚمق ًمه، ُم٘مدَّ ٌَّ مم، ويمل  ُمٞم

ومٚمٞمّمؼم وًمٞمحت٥ّم ذم اًمدٟمٞم٤م، أُم٤م ذم أظمرة: وم٢من اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم 

ًٓ حيػم  إًم٤ْمب، ویِْٝمر اًمٕم٘مول، سمل إن ٟم٤ّمء اًمدٟمٞم٤م یٙمنَّ  ؾمػمزىمٝمّن مج٤م

أيمثر مج٤مٓ ُمن احلور اًمٕملم، عم٤م روي قمن أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م 

: ىم٤مل ،شاًمٕملم؟ احلور أم أومْمل اًمدٟمٞم٤م أٟم٤ّمء اهلل، رؾمول ی٤م: ىمٚم٧م»ىم٤مًم٧م: 

 اًمْٓم٤مٟم٦م((، قمغم اًمٔمٝم٤مرة يمٗمْمل اًمٕملم، احلور ُمن أومْمل اًمدٟمٞم٤م ٟم٤ّمء ))سمل

 وقم٤ْمدَتنّ  وصٞم٤مُمٝمنّ  ))سمّمالَتنّ : ىم٤مل ،شذاك؟ وسمم اهلل رؾمول ی٤م: »ىمٚم٧م

ََْس  وضمل، قمز هلل اًمٜمور(( وضموَهٝمنّ  وضمّل  قمز اهلل أًْم
(55)

. 

قمٜمٝم٤م، هل٤م ومْمٌل قمغم مجٞمع ٟم٤ّمء إن أم اعم١مُمٜملم أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل 

٘مد ىمٚم٥م يمل زوضم٦م، ومذم  ٕم٤معملم، سم١ّماهل٤م هذا اًم١ّمال اًمذي یراوداًم

إذا  ٕٟمه ،هبذا اًم١ّمال، ومٕم٤مُم٦م اًمٜم٤ّمء یٕم٤مٟملم ُمن أزواضمٝمنّ  يمٗمْتٝمم اعم١مٟم٦م

ٟمٔمر إمم اُمرأة طمّٜم٤مء ذم اًمّوق، وم٢مٟمه ٓ یٜمّْط إمم اُمرأشمه ذم ذًمك اًمٞموم 

يمَٛمَثل ُمن وضمد وضم٦ْم إزر اًمؼمی٤مين، وم٢مٟمه ـ وهذا وسم٤مل اعمٕمّمٞم٦م ـ، وُمثُٚمه 

 س، يمام ىم٤مل هذا اًم٘م٤مئل:اًمٕمدَ  یرهم٥م ذم أيملٓ 

 إذا ـمْخ٧ِم قمدس اهلَْرَهرْ 

 

 طمٞمٜمٝم٤م طملَّ زم أن َأْرحَتِْل  
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وظمالص٦م اًم٘مول: أن ٟم٤ّمء اًمدٟمٞم٤م یٙمنَّ أمجل ُمن احلور اًمِٕملم، وذًمك 

ٝمن، وظمدُمتٝمّن ٕزواضمٝمن وأوٓدهنّ   ًمّمالَتن، وصٞم٤مُمٝمّن وطمج 

وأهٚمٝمّن، وحتٛمٚمٝمّن ُمِم٘م٦م احلٛمل واًموٓدة، وٕضمل هذا يمٚمه، أًمّْٝمنَّ اهلل 

ًم٤ْمس اًمٜمور ذم وضموهٝمن ـ ومام أمجل هذا اعمٜمٔمر ـ وضمَٕمل أضم٤ّمدهّن ُمن 

ّر، وأُمِم٤مـمٝمّن اًمذه٥م ا، جم٤مُمرهّن اًمدُّ ًِ احلریر، وأًمّْٝمّن ًم٤ْمؾًم٤م ظُم
(56)

 ،

 اًمدٟمٞم٤م.ومٚمٚمه در ُمن وضمد هذا اًمٜمٕمٞمم ذم اًمٕم٘مْى، إلضمل إظمالصه ذم 

 الدنيا دار من ال دار له

إن اًمدٟمٞم٤م جمرد حمٓم٦م یرحتل ُمٜمٝم٤م يمل ذي روح، وُمثٚمه يمٛمثل حمٓم٦م 

اًم٘مٓم٤مر، إذا مل دمد ومٞمٝم٤م ُم٤م یٜم٤مؾمْك ُمن اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، شمّكم  ٟمٗمّك سمام 

سملم أهٚمك  دمده ُمن إـمٕمٛم٦م، رضم٤مء أن شمٓمٕمم ُمن ٟمٗمٞمس إـمٕمٛم٦م ذم سمٞمتك

إمم ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م، ومٞمٜمْٖمي ًمٚمٛمّٚمم  احلٞم٤مة ٧موًمو ـم٤مًم وقمٞم٤مًمك، ومٝمٙمذا ُمثَل اًمدٟمٞم٤م

اًمّم٤مدق أن یّمؼم قمغم زوضمته ذم اًمدٟمٞم٤م، ٕهن٤م ؾمتٙمون أمجل ُمن احلور 

ه٤م ًمدُم٤مُمتٝم٤م، ومٚمو يم٤من ًمك اسمٜم٦م دُمٞمٛم٦م،  اًمٕملم ذم اًمٕم٘مْى، وٓ یٜمْٖمي أن یٕمػم 

ه٤م زوضمٝم٤م ًمدُم٤مُمتٝم٤م؟ وهل شمرُ ٓسمٜمتك إذا يم٤مٟم٧م دُمٞمٛم٦م  ومٝمل شمرُ أن یٕمػم 

ه٤م أو یّْٝم٤م ویِمتٛمٝم٤م؟ ضم٤مءين رضمل أو ؾمٞمئ٦م اخلُٚمق أن  َ یِهب٤م زوضمٝم٤م أو یٕمػم 

ُمن إهمٜمٞم٤مء، وـمٚم٥م ُمٜمي أن أيمت٥م ٓسمٜمته رىمٞم٦م ذقمٞم٦م، ٕهن٤م ٍیٕم٦م اًمٖمْم٥م 

طًم٤م. ضمتٝم٤م وم٢من زوضَمٝم٤م ؾمٞمُٕمِدُمٝم٤م رضسًم٤م ُمؼم   وآٟمٗمٕم٤مل، وىم٤مل زم: أظم٤مف إن زوَّ

وهٙمذا وم٢من زوضم٤مشمٜم٤م، سمٜم٤مٌت ًمٖمػمٟم٤م، وظمُٚمق اعمّٚمم: أن حي٥م ًمٖمػمه 

ه، أو ی١مذهي٤م، أو ٓ اسمٜمتَ  ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمّه، وٓ یرُ أطمٌد ُمٜم٤َّم أن یٕمػم  أطمدٌ 

ٕمِرض قمٜمٝم٤م طمٞمٜمام شمرید یٜمٔمر إًمٞمٝم٤م سمٕملم اعمح٦ْم واعمودة، أو یٜمتٝمره٤م، أو یُ 
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أن شمتحدث ُمٕمه، ویٜمِمٖمل سم٤مًمتّْٞمح واًمذيمر، ی٘ميض هن٤مره ذم اًمٕمٛمل، وهي 

ّغم ُمٕمه، اٟمِمٖمل شمٜمتٔمره ذم اًمْٞم٧م، وم٢مذا رضمع إمم اًمْٞم٧م، وأرادت أن شمت

سم٤مًمذيمر واًمتّْٞمح، ومٞمدظمل سمٞمته ُمٖمٛمًْم٤م قمٞمٜمٞمه، ويم٠من وًمٞم٤ًّم ُمن أوًمٞم٤مء اهلل 

ر هذا قمن ؾمٜم٦م رؾمول اهلل ^، أو أطمٍد ُمن صح٤مسمته؟ یدظمل ذم سمٞمته، هل أصمِ 

 هل يم٤مٟموا یٗمٕمٚمون ذًمك ُمع زوضم٤مَتم؟

إن ظُمُٚمق اًمرؾمول ^ ـ يمام ؾمْق قمن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م 

 اًمٜم٤مس، أًملم: ىم٤مًم٧م اًمْٞم٧م؟ ذم ظمال إذا ^ هللا رؾمول يم٤من» ىم٤مًم٧م ـ:

٤مًُم٤م َّّ ٤ميًم٤م سم شَحَّ
(57)

. 

ً٘م٤م سمرسمه، ومٙمذًمك يم٤من هذا ظُمُٚمق اًمرؾمول ^، ومٙمام أٟمه يم٤من ُمتٕمٚم

م طمٞم٤مشمه سملم رسمه وسملم ظمٚم٘مه، ومٙم٤من حيٛمل هزوضم٤مشمی١مدي طم٘موق  َّّ ، وم٘مد ىم

 همَّ إُم٦م، يمام أٟمه يم٤من یِم٤مرك أیًْم٤م ذم اجلٝم٤مد واحل٩م، ومام أشممَّ همزوة إٓ

همزوة أظمرى، وٟمزل ضمؼمیل یوصٞمه سم٤معمّػم، وُمع هذا سم٤معمّػم إمم  وأُِمر

يمٚمه: مل یٙمن یدظمل سمٞمته قمْوؾًم٤م ىمٛمٓمریًرا، يمام هو طم٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس اًمٞموم  

 ُمٕم٤مًذا سم٤مهلل ـ.

 ؟من هو أحسن الناس خلقا

إن ُمن اًمّٜمن اعمٝمجورة ذم هذا اًمٕمٍم: آٟم٤ّْمط ُمع إهل، 

ضمل رضُمالن، وم ٢من يم٤من رضمال وم٤مؾمً٘م٤م، وم٢مٟمه یدظمل سمٞمته واًمْمِحك ُمٕمٝمم، واًمرَّ

ه ٓ یرُ سم٠مىمّل ُمن أن ويم٠من ومرقموًٟم٤م ٟمزل هبم، وأُم٤م اًمرضمل اعمتدّین: وم٢مٟم

ذم اًمْٖمدادي، ومتجده یدظمل اًمْٞم٧م ُمٖمٛمًْم٤م قمٞمٜمٞمه، ويم٠مٟمه نِ ایٙمون ضمٜمٞمد

ذم طِمٚم ه وشمرطم٤مًمه، وٓ یٕمرف ؿمٞمًئ٤م ُمن أُمور اًمدٟمٞم٤م، ومٙمالمه٤م  اعمراىَم٦ْم
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 ^. قمٛمٌل خم٤مًمٌف ًمّٜم٦م اًمرؾمول

سمٞمته ُمْتّاًم، يمام يم٤من رؾمول اهلل ^ یٗمٕمل ذم  واًمّٜم٦م: أن یدظمل

سمٞموشمه، ویٜمّْط إمم زوضمته، ومثواب اعمالقم٦ْم ُمع اًمزوضم٦م ذم هذه احل٤مًم٦م، 

 : أقمٔمم ُمن اًمذيمر واًمتّْٞمح، يمام روي قمن اًمٜمْي ^ أٟمه ىم٤مل

ٜمُُٝممْ  إِیاَمًٟم٤م: اعم١ُْمُِمٜملِمَ  ))َأيْمَٛمُل  َّ يُممْ  ظُمُٚمً٘م٤م، َأطْم ٤مِئِٝمْم(( يُممْ ظَمػْمُ  َوظَمػْمُ َّ
ِ ًمِٜم

(58)
 

٤مًُم٤م َحويًم٤م، دائم آسمت٤ّمُم٦م  َّّ وًمألؾمف! وم٢من سمٕمض اًمٜم٤مس ٓ شمٙم٤مد دمده إٓ سم

ُمع أصدىم٤مئه، وم٢مذا ُم٤م دظمل سمٞمته، قمْس وضمٝمه، ويم٠مٟمه ٓ یٕمرف اًمْمِحك، 

ـمول هن٤مره٤م  رهوشمتحػمَّ طمٞمٜمٝم٤م اعمرأة، وشمتٕمج٥م ُمن ومٕمٚمته، ويم٤مٟم٧م شمٜمتٔم

ِحك.تتّغم ُمٕمه ذم آظمر اًمٚمٞمل، وًمٙمٜمه ًم  أن يمِدُْمَٞم٦م احلجر، ٓ یٕمرف اًمْمَّ

وًمُٞمٕمٚمم: أن ُمالقم٦ْم اًمرضمل زوضمٝم٤م ُمن اًمدین، سمل إن ُمالقمْتٝم٤م 

أومْمل ُمن اًمّٝمر قمغم اًمٜمواومل، عم٤م روي قمن قمْد اهلل سمن قمٛمرو سمن اًمٕم٤مص 

 لَِزْوِركَ  ))إِن   وم٘م٤مل: ^ اهلل َرؾُموُل  قَمكَمَّ  ىم٤مل: َدظَمَل  ام أٟمهريض اهلل قمٜمٝم

ا، َعَلْيَك  ا(( َعَلْيَك  لَِزْوِجَك  إِن  وَ  َحقًّ َحقًّ
(59)

 

٤م قمٚمٞمك، وم٤مذه٥م إًمٞمه  أي: إذا ضم٤مءك َٞمف یرید زی٤مرشمك، وم٢من ًمه طم٘مًّ

٤م قمغم زوضمٝم٤م، ومٞمجٚمس ُمٕمٝم٤م ویالـمٗمٝم٤م،  وحتدث ُمٕمه، يمام أن ًمٚمزوضم٦م طم٘مًّ

 ویٜمّْط ُمٕمٝم٤م، واهلل أقمٚمم.

 عالج الغضب واالنفعاالت

اًمتٝم٤مٟموي رمحه اهلل أٟمه ىم٤مل ذم  ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخؾمْق أن ذيمرٟم٤م قمن 
                                                           

 ( أسمواب اًمر٤َمع، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم طمق اعمرأة قمغم زوضمٝم٤م.8837ؾمٜمن اًمؽمُمذي )(01)

 (، يمت٤مب اًمّموم، سم٤مب طمق اًمْمٞمف ذم اًمّموم.8923صحٞمح اًمْخ٤مري ) (09)
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وَّْوََعََّ}شمٗمّػم ىموًمه شمٕم٤ممم:  َ َِِّشُ ْػرََُُّّْ ٍَ ْ (60){ِفَّوَّْبِال
ومٞمٝم٤م اًمتامٌس ُمن اهلل » 

ٜموا قِمنمة ٟم٤ّمئٝمم، وًمٞمس هٜم٤مك أرذل ممن یردُّ هذا  ِّ شمٕم٤ممم ًمٕم٤ْمده أن حي

، أي: إن ُمن ی١مذي زوضمته، وٓ یٕم٤مُمٚمٝم٤م سم٤محلّٜمى، ویرد هذا شآًمتامس

ا، وذًمك ٕن اعمرأة ظمٚم٘م٧م َٕمٞمٗم٦م،  آًمتامس اًمرسم٤مين، وم٢مٟمه رذیل ضمدًّ

وسمٕمد زواضمٝم٤م شمٙمون ذم طمرُم٦م اًمرضمل، سمٕمٞمدة قمن أهٚمٝم٤م وإظمواهن٤م، صمم إهن٤م 

٤م، وم٢مهن٤م شمْمٕمفإذا وًمدت وًمدین أو صمالصم٦م،  سمٗمْمل ، أُم٤م اًمرضمل ومٞمْ٘مى ىمویًّ

ی٦مأيمل اًمْٞم ، ومٞمتّٚمط قمٚمٞمٝم٤م، ویٔمِٝمر قمٚمٞمٝم٤م قمْمالشمه، ْم٦م وإدوی٦م اعم٘مو 

ویٔمن أٟمه یتجٜمن ذم طم٤مًم٦م اًمٖمْم٥م، ی٘مول: أُمرَت٤م سم٠من شمرشم ٥م أهمرايض، 

أهن٤م ظم٤مدُمتك!! رشم ٥م أهمراَك سمٜمٗمّك، واظمدم  نّ ٔمُ ًمٙمٜمٝم٤م مل شمٗمٕمل، أشمَ 

ٟمٗمّك سمٜمٗمّك، ومٚمٞمس ُمن واضم٤ْمت اًمزوضم٦م أن شمٖمّل صمٞم٤مب اًمرضمل، ومال 

 وٓ أن یتجٜمَّن ذم اًمٖمْم٥م.یٜمْٖمي شم٠مذیتٝم٤م، 

وشمذيمرت ىمول سمٕمض أصدىم٤مئٜم٤م، ويمٜم٧م ُمٕمه ذات ُمرة، وم٘م٤مل زم: 

، وم٠ّمًمته يمٞمف شاًمٖمْم٥م ًمٞمس جمٜموًٟم٤م أسمًدا، سمل إٟمه ُمن أقم٘مل اًمٕم٤مىمٚملم»

أٓ شمرى اًمٖم٤م٥َم إذا وضمد َٕمٞمًٗم٤م أُم٤مُمه، هيدده، أُم٤م إذا »ذًمك؟ وم٘م٤مل زم: 

 ِّ سم٠من ٓ یٕمود إمم ع ًمه، ویتوؾمل إًمٞمه، ویٕمده رأى ظمّمٛمه أىموى ُمٜمه، یت

 .شاخلٓم٠م ُمرة أظمرى

ومٚمامذا مل یّمل إمم اجلٜمون ذم هذه احل٤مًم٦م!! وهذه دًٓم٦م واَح٦م 

قمغم  ؤوىموی٦م قمغم أن اًمٖمْم٥م ًمٞمس جمٜموًٟم٤م أسمًدا، وإٟمام اًمٜمٗمس دمر

 اًمْمٕمٗم٤مء، ٓ قمغم إىموی٤مء، ومٚمٞمس هٜم٤مك رء أقم٘مل ُمن اًمٖمْم٥م.

وقمالج اًمٖمْم٥م ـ يمام ذيمرت ىمْل ىمٚمٞمل ـ: أٟمه ىمْل أی٤مم ضم٤مءشمٜمي 

                                                           

 89: اًمٜم٤ّمء(31)
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رؾم٤مًم٦م ؿمخص ُمن ضمدة، یِمٙمو ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مٟم٤مشمه ُمن همْم٥م إهل وإوٓد، 

وم٠مذت قمٚمٞمه سم٠من ی٘مرأ اًمّْٛمٚم٦م ؾمًْٕم٤م، صمم یتٗمل قمغم ـمٕم٤مُمه، وم٢مٟمه یِمٗمى ُمن 

ذرًة ُمن رـموسم٦م اًمٚم٤ّمن قمٜمد اًمٜمٗمخ  هذا اعمرض اًمٕمْم٤مل، ویٜمْٖمي أن خُيِرج

شًمُٞمٚمق اًمْزاق ُمن اًمٗمم»اعمال قمكم اًم٘م٤مري رمحه اهلل:  يمام ىم٤مل ـ
(61)

، ٓ أن 

ث اًمٓمٕم٤مم سم٢مًم٘م٤مء اًمْزاق         ، ومج٤مءشمٜمي اًمرؾم٤مًم٦م ُمن ٟمٗمس اًمِمخص ـ یٚمو 

سمٕمد ؿمٝمر: سم٠من اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م قمٛم٧م أرضم٤مء اًمْٞم٧م ـ وهلل احلٛمد ـ، وذيمرين 

 سمدقموات ظم٤مص٦م.

ی٦م،  ِ ٍَ ویٜمْٖمي ًمٚمجٛمٞمع: أن یراضمٕموا أهَل اهلل حلل  ُمِم٤ميمٚمِٝمم إُ

وًمٙمٜمٜم٤م وًمألؾمف شمريمٜم٤م اًمرضموع إًمٞمٝمم، وص٤مر يمثػم ُمٜم٤م یرید أن یٕم٤مًم٩م ٟمٗمّه 

سمٜمٗمّه، وم٠مٟمى ذًمك؟ ومٚمٞمس هٜم٤مك أّي ُمَرٍض روطم٤مين ٓ قمالج ًمه، وًمٙمن 

ُیِمؽمط اًمْح٨م قمن اعمٕم٤مًم٩م، واًم١ّماُل قمن اًمٕمالج، وًمو يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مدة 

ئ٦م زادت قمغم أرسمٕملم ؾمٜم٦م ُمتت٤مًمٞم٦م، وم٢من قمالضمٝم٤م ُموضمود قمٜمد أهل اهلل، اًمّٞم

ؿمخص أن اعمرض  فمنّ ًمٙمن ًمو ًمٙمن یٜمْٖمي اًم١ّمال واًمْح٨م اًمّم٤مدق، 

وُمِمورشمه، ومٚمٞمس  ٓمْٞم٥مؾمٞمذه٥م سمٜمٗمّه، وٓ طم٤مضم٦م إمم اًمرضموع إمم اًم

٤َّْمء اًمروحذًمك سمجٞمد، سمل جي٥م اًمرضموع إمم  ٕوًمٞم٤مء اهلل  لم، اعمّم٤مطمْأـم

 سم٢مذن اهلل. ُمن ذًمك ًمّٜم٦م رؾمول اهلل ^، وم٢مٟمه ُیِْمَٗمى لمتْٕم، اعموضمّل  قمزَّ 

وم٢مٟمه ذهي٤م، : أن يمل ُمن یتجرأ قمغم زوضمته وی١موظمالص٦م اًم٘مول

حمٛمد قمكم يمالي،  خي٤مف أن یٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرة اًمٖمَْم٥م إذا يم٤من هل٤م أٌخ ُمثل

  قمن إیذائٝم٤م، واهلل أقمٚمم.ومْماًل 

                                                           

 (، يمت٤مب اإلیامن، سم٤مب اًموؾموؾم٦م.8/830ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ) (38)
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 قصة واقعية لظلم الزوج على زوجته

ٌ  واًمٕمَٚمن، وم٢من إظمواين! اشم٘موا اهلل  طمٞمثام يمٜمتم، وراىمْوا رسمَّٙمم ذم اًم

اهلل ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم یراىم٥م قمْده دائام، ویٜمٔمر إًمٞمه يمٞمف یتٕم٤مُمل ُمع أَُمته، 

إن ُمن ـمْٞمٕم٦م اعمرأة أٟمك إذا اٟمتٝمرَت٤م، ورومٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م صوشمك، وىمٚم٧م هل٤م: 

ا اًمٞموم، وم٢مهن٤م شمْٙمي ـموال اًمٚمٞمل، وٓ شمّتٓمٞمع أن شم٠مظمذ  سم٠مين ُمتَٕم٥م ضمدًّ

، وأّن اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم یّٛمع إمم  راطمتٝم٤م ه وشمت٠مملَّ ُمن اًمٜموم، سمل شمت٠موَّ

أٟمٞمٜمٝم٤م ُمن وموق ؾمْع ؾماموات، شم٘مول: ی٤م رب متٜمٞم٧م أن ًمو یْمحك ُمٕمي 

ویْم٤مطمٙمٜمي، ویتحدث ُمٕمي، ًمٙمٜمه ی٠ميت ُمتَٕم٤ْم ُمن اًمٕمٛمل ویٜم٤مم، ومٞمٜم٤مم 

اًمزوج، وشمْ٘مى اًمزوضم٦م شمْٙمي وهي ُمّتٞم٘مٔم٦م، واهلل شمٕم٤ممم یٜمٔمر إمم أٟمٞمٜمٝم٤م 

ا. ُمثل ٤م، وقم٘م٤مبودُموقمٝم  هذا اًمرضمل أًمٞمٌم ضمدًّ

ورأی٧م ؿمخّم٤م سم٠مم قمٞمٜمي: ـمٚمَّق زوضمته سمٕمدُم٤م وًمدْت ًمه ؾمت٦م ُمن 

إوٓد، وذًمك ٕهن٤م يم٤مٟم٧م ؾموداء دُمٞمٛم٦م، ومل جيؼمه قمغم ذًمك إٓ 

ٞمع اهلوى، ويم٤من یٔمنَّ أن أُمه أظمٓم٠مت ذم اظمتٞم٤مر اًمزوضم٦م، وأٟمه ٓ یّتٓم

ج وم٘م٤مًم٧م ًمه زوضمته: إن مل أيمن سم٤مُمرأة مجٞمٚم٦م،  اًمْ٘م٤مء ُمٕمٝم٤م، وأٟمه ؾمٞمتزوَّ

اعمرأة اًمتي شمرید اًمزواج هب٤م، ومٛمن أین أشم٧م هذه إوٓد؟ ًمو ـمٚم٘متٜمي ُمن 

ىمْل، ًمتٞمٌ قمكم اًمزواج سمرضمل آظمر، وأُم٤م أن وم٠مٟم٧م شمٓمٚم٘مٜمي سمٕمد ؾمت٦م 

ٞمتزوج سمل ؾمأوٓد، ومرد قمٚمٞمه: سم٠مٟمه ُمْمٓمر، وٓ یّتٓمٞمع اًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م، 

ظمرضم٧م ُمع وـ، ومٓمٚم٘مٝم٤م صمالصم٤م، سم٤مُمرأة مجٞمٚم٦م ـ وأهن٤م ٓ شمرُ هب٤م يمزوضم٦م 

 أوٓده٤م اًمّت٦م، وًم٤ّمن طم٤مهل٤م ی٘مول:

 أطمواًمٜم٤م    ٟمِمتٙمي    ًمٖمػمك    هل

 

 وذم ؾمامءك ُمردمى آُم٤مًمٜم٤م 

ه زواضممجٞمٚم٦م، ًمٙمٜمه مل یتم قمغم ة طمّٜم٤مء ٤مُمرأاًمرضمل سم هذا شمزّوج وسم٤مًمٗمٕمل 
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ٜموات، یْول قمنم ؾم ذم هذه احل٤مًم٦م أصٞم٥م سم٤مًمٗم٤مًم٩م، وقم٤مشؾمت٦م أؿمٝمر إٓ 

ط  ت ُمن اًمْٞم٧مویتٖموَّ ، ٕهن٤م ٓ قمغم اًمٗمراش، أُم٤م اًمزوضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٘مد ومرَّ

 ٝمذه قم٤مىم٦ْم اًمٔم٤ممل.وم، شمّتٓمٞمع اًمٕمٞمش ُمع هذا اعمریض اعمزُمن

، وم٢مٟمه ًمٞمس سمٞمٜمه وسملم ومٞمدقموا قمٚمٞمه ٓ جيؼم أطمًدان ویٜمْٖمي ًمٚمٛمّٚمم أ

ِق  اًمٜمْي ^: ىم٤مل، اهلل طمج٤مب  اهلل َوسَملْمَ  ٤مسَمْٞمٜمَٝمَ  ًَمٞمَْس  وَم٢مِٟمَّهُ  اعمَْٔمُٚموِم، َدقْمَوةَ  ))اشمَّ

((طِمَج٤مٌب 
(62)

 ، وهلل در اًم٘م٤مئل:

 اذا ُم٤م يمٜم٧م ُم٘متدرً إ شمٔمٚمٛمنَّ  ٓ

 

 مدَ مم اًمٜمَّ إ ـيٗمْمه یُ ظمرُ آوم٤مًمٔمٚمم  

 شمٜم٤مم قمٞمٜم٤مك واعمٔمٚموم ُمٜمتْه 

 

 یدقموا قمٚمٞمك وقملم اهلل مل شمٜمم 

 
 زوج الذي يتغاضى عن أخطاء زوجته:اهلل تعالى للإكرام 

 ورد ذم احلدی٨م قمن اًمٜمْي ^ أٟمه ىم٤مل: 

يُممْ  يُممْ  ))ظَمػْمُ َ  ظَمػْمُ يُممْ  َأَٟم٤موَ  ،ْهٚمِهِ ِٕ َْهكِم(( ظَمػْمُ ِٕ
(63) 

 ُمٕم٤مزمواخلػمی٦م: أن یِمٗمق قمغم زوضمته، ویٕمٗمو قمن أظمٓم٤مئٝم٤م، وذيمر  

 اًمِمٞمخ أذف قمكم اًمتٝم٤مٟموي رمحه اهلل: أن رضمال وم٘مػًما اؿمؽمى دضم٤مضم٦م

ٚمام ـمْخ٧م زوضمُته هذه وهب٤مرات ـ ويم٤من یرید أن یّتٛمتع سم٤مًمٓمٕم٤مم ـ، وم

اًمدضم٤مضم٦م، يمثَّرت اعمٚمح ذم اًمٓمٕم٤مم، ومام اؾمتٓم٤مع أن ی٠ميمٚمٝم٤م، وم٤ميمتٗمى 

سمنمب اعم٤مء، وىم٤مم ُمن اًمّٗمرة، ومل یٙمٚمم زوضمته، ويم٤من رضمال ُمتوإَم٤م 

ر ذم ٟمٗمّه: أن ًمو ومٕمٚم٧م اسمٜمته هذه اًمٗمٕمٚم٦م، وم ُمن أمتٜمى  ٠مٟم٤مُمن أهل اهلل، ومٗمٙمَّ

زوضمٝم٤م أن یٕم٤مُمٚمٝم٤م سمٛمثل هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م، ومٕمٗم٤م قمن زوضمته، ٕهن٤م أَُم٦م اهلل، 

دظمٚم٧م ذم قمّمٛمته ٕی٤مم ُمٕمدودة، وسمٕمده٤م ؾمٞمٙمون ُمّمػممه٤م إمم اًم٘مؼم 
                                                           

 سم٤مب آشم٘م٤مء واحلذر ُمن دقموة اعمٔمٚموم. (،7331صحٞمح اًمْخ٤مري ) (37)

 (، أسمواب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب ذم ومْمل أزواج اًمٜمْي ^.4190ؾمٜمن اًمؽمُمذي ) (34)
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 طمتاًم، ومٕمٗم٤م قمٜمٝم٤م اسمتٖم٤مء ُمر٤َمة اهلل قمزوضمل.

 ُم٤مذا ؾمٞمٙمون ردة ومٕمل أطمديمم إذا أظمؼمشمه اسمٜمته سم٠من زوضمٝم٤م ٓ یٕم٤مُمٚمٝم٤م

سم٤محلّٜمى، وأهن٤م ًمٞم٧ّم راَٞم٦م سم٤مًمٕمٞمش ُمٕمه، وأن ُمٕمٞمِمتٝم٤م ُمع زوضمٝم٤م 

ُمٕمٞمِم٦م ٟمٙمد وهمْم٥م، ومٝمٙمذا اًمزوضم٦م اًمتي ضم٤مءت ذم قمّمٛمتك، وم٢مهن٤م اسمٜم٦م 

ر اهلل ـ، وم٢من أىم٤مرهب٤م  وأظم٧م، وهٙمذا، ومٚمو شمٕم٤مُِمُٚمٝم٤م ُمٕم٤مُمٚم٦م ؾمٞمئ٦م ـ ٓ ىمدَّ

 ؾمٞمت٠مذَّون ُمٜمك.

 وٟمرضمع إمم ىمّمتٜم٤م، ومٜم٘مول: عم٤م شموذم هذا اًمِمخص، رآه ؿمخص

ا، ًمٙمن اهلل ُم٤م ومِٕمل سمكذم اعمٜم٤مم، وم٠ّمًمه:  ؟ وم٘م٤مل: يم٤مٟم٧م ذٟمويب يمثػمة ضمدًّ

 شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم قمٗم٤م قمٜمي ٕضمل هذه اًم٘مّم٦م اعمذيمورة.

 كر الصديق رضي اهلل عنه في العفوقصة أبي ب

یذيمر أن أسم٤م سمٙمر اًمّمدیق ريض اهلل قمٜمه همْم٥م قمغم اسمن أظمته 

َٓمٍح  قَمغَم  ِٗمُق ُأٟمْ  َٓ  َواهلل»ُمّٓمح ريض اهلل قمٜمه، ومحٚمف وىم٤مل:  ّْ  َأسَمًدا، ؿَمٞمًْئ٤م ُِم

ِذي سَمْٕمدَ  ، ويم٤من ُمّٓمح ُمن أهل سمدر، وم٠مٟمزل اهلل شىَم٤مَل  َُم٤م ًمَِٕم٤مِئَِم٦مَ  ىَم٤مَل  اًمَّ

هل سمدر، وهمٗمر شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم ىمرآًٟم٤م ذم طم٘مه، وذًمك ٕن اهلل اـمٚمع قمغم أ

 قَمغَم  اـمََّٚمعَ  ىَمدِ  ُٙمونَ یَ  َأنْ  اهلل هلم، يمام روي قمن اًمٜمْي ^ أٟمه ىم٤مل: ))ًَمَٕملَّ 

ًَمُٙمْم(( هَمَٗمْرُت  وَمَ٘مدْ  ؿِمْئُتْم، َُم٤م اقْمَٛمُٚموا: وَمَ٘م٤مَل  سَمْدٍر، َأْهلِ 
(64)

، وذًمك ٕن ُمن 

َّْٚمه اهلل شمٕم٤ممم ذم طمِشمه، وم٢مٟمه ٓ یٓمرُده قمن ضمٜم٤مسمه أسمًدا، وًمٞمس يم٤مخلٚمق  شم٘م

ِْْٕمُده، وذًمك ٕن قمٚمم اهلل حمٞمط سمخٚم٘مه، أُم٤م قمٚمم  ب ؿمخًّم٤م صمم ُی ی٘مر 

َلَّ} :اهلل ذم طم٘مه هذه أی٦مٟمزل اخلٚمق وم٘م٤مس، وٕضمل هذا أ
َ
نََُّّْتِبُّٔنَََّّأ

َ
َّأ

ًََّّْاّلٰلََُّّْغفِرََّح َّ  ي: أٓ حت٥م أن شمٕمٗمو قمن قمْدي اًمذي، أ[77: اًمٜمور] {ىَُل
                                                           

 .(، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمّػم، سم٤مب اجل٤مؾموس4112صحٞمح اًمْخ٤مري ) (33)
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يم٤من ُمن أهل سمدر، وهو ُمن اعم٘مْوًملم ذم طمِيت، وٓ ؿمك أٟمه أظمٓم٠م، 

 ى سم٤مًمٕمٗمو یومًمٙمٜمي قمٗموت قمٜمه، أومال حت٥م أن شمٕمٗمو قمٜمه أیًْم٤م، ومتج٤مزَ 

نَّْ ُأطِم٥مُّ  إيِن   َواهلل غَم سمَ »اًم٘مٞم٤مُم٦م، وم٘م٤مل أسمو سمٙمر ريض اهلل قمٜمه: 
َ
 اّلٰلََُّّْغفِرََّحَََّّأ

، أي: یوم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومرضمع إمم ُمّٓمح اًمٜمٗم٘م٦م اًمتي يم٤من یٜمٗمق قمٚمٞمه، شزِم 

شَأسَمًدا ُِمٜمْهُ  َأْٟمِزقُمَٝم٤م ٓ َواهلل: »وىم٤مل
(65)

. 

 الشيخ أبرار الحق رحمه اهلل معالي قصة

رمحه اهلل ضمٚمس ذات ُمرة ذم ُمٙم٤من ًمٞمتو٠َم، وم٘م٤مم ُیذيمر أن اًمِمٞمخ 

ُمن ُموَٕمه ذًمك، وضمٚمس ذم ُموَع آظمر، صمم ىم٤مم ومجٚمس ذم ُموَع 

صم٤مًم٨م، وم٠ّمًمه ؿمخص قمن ذًمك؟ وم٘م٤مل: عم٤م ضمٚم٧ُّم ذم ُموَٕمي إول، 

٤ًْم إلیذائٝمن،  ىمٝم٤م اعم٤مء، وم٠ميمون ؾمْ وضمدت هٜم٤مك اًمٜمٛمل، ومخِمٞم٧م أن یٗمر 

 وم٘مٛم٧م وضمٚم٧ّم ذم ُموَع آظمر.

وظم٤مصته، اًمذین ٓ ی١مذون صٖم٤مر احلٞمواٟم٤مت،  ه١مٓء هم أهل اهلل

ومْمال قمن أذف اعمخٚموىم٤مت، ومٚمذا أًمتٛمس ُمن اجلٛمٞمع أن یّتّٛمحوا 

ُمن زوضم٤مَتم ىمْل أن ی٠ميت یوٌم ٓ سمٞمٌع ومٞمه وٓ ظمٚم٦ٌم وٓ ؿمٗم٤مقم٦م، وأن 

یتداريموا اًم٘مّمور اًمذي صدر ُمٜمٝمم ىمْل وموات إوان، وأن یٕم٤مُمٚموا 

 زوضم٤مَتم سم٤محلّٜمى ذم طمٞم٤مَتم اًم٤ْمىمٞم٦م.

وًمٜمذيمر سمٕمض اًم٘مّمص اًمتي شمدل قمغم ومْمل اًمّمؼم قمغم إیذاء 

ِل أذاهّن، وأٟمه ـمریق إمم اجلٜم٦م، واحلٙمٛم٦م ذم ذًمك: اًمزوضم٤مت، وحتٛمّ 

أٟمه إذا يم٤من ًمِمخص ُمٜمٙمم اسمٜم٦م ؾمٞمئ٦م اخلُُٚمق، ًمٙمن یّمؼم قمٚمٞمٝم٤م زوضمٝم٤م، 

ویتحٛمل أذاه٤م، ومت٠ميت اسمٜمته إمم أسمٞمٝم٤م، وختؼمه سمٛمٕم٤مُمٚم٦م زوضمٝم٤م هل٤م، وأٟمه 

                                                           

 .(، يمت٤مب اًمتٗمّػم3201صحٞمح اًمْخ٤مري ) (30)
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ّمٖمػمة وٓ يمْػمة، سمل إٟمه یّمؼم وحيت٥ّم، ومٙمم یٗمرح واًمده٤م ٓیرد قمٚمٞمٝم٤م سم

هبذا اًمزوج، وٓ ختٚموا ًم٤ّمٟمه ُمن ُمدطمه وصمٜم٤مئه سملم اًمٕم٤معمَلم، وحيْه طم٤ْم 

مج٤ًّم، ًمّمؼمه قمغم اسمٜمته اًمّٞمئ٦م اخلُٚمق، سمل إن سمٕمْمٝمم هي٥م ًمه قم٘م٤مراشمه 

وشمٕم٤ممم یٛمٓمِر  صؼم قمغم زوضم٦م ؾمٞمئ٦م، وم٢من اهلل شم٤ْمركوأُمواًمه، وهٙمذا ومٛمن 

ل قمٚمٞمه ومْمٕسم٠مٟمواع ُمن ا قمٚمٞمه ٤مل واًمٜم ٕمم، ویٗمتح قمٚمٞمه أسمواب اًمٙمرم، ویٗمْم 

 وًمٜمختم يمالُمٜم٤م سمذيمر ىمّمتلم ذم هذا اًم٤ْمب. سمٛمراشم٥م وٓیته.

 رحمه اهلل ںجانا جان مظهرللميرزا القصة األولى:

یذيمر أن اعمػمزا ُمٔمٝمر رمحه اهلل يم٤من فمریًٗم٤م، رىمٞمَق احِلّس 

ورق،واًمِمٕمور، ومذات ُمرة طمِ إًمٞمه ُمٚمك   اهلٜمد، وذب اعم٤مء ُمن اًمدَّ

صمم وَع اًم٘مدح سمّمورة همػم ُمٜم٤مؾم٦ْم، وم٤مٟمزقم٩م اًمِمٞمخ ُمن ومٕمٚمته، ًمٙمٜمه صؼم 

ىم٤مل ًمه اعمٚمك: أهي٤م اًمِمٞمخ، أردت أن أحتٗمك سمخ٤مدم، قمغم ذًمك، صمم 

یّتٚمم راشمْه ُمن سمٞم٧م اعم٤مل، وم٘م٤مل ًمه اًمِمٞمخ: أٟم٤م ُم٤م زًم٧م أصؼم قمٚمٞمك، إذا 

٤مء، ومٙمٞمف یٙمون طم٤مل عميمٜم٧م ٓ شمٕمرف يمٞمف شمْمع اًم٘مدح سمٕمد ذب ا

 ٓ أطمت٤مج إمم ظم٤مدُمك. ظم٤مدُمك!!

ویٜم٘مل قمٜمه أیًْم٤م: أٟمه يم٤من خيرج إمم اًمّمالة ذم ضم٤مُمع دهلي، وم٢مذا 

وضمد ذم اًمٓمریق ٍیًرا ومِرش سمّمورة همػم ُمٜمٔمَّٛم٦م، وم٢مٟمه یوضِمُع رأؾمه، وًمو 

ه، وم٢مٟمه یوضِمع صدَره، ویّٚم٥م ٤م همػم ُمٜمٔمَّم ذم حل٤مومه، أو سم٤ّمـمِ وضمد ظمٞمٓمً 

 طم٤مًمه.ٟموَُمه، هٙمذا يم٤من 

ٙم٤مٟم٧م شم١مذیه سمٙمالُمٝم٤م اًمْذيء وم، شمزّوج اُمرأة ؾمٞمئ٦م اخلُٚمقویذيمر أٟمه 

اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مْوَل سملم اخلالئق، وص٤مر ومزرىمه  ومّمؼم قمٚمٞمٝم٤م، ًمٞمال وهن٤مرا،

ومٙم٤من ُمن ظمٚمٗم٤مئه: اًمِمٞمخ همالم قمكم ُمرضمًٕم٤م ًمٙم٤ْمر اًمٕمٚمامء ذم قمٍمه، 

  ذمرمحه اهلل، وُمن ظمٚمٗم٤مء ظمٚمٗم٤مئه: اًمِمٞمخ ظم٤مًمد اًمٙمردي رمحه اهلل
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     ، وُمٜمٝمم اًمٕمالُم٦م اعمٗمٌ: اًمّٞمد حمٛمود أًمود اًمْٖمدادي اًمِم٤مم

ٝمذا يمٚمه ُمن م: اًمِمٞمخ اسمن قم٤مسمدین رمحه اهلل، ومرمحه اهلل، وقمالُم٦م اًمِم٤م

 قمالُم٤مت اًم٘مْول.

وُمن ىمّم٦م زوضمته: أن أطمد شمالُمذة اًمِمٞمخ ذه٥م إًمٞمٝم٤م یٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م 

ضمام رضمع إًمٞمه، ؾم٠مًمه مِلَ شمزذم ؿمٞمخه، ومٚمـمٕم٤مًُم٤م، وم٠مؾم٤مءت اًم٘مول  هذه  ٧َم وَّ

كم أذاه٤م، رزىمٜمي خ وىم٤مل ًمه: سمّمؼمي قمٚمٞمٝم٤م، اًمْذیئ٦م!! ومرد قمٚمٞمه اًمِمٞم وحتٛمُّ

، وٕضمل هذا شمّٛمع ذم اًمٕم٤ممَل ذيمري، اخلالئق، واًم٘مْوَل سملم اًمت٘مرَب  اهلل

ا ُمأل أوم٤مق، وًموٓه مل أيمن أشمّمور ذًمك.وزرىمٜمي قم  زًّ

، وم٢من اهلل اعمخٚموىملموظمالص٦م إُمر: أن يمل ُمن یّمؼم قمغم أذى 

ل قمٚمٞمه سمَٛمٜم ه.  شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم ُیٙمِرُمه هم٤می٦م اإليمرام، ویتٗمْمَّ

 ، ولم تعترف له زوجتهولي يطير في الهواءالقصة الثانية: 

أوًمٞم٤مء اهلل يم٤من یٕم٤مين ُمن زوضمته، ومٚمام أیس ُمن یذيمر أن وًمٞم٤ًّم ُمن 

زوضمته، دقم٤م اهلل أن یرزىمه يمراُم٦ًم شمٕمؽمف هب٤م زوضمته، وخت٤مف ُمن دقم٤مئي 

٤م قمغم ٍیره، إذ قمٚمٞمٝم٤م، ومتٙمف قمن إ ًّ ذى، ومٙم٤من یوًُم٤م ُمن إی٤مم ضم٤مًم

ـم٤مر سمه ٍیره ذم اهلواء، ويم٤من ذًمك صمٛمرة دقم٤مئه، طمٞم٨م إٟمه ـمٚم٥م ُمن اهلل 

ًمتٜمٔمر زوضمته إمم اًمٙمراُم٦م، ومٓم٤مر سمه ٍیره ُمن وموق سمٞمته قمدة ُمرات، 

اًمٌیر اًمٓم٤مئر، ومٚمام رضمع إمم سمٞمته، ؾم٠مل زوضمته: هل رأی٧ِم اًمٞموم أُمًرا 

٤ًْم؟ وم٘م٤مًم٧م ًمه: ٟم ٕمم، رأی٧م اًمٞموم وًمٞم٤ًّم یٓمػم ذم اهلواء، وىمد ـم٤مر ُمن قمج

ُمثل هذا ىم٤مًم٧م: إن وموق هذا اًمْٞم٧م قمدة ُمرات، وىمد ؿم٤مهدشمه سم٠مم قمٞمٜمي، و

هر أن شمٗمٕمل  اًمِمخص یّٛمى وًمٞم٤ًّم، وأُم٤م أٟم٧م ومٚمم شمّتٓمع یوًُم٤م ُمن اًمدَّ

ذًمك، ومحٚمف ًمه سم٠مٟمه هو اًمٓم٤مئر ذم احل٘مٞم٘م٦م، وأن اهلل شمٕم٤ممم أيمرُمه هبذه 
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٤م!!اًمٙمراُم٦م، ومردت قم  ٚمٞمه وىم٤مًم٧م ًمه: ًمذا يمٜم٧م أىمول، عم٤مذا یٓمػم ُمٕمَوضمًّ

شمه  اٟمٔمروا إمم هذه اعمرأة، مل شمٕمؽمف سمٗمْمٚمه ووٓیته، وإٟمام قمػمَّ

 سم٤مٓقموضم٤مج، وًمٙمٜمه ُمع هذا صؼم واطمت٥ّم.

أطمّٜموا إمم زوضم٤مشمٙمم، وقم٤مُمٚموهنَّ سم٤معمٕمروف  !أطمْتي ذم اهلل

ٚموا أذاهنّ  ، وًمو أّن اًمذي اًمتٛمّه اهلل ُمٜمٙمم، واصؼموا قمٚمٞمٝمّن، وحتٛمَّ

أطمديمم قمجز قمن ؾمامع يمالُمٝم٤م، ومٚمٞمخرج ُمن سمٞمته، وٓ یٜم٤مـمحٝم٤م وٓ 

 خي٤مصٛمٝم٤م، ومٞم١مدي ذًمك إمم اعمٙمروه.

ٜم٘مل قمن اًمّٕمدي اًمِمػمازي رمحه اهلل أٟمه ىم٤مل: إذا يم٤مٟم٧م ویُ 

زوضمتك خت٤مصٛمك سمٙمالم ُم١مذ، وم٠مًمق ذم ومٛمٝم٤م احلالوة، يمي خيرج ُمن 

ًمرضمل ُمٕمه سم٤محلّٜمى، ومٛمٝم٤م يمالم ُم١مذ حمغم، وهذا ُمث٤مل وم٘مط، ًمٞمتٕم٤مُمل ا

وًمألؾمف وم٢من قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس یریدون إصالطمٝم٤م سم٤مًمٕمّم٤م، وٓ یٕمٚمم أن اًمٕمّم٤م 

 ٓ یزیده٤م إٓ اقموضم٤مضًم٤م، واهلل أقمٚمم.

 مثل المرأة في الحديث

 روي ذم احلدی٨م قمن اًمٜمْي ^ أٟمه ىم٤مل: 

َٚمِع، ))اعمَْرأَةُ  ََت٤َم، أىََمْٛمتََٝم٤م إِنْ  يَم٤مًمْم  ْ ٌَ  َوومِٞمَٝم٤م هِب٤َم اؾْمتَْٛمتَْٕم٧َم  هِب٤َم، اؾْمتَْٛمتَْٕم٧َم  َوإِنِ  يَم

قِمَوٌج((، ُمتٗمق قمٚمٞمه
(66)

 

ٚمع أقموج،  َِ أي: إن صٗم٦م آقموضم٤مج ُمن ًموازم اعمرأة، ٕهن٤م ظمٚم٘م٧م ُمن 

وم٢من أردت أن شم٘مٞمم هذا آقموضم٤مج، وم٢من ذًمك ی١مدي إمم يمٌه٤م طمتاًم، 

ويمٌه٤م ـمالىمٝم٤م، وم٢مذا أردت أن شمّتٛمتَع هب٤م، شمّتٛمتُع وومٞمٝم٤م قموج، يمام أٟمك 
                                                           

(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اعمداراة ُمع اًمٜم٤ّمء، وصحٞمح 0813صحٞمح اًمْخ٤مري ) (33)

 .(، يمت٤مب اًمر٤َمع، سم٤مب اًموصٞم٦م سم٤مًمٜم٤ّمء8331ُمّٚمم )
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إقموج، ومٝمل رأی٧م أطمًدا یذه٥م إمم ـمْٞم٥م، ًمُٞمجري  شمّتٛمتع سمْمٚمٕمك

اعمرأة شمّتٛمتع هب٤م وومٞمٝم٤م  قمٛمٚمٞم٦م ضمراطمٞم٦م إلىم٤مُم٦م اًمْمٚمع إقموج؟! ومٙمذًمك

ق ُمٜمٝم٤م إوٓد، وًمٕمل اهلل أن یرزىمك ُمن شم٤مح إًمٞمٝم٤م ىمٚمْك، وشمرزَ قموج، ومػم

 هلل یوم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:سمٓمٜمٝم٤م وًمٞم٤ًّم ُمن أوًمٞم٤مء اهلل، یِمٗمع ًمك قمٜمد ا

نََّّْوََغَسَّ}
َ
َّْٔتَْلرَََّّأ ََّٔو َََّّشيًْئاَّاُْ ًَّْى َََّّخرْيٌََُّّْ (67){ُل

أي: ومتٔمن ُمثال أّن  

ًٓ زوضمتك ٓ متٚمك  ًٓ يم٤مومٞم٤ًم، أو أهن٤م ؾموداء، وأٟمك شمّتحق مج٤م مج٤م

ًمٕمل اهلل أن یزرىمك ُمن سمٓمٜمٝم٤م  ومتّمؼم قمٚمٞمٝم٤م سم٤مرقًم٤م، ومتٙمره سمٕمض صٗم٤مَت٤م،

وًمٞم٤ًّم، أو قم٤معم٤ًم، أو طم٤مومًٔم٤م ًمٚم٘مرآن، ومٞمٜمٗمٕمك یوم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومال شمتٕمٚمق سم٤مًمٔمواهر، 

ومُرّب أرٍض ؾموداء، شمٜم٧ْم أضمود اًمٜم٤ْمشم٤مت، ومال َػم أن شمرَزق وًمٞم٤ًّم ُمن اُمرأة 

ؾموداء، يمام ٓ یٛمٜمع ُمن أن شمرزق ؿمٞمٓم٤مٟم٤م ُمن سمٓمن اُمرأة سمٞمْم٤مء، ومال حي٘مرّن 

اجلامل وُم٤م إمم  وأه، وٓ یتٕمٚمق سمٔم٤مهر قمٞمْٝم٤م، ُمن اًمٚمون أطمُديمم زوضمتَ 

ذًمك، سمل یٜمْٖمي أن یٕم٤مذه٤م سم٤معمٕمروف، إذا أراد أن یّتٛمتع هب٤م، ٕن 

 آقموضم٤مج ُمن ومٓمرَتّن اًمتي ومٓمر اهلل قمٚمٞمٝم٤م، ومٚمٞمتحٛمل ذًمك.

ی٘مول اًمٕمالُم٦م اًم٘مّٓمالين رمحه اهلل ذم ذح ىموًمه قمٚمٞمه اًمّمالة 

 اًمٜم٤ّمء، إمم اإلطم٤ّمن إمم إؿم٤مرة: دی٨ماحل ذم»واًمّالم: )وومٞمٝم٤م قموج(: 

 َٕمف واطمتاملِ  أظمالىمٝمن، قموج قمغم واًمّمؼمِ  هبّن، واًمرومِق 

شقم٘موهلن
(68)

. 

وَٕمٞمُف اًمٕم٘مل ی٤ْمدر سم٤مخلّموُم٦م، وٓ یتحٛمل، ویٕمم ذًمك يملَّ ُمن 

يم٤من َٕمٞمًٗم٤م ذم قم٘مٚمه، وم٢مٟمه خي٤مصم دائاًم، ؾمواء أيم٤من رضمال أو اُمرأة، 

ومٚمٞمتحٛمل اًمٕم٤مىمل هذا اًمْمٕمف، وٓ ی٘مع ُمٕمٝمّن ذم اخلّموُم٦م، ومٝمذه هي 
                                                           

 783: اًمْ٘مرة(32)

 .(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اعمداراة ُمع اًمٜم٤ّمء1/21إرؿم٤مد اًم٤ّمري ) (31)
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شمٕم٤مًمٞمم دیٜمٜم٤م، وإرؿم٤مدات ٟمّْٞمٜم٤م ^، وم٢مٟمه أُمر سم٤مًمّمؼم قمغم اقموضم٤مج اعمرأة، 

 ًمّٕمي ذم إىم٤مُم٦م اقموضم٤مضمٝمّن.وقمدِم ا

 فطرة النساء وطبيعتهن

 يمریاًم  یٖمٚمْن»: یٜم٘مل قمن سمٕمض اًمّم٤محللم أٟمه وصف اًمٜم٤ّمء وم٘م٤مل

 ًمئٞماًم  أيمون أن أطم٥م وٓ ُمٖمٚموسًم٤م، يمریاًم  أيمون أن وأطم٥م ًمئٞمم، ویٖمٚمْٝمنّ 

٤ًْم شهم٤مًم
(69)

. 

، أي: إن ُمن ـمْٞمٕم٦م اعمرأة أهن٤م شمٖمٚم٥م قمغم شیٖمٚمْن يمریاًم »وم٘موًمه: 

يمریاًم ُمتوإًَم٤م، ٓ یٜمت٘مم قمغم إظمٓم٤مء، وٓ یِب اًمزوج إذا يم٤من 

سم٤مًمٕمّم٤م، سمل إٟمه یٙمِرم زوضمَته، وم٤معمرأة شمٖمٚم٥م قمغم ُمثل هذا اًمرضمل اًمٙمریم، 

 ،م وٓ ی٥ّم وٓ یِمتم، ومؽمومع قمٚمٞمه صوَت٤مٕهن٤م شمٕمرف أٟمه ٓ یٜمت٘م

يمام خي٤مـم٥م أطمديمم صدی٘مه أو أظم٤مه اًمّمٖمػم، ومت٘مول ًمه ُمثال: مِلَ  وخت٤مـمْه

مل ومٕمٚم٧َم يمذا! أمل أىمل ًمك أن شمٗمٕمل يمذا! ىمٚم٧م ًمك اؿمؽمی٧َم هذا! و

شمِمؽمي زم اًمٜمٕمل، ومٛمن أین أشمٞم٧م هبذا اجِلْٚمد اخلَِرق! وىمٚم٧م ًمك شمِمؽمي 

اخِلَرق اًم٤ْمًمٞم٦م! وىمٚم٧م ًمك شمِمؽمي  هزم ُمن أضمَوِد إًم٦ّْم، ومٚمَِم أشمٞم٧َم هبذ

 ًمٚمْٞم٧م أواين وم٤مظمرة، ومٛمن أین أشمٞم٧م هبذه إواين اًم٤ْمئدة!

ل صٖمػمة ويمْػمة، ًمٙمٜمه یّمؼم ومٝمٙمذا خت٤مصم زوضمٝم٤م ذم يم

وحيت٥ّم، ویْتّم ذم وضموهٝمّن، وٓ یرّد قمٚمٞمٝمّن، ومٞمٙمون ُمّمداىًم٤م هلذا 

 .شیٖمٚمْن يمریاًم »اًم٘مول: 

،شویٖمٚمْٝمنَّ ًمئٞمم»وىموًمه:   ، وذًمك سم٤مًمِب واًمِمتم، قمغم َٕمٗمٝمن 

  وسُمٕمدهّن قمن آسم٤مئٝمّن وإظمواهنّن، وم٢مهن٤م إذا رِضسم٧م رضسم٦ًم واطمدة وم٢مهن٤م
                                                           

 .(8/338روح اعمٕم٤مين ) (39)
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ُمرة أظمرى،  ٧مدًمَّٚمخت٤مف أن ًمو شموشمّٙم٧م، ووشمه ُمن ضمؼمخت٤مف قمغم ٟمٗمّٝم٤م 

اعمرة إومم، ومتٛمتٜمع ُمن اًمدٓل ـ وهو طم٘مٝم٤م ـ، عم٤م أؿمّد ُمن  قم٘م٤مهب٤م يم٤من

 ))إيِن  :^ اهلل َرؾُموُل  زِم  روي قمن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىَم٤مَل 

قَْمَٚممُ  ٞم٦ًَم، قَمٜم ي يُمٜم٧ِْم  إَِذا َٕ
َِ : وَمُ٘مْٚم٧ُم : ىَم٤مًَم٧ْم  ى((،َْ هَمْْم  قَمكَمَّ  يُمٜم٧ِْم  َوإَِذا َرا

٤م: وَمَ٘م٤مَل  ،شًمَِك؟ذَ  شَمْٕمِرُف  َأْینَ  ُِمنْ » ٞم٦ًَم، قَمٜم ي يُمٜم٧ِْم  إَِذا ))َأُمَّ
َِ : شَمُ٘موًملِمَ  وَم٢مِٟمَِّك  َرا

ٍد، َوَرب   َٓ   إسِْمَراِهٞمَم((، َوَرب   َٓ : ىُمْٚم٧ِم  ،ىَْ هَمْْم  قَمكَمَّ  يُمٜم٧ِْم  َوإَِذا حُمَٛمَّ

َّٓ  ْهُجرُ أَ  َُم٤م اهلل، َی٤مَرؾُموَل  َواهلل َأضَمْل : »ىُمْٚم٧ُم : ىَم٤مًَم٧ْم  شاؾْمَٛمَك  إِ
(70)

. 

ومث٧ْم هبذا: أن ُمن طمق اعمرأة أن شمّخط قمغم زوضمٝم٤م إذا صدر ُمٜمه 

ُم٤م یوضم٥م ذًمك، ومٚمو ؾمخٓم٧م اعمرأة ُمٜمك، عم٤م ضم٤مز ًمك أن شمِهب٤م، 

ٝم٤م، وشمزیل ُم٤م ح ىمٚمَْ وإٟمام یٜمْٖمي أن شمراَٞمٝم٤م سم٤معمٕمروف، وحت٤مول أن شمٗمرِ 

ٝم٤م، وشم٠ّمل قمن أطمواهل٤م، وهل ٝم٤م وهمٛمَّ صدر ُمٜمه شم٘مّمػٌم ذم طم٘مٝم٤م؟ أو  أمهَّ

أن هيدي هل٤م ُم٤م شمْح٨م قمٜمٝم٤م، أو أن یْمع ذم ومٛمٝم٤م احلٚمواء، وم٢مّن وَع 

اًمٚم٘مٛم٦م ذم ذم اُمرأشمك ؾمٜم٦م أیًْم٤م، ومٛمن مل یٕمٛمل هب٤م ومٚمٞمح٤مول أن یٕمٛمل 

 هب٤م، ویٜم٤مل صمامره٤م.

، أي: طمتى وًمو ظم٤مـمْتٜمي شوم٠مطم٥م أن أيمون يمریاًم ُمٖمٚموسًم٤م»وىموًمه: 

ٓ أرُ أن أشمٜم٤مزل قمن ُمٙم٤مرم أظمالىمي، ٤م اًمٕم٤مزم، وم٢مين زوضمتي سمّموَت

ع رای٦م اخلُٚمق، وأسم٘مى يمریام، وأحتٛمٚمٝمّن، وأقمٗمو قمٜمٝمّن، وأطم٤مول أن أروم

 ٕهنّن إُم٤مء اهلل.

٤ًْم»ىموًمه:  ، أي: ٓ أرُ أن أدء شوٓ أطم٥م أن أيمون ًمئٞماًم هم٤مًم

هذا يمام روي قمن ؾمٕمد سمن أيب وىم٤مص ريض اهلل ظُمُٚم٘مي، ٕهمٚم٥م قمٚمٞمٝمّن، و
                                                           

(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب همػمة اًمٜم٤ّمء ووضمدهن، صحٞمح 0771صحٞمح اًمْخ٤مري ) (21)

 (، يمت٤مب ومْم٤مئل اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب ذم ومْمل قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.8191ُمّٚمم )
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َوةٌ  َوقِمٜمَْدهُ  ^، اهلل َرؾُمولِ  قَمغَم  اخلَٓم٤َّمِب  سْمنُ  قُمَٛمرُ  اؾْمَت٠ْمَذنَ »قمٜمه ىم٤مل:  ّْ
 ُِمنْ  ٟمِ

َتْٙمثِْرَٟمهُ  ُیَٙمٚم ْٛمٜمَهُ  ىُمَرْیشٍ  ّْ  قُمَٛمرُ  اؾْمَت٠ْمَذنَ  وَمَٚمامَّ  َصْوشمِِه، قَمغَم  َأْصَواَُتُنَّ  قَم٤مًمَِٞم٦مً  ،َوَی

٤َْمَدرْ  ىُمْٛمنَ  اخلَٓم٤َّمِب، نُ اسم اِت  َی٤م: قُمَٛمرُ  َ٘م٤مَل وم ... احِلَج٤مَب  نَ وَم ، قَمُدوَّ ِٝمنَّ
ِّ  َأْٟمُٗم

ْْٜمَٜمِي َٓ  َأََتَ ْْنَ  َو  َرؾُمولِ  ُِمنْ  َوَأهْمَٚمظُ  َأوَمظُّ  َأْٟم٧َم  َٟمَٕمْم،: وَمُ٘مْٚمنَ  ^؟ اهلل َرؾُموَل  ََتَ

شاهلل ^
(71)

ٚمٜم٤م، ومٜمتدًمل، ؾمْح٤من اهلل، ُم٤م أقمٔمم  ، أي: إن رؾمول اهلل ^ ُیدًم 

 هذا اخلُُٚمق اًمٕمٔمٞمم.

 والنهي عن المنكراألمر بالمعروف كيفية 

يمٞمف یٛمٙمن ُٓمرأة أن شمتدًمل، وزوضمٝم٤م ٓ یْمع ؾموـمه قمن فمٝمره، 

یٕمِم٘مٝم٤م ذم آظمر اًمٚمٞمل!! واًمٕمج٥م ُمن اًمْٕمض: یؼمطمٝم٤م رضسًم٤م ذم اًمٜمٝم٤مر، و

م ؾمالمق اإلومٝمل يم٤من هذا ُمن ظمٚم ؟ یْدأ هن٤مَره سمٍِب يم٤محلٞموان، صمم ی٘مد 

اًمٜمٝم٤مر، أقمغم ُمٕم٤میػم اًمٕمِمق واعمح٦ِْم ذم آظمر اًمٚمٞمل، ويم٠مٟمه ذئ٥ٌم ذم 

 جمٜموٌن ذم اًمٚمٞمل.

اُمرأشمه  ٤مًمِمتم، ومٛمن مل شمّمّل ٓ سمومٚمٞمس قمالج اعمرأة سم٤مًمِب و

ىم إمم اًمّمالة،  ٝم٤مُمثاًل، ومٕمغم زوضمه أن یراضمع اًمٕمٚمامء، وی٠ّمهلم يمٞمف یِمو 

يمت٤مسًم٤م ذم ومْم٤مئل اًمّمالة، أو ی٘مرأ هل٤م ؿمٞمًئ٤م ُمن اًمٙمت٤مب يمل  يم٠من یتِحٗمٝم٤م

أُمٙمن، وم٢مذا قمرض ًمه  ٓ یٕم٤مُمٚمٝم٤م سم٤مًمِب، وًمٞمتحّٛمٚمٝم٤م ُم٤میوم، ًمٙمن 

قمغم ُمِم٤مهدة إومالم  قم٤مرٌض جيؼُمه قمغم اًمتٕم٤مُمل ُمٕمٝم٤م سمِمدة، يم٠من شُمٍِمّ 

أن یٛمٜمَٕمٝم٤م تٚمٗمزیون ذم اًمْٞم٧م ُمثال، ومال سم٠مس ، أو شمٓمٚم٥م ضمٝم٤مز اًماعمحرُم٦م

ُمٕمّمٞم٦م، يم٠من  ٥م ذم سمٞمته أّي أن ُیرشمٙمَ  أسمًدا ُمن هذه إُمور سمِمدة، وٓ یرُ

، ومال یّٛمح سم٢مسم٘م٤مئٝم٤م ذم اًمْٞم٧م، شمِمؽمي ٕسمٜم٤مئٝم٤م ِدُمٞم٦م ذي إرواح ُمثال
                                                           

 .(، يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمٛمر سمن اخلٓم٤مب4314صحٞمح اًمْخ٤مري ) (28)
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ًمٙمن یٜمْٖمي أن یٕم٤مُمٚمٝم٤م سم٤محلٙمٛم٦م ذم يمل هذه إُمور، وذًمك: سم٠من یِمؽمي 

ٕسمٜم٤مئٝم٤م أًمٕم٤مسًم٤م أظمرى، يم٤مًمٓمٞم٤مرات، واًم٘مٓم٤مرات، واًمٙمرات، ٕٟمه ًمو مل 

سمٙم٤مء وقمویال، وخت٤مصٛمه زوضمته،  ٤میٗمٕمل ذًمك، وم٢من أسمٜم٤مءه ؾمٞمزقمجوهن

ٜمه ُمن اعمٜمٙمرات واعمٕم٤ميص ـ وحت٤مضمجه سمام يم٤من یٗمٕمٚمه هو سمٜمٗمّه ىمْل شمدیُّ 

ه سم٠مٟمه فم٤ممل ضم٤مئر، وأٟمه ٓ یٕمرف يمٞمف یتٕم٤مُمل ُمع  ُمٕم٤مذا سم٤مهلل ـ، وشمٕمػم 

أـمٗم٤مًمه، وٕضمل هذا: یٜمْٖمي أن یِمٖمٚمٝمم ذم أُمور أظمرى ُم٤ْمطم٦م، ىمْل أن 

ج هذه اعمٜمٙمرات ُمن سمٞمته، ٕن وضمود صور ذي إرواح، ؾم٥ٌْم خيرِ ِ

ذه اًمّمورة ًمٚمحٞمواٟم٤مت، ول اعمالئٙم٦م ذم اًمْٞموت، ؾمواء يم٤مٟم٧م هعمٜمع دظم

ٟم٤ّمن، أو يم٤مٟم٧م ًموزم  ُمن أوًمٞم٤مء اهلل، ومال جيوز اىمتٜم٤مء اًمّمور أًمْت٦م، إلًمأو 

 رم ذقًم٤م.سمل إٟمه حم

 هإلى زوجت لمن أساءالتحلل 

یٜمْٖمي ًمٙمل ُمن أؾم٤مء إمم زوضمته، وأضمؼمه٤م قمغم اًمْٙم٤مء: أن 

یّتّٛمح ُمٜمٝم٤م، وأن یٕمَده٤م سم٠مٟمه ؾمٞمتٕم٤مُمل ُمٕمٝم٤م سم٤مًمٚمٓمف ُمّت٘مْال، يمام 

أن ُیتٕم٤مَُمل ُمع إُم٤مء اهلل، وأٟمه یٕم٤مذه٤م سم٤معمٕمروف، يمام أٟمه یتٛمٜمى جي٥م 

ذًمك ٓسمٜمته، ویٕمٗمو قمن زَٓت٤م، وخيؼمه٤م سم٠مٟمه ىمد قمٗم٤م قمٜمٝم٤م مجٞمع زَٓت٤م، 

 وٓ جيؼمه٤م قمغم اًمْٙم٤مء أسمدا، وٓ ُیّخٓمٝم٤م.

یتحٗمٝم٤م ٛمجرد اًمٙمالم ومح٥ّم، سمل جي٥م أن سموٓ یٙمٗمي ذم ذًمك 

ُمن ٍٓف آ ٙم٥ّم قمنماتن ُمن ی، ٕوؾمٕمه طم٥ّم ُمَْٚمًٖم٤م ُمٕمٞمَّٜم٤م، يمل  

، ومٝمذا ُمن ٓ یٜمْٖمي ًمه أن ی٘مدم ُٓمرأشمه مخّلم أو ُم٤مئ٦م ری٤ملاًمری٤مٓت، 

اًمِمٞمخ اًمروُمي رمحه اهلل: أن ؿمخًّم٤م  ٤مطمٙم٤مه ىمّم٦م اًمْخل، وُمَثُٚمه يمٛمثل

يم٤من یٍمخ قمغم يمٚمْه اًمذي أذف قمغم اهلالك، ویٜم٤مدي سم٤مًمویل ًمٜمٗمّه، 
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حم٤مًم٦م، يمٚمْي ُمٞم٧م ُمن وی٘مول ُمّتٍمظًم٤م: يمٚمْي ُمٞم٧م ُمن اجلوع ٓ 

اجلوع ٓ حم٤مًم٦م، ويم٤من ىمد رسم٤َّمه ٕيمثر ُمن قمنم ؾمٜموات، وم٠ّمًمه ؿمخص: 

ٚم٦َّم اًمتي قمغم رأؾمك؟ وم٘م٤مل ًمه: ومٞمه ظمْز،  َّ ُم٤م اًمذي حتٛمٚمه ذم داظمل هذه اًم

وم٠ّمًمه: ومٚمَِم ٓ شُمْٓمِٕمُٛمه ُمن هذا اخلْز؟ سمدل أن شمٍمخ قمغم ُموشمه، وم٘م٤مل ًمه: 

ر سمثٛمن، ر سمثٛمن، وم٠مٟم٤م  أهي٤م اًمرضمل، إن دُموقمي ٓ شم٘مدَّ أُم٤م اخلْز: وم٢مٟمه ی٘مدَّ

 أسف قمٚمٞمه ُم٤م ٓ یزیدين شمٙمٚمٗم٦م.

ومال یٜمْٖمي ًمٚمرضمل أن یٕم٤مُمل اُمرأشمه هبذه اعمٕم٤مُمٚم٦م، وإٟمام یٜمْٖمي أن 

م هل٤م أیًْم٤م: سمٕمض اهلدای٤م.  ی٘مد 

ٙمامٓت اًم»اًمِمٞمخ اًمتٝم٤مٟموي رمحه اهلل ذم  ُمٕم٤مزموىمد ذيمر 

ؿمٝمری٦م شمٜمٗم٘مٝم٤م يمٞمٗمام ، أن ُمن طمق اعمرأة أن شمرشم٥َّم هل٤م ٟمٗم٘م٦م شذومٞم٦مإ

شمِم٤مء، ومال حت٤مؾَم٥م قمٚمٞمٝم٤م، وٓ شمَّئل قمٜمٝم٤م، يمل  قمغم طم٥ّم اؾمتٓم٤مقمته، 

ومٛمن یٙم٥ّم قمنمة آٓف ری٤مٓت يمل ؿمٝمر، ومال یٜمْٖمي أن یٕمٓمٞمٝم٤م ری٤مٓ أو 

قمنمة، أو مخّلم، سمل یٕمٓمٞمٝم٤م اعم٤مئ٦م وزی٤مدة، ویٕمٓمٞمٝم٤م ظمٞم٤مًرا يم٤مُماًل ذم 

 ٕهن٤م ٓ شمّتٓمٞمعإٟمٗم٤مىمٝم٤م ذم أي  ُمٍمف ؿم٤مءت، وٓ حي٤مؾمْٝم٤م قمٚمٞمه، 

ك، ومٚمٕمٚمَّٝم٤م شمرید أن شمِمؽمي ؿمٞمًئ٤م  شمٙم٥ّما سمٜمٗمّٝم٤م، ومٝمي حمْوؾم٦م سمح٘م 

إلظمواهن٤م، أو أىم٤مرهب٤م، وم٢مذا مل دمد ؿمٞمئ٤م، ومٛمن أین شمٍمف؟ ومٞمٜمْٖمي 

ُمراقم٤مَت٤م، ٕهن٤م رومٞم٘م٦م اًمّٗمر، وٓ شمّتٓمٞمع أن خترج ُمن سمٞمتك إٓ سم٢مذٟمك، 

 ٝم٤م وأطمواهل٤م اخل٤مص٦م.روومِ فمقم٤مة ومٞمٜمْٖمي ُمرا

ث أن ؿمخّم٤م يم٤من ٓ یراقمي طمرُم٦م ٟمٔمره، ومٙم٤من یٜمٔمر إمم طمدَ 

إضمٜمْٞم٤مت، ویٕمػم  زوضمته ًمدُم٤مُمتٝم٤م، وذات ُمرة أصٞم٥م سم٤مهلَْٞمَْم٦م، وم٠مصٞم٥م 

سم٤مإلؾمٝم٤مل واًمت٘مٞم١م، ومخدُمته زوضمته، طمتى سمرئ ُمن اعمرض، ومٚمام شمٕم٤مرم 

ُمن اعمرض، سمٙمى أُم٤مم زوضمته، وأىمرَّ هل٤م سم٠مٟمه مل شمٜمٗمٕمه ذم ُمرَه إٓ 
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ه٤م.زوضمته اًمتي يم٤من یٕم  ػم 

أطمْتي ذم اهلل! إن اًمرضمل إذا وصل إمم اًمٗمراش، وم٢مٟمه ٓ خيدُمه إٓ 

اًمزوضم٦م، ومال حي٘مرّن أطمديمم زوضمته، أدقموا اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم أن یت٘مْل ُمٜم٤َّم 

٤ًْم هلدای٦م اًمٜم٤مس أمجٕملم، آُملم.  هذا اًمٕمٛمل، وجيٕمٚمه ؾمْ

ویٜمْٖمي ًمٙمل زوج أن یْنم  زوضمته سمِْم٤مرة اًمٜمْي ^، سم٠مهن٤م ؾمتٙمون 

ْتغم ُمن احُلور اًمِٕملم ذم اجلٜم٦م، ًمٞمدومع سمذًمك ؿمٕمور اًمٜم٘مص اًمتي شمُ أمجل 

َٝم٤م  ل طمزهَن٤م ومَرطًم٤م، ومهَّ هب٤م ُمع ُمرور اًمزُمن، وذه٤مب اجلامل، ًمٞمْد 

سم٤مهلٜمد،  أين ؾم٤مومرت إمم ُمدیٜم٦م إًمه آسم٤مدٍوًرا، وطمّمل ُمٕمي ذات ُمرة، 

ومٕمزُمٜمي ؿمخص ُمن أىم٤مرب اًمِمٞمخ ويص اهلل رمحه اهلل، ويم٤من ُمدیًرا 

ِمٞمخ أیًْم٤م، ومخٓم٧ُْم ذم ُمدرؾمته ظمٓم٦ْم، شمٓمرىم٧م ومٞمٝم٤م إمم هذا عمدرؾم٦م اًم

احلدی٨م، ويم٤مٟم٧م زوضم٦م اعمدیر شمّتٛمع إمم اخلٓم٦ْم أیًْم٤م، وم٘م٤مًم٧م 

ًمزوضمٝم٤م: ملْ شمذيمر زم هذا احلدی٨م أسمًدا، أن ٟم٤ّمء اًمدٟمٞم٤م یٙمنَّ أمجل ُمن 

ٟم٤م هبذه اًمِْم٤مرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وًمذا احلور اًمِٕملم، وًمٙمن هذا اًمٕم٤مملِ  َ  ىمد سمنمَّ

وا ٟم٤ّمءيمم هبذه اًمِْم٤مرة، أرید أن أقم زُمه قمغم ومٓمور، ومٚمذا أىمول ًمٙمم: سمنم 

 ًمتٗموزوا سمٗمٓمور ضمٞمد إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
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 خطاب للنساء

أظموايت ذم اهلل: إن اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم أٟمزل ىمرآٟم٤م ومٞمه هدای٦م جلٛمٞمع 

 اًمٜم٤مس، وذًمك ًمٞمٗموزوا سمٛمر٤َمة اهلل ذم طمٞم٤مَتم، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ِي} َْٔتَََّّخيَقَََّّاَّل  ٍَ ْ َياةَََّّال ًَََّّْواْْلَ ُك َٔ ًَََِّّْلَبْيُ يُُّل
َ
َََُّّأ ْخَس

َ
ًلََّّأ ٍَ (72){َخ

   

أي: ظمٚم٘مٜم٤ميمم ًمالسمتالء، وًمٞمس ًمٚمروم٤مهٞم٦م، ومٛمن احلامىم٦م: اشم٤ْمع اًمٜمٗمس 

 واهلوى، وضمٚم٥م ؾمخط اهلل، صمم آسمتالء سمٕمذاب اًم٘مؼم سمٕمد اعموت.

 ؟المثالية الناس الحياة تعليممن الذي يحق له 

ذم ٕطمد طمق  ذم اًمدٟمٞم٤م أن یٕمٚم ٛمٜم٤م يمٞمف ٟمٕمٞمش ويمٞمف ٟمّٕمد ًمٞمس 

ة، سمل إن ، ٓ ُٕمریٙم٤م، وٓطمٞم٤مشمٜم٤م اًمدٟمٞموی٦م ِّ  ًمٖمػمه٤م ُمن اًمْٚمدان اعمتح

ِّ ُمٜمحٍمان ذم اشم٤ْمع هدي حمٛمد ^، إن راطم٦م اًم٤ْمل  اًمّٕم٤مدة واًمتح

ذم اًمدٟمٞم٤م ذم اسمتٖم٤مء ُمر٤َمة اهلل قمز وضمل، ومٝمو اخل٤مًمق اعم٤مًمك، وٓ حيق 

یٜمٕمم سم٤محلٞم٤مة دون ر٤َم ظم٤مًم٘مه وُم٤مًمٙمه، وٓ ذم ُم٤م ٓ یْتٖمى سمه ٕطمد أن 

 .هُمر٤َمشمُ 

ومٛمن اسمتٖمى ُمر٤َمة اهلل قمز وضمل، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم یرزىمه طمٞم٤مة ـمٞم٦ْم، 

 : شمٕم٤ممم ، يمام ىم٤ملُِمٜم٦ّم ُمٜمه وإطم٤ّمًٟم٤م

{ََّْ ٍَِوٌَََّّ َََّّْاِْلًاَصَََّّغ وََّّْذََنرٌٍََِّّ
َ
ُْٰثََّّأ

ُ
َََّّٔأ ُْ ٌََََّّو ٌِ ََُُّّّمْؤ  ِ  (73){َطّيِبَةًَََّّخيَاةًََّّفَيَُِْديِيَ

٦ًم ذم اًم٤ْمل، وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦ًم ذم اًمٜمٗمس، وم٤مًمٕم٤ميص ٓ هيٜم٠م سمٕمٞمش أي: ٟمرزىمه راطم

اًم٤ْمل، ؾمواء يم٤من رضماًل أو اُمرأة، وم٤معمرأة اًمتي شمتؼمج، وٓ شمّمكم اًمّمٚموات 

                                                           

 7: اعمٚمك (27)

 92: اًمٜمحل(]24)
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مل یٙمن ٤ميص، اخلٛمس، وشم١مذي اًمزوج، أو شمرشمٙم٥م أيَّ ٟموع ُمن أٟمواع اعمٕم

صمم اعموت ی٘ميض قمغم  د، وٓ َتٜم٠م سمراطم٦م اًم٤ْمل،قمٞمِمٝم٤م قمٞمش هٜم٤مء ورهمَ 

ات.  مجٞمع أٟمواع اعمٚمذَّ

اًمِمٞمخ أذف قمكم اًمتٝم٤مٟموي رمحه اهلل، أٟمه يم٤من  ُمٕم٤مزمیٜم٘مل قمن 

يمل ُمن أراد إصالح ٟمٗمّه ُمن رضم٤مل وٟم٤ّمء، ومٞمٜمْٖمي ًمه أن یراىم٥َِم »ی٘مول: 

ن، ویوَع  ل صمم یٙمٗمَّ َّّ يمل یوم، سم٠من روطمه ىمد ظمرضم٧م ُمن ضمّده، وأٟمه یٖم

 .شذم اًم٘مؼم، صمم یوَع قمٚمٞمه اًمؽماب

ًمٙمن وًمألؾمف! وم٢من سمٕمض أظمواشمٜم٤م شمرید أن شمْدأ طمٞم٤مَت٤م اًمزوضمٞم٦م 

سم٤معمٕم٤ميص واعمٜمٙمرات، وآؾمتامِع إمم إهم٤مين، واًمتؼمج أو اًمّٗمور 

وٓ أطمد یٕمرف ُمتى ؾمتحّل سمه اًمٕم٘موسم٦م، وُیْتغم سم٤مُٕمراض م، اعمحرّ 

، ومٞمذه٥م ـ أقم٤مذيمم اهلل ـ احلّموة وأاًمٌـم٤من،  وأاعمٜمتنمة، يمْمٖمط اًمدم، 

، وٓ یٕمرف أطمد ُمتى ویّْدل اجلامَل ىُمًْح٤م، واًمٌور طمزًٟم٤مسم٤مجلامل، 

ٜم٤م ىمْل أی٤مم، ٚمْي ٟمداء اهلل، يمام طمّمل ًمْٕمض إظمواٟمیٓمٚمْه ُمٚمك اعموت، ومٞم

أصٞم٥م سمح٤مدث اًمّػم، ومامشم٧م اسمٜمته اًمتي يم٤مٟم٧م ذم اًم٤ّمسمٕم٦م قمنم ُمن 

قمٛمره٤م، ومل شمتزوج سمٕمد، ومٚمذا یٜمْٖمي ًمٙمل ُمّٚمم أن یّتحِ اعموت 

ومال یدري ُمتى  ٟمواع اعمٕم٤ميص، ویتوب إمم اهلل،وجيتٜم٥م مجٞمع أ دائام،

ْ ٞمه، صمم حي٤مؾَم٥م قمغم أقمامًمه.  شم٠مشمٞمه ٟمداء احلق، ومٞمٚم

 عالج الغفلة وقسوة القلب

اًمِمٞمخ أذف قمكم اًمتٝم٤مٟموي رمحه اهلل ذم يمت٤مسمه  ُمٕم٤مزم ذيمر

ٓ هيٜم٠م : أن يمل ُمن أصٞم٥م سم٘مّوة اًم٘مٚم٥م، شهبِمتي زیور»اعمّٛمى 

یٙمثر ُمن  ، ومٞمٜمْٖمي ًمه أنض قمن ذيمر اهللُیٕمر، و٤مًمٕم٤ْمدة، ومٞمِمتٝمي اعمٕم٤ميصسم
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 أن»: عم٤م روي قمن أم اعم١مُمٜملم صٗمٞم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م ذيمر اعموت،

 ذيمر ايمثري وم٘م٤مًم٧م: ىمٚمْٝم٤م، ىم٤ّموة قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م إمم اؿمتٙم٧م اُمرأة

م اًمورصم٦م أُمواهل٤م ـاعموت ـ وم َّّ  ومٗمٕمٚم٧م، ىمٚمْك، یرق تتّمور أهن٤م ُم٤مشم٧م، وىم

قمٜمٝم٤م ـ ٕن ىمٚمْٝم٤م شمٕمٚمَّق سم٤مهلل،  اهلل ريض قم٤مئِم٦م شمِمٙمر ومج٤مءت ىمٚمْٝم٤م، ومرقَّ 

شة ـ٤مًمٕم٤ْمدومّم٤مرت شمتٚمذذ سم
(74)

. 

ُمن ؿم٘مي ىمٚمْه، ومل »: اًمِمٞمخ رمحه اهلل ُمٕمٚم٘م٤م قمغم هذا اخلؼمی٘مول 

جيد ذم ىمٚمْه ٓ جيد ذم ٟمٗمّه ظموف اهلل شمٕم٤ممم، سمل یّتٓمع شمرَك اًمذٟموب، و

اعمٕم٤ميص وآًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م، ومل یْق ذم ىمٚمْه ؿمٕمور اًمٕمْودی٦م هلل  اعمٞمَل إمم

شمٕم٤ممم، وأن اهلل ظم٤مًم٘مه وُم٤مًمٙمه، وم٢مٟمه یٜمْٖمي ًمه أن یراىم٥م قمٜمد ٟموُمه يمل ًمٞمٚم٦م، 

همُّٚمه وشمٙمٗمٞمٜمُه، صمم  شممّ ُم٤مم اهلل شمٕم٤ممم، وىُمِْْم٧م روطمه، وسم٠مٟمه ـمٚم٥ِم ًمٞمحِ أ

ر أٟمه ی١مظمذ إمم اًم٘مؼم، ومل یْق ًمدیه إُموال، ُمن ا ًمذه٥م واًمٗمْم٦م، یتّموَّ

ي ذم اًم٘مؼم، وذرَّ وإًم٦ّْم وإىمٛمِم٦م وأٟمواع اًمّج٤مضمٞمد اًمٗم٤مظمرة، صمم أًم٘مِ 

 قمٚمٞمه اًمؽماب، وًم٤ّمن طم٤مًمه یردد:

 ؿمٙمرا ؿمٙمًرا ی٤م روم٘م٤مئي

 

ـــــ٧ِم إمم   ـــــ٤مء اعمَْٞم روم٘م

ــــــــــــــــــــــــــــــؼم  اًم٘م

 

 ُم٤م سمٕمـد اعمٜمـزل ُمٜمزًمـ٦م

 

 ٟمٕمؼمه وطمـداًٟم٤م سم٤مًمّمـؼم 

 أو ی٘مول سمٚم٤ّمن ُم٘م٤مًمه: 

 طمٗمرشمم ذم اًمثرى ضمًّدا

 

 ؾمَٚمم وٓ دقمـواتسمال  

 أهيــــ٤م اًمــــذاه٥م صــــؼًما 

 

 ُم٤م اًمذي ضمرى ًمزُم٤مين 

                                                            

 صحته، ُم٤م رواه أسمو هریرة ريض اهلل (، ویدل قمغم3/308إطمٞم٤مء قمٚموم اًمدین ) (23)

اِت(( َهاِذمِ  ِذْكَر  ))َأْكثُِرواقمٜمه، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمول اهلل ^:  ذ  ، رواه اًمؽمُمذي الل 

 ش.طمّن صحٞمح»(، أسمواب اًمزهد، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ذيمر اعموت، وىم٤مل: 7412)
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، وإسم٤مقمدِ  ، إىم٤مرِب قمٜمه ویتّمور هول اعموىمف، وإقمراض مجٞمع اًمٜم٤مس

ومٚمم یّمحْه أب، وٓ أم، وٓ زوج وٓ زوضم٦م، وٓ أوٓد، سمل یْ٘مى ذم 

 : ُمن رسمك؟ وُم٤م دیٜمك؟أشمى اعمٜمٙمر واًمٜمٙمػمطمٗمرشمه وطمٞمدا ومریدا، صمم 

اعمحنم، وسمدأ  إمم طمنِم اًمٜم٤مساًم٘مٞم٤مُم٦م، و ىم٤مُم٧مر أٟمه صمم یتّموّ 

ین سوم٧م قمٜمٗموان ؿم٤ْمسمك؟ أین سوم٧م أٟمٔم٤مرك؟ هل يمٜم٧م أ اًم١ّمال:

ذم اًمدٟمٞم٤م؟ ومَٛمن همٚم٧ْم طمّٜم٤مشمه قمغم ؾمٞمئ٤مشمه، ومٚمه اجلٜم٦م، وُمن  شمّمكم

 همٚم٧ْم ؾمٞمئ٤مشمه قمغم طمّٜم٤مشمه، أُمر سمه، وم٠مًمِ٘مي ذم اًمٜم٤مر ـ أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمن ذًمك ـ.

سمه إًمٞمه، ویْتٕمد قمن اشم٤ْمع ومٛمن ومٕمل ذًمك، وم٢من اهلل یرىم   ق ىمٚمْه، وی٘مر 

 اًمٜمٗمس واهلوى واًمِمٞمٓم٤من.

إظمويت ذم اهلل إن اًمدٟمٞم٤م دار اسمتالء، وٓ ٟمٕمٞمش ومٞمٝم٤م إٓ ٕی٤مم ىمالئل، 

زوا  وم٤مرمحوا قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمٙمم، وٓ شمٜمخدقموا هبذا اًمٕمٞمش اًم٘مٚمٞمل، سمل دمٝمَّ

ًمٚمٝمم ًمٞموم اًمرطمٞمِل، واًمٜمٕمٞمِم اعم٘مٞمِم، اًمذي هو طمق  ًمٙمل ُمّٚمم ٟمْٞمل، ا

 اهدٟم٤م اًمٍماط اعمّت٘مٞمم.

اًمْٜم٧م،  یداوم قمغم اعمراىم٦ْم، اٟمٔمروا إمم هذهومٞمٜمْٖمي ًمٚمٛمّٚمم أن 

ُم٤مشم٧م ذم اًم٤ّمسمٕم٦م قمنم ُمن قمٛمره٤م، ومل شمتزوج سمٕمد، ويمم ُمن ٟم٤ّمء ُمثٚمٝم٤م 

شمووم لم ذم ُم٘متْل قمٛمرهن، وٓ یٚمزم أن یٛموت اعمرء ذم ؿمٞمْه، وُمن 

ذم آظمر قمٛمره، وم٢من اهلل ٞمخت٤مر ؾمْٞمل اًمت٘موى ؾم هاًمّٗم٤مه٦م: أن یٔمن اعمرء أٟم

یٛمٞم٧م اًمِم٤مب واًمٕمجوز واًمّمٖمػم، أٟم٤م أشمذيّمر أن زُمٞماًل زم يم٤من یدرس ُمٕمي 

، وم٤ّمومرت إمم ىمریتي ذم يمٚمٞم٦م اًمٓم٥م، ويم٤من ذم اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ُمن قمٛمره

ره، ومٚمام رضمٕم٧م إمم ، ومٛمرض ُمر٤َم سمّٞمًٓم٤م، شموذم إصمْ أصمٜم٤مء اإلضم٤مزة

ٝم٤م قمن طم٤مًمه، وم٠ّمًمتاعمدیٜم٦م، أشمٞم٧م إمم سمٞمته، ودىم٘م٧م اًم٤ْمب، ومخرضم٧ْم أُمه، 

 .ی٤م إظمويت ، وم٤معموت أدٟمى ُمن ذاك اًمٜمٕملوم٠مظمؼمشمٜمي أٟمه ىمد ُم٤مت



  

 

64 

وشمذيمرت ىمّم٦م أظمرى ًمِم٘مٞمق ُمدیر اعمدرؾم٦م اًمّموًمتٞم٦م سمٛمٙم٦م 

اعمٙمرُم٦م، ويم٤من ذم اخل٤مُم٦ّم وإرسمٕملم ُمن قمٛمره، ومٙم٤من ینمب اًمِم٤مي 

ذات ُمرة ذم جمٚمس، ومل یٙمن سمه أي ُمرض، وم٠مصٞم٥م سمجٚمٓم٦م اًم٘مٚم٥م، 

إمم رمح٦م اهلل، ومٞمٜمْٖمي ًمٚمٛمّٚمم أن یتذيمر  اٟمت٘ملو وؾم٘مط اًمٙم٠مس ُمن یده،

 اعموت دائام، ومٚمذا يم٤من یؽمدد سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م هذا اًمْٞم٧م دائام:

 دري ُمتى ُم٤م حيل اًمٜمدآ شم

 

 ومتٜمدم وحتّـَر قمغم ُم٤م ُمْمـى 

 العمر المثالي التباع الشريعة، والتضحية من أجلها 

ْته ذم اًمتدّین، شمٕمّٚمل  رشمه سم٤مهلل، ورهمَّ ٟمّٛمع سمٕمض اًمِم٤ْمب إذا ذيمَّ

سمِّمَٖمره وؿم٤ْمسمه، وأٟمه ؾمٞمتدیَّن قمٜمدُم٤م یٙمؼم، وهو ذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ یْمٛمن 

ْ ي داقمي إضَمل، وم أطمَد یٕمرف ومالاحلٞم٤مة، ٓ ًمٜمٗمّه وٓ ًمٖمػمه،  ٝمو ُمتى ُیَٚم

 هذا ُمن ٟم٤مطمٞم٦م.همػم ُمْمٛمون،  أُمرٌ 

طم٤مًم٦م اًمِم٤ْمب أٟمٗمس قمٜمد اهلل ُمن وُمن ٟم٤مطمٞم٦ٍم أظمرى: وم٤مًمٕم٤ْمدة ذم 

اٟمٔمروا قمغم ؾمْٞمل اعمَث٤مل: ُمن أراد ُمٜمٙمم أن یِمؽمي  ٤مئز،قم٤ْمدة اًمٕمج

ّن، ٕن حلم اًمّمٖمػم أٟمٗمس وأضمود،   ّ ظمرووًم٤م، وم٢مٟمه یْح٨م قمن صٖمػم اًم

م وهٙمذا وم٢من ؿم٤ْمب اعمرء أٟمٗمس وأضمود ُمن ؿَمٞمْه، وی ٜمْٖمي ًمٚمٛمرء أن ُی٘مد 

 دین اهلل قمزوضمل.ی٦م ًمؿم٤ْمسمه هد

ا: أن یٜمتٔمر اعمرء ؿَمٞمْه ًمٞمجٕمٚمه ذم  وُمن اعم١مؾِمف واعمخِجل ضمدًّ

ؾمْٞمل اهلل قمزوضمل وِدیٜمه، ومٝمو ُمن يمٗمران اًمٜمٕمم، أًمٞمس اهلل هو اًمذي وه٥م 

وا هبذه اخلّم٤مل اًمزائٚم٦م، واًمٜمٕمٞمم هذا اًمِم٤ْمب، وأٟمٕمم سمه قمٚمٞمٙمم؟ ومال شمٖمؽمّ 

ن يم٤من قمٛمره ؾمت٦م قمنمة ويمٌ، ومٛم ٗم٤مٟمٞم٦م، ومٜمٝم٤می٦م يمل ؿم٤مب وؿم٤مسم٦م قمجزٌ اًم

ؾمٜم٦م ذم هذا اًموىم٧م، وم٢مٟمه سمٕمد مخّلم ؾمٜم٦م ؾمٞمٙمون قمجوًزا وم٤مٟمًٞم٤م، ٓ یْ٘مى 

مج٤مًمه وٓ ضمالًمه، ویِمٞم٥م اًمرأس، وشمٜمٙمٌ إؾمٜم٤من، ومػمصمي اإلٟم٤ّمن 
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 طم٤مًمه، يمام ىم٤مل هذا اًمِم٤مقمر:

 سمٕمـ٤مريض اعمِمٞم٥م وظمط شمٕمػّمين

 

 حتّن مل اًمْٞمض احلجول وًموٓ 

 اًمّدهم

 

ــى ــدهر طمت ــود اًم ــتٛمّرت ىم  وم٤مؾم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  قمزیٛمت

 

ـــوٓ  ـــ٤مء وًم ـــوس اٟمحٜم ـــذ مل اًم٘م  یٜمٗم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٝمم  اًمّ

 

ٌّ  وضمّل  وا هبذا اجلامل اًمٗم٤مين، وراىمْوا اهلل قمزَّ ومال شمٖمؽمّ  واًمٕمٚمن،  ذم اًم

روا وم٢من قمذاب ا هل ی٘مدر أطمديمم أن یٛمّك سمٞمده مجرة ًم٘مؼم ًمِمدید، شمّموَّ

یْمع یده قمغم ُم٘مالة ؾم٤مظمٜم٦م، يمٞمف ؾمٞمٙمون طم٤مًمه  یّتٓمٞمع أن صٖمػمة، أو

ذًمك!! وًمٙمن وًمألؾمف وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟم٤ْمزم ُمن قمذاب اهلل وٓ ٟمخ٤مف إذا ومٕمل 

ؿمٝمد إقمداء ُٕم٤مٟمته ؼمٟم٤م سمه اًمّم٤مدق اعمّمدوق ^، اًمذي قم٘م٤مسمه اًمذي أظم

ىموه. ^، ومآُِمٜموا سمام ضم٤مء سمه اًمرؾمول ىمْل أصدىم٤مئه وصدىمه  وصد 

 يل أحوال اآلخرة بمثال في الدنياتمث

اًمّمٞم٤َّمدین، وُمٕمٝمم ، ومرأت ُمن اًمْحرًمٜمٗمؽمض أّن ؾمٛمٙم٦ًم ظمرضم٧م 

٤ْمُك وإـمٕمٛم٦م  جلٚم٥م إؾمامك، وُمٕمٝمم اًمّٙم٤ميملم واًمٗمحم، ومرضمٕم٧ْم  اًمِم 

طمل ین قمغم ؾم٤م٤مدِ ّمٞمّ اًمؿم٤مهدت  ر، وأظمؼمت قم٤ممَل إؾمامك سم٠مهن٤مإمم اًمْح

٤ْمك، قمن ـمریق وَع إـمٛمٕم٦م ذم اًمِم   اًمْحر، یریدون اصٓمٞم٤مد إؾمامك

ؾمٞمّمٓم٤مدوهن٤م، وُمٕمٝمم اًمّٙم٤ميملم، وم٠مي ؾمٛمٙم٦م طم٤موًم٧م أيمل ـمٕم٤مُمٝمم، وم٢مهنم 

صمم ی٘مٓم ٕموهن٤م ىمَٓمٕم٤م ىمٓمٕم٤م، صمم یِمووهن٤م قمغم اًمزی٧م اعم٘مكم، صمم ی٠ميمٚموهن٤م، 

رتإؾمامك، و ٤مىمٝمواًمٙمالب، ومٚمم شمّمدّ  ٤مُمٝم٤م ًمٚمِٝمَررویرُمون سمٕمٔم أن شم٠ميمل  ىمرَّ

 وٓ اًمّٙم٤ميملم وٓ اًمّمٞم٤َّمدین ٤ْمكُمن هذه إـمٕمٛم٦م، سمحج٦م أهن٤م ٓ شمرى اًمِم  

شمٓمٕمم ُمن اًمِمْك، ومت٘مع ذم طم٤ْمل ، وٟمّمٞمحتٝم٤موٓ اًمٜم٤مر، ومتتج٤مهل إؾمامك 

اًمّمٞم٤َّمد، وخيرضمٝم٤م ُمن اًمْحر، ومؽمى سمٕملم احل٘مٞم٘م٦م ُم٤م ؾمٛمٕمته ُمن يمالم شمٚمك 

ق اًمّٛمٙم٦م، وشمِم٤مهد احل٘مٞم٘م٦م سمٕملم آقمت٤ْمر، و يمالُمٝم٤م طمٞمٜمئذ، ومٝمل شمّمد 



  

 

66 

 يمال! یٜمٗمٕمٝم٤م هذا اًمتّمدیق!

وی٠ميمٚمٝم٤م، صمم  صمم یِموهي٤م قمغم اًمٜم٤مرسمل إن اًمّمٞم٤مد ؾمٞم٘مٓم ٕمٝم٤م أن 

ًمٚمٝمرر واًمٙمالب ٓحم٤مًم٦م، وم٤مٟمٔمر ی٤م رقم٤مك اهلل، ًمن یٜمٗمٕمٝم٤م  یرُمي سمٕمٔم٤مُمٝم٤م

ىم٧مأن اإلیامن وٓ ا شمٚمك اًمّٛمٙم٦م اًمتي  ًمتّمدیق، سمل إهن٤م ًمو صدَّ

اعمٜم٤مفمر اعمُرقم٦ْم،  وىَم٧ْم ٟمٗمّٝم٤م ُمن ُمِم٤مهدة شمٚمك، ؛ همٞم٤ْمؿم٤مهدت يمل رء

 .اسمٚمٞم٧م هب٤م ٟمتٞمج٦م اًمتٙمذی٥مواعمِم٤مهد اعمُذهٚم٦م اًمتي 

 واعمٜم٤مفمر اًمٖمٞمْٞم٦م إطموال وهٙمذا وم٢من اًمٜمْي ^ ىمد ؿم٤مهد مجٞمع

یوم اعمٕمراج، طمتى إٟمه رأى اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، ورأى رب اًمٕمزة،  اعُمذهٚم٦م

، هو ص٤مدٌق أُملٌم، يمام ؿمٝمد سمه إقمداء ىمْل إصدىم٤مء، ويمٚمَّٛمه رسمُّهو

ىموا  ه اًمرؾمول ^، ومتّمدی٘مه ؾم٥ٌْم ًمٚمٜمج٤مة ذم أظمرة، وخم٤مًمٗمتُ هذا ومّمد 

 وإی٤ميمم ـ.ؾم٥ْم ًمٚمٝمالك واخلٌان ـ أقم٤مذٟم٤م اهلل 

 وجل باهلل عز المرء تعلقيكيف 

قمن ـمریق آٟمِمٖم٤مل  ٤مهلليت ذم اهلل طم٤موًُموا اًمتٕمٚمق سمإظمواين وأظموا

دون  دون صٕموسم٦م وشمٙمٚمًٗم٤م،سم٤مًمذيمر واًمتّْٞمح، ومٗمي سمدای٦م إُمر دم صمم شمتٕموَّ

د قمغم قمغم ذًمك، ٕن ُمن ومٓمرة اإلٟم٤ّمن أٟمه  قم٤مدًة ًمه، ، ص٤مر رءإذا شمٕموَّ

د اعمرء قمغم  اًمتٜمْول، وم٢مذا ص٤مر ذًمك قم٤مدة أو  اًمِم٤مي أو اًمدظم٤منيمام یتٕموَّ

، ص٤مر قمٜمد احل٤مضم٦م٢مذا مل جيد هذه إؿمٞم٤مء ومقمٚمٞمه شمريمٝم٤م،  ؿمقَّ ، ًمه

د  جمٜموًٟم٤م، یْح٨م قمٜمٝم٤م ذم يمل ُمٙم٤من، وهٙمذا ِذيْمر اهلل قمزوضمل، إذا شمٕموَّ

قمٚمٞمه اًمٕمْد، وم٢مٟمه ٓ یّتٓمٞمع أن یٜم٤مم دوٟمه، أُم٤م ُمن یٜم٤مم دون ذيمر اهلل، ومٝم١مٓء 

ات احل٘مٞم٘مٞم٦م.هم اًمٖم٤مومٚم  ون قمن هذه اعمٚمذَّ

د قمغم اًمدظم٤من يمام أٟمه یْح٨م قمن  وظمالص٦م إُمر: أن اعمتٕمو 
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یْح٨م قمن رسمه، ویْح٨م قمن أهل  اًمدظم٤من ذم يمل ُمٙم٤من، ومٝمٙمذا اًمٕم٤مؿمق

رضم٤مٓ وٟم٤ّمء، ومٝمم یْحثون  ، وٓ یزَرق ذًمك إٓ أهل اًمّٕم٤مدة؛اهلل وأوًمٞم٤مئه

ْ س وشمرِك ُمٕم٤مصٞمه،  ٛمٙمن اًموصول إًمٞمه دون قم٤ْمدشمهقمن اهلل، وٓ ی وم٤معمتٚم

 .سم٤معمٕم٤ميص ٓ یٛمٙمٜمه اًموصول إًمٞمه

 لعنة على الناظر والمنظور إليهال

: ىم٤مل ^ اهلل رؾمول أن سمٚمٖمٜمي»روي قمن احلّن اًمٍْمي أٟمه ىم٤مل: 

شإًمٞمه واعمٜمٔمور اًمٜم٤مفمر اهلل ًمٕمن
(75)

. 

هذا احلدی٨م یدل قمغم قمٔمم طمق طمٗمظ اًمٜمٔمر قمن اعمح٤مرم، وم٢من 

قمٛموُمه یدل قمغم طمرُم٦م اًمٜمٔمر إمم إضمٜمْي وإضمٜمْٞم٤مت، يمام أٟمه یدل قمغم 

، ومٞمدظمل ذم قمٛموُمه يمل شاعمٜمٔمور إًمٞمه»طمرُم٦م اًمّٗمور أیًْم٤م، سمدًمٞمل ىموًمه: 

اُمرأة شمتؼمج وشمّٗمر قمن وضمٝمٝم٤م، سمحج٦م أهن٤م ٓ شمتحٛمل احلرارة اجلوی٦م، 

واىمٗم٦م أُم٤مم اًمٜم٤مر ًمٓمْخ إرز اًمؼمی٤مين واًمٙم٤ْمب اًمِم٤مُمي، وٓ ًمٙمٜمٝم٤م شمْ٘مى 

حتس طمٞمٜمٝم٤م سم٤محلرارة، ـمٛمًٕم٤م ذم اًمتٚمذذ سم٠ميمل هذه إؿمٞم٤مء، وٓ شمِمتٙمي 

احلرارة طمٞمٜمٝم٤م، ًمٙمٜمٝم٤م حتت٤مل إذا أُِمرت سم٤مُٓمتث٤مل ٕواُمر اهلل، أٓ شمٜمزل 

ومٝمو  ،یٜمٔمر إًمٞمٝمنّ  وقمغم يمل رضملٍ  اًمٚمٕمٜم٦م قمٚمٞمٝمنّ  اًمٚمٕمٜم٤مت!! ٟمٕمم شمٜمزل قمٚمٞمٝمنّ 

ٍم خي٤مومون ، وًمألؾمف وم٢من اًمٜم٤مس ذم هذا اًمٕمدقم٤مء اًمٜمْي ^ قمغم أُمث٤مهلن

أومم ، ًمٙمٜمٝمم ٓ خي٤مومون ُمن دقموة حمٛمد ^، اًمذي هو ُمن دقموة إوًمٞم٤مء

يمل وزم، وٓ أطمد یّتٓمٞمع أن یّمل إمم ُمراشم٥م اًموٓی٦م إٓ  وأومْمل ُمن

َّْتِه.  سم٤مشم٤ْمع اًمٜمْي ^ وحم

                                                           

(، مج٤مع أسمواب اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب 84033اًمّٜمن اًمٙمؼمى، ًمٚمْٞمٝم٘مي ) (20)

 .ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرضمل یٜمٔمر إمم قمورة اًمرضمل واعمرأة
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اجلٜمس اعمخ٤مًمف، أن یتذيمر ویٜمْٖمي ًمٙمل ُمن یِمتٝمي اًمٜمٔمر إمم مج٤مل 

ط اهلل ورؾموًمه، وًمٙمن ؾمخَ  ر ومٞمام یٗمٕمل، ویٕمٚمم أن ُمآًمه ضمٚم٥ُم هذه اًمٚمٕمٜم٦م، ویٗمٙمّ 

 اًمٜمٗمس واهلوى، یٖمٗمل قمن ذيمر اهلل ورؾموًمه ^. وًمألؾمف! وم٢من ُمتْعَ 

 زنا النظر

  ورد ذم احلدی٨م قمن اًمٜمْي ^ أٟمه ىم٤مل:

((املَنْطُِق  اللَِّسانِ  َوِزَنا الن َظُر، الَعْيِ  ))ِزَنا
(76)

 

وم٘موًمه ^: )زٟم٤م اًمٕملم اًمٜمٔمر(، أي: ًمو ٟمٔمر ؿم٤مب إمم ومت٤مة سمٜمٔمر اًمِمٝموة، 

 سمٜمٔمر اًمِمٝموة، ومٝمو زٟم٤م اًمٜمٔمر. ويمذا ًمو ٟمٔمرت اًمٗمت٤مة إمم ؿم٤مّب 

َُمن ووىموًمه: )زٟم٤م اًمٚم٤ّمن اعمٜمٓمق(، أي: اًمتحدث واًمّمداىم٦م ُمٕمٝم٤م، 

ی٨م اًمٜمْوی٦م قمٜمد وموران اًمِمٝموة، اًمذي یتذيمر هذه أی٤مت وإطم٤مد

ُن وٓ همػُمه، وهذه قمالُم٦م ىمّوة اًم٘مٚموب، وقمدِم اًمتٕمٚمق سم٤مهلل، ٓ اعمتدی 

 وقمدم اإلظمالص.

ر اهللَ، وظم٤مف ومٚمو يم٤من رضمال خمٚم ه، ويمفَّ قمن قم٘م٤مسمَ ّم٤م ص٤مدىم٤م شمذيمَّ

اشم٤ْمع اًمٜمٗمس واهلوى، ومٛمن مل یتذيمر ذًمك، ومٚمٞمس سمٕمٍْد هلل طم٘مٞم٘م٦م، وإٓ 

ر اهلل، وقمٚمم أٟمه یراه، وهلل درُّ اًم٘م٤مئل:  ًمتذيمَّ

 ومـال ٤میْوًُمـ اًمّدهرَ ُم٤م ظمٚمْوَت،  ذاإ

 

ْن ىُمْل قَمكَمَّ َرىِمٞم٥ُم  
 شَمُ٘مْل ظَمَٚمْوَت وًمٙمِ

َْنَّ اهلل یٖمٗمُل َُم٤م ُمْم  َّ  ىـَوٓ حْت

 

ـــ٥م َوٓ أنَّ   ـــِه یٖمٞم ـــى قَمَٚمْٞم ـــ٤م خيَٗم  َُم

سمٜمٔمر  ٜمٔمر إمم اجلٜمس اعمخ٤مًمفیوظمالص٦م إُمر: أن يمل ؿم٤مب أو ومت٤مة  

، وم٢من اهلل ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم یٚمٕمٜمه، يمام ورد ذم احلدی٨م، ومزٟم٤م اًمِمٝموة

                                                           

 .(، يمت٤مب آؾمتئذان، سم٤مب زٟم٤م اجلوارح دون اًمٗمرج3734صحٞمح اًمْخ٤مري ) (23)
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اًمٕملم: اًمٜمٔمر، وزٟم٤م اًمٚم٤ّمن: اعمٜمٓمق، ًمٙمن ىمد یٖمٗمل اإلٟم٤ّمن، ومٞم٘مول: إن 

هذه احلٞم٤مة ىمّمػمة، وم٤مٟمٕمم هبذه اعمٜم٤مفمر اجلٛمٞمٚم٦م، ًمٙمٜمه ؾمٞمجد قم٤مىم٦ْم ذًمك 

 ذم ىمؼمه، وؾمٞمٕمٚمم أین أ٤َمع قمٛمَره.

 الفحش في صورته الجديدة

ذم قمٍمٟم٤م: یٗمتخرون سم٤مًمٗمواطمش واعمٜمٙمرات سم٤مؾمم إن سمٕمض اًمٜم٤مس 

، ومتجد أطمَدهم یتٗم٤مظمر أُم٤مم أصح٤مسمه، وی٘مول: اسمٜمتي ْم٤مرةاًمتجدد واحل

ا، وهي شمتٗمّوق ذم آظمت٤ْمرات دائاًم، وشمٜمنَمُ صوُره٤م ذم اجلرائد  ُمتحِة ضمدًّ

ى أن یٗمٕمَل ذًمك رضمل ، وهذا واهلل قملم اًمتخٚمف، وإؿمد وإٟمٙمواعمجالت

ىم٧م ذم آظمت٤ْمرات،  ُمتدین، یّمكم ویداوم قمغم إذيم٤مر، ًمٙمن اسمٜمتٝم٤م إذا شمٗموَّ

 صوره٤م ذم اجلرائد، واًمتٚمٗم٤مز!! وم٠مٟمَّى هذا ُمن اإلؾمالم!! وم٢مٟمه ٓ یٛمتٜمع ُمن ٟمنِم 

 أهمية الحجاب

روى اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمه قمن ٟمْٝم٤من ُمومم أم ؾمٚمٛم٦م، أٟمه طمدصمه أن أم 

ٞمٜم٤م ٟمحن ٧م: ومْؾمٚمٛم٦م طمدصمته: أهن٤م يم٤مٟم٧م قمٜمد رؾمول اهلل ^، وُمٞمٛموٟم٦م، ىم٤مًم

رٟم٤م سم٤محلج٤مب، ومدظمل قمٚمٞمه، وذًمك سمٕمدُم٤م أُمِ  قمٜمده، أىمْل اسمن أم ُمٙمتوم

 ُهوَ  َأًَمْٞمَس  اهلل َرؾُموَل  َی٤م: وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،ِمنُْه(( ))اْحَتِجَباوم٘م٤مل رؾمول اهلل ^:

َٟم٤م َٓ  َأقْمَٛمى، ٍِْْمُ َٓ  ُی  : ^ اهلل َرؾُموُل  وَمَ٘م٤مَل  َیْٕمِروُمٜم٤َم؟ َو

ُتاَم  َأْٟمُتاَم! ))َأوَمَٕمْٛمَٞم٤مَوانِ  ّْ ((!ُ اٟمِهشُمٍِْْمَ  َأًَم
(77)

. 

اهلل أيمؼم، ی٠مُمر اًمٜمْي ^ ٟم٤ّمءه سم٤مٓطمتج٤مب قمن إقمٛمى، ٕن ٟمٔمر 

 اعمرأة إمم اًمرضمل طمرام أیًْم٤م، يمام أن ٟمٔمر اًمرضمل إمم اعمرأة طمرام.

                                                           

دب، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اطمتج٤مب اًمٜم٤ّمء ُمن اًمرضم٤مل7221ؾمٜمن اًمؽمُمذي )(22)  .(، أسمواب ٕا
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 نصائح خاصة بالنساء

وذم هن٤می٦م طمدیثٜم٤م قمن هذا اعموَوع: وددت أن أظمّمص سمٕمض هذه 

 قمٚمٞمٝمن دم٤مه أزواضمٝمن، وذًمك يم٤مًمت٤مزم: اًمّمٗمح٤مت ًمٚمٜم٤ّمء ظم٤مص٦م، وُم٤م جي٥م

 أوال: طلب رضا األزواج

ومٞمٜمْٖمي ًمٚمٛمرأة أن شمْتٖمي ُمر٤َمة زوضمٝم٤م، وٓ شمٓمٞمل قمٚمٞمه ًم٤ّمهن٤م، 

ومتحْط ؾم٤مئر قمٛمٚمٝم٤م ُمن احل٩م وهمػمه، وم٘مد ورد ذم احلدی٨م قمن اًمٜمْي ^ 

 طمتى اعمالئٙم٦م ًمٕمٜمتٝم٤م زوضمٝم٤م، ومراش ه٤مضمرة اعمرأة، سم٤مشم٧م ))إذا: أٟمه ىم٤مل

شمّمْح((
(78)

ا یٜمْٖمي ًمٚمٛمرأة أن شمْتٖمي دائاًم ُمر٤َمة زوضمٝم٤م، وإذا ، ومٚمذ

سمام أُمٙمن، ٕهن٤م  أظمٓم٠مت ذم طم٘مه، ومٚمتٓمٚم٥م ُمٜمه اًمٕمٗمو، وحت٤مول إؾمٕم٤مَده

وًمو يم٤مٟم٧م ذم صالة ـ وسم٤مشم٧م ه٤مضمرة ومراش زوضمٝم٤م  ًمو مل شمٗمٕمل ذًمك

قمٛمٚمٝم٤م، سمل حيْط ؾم٤مئر أقمامهل٤م، وشمٚمٕمٜمٝم٤م  ـ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ٓ ی٘مْل وشمّْٞمح

 اعمالئٙم٦م طمتى شمّمْح.

ذا وضمدت : أن اعمرأة شمُرّد احلَجر سم٤محلَم، وم٢ماًمواىمع اعُم١مملًمٙمن 

ذم ضم٤مٟم٥م اًمْٞم٧م ُمّْ ًح٤م، وم٢مهن٤م شم٠مظمذ  زوضمٝم٤م ؾم٤مظمًٓم٤م قمٚمٞمٝم٤م، ُمّتٙمٜم٤ًّم

اًمٓمرف أظمر ُمن اًمْٞم٧م ذم شمّْٞمح، وشمٕمده ذم ٟمٗمّه: ؾم٠مقمٓمٞمك درؾًم٤م 

ىم٤مؾمًٞم٤م ًمن شمٜم٤ّمه، وٓ دمد ُمن یٛمّح دُموقمك، وًمألؾمف وم٢من ُمثل هذه 

إؿمٞم٤مء شمدور أن ذم قم٤مُم٦م اًمْٞموت، ومٚمتٕمٚمم اعمرأة أن ؾمخط زوضمٝم٤م 

ُم٤م مل شمراَٞمٝم٤م، ومٚمذا یٜمْٖمي  وضمّل  ؾم٥ٌْم ًمٚمٕمٜمتٝم٤م وـمرده٤م ُمن رمح٦م اهلل قمزّ 

 ًمٚمٛمرأة أن شمرايض زوضمٝم٤م، وشمٓمٚم٥م ؾمامطمه.

                                                           

 .(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب حتریم اُمتٜم٤مقمٝم٤م ُمن ومراش زوضمٝم٤م8343صحٞمح ُمّٚمم )(21)
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 : االجتناب عن نميمته إلى أبويهاثانيا

ل أسموه٤م ُمثال: هل ٜمم زوضَمٝم٤م إمم أسموهي٤م، وم٢مذا ؾم٠مهل٤م أن شم ومال یٜمْٖمي

: ٟمٕمم ی٠ميت سمْٕمض اخلرق، وإذا ؾم٠مل :زموسم٤مٕىمٛمِم٦م؟ ومال شم٘م ی٠ميت زوضمِك 

وم ر زم ضمٚموًدا سم٤مًمٞم٦م، وإذا : ٟمٕمم یوزموشم٘مإطمذی٦م؟ ومال  هل یِمؽمي ًمِك 

مجع زم إواين : زموشم٘مسم٤مٕواين اعمٜمزًمٞم٦م؟ ومال  : هل ی٠ميت ًمِك ؾم٠مل

اخلِمْٞم٦م واًمٓمٞمٜمٞم٦م اًم٤ْمئدة، وىمد ٟمْٝم٧م قمغم ذًمك أيمثر ُمن ُمرة، وذًمك ٕن 

ُمن ومٓمرة اًمٜم٤ّمء: يمٗمران اًمٕمِمػم، وهو ُمن أقمٔمم أؾم٤ْمب هاليمٝمن 

 اًمٜم٤َّمرَ  ^، أٟمه ىم٤مل: ))ُأِری٧ُم وظمٌاهنن، يمام ورد ذم احلدی٨م قمن اًمٜمْي 

٤مُء، َأْهٚمَِٝم٤م َأيْمَثرُ  وَم٢مَِذا َّ  ))َیْٙمُٗمْرنَ : ىَم٤مَل  سم٤ِمهلل؟ َأَیْٙمُٗمْرنَ : ىِمٞمَل  َیْٙمُٗمْرَن((، اًمٜم 

٤مَن، َوَیْٙمُٗمْرنَ  اًمَٕمِِمػَم، َّ ٜم٧َْم  ًَموْ  اإِلطْم َّ ْهَر، إطِْمَداُهنَّ  إمَِم  َأطْم  َرَأْت  صُممَّ  اًمدَّ

ا ُِمٜمَْك  َرَأْی٧ُم  َُم٤م: ىَم٤مًَم٧ْم  ؿَمْٞمًئ٤م، ُِمٜمَْك  (( ظَمػْمً ىَمطُّ
(79)

. 

ومٞمٜمْٖمي ًمٚمٛمرأة أن شمّمؼم قمغم زوضمٝم٤م، وشمرُ سمام ىمّم اهلل ًمه ُمن 

 اًمرزق واعم٤مل، ًمتحٔمى سمٜمٕمٞمم أظمرة.

 االجتناب عن كفران العشيرثالثا: 

اًمٕمِمػم، وشمرُ سمام یوومره هل٤م   شم٘مع ذم يمٗمرانّٓ ن ٚمٛمرأة أیٜمْٖمي ًم

شمٕم٤ممم قمغم هذه اًمٜمٕمم، وم٢مذا ذه٧ْم ُمنمب، وشمِمٙمر اهلل  وأاًمزوج ُمن ُم٠ميمل 

إمم سمٞم٧م أسموهي٤م، ومٚمتحٛمد اهلل أُم٤مُمٝمم قمغم يمل ُم٤م شمٞمٌت هل٤م ُمن إؾم٤ْمب، 

صالة  ٕن َٞمق یده٤م شم١ممِل أسموهي٤م، وم٢مذا وىمٕم٧م ذم ٤َمئ٘م٦م أو ُمِمٙمٚم٦م، ومٚمتّمّل 

 وشمتِع ًمه، وٓ شمٗمٕمل ذًمك أُم٤مم أسموهي٤م. وضمّل  احل٤مضم٦م، وشمدقمو اهلل قمزَّ 

                                                           

 .(، يمت٤مب اإلیامن، سم٤مب يمٗمران اًمٕمِمػم79صحٞمح اًمْخ٤مري ) (29)
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 الزوجرابعا: ورد لتلطيف قلب 

إذا يم٤مٟم٧م اعمرأة شمٕم٤مين ُمن همْم٥م زوضمٝم٤م، ومال یٜمْٖمي أن شمذيمر ذًمك 

دین ٓ یٜمٗمع ؿمٞمئ٤م، سمل ُمن اعمٛمٙمن: أن ًمواًمدهي٤م، وذًمك ٕن إظم٤ْمر اًمواًم

ه، ویّمل إُمر إمم اًمٓمالق، یرومع أسموه٤م اًمدقموى ذم اعمحٙمٛم٦م َدّ 

ومتخٌ زوضمٝم٤م وسمٞمتٝم٤م، ًمذا ؾم٠مذيمر ورَدین ذم هذا اًم٤ْمب، ُمن اًمتزُم٧م 

ن سمٞمتٝم٤م ؾمٞمٙمون ُمٔمَٝمًرا ُمن ُمٔم٤مهر اًمّٕم٤مدة، وم٤مًمورد إول: أن شم٘مرأ هبام، وم٢م

ؾمًْٕم٤م، صمم شمٜمٗم٨م ذم اعم٤مء، وشمٓمْخ سمه اًمٓمٕم٤مم،  شسمّم اهلل اًمرمحن اًمرطمٞمم»

اعم٤مء اًمذي ُینَمب ذم اًمْٞم٧م، ومٛمن ومٕمٚم٧م ذًمك: وم٢من يمل  ويمذا شمٜمٗم٨م ذم

ٙمون ُمٔمٝمًرا ُمن أو ینمب ُمن هذا اعم٤مء، وم٢مٟمه ؾمٞم درُمن ی٠ميمل ُمن هذا اًم٘مِ 

 ، وشمٕمّم ؿم٠من اًمرمح٦م واًمِمٗم٘م٦م ذم أرضم٤مء اًمْٞم٧م.ُمٔم٤مهر رمح٦م اهلل

ومْ٘موًمه: )اًمرمحن اًمرطمٞمم(، ؾمتٔمٝمر اًمرمح٦م، وشمٖمٚم٥م اًمِمٗم٘م٦م قمغم 

ضمِك ُمٔمٝمًرا ُمن ُمٔم٤مهر اًمرمح٦م قمٚمٞمِك، أن یٙمون زو اًم٘مٚموب، ومٚمو أردِت 

، ومٚمت٘مرئي هذا اًمورد ؾمًْٕم٤م ذم اًمٗمٓمور واًمٖمَداء واًمِمٗم٘م٦ِم قمغم أسمٜم٤مئِك 

 ر آصم٤مره ذم اًمْٞم٧م وموًرا.واًمَٕمِم٤مء، وؾمتٔمٝم

ُّْوُح، ی٤م  واًمِورد اًمث٤مين: أن شم٘مرأ اعمرأة هذه إؾمامء اًمٓمٞم٦ْم )ی٤م ؾُم

ْوُس، ی٤م هَمُٗمْوُر، ی٤م َوُدْوُد(، وشمٜمٗمخ ذم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، وإذا ـمٚم٥م  ىُمدُّ

 ذم اعم٤مء. ومٚمت٘مرأ هذا اًمورد ؾمًْٕم٤م، صمم شمٜمٗم٨م اًمزوج ُم٤مء،

ا يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مُمٚم٦م مح٤مَت٤م ویٜمٗمع هذا اًمورد واًمِورد اًم٤ّمسمق أیًْم٤م: إذ

ؾمٞمئ٦م ُمٕمٝم٤م، ومٚمت٘مرأ هل٤م هذا اًمورد، وؾمٞمٜمٗمع سم٢مذن اهلل، سمل إهن٤م حتْٝم٤م سمٕمد 

 ذًمك يمام أهن٤م حت٥م اسمٜمتٝم٤م.
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 إرضاء الحماة من العقل والدينخامسا: 

ین إر٤َمء احلامة، واًمتٕم٤مُمل ُمٕمٝم٤م  إن ُمن اًمٕم٘مل واعمٜمٓمق واًمد 

وم٢مذا ظم٤مصٛم٧م سمحّن اخلُٚمق، وًمتٕمٚمم أهن٤م ؾمتٙمون مح٤مة یوًُم٤م ُّم٤م، 

إهن٤م أم شمٚمك اًمزوج اًمذي شمتٛمتَّٕملم سمه  ٥م سمٛمثل ذًمك،مح٤مَت٤م، وم٢مهن٤م ؾمتٕم٤مىمَ 

٤م وقمنمین  هذا اإلٟم٤ّمن ـمواًم٦مهي اًمتي رسم٧َّم و أن، ًّ قمنمین أو مخ

٤ًْم ذم  َٞمه قمغم أُمه، وإٟمام یٜمْٖمي أن شمٙموين ؾمْ ؾمٜم٦م، ومال یٜمْٖمي أن حتر 

ن  واعموّدة ازدی٤مد اعمح٦ْم زوضمٝم٤م شمٕمٔمٞمم اًمواًمدین، وإًمٗم٦م سمٞمٜمٝمام، وأن شمٚم٘م 

 َشْيًخا َشاب   َأْكَرمَ  ))َماوم٘مد ورد ذم احلدی٨م قمن اًمٜمْي ^، أٟمه ىم٤مل: 

((ِسنِّهِ  ِعنَْد  ُیْكِرُمهُ  َمنْ  َلهُ  اهلل َقي َض  إِّل   لِِسنِِّه،
(80)

 ، وم٠ميمرُمي يم٤ْمر اًمّن!

 ٙمرُمِك قمٜمد ؾِمٜم ِك، ُمٕم٤مُمٚم٦ًم سم٤معمِثل.ًمٞم٘مٞم ض اهلل ًمِك ُمن ی

ٍیٕم٦م اًمٖمْم٥م، يمثػم اًمٙمالم، ومٚمٞمُٕم٤مجلٝم٤م سم٤مًمٕمالج وم٢مذا يم٤مٟم٧م احلامة 

ُّْوُح، ی٤ماعمذيمور، ومت٘مرأ اًمّْٛمٚم٦م ؾمْٕم٤م، ويمذا هذا اًمورد ) ْوُس، ی٤م ی٤م ؾُم ىُمدُّ

 اًمثالضم٦م، وم٢مذا وشمْمٕمه ذم ُدْوُد(، ؾمْٕم٤م أیْم٤م، صمم شمٜمٗم٨م ذم اعم٤مءهَمُٗمْوُر، ی٤م وَ 

 ـمٚم٧ْم احلامة ُم٤مء ومٚمٞمُٕمٓمٝم٤م ُمن هذا اعم٤مء.

 رة ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـؾم٤مطم أٟمِك  سمِك  ٔمنأقمٞمٜمٝم٤م، ًمئال یُ ٓ شمٗمٕمكم ذًمك أُم٤مم و

ويمذا اًمزوج، ومال شمٗمٕمكم ذًمك أُم٤مم أقمٞمٜمٝمام، وم٢من هذه أؾمامء ُم٤ْمريم٤مت 

ـمٞم٤ْمت، وًمٞمس ومٞمٝم٤م رء ُمن اًمنمك واًمٙمٗمر، ًمٙمنَّ ومٕمَل ذًمك أُم٤مم أقمٞمٜمٝمم، 

يمثػًما ُمن إزواج یٕمٞمِمون أن قمٞمش  قمرفیثػم اًمِمٙموك وإوه٤مم، وأٟم٤م أ

 ٕم٤مدة سم٥ّْم هذه إوراد اعم٤ْمريم٦م.اهلٜم٤مء واًمّ

                                                           

 .(، أسمواب اًمؼِم واًمّمٚم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إضمالل اًمٙمْػم7177ؾمٜمن اًمؽمُمذي ) (11)
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 الكتب التي تتحدث عن مكارم األخالقسادسا: قراءة 

ًمٚمِمٞمخ اسمن قمثٞمٛملم رمحه  شُمٙم٤مرم إظمالق»ویٜمْٖمي ىمراءة يمت٤مب 

ويمت٤مسمه وم٢مٟمه یٜمٗمع عمن یرید اًمتحكم سمحّن اخلٚمق،  وهمػمه ُمن اًمٙمت٥م، اهلل،

 هذا واؾمٌع وُمٗمٞمٌد ذم هذا اًم٤ْمب.

 رافسابعا: االجتناب عن اإلس

ف ومٞمٝم٤م، وم٢مذا أن حت٤مومِظ قمغم أُموال زوضمٝم٤م، و ویٜمْٖمي ًمٚمٛمرأة ٌِ ٓ شُم

، ُمثال، ومال شمِمٖم كم اًمٚمٛم٦ْم إظمرىاحل٤مضم٦م سم٢م٤َمءة عم٦ْم واطمدة  ايمتٗم٧م

شمٓمْخي  ويمذا إذا يمٗمى يمٞمس واطمد ُمن اًمٚمحم ذم اًمٖمداء أو اًمَٕمِم٤مء، ومال

ذم اًم٘مامُم٦م، وم٢مهن٤م ُمن يمٗمران اًمٜمٕمم،  يمٞمّلم ُمٜمه، ومتْمٓمرین إمم رُمٞمه

 ٌِ  ذم ذم إٟمٗم٤مق ُم٤مل اًمزوج.ومح٤مومٔمي قمغم اًمٜمٕمم، وٓ شم

 ثامنا: عدم اإلكثار من الطلبات

قمغم اًمزوج، ومال شمٓمٚم٥م ًم٤ْمؾًم٤م  ٤مـمٚم٤ْمَتأن شمٙمثر ُمن  ٓ یٜمْٖمي ًمٚمٛمرأة 

أرسمع قُمرس ذم ؿمٝمر واطمد ُمثال،  ُمثال، ٕٟمه ًمو يم٤من ضمدیًدا ذم يمل قمرس

ٙمل قمرٍس سمٚم٤ْمٍس ضمدیٍد!! إن هذا عمن اإلٍاف ومٝمل ی٠ميت اًمزوج ًم

ل اًمزوج أمح٤مٓ ٓ ی٘مدر قمغم حتٛمٚمٝم٤مواًمتْذیر، وإٟمه حي ، سمل ًمو يم٤من ٛم 

 اًمزوج ىم٤مدًرا قمغم شموومػم ذًمك، عم٤م ضم٤مز ذًمك أیْم٤م ذقم٤م، وذًمك ٕؾم٤ْمب:

اًم٥ّْم إول: عم٤م یٙمون ذم هذه إًم٦ّْم ُمن اًمتؼمج واًمّٗمور 

ُم٤م یدل قمغم طمرُم٦م اًمتؼمج واًمّٗمور،  قم٤مدة، وىمد ورد ذم اًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م

َََََّّوَلَّ}ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٤مهٚمٞم٦م،  يم٤مٟم٧م شمٗمٕمٚمه ٟم٤ّمء اجليمام جََََّّتََب ْج ََّتََبُّ
وََّّْاْْلَاِْيِي ةِ

ُ
، أي: ٓ شمٗمٕمٚمن يمام يم٤مٟم٧م شمٗمٕمل ٟم٤ّمء [44: إطمزاب] {ٰلَّاْْل
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 شمتؼمج، سمل شمٚمْس ّٓ ن ج واًمّٗمور، ومٚمذا یٜمْٖمي ًمٚمٛمرأة أاجل٤مهٚمٞم٦م ُمن اًمتؼم

الت واعمٜم٤مؾم٤ْمت، ٕن اًمتؼمج هبذه إًم٦ّْم ذم هذه احلٗم ذقمٞم٤ًّمًم٤ْمؾًم٤م 

 اًمٗم٤مظمرة حمرم ذقم٤م، سمل إٟمه ُمن اًمٙم٤ْمئر.

اًم٥ّْم اًمث٤مين: عم٤م ذم هذا اًمٗمٕمل ُمن اإلٍاف واًمتْذیر، ومتجد اُمرأة 

قمٜمده٤م قمنمات إًم٦ّْم اًمٗم٤مظمرة، ًمٙمٜمٝم٤م شمٓم٤مًم٥م اًمزوج سمٚم٤ْمس ضمدید يمٚمام 

ًمك ؿم٠مهن٤م أُم٤مم اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م، وٓ أىمٞمٛم٧م طمٗمٚم٦م أو ُمٜم٤مؾم٦ْم، ًمٙمي شمرومع سمذ

، وضمّل  شمٕمٚمم أن رومٕم٦م اًمِم٠من ٓ شمٙمون سم٤مًٕم٦ّْم اًمٗم٤مظمرة، وإٟمام سم٢مر٤َمء اهلل قمزَّ 

 وم٤مًمٕمزة عمن ريض اهلل قمٜمٝمم ورَوا قمٜمه، وهلل در اًم٘م٤مئل:

 ًمٞم٧ّم اًمٕمؼمة يمٞمف يمٜم٤َّم

 

 وإٟمام ذم اجلٜم٦م إن يمٜم٤َّم 

ر يممومٞمٜمْٖمي ًمٚمٛمرأة أن شم  هل یٜمٗمع یوم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ و اهللصمٛمٜمٝم٤م قمٜمد ٙمون ٞمؾم ٗمٙم 

آومتخ٤مر هبذه إؿمٞم٤مء  أنّ قمغم ؟ أُم٤مم اهلل ًمٚم٤ْمؾمِك اًمٗم٤مظمر ُمدح اًمٜم٤ّمء

ُمذُموم ذقم٤م، حيٙمى أن قمروؾم٦ًم عم٤َّم دمٝمزت سمٙم٤مُمل زیٜمتٝم٤م، ىم٤مًم٧م هل٤م 

صدی٘م٤مَت٤م: ُم٤م أمجٚمِك وأروقمِك ذم هذا اًمٚم٤ْمس!! ومْٙم٧م، وىم٤مًم٧م: ُم٤م 

هذه اًم٘مّم٦م ؾمٛمٕمٝم٤م  یٜمٗمٕمٜمي ُمدطمٙمن، إٟمام أومرح إذا ُمدطمٜمي قمرود،

ٜمٗمٕمٜمي یی٤م أهل اًمدٟمٞم٤م! ٓ »سمٕمض أوًمٞم٤مء اهلل، ومْٙمى سمٙم٤مء ؿمدیًدا، وىم٤مل: 

یٜمٗمٕمٜمي، اًمذي اهلل قمٜمي یوم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومٝمذا  ُمدطمٙمم، وإٟمام إذا ريض

 .شوجيٕمٚمٜمي ذا صمٛمن

 اًمتزامسم٤مهلل، و ق سمٛمدح اًمٜم٤مس، سمل یٜمْٖمي اًمتٕمٚمقومال یٜمْٖمي اًمتٕمٚم

اؾمتٕمامل  نّ وم٢م، أو ُمّتٕمٛمال قم٤مدی٤مشمٚمْس ًم٤ْمؾًم٤م وٓ طمَرج أن  ذیٕمَته،

، أُم٤م اؾمتٕمامل اًمٚم٤ْمس اًمٗم٤مظمر،  ِّ اًمٚم٤ْمس اعمّتٕمٛمل ٓ یتٜم٤مرم ُمع اًمتح

احلذر:  واًمٔمٝمور هب٤م أُم٤مم أقملم إضم٤مٟم٥م، وم٢مهن٤م شمٜم٤مذم اًمٖمػمة، وسم٤مب

: فمٚمٌم ذم يمل زواج اعمٓم٤مًم٦ُْم سمٚم٤ْمس ضمدیدآطمتٞم٤مط ذم هذا اًم٤ْمب، سمل 
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 قم٤ْمء.إيم٤من اًمزوج وم٘مػًما، ٓ یتحٛمل قمغم إزواج، ویت٠ميمد ذًمك أيمثر إذا 

 حرمة مصاحبة المخطوبة قبل النكاحتاسعا: 

ًمألؾمف! ٟمجد سمٕمض اًمٜم٤مس ٓ یامٟمٕمون ُمن ُمّم٤مطم٦ْم اخلٓمٞم٥م 

طمَرج، ومٞمؽميموهن٤م ذم ظمٚموة  ٓسمٜمتٝمم اعمخٓموسم٦م، وٓ جيدون ذم ذًمك أّي 

رء ُمن ذًمك ىمْل  ٕمل أّي ُمع ظمٓمٞمْٝم٤م، أو ٟمزه٦م ُمٕمه، ومٚمُٞمٕمٚمم أٟمه ٓ جيوز ومِ 

ًمٜمٙم٤مح، ٕٟمه أضمْٜمّي قمٜمٝم٤م ُم٤م مل یٙمت٥م يمت٤مسم٦م اًمٕم٘مد، ومٞمحرم اخلٚموة هب٤م، ا

ومٚمٞمٜمٙمحٝم٤م،  أو شمّّوق، وُمن أراد أن یٗمٕمل ذًمك واخلروج ُمٕمٝم٤م ذم ٟمزه٦م،

ٙمٜمه ٓ جيوز ذًمك ىمْٚمه، اًمٕم٘مد، ًم وٓ سم٠مس هبذه إؿمٞم٤مء سمٕمد اًمٜمٙم٤مح ويمت٤مسم٦مِ 

د ذم سمٕمض وٓ اًمتٜمزه ُمٕمٝم٤م، ًمٙمن وًمألؾمف وم٢مٟمٜم٤م ٟمج ٓ اًمتؼمج وٓ اخلٚموة

اًمث٘م٤موم٤مت أهنم ٓ ی٤ْمًمون سمٌمء ُمن ذًمك، ومٞمؽميمون اسمٜمتٝمم شمتحدث ُمٕمه، سمل 

إٟمه خيتكم هب٤م، وإهن٤م عمن إؿمٞم٤مء اجل٤مًم٦ْم ًمٖمْم٥م اهلل، ٕهن٤م ُمن سم٤مب 

 اخلٚموة ُمع همػم ذي رطمم، وهو ُمن اًمٙم٤ْمئر.

 وٕضمل هذه اعمٕم٤ميص: اٟمتنمت أٓم واٟمحٚم٧م اًمٕمرى، وقممّ 

ًمراطم٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ُمع شموومر إُموال، آَٓمراب واًمٗموُ، وومِ٘مدت ا

ٓ یٓمٛمئن أسمدا،  وضمّل  وذًمك ٕن اًم٤ْمطم٨م قمن اًمروم٤مهٞم٦م ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل قمزّ 

، وضمّل  إن اعمٕمّمٞم٦م ٓ شمِریح سم٤مٓ، وٓ هيٜمّئ قمٞمِم٤م، وإٟمام هو ذم ید اهلل قمزّ 

 ل اهلل شم٤ْمرك وشمٕم٤ممم: ىم٤ميمام 

َلَّ}
َ
َََُّّّاّلٰلََِّّبِِذْكرََِّّأ ئِ ٍَ (81) {اىُْلئُُبَََّّتْط

 

، وًمٞم٧ّم سمٛمِم٤مهدة إومالم، وٓ سم٤مًمتؼمج ر اهللٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م ُمرهوٟم٦م سمذيمومٓمٛم٠مٟم

واًمّٗمور، وٓ سمّامح اًمْٜم٤مت سم٤مظمتالط إضم٤مٟم٥م، واعمْم٤مطمٙم٦م ُمٕمٝمم، سمل 
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ه، وؾَمْٚم٥ِم اًمراطم٦م ط اهلل وقمذاسمِ ٥م ؾمخَ إن هذه إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ؾم٥ٌْم جلٚمْ 

 واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م.

، ويمٚمٝم٤م وم٤مَٓٓمراب قم٤مم ذم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ّمء، واًمِم٤ْمب واًمٗمتٞم٤مت

٤م ُمن شمٞمّػم ؾمْل اًمٕمذاب واًمٜم٤مر  سم٥ّْم ضمٚم٥م ؾمخط اهلل، وم٠مّي ظُمُٚمق أؿمد ذُمًّ

واعمح٤مومٔم٦م قمغم  ٜم٤مشمٜم٤م؟! وأي ُمٜمٗمٕم٦م ٕداء اعمٜم٤مؾمكٕٟمٗمّٜم٤م وٕسمٜم٤مئٜم٤م وسم

إذيم٤مر، إذا يم٤من أسمٜم٤مؤٟم٤م وسمٜم٤مشمٜم٤م یِم٤مهدون إومالم اإلسم٤مطمٞم٦م، وخيرضمون ُمع 

ٓم٤مقمم، أو اًمتٜمزه ُمن ؿم٤مؤوا ُمن اًمذيمور واإلٟم٤مث، ٕيمل اًمٓمٕم٤مم ذم اعم

 ُمٕمٝمم ذم احلدائق واعمٜمتزه٤مت.

سم٦م، ومال یّٛمح هل٤م سمٛمّم٤مطم٦ْم إظمواين يمل ُمن يم٤مٟم٧م ًمه اسمٜم٦م خمٓمو

واًمتخكم سمه، واعمْم٤مطمٙم٦م ُمٕمه، ىمْل أن یٕمِ٘مد قمٚمٞمٝم٤م اًمَٕمْ٘مد، وم٢من  ظمٓمٞمْٝم٤م

 ذًمك يمٚمه ُمن اًمٕمّمٞم٤من.

وأیًْم٤م وم٤مًمٜمٔمر إمم إضمٜمْٞم٦م يمْػمة، وأي رضمل أؿمد قمذاسم٤م ممن یٜمٔمر 

ٜمته ، ومٛمن أراد أن یّٛمح ًمْذقمّي  اًمٜم٤مس ُمن همػم وضمه طمق  إمم سمٜم٤مت 

وقم٘مد اًمٙمت٤مسم٦م، ومال سم٠مس سمٌمء ُمن ذًمك سمٕمد  سمذًمك، ومٚمٞم٠مُمر ظمٓمٞمْٝم٤م سم٤مًمٜمٙم٤مح

اًمٕم٘مد؛ وًمو شم٠مضّمل اًمزواج اًمرؾمٛمي إمم ؾمٜملم، ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس خي٤مومون 

، ومٛمن همٚم٥م هيم اًمت٠مصمٞم٨م اًمٙم٤مذم ًمٚمزواجُمن يمالم اًمٜم٤مس، وٓ شمتوومر ًمد

أُم٤م َُمن همٚم٥م  إذا ؿم٤مء، ٞمٜمٙمح اسمٜمتٝم٤م، وی١مظمر اًمزواج، ومٚمقمٚمٞمه ظموف اخلٚمق

، ومٚمٞمٜمٙمح اسمٜمته ٟمٙم٤مطًم٤م ذقمٞم٤ًّم، ویرؾمٚمٝم٤م إمم سمٞم٧م اًمزوج سمال قمٚمٞمه ظموف اهلل

 شم٠مظمػم وٓ شم٠مضمٞمل.

اسمٜمته، ًمٞمزول اعم٤مٟمع اًمنمقمي  وزم إُمر حوظمالص٦م إُمر: أن یٜمٙمِ 

ٜمئذ ُمن اظمتالـمٝمام، وحم٤مدصمتٝمام، واًمتخكم هب٤م ظمٚموة ذقمٞم٦م، ٕهن٤م طمٞم

ؾمتٙمون زوضمته اًمنمقمٞم٦م، وىمد ؾم٠مًمٜمي يمثػم ُمن اًمِم٤ْمب قمن هذه اعم٠ّمًم٦م، 
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ًمٞمجٚمس ُمع اسمٜمته، وحي٤مدصمٝم٤م  ذيمروا زم أن واًمد اخلٓمٞم٦ْم یٓمٚمْٝممو

هلم اعم٠ّمًم٦م اًمنمقمٞم٦م، وأن ذًمك ویْم٤مطمٙمٝم٤م ـ ىمْل اًمٜمٙم٤مح ـ، ومذيمرت 

َْه.ٓ  جيوز ىمْل اًمٜمٙم٤مح، سمل إٟمه ُمن اًمٙم٤ْمئر اًمذي جيٚم٥م ؾمخط اهلل وهمْم

وطملَّ آَٓمراب،  ذه اعمٕم٤ميص واًمٙم٤ْمئر قمّٛم٧م اًمٗموُوٕضمل ه

ومٙمل اًمٜم٤مس ُمْمٓمرسمون أن، وًمو رضمٕمٜم٤م إمم ُم٤م ىمْل مخّلم ؾمٜم٦م، ًموضمدٟم٤م 

اًمٜم٤مس وم٘مراء، ٓ یٛمتٚمٙمون ؾموى ُمزارع صٖمػمة، وُمع هذا وم٢من أسمٜم٤مءهم 

رون ذم اًمواصٚملم إمم اخل٤مُمس واًمٕمنمین ُمن قمٛمرهم، مل یٙموٟموا یٗمٙمّ 

ٚمون ُمن يم٥ّم واًمدهيم، وأُم٤م أن: ومٙمل إوٓد أرزاىمٝمم، وإٟمام يم٤مٟموا ی٠ميم

ْون، وُمع هذا جيدون اًمَٕمجز ذم اًمٜمٗم٘م٤مت، وًمٙمٜمي رأی٧م ذم صٖمري  َّّ یتٙم

أٟم٤مؾًم٤م، ٓ یٛمتٚمٙمون ؾموى ُمزارع صٖمػمة، ومٙم٤مٟموا یرسمُّون ومٞمٝم٤م  اجلواُمٞمس 

واًمْ٘م٤مر، ینمسمون ُمن طمٚمٞمْٝم٤م وأًم٤ْمهن٤م، ویّمٜمٕمون ُمٜمٝم٤م اًمزسم٤مدي وإضم٤ْمن، 

ٌُّ  وُمع هذا یٕمٞمِمون ذم ذم ذًمك: أن اًمراطم٦م  راطم٦م اًم٤ْمل واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م، واًم

، ومٛمن وضمّل  سمٞمد اهلل، ومال شم٠ميت سم٤معم٤مل وٓ سمٖمػمه، وإٟمام هو رُ اهلل قمزّ 

ّن إٓ ٟمٗمّه،  ِّ     أرُ اهلل، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ُیرَٞمه، وُمن أؾمخٓمه، ومال ی

 وٓ یِ اهلل ؿمٞمًئ٤م.

 : االجتناب عن محادثة األجانب إال لضرورةاعاشر

یٜمْٖمي ًمٚمٛمرأة أن شمتحدث ُمع أضمٜمْي قمٜمٝم٤م، وٓ شمِّٛمٕمه صوََت٤م، وٓ  ٓ

احلي، وم٢مذا آَمرت أن شمتحدث ُمع إضمٜمْي،  أهل شمرومع صوَت٤م، ومٞمّٛمٕمٝم٤م

ومال ختْمع سم٤مًم٘مول، يمام أرؿمد اهلل شمٕم٤ممم أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم إمم ذًمك، وم٘م٤مل: 

َََََّّفَلَّ} ْٔلََََِّّتَْضْػ (82){بِاىَْل
 یّٛمٕمون، سمحٞم٨م أو اًمرضم٤مل، خم٤مـم٦ْم ذم: أي 
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ویٓمٛمع اًمذي ذم ىمٚمْه ُمرض،  یدقمو رىمٞمق، سمٙمالم وشمتٙمٚمٛمن ذًمك، ذم وَمتَٚمِنَّ 

وم٢مذا أراد أطمد ُمن أصح٤مب رؾمول اهلل ^ اًم١ّمال قمٜمٝمن، ومٚمٞم٠ّمل ُمن وراء 

 جرة، ًمٙمن وًمألؾمف وم٢من سمٕمض اعمدراء، ٓ أن ُیدظِمل رأؾمه ذم احلطمج٤مب

عمدارس اًمْٜم٤مت ذم هذا اًمٕمٍم، ُیدظِمٚمون رأؾمٝمم داظمل اًمٖمروم٦م ویتحدصمون 

أٟمه أشم٘مى ُمن أصح٤مب رؾمول اهلل ^، اًمذین  وهل یٔمّن ٟمٗمّه ُمع اًمْٜم٤مت،

َ ََِّّإَوَذا} :أرؿمدهم اهلل شمٕم٤ممم خم٤مـم٤ًْم إی٤مهم ُْ ٔ ٍُ ْْلُ
َ
تَاَعًَََّّسأ ٌَََّّ َ ُْ لُٔ

َ
َََّّْفَاْسأ ٌَِّ

 (83){ِخَجاٍبَََّّراءَِّو َّ
 ًمٕمدم اًمٜمٔمر، قمن یّؽُم  ؾمؽم، وسمٞمٜمٝمنّ  سمٞمٜمٙمم یٙمون: أي

 إًمٞمه. احل٤مضم٦م

عمدارس اًمْٜم٤مت:  ؾمف! وم٘مد ؿم٤مهدت يمثػًما ُمن اعمدراءًمٙمن وًمأل

ُمٕمٝمم ذم هذا اعموَوع،  یٜمٔمرون إمم اًمْٜم٤مت، ویتحدصمون ُمٕمٝمن، وحتدصم٧ُم 

 وأظمؼمَتم سمخٓمورة إُمر، وأن احلج٤مب واضم٥ٌم قمغم يمل طم٤مل.

 إرشادات خاصة بمدارس البنات

ْٜم٤مت ذم اهلٜمد، وضمٜموب قمغم ٟمٔم٤مم ُمدارس اًمسمٕمد آـمالع  (8

يمن ٤م شم٘م٤مم ُمَّّٓ ن ، وهمػمه٤م ُمن اًمْٚمدان، اشمْمح زم أأومری٘مٞم٤م

ثػم ُمن اًمِٗمتن، سمل یٜمْٖمي أن اًمٓم٤مًم٤ْمت ذم اعمدرؾم٦م، ٕهن٤م ؾم٥ْم يم

 شمرضمع اًمٓم٤مًم٤ْمت إمم سمٞموَتن سمٕمد ومؽمة اًمدراؾم٦م.

ض ذًمك إمم اعمأن  خُتت٤مر ُمٕمٚمّ  (7 ٕمٚم ٛملم، امت ًمتدریّٝمن، وٓ یٗموَّ

 ، ومٗمٞمه ومتٜم٦م أیًْم٤م.وًمو يم٤من ُمن وراء اًمّت٤مر

ٓ یٜمْٖمي عمدیر اعمدرؾم٦م، اًمتٕم٤مُمل اعم٤ْمذ ُمع اعمٕمٚمامت  (4

واًمٓم٤مًم٤ْمت، وإٟمام یٙمون ذًمك قمن ـمریق زوضمته، أو ظم٤مًمته أو 
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اعمدرؾم٦م ُمن ُمدرؾم٦م اًمْٜم٤مت ن اًمتٕم٤مُمل اعم٤ْمذ ؾمٞمٖمػم اسمٜمته، ٕ

 ق اًمْٜم٤مت.إمم قمِم

ؾمٜموات( سم٘مراءة  9إمم  0یٜمْٖمي أن یٙمتٗمى ًمٚمٓم٤مًم٤ْمت اًمّمٖم٤مر )ُمن  (3

ُمن أرادت آًمتح٤مق سم٤مًمتٕمٚمٞمم اًمٕم٤مزم، ومال واًم٘مرآن ٟمٔمًرا صمم طمٗمًٔم٤م، 

احلج٤مب، وإومم  قمغم اًمٓمٗمٚم٦م سم٠مس سمذًمك، ًمٙمن یٜمْٖمي أن شمَرسّمى

 ٞم٦م.ّوًمسم٤مًمدراؾم٤مت إ أن شمٙمتٗمي

ن شمٕمٚمَّم اعمرأة اعمتخرضم٦م طم٘موق اًمزوج، وآداب اًمتٕم٤مُمل یٜمْٖمي أ (0

وج قم٤ممل أیًْم٤م، أو رضمال ُمتدّیٜم٤ًم ُمٕمه، ویٜمْٖمي أن ُیْح٨م هل٤م قمن ز

٤ًْم أو ُمٝمٜمدؾًم٤م.  وًمو يم٤من ـمْٞم

آًمتزام اًمت٤مم سمٕمدم شمٕم٤مُمل اًمرضم٤مل ُمع اًمٜم٤ّمء، وأُم٤م ُمدیر اعمدرؾم٦م:  (3

ومٞمٓمٚمع قمغم أطموال اعمدرؾم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م قمن ـمریق حم٤مرُمه، وُمن مل 

ومٕمدم  اًمْٜم٤مت أصال، ارسیّتٓمع ذًمك، ومٞمٜمْٖمي قمدم شم٠مؾمٞمس ُمد

، وىمد شم٠مؾمٞمس هذه اعمدارس أومم ُمن اظمتٞم٤مر ـمریق اعمٕمّمٞم٦م

أصمْت٧م اًمتج٤مرب أن اعمح٤مدصم٦م ُمع اًمٜم٤ّمء ُمن ظمٚمف اًمّت٤مر، ؾم٥ٌْم 

ًموىموع اًمٗمتن أیْم٤م، وأن يمثػًما ممن يم٤من یٗمٕمل ذًمك، وىمع ذم 

 قمِم٘مٝمّن، وم٤مًمّالُم٦م ذم آضمتٜم٤مب قمن يمل هذه إؿمٞم٤مء، واهلل أقمٚمم.

 وحمرة الشفاه حكم طالء األظافر، الحادي عشر:

ر، ٓ شمّمح صالَت٤م ُم٤م مل یتم اعمرأة اًمتي شمّتخدم ـمالء إفم٤موم

، ٕن وضموده ُم٤مٟمع ًمّمح٦م اًموَوء، ويمذا محرة اًمِمٗم٤مه، ومال یّمح إزاًمته

قمن ُمثل هذه  آسمتٕم٤مد وٟمّمٞمحتي إمم يمل اُمرأة: ،اماًموَوء دون إزاًمتٝم

، إؿمٞم٤مء اعمٜمَٙمَرة ُم٤م أُمٙمن، وُمن أرادت اًمزیٜم٦م، ومٚمتّتٕمٛمل احلٜم٤مء
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واشمَِّ٘ملم اهلل ذم أٟمٗمّٙمن وأرواطمٙمن، واشم٘ملم یوًُم٤م شمرضَمٕملم ومٞمه إمم اهلل، 

وم٤معموت طمتم ٓ حم٤مًم٦م، وُمّمػمٟم٤م إمم اًم٘مؼم مجٞمٕم٤م، وم٤مطمذرن ُمن ـمالء 

إفم٤مومر ومحرة اًمِمٗم٤مه، وم٘مد أظمؼِمت سم٠من اًمٜم٤ّمء اًماليت یّتٕمٛمٚمن هذه 

إؿمٞم٤مء، یتو٠َمن قمٚمٞمٝم٤م دون إزاًمتٝم٤م، ومٛمن ومٕمٚم٧م ذًمك ُمٜمٙمن، ومال 

 وء هل٤م وٓ صالة.وَ

 الجكقص الر قص الشعرالثاني عشر: 

 لطرد عن رحمة اهللاسبب 

ٟمجد يمثػًما ُمن اًمٜم٤ّمء ذم هذا اًمٕمٍم ی٘مّمّمن اًمِمَٕمر، يم٘مص  

اًمٜمْي ^ ىمد هنى قمن ذًمك، وًمٕمن وم٤مقمَٚمه، يمام روي قمن اسمن اًمرضم٤مل، و

ْ ِٝملمَ  ^ اهلل َرؾُموُل  : ))ًَمَٕمنَ قم٤ْمس ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمه ىم٤مل  ُِمنَ  اعُمَتَِم

ضَم٤ملِ  ، اًمر 
ِ
٤مء َّ ْ َٝم٤مِت  سم٤ِمًمٜم    ُِمنَ  َواعُمَتَِم

ِ
٤مء َّ ضَم٤مِل(( اًمٜم  سم٤ِمًمر 

(84)
. 

 عن ساقهاالثالث عشر: حرمة كشف المرأة 

قمن ؾم٤مىمٝم٤م، ًمٙمن سمٕمض اًمٜم٤ّمء شمٓمٞمُل  اًمٙمِمفحيرم قمغم اعمرأة 

قمغم اعمرأة أن شمّؽم قم٘مْٝم٤م شمٙمِمف قمن ؾم٤مىمٝم٤م، وإٟمام جي٥م ىمٛمٞمّمٝم٤م و

ٚمٞمٝمم اًمٙمِمف قمن اًمٕم٘م٥م، وحيرم ؾمؽمه، أُم٤م اًمرضم٤مل: ومٞمج٥م قمأیْم٤م، 

٦َم  ومٙمل ُمن يمِمٗم٧م قمن ؾم٤مىمٝم٤م، وم٢مهن٤م ُمٚمٕموٟم٦م ُمٓمرودة قمن رمح٦م اهلل، ُمٕمرَّ

ًمٜمٞمل اًمٕم٘م٤مب واًمٕمذاب، وأيُّ اُمرأة أشم٘مى ُمن أزواج اًمٜمْي ^، وُمع هذا 

 أُِمْرن سمٕمدم اإلظمْم٤مع ذم اًم٘مول، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

                                                           

(، يمت٤مب اًمٚم٤ْمس، سم٤مب اعمتِمْٝمون سم٤مًمٜم٤ّمء، 0110صحٞمح اًمْخ٤مري ) (13)

 .واعمتِمْٝم٤مت سم٤مًمرضم٤مل
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ََََّّفََلَّ} ْٔلََََِّّتَْضْػ عَََّّبِاىَْل ٍَ ِيََّفَيْط (85){َمَرٌضََّّكَيْبََِِِّّّفََّّاَّل 
 

َه قمغم اًمزٟم٤م، واًمتٗمٙمر ذم احلرام، يمام شمٗمٕمٚمه أن  سمٕمض  أي: حير 

، ومٞمٓمٛمع اعمریض ومٞمٝمن، ويمذا طم٤مل ُمذیٕم٤مت ٚملم اًم٘مولاعمذیٕم٤مت شم

یٚملم إًمٞمٝمن ىمٚموب اعمرُ،  اعمٓم٤مر خيْمٕمن ذم اًم٘مول ظمْموقًم٤م

 واعمٗمؽَمض: أن ٓ ختْمع سم٤مًم٘مول، سمل إومم: أن ٓ شمتوفمف اُمرأة ُمّٚمٛم٦م

 یتواومق ُمع ذم هذه اًموفم٤مئف اعمٜمَٙمرة، اًمتي خت٤مًمف طمٙمَم اًمنمع، وٓ

أن  سمل ٓ شم٘مْل أّي اُمرأة ذیٗم٦م ذم ىموُمٝم٤م ،ـمْٞمٕم٦م اإلٟم٤ّمن اعمتحِة

 ُمثل هذه اًموفم٤مئف. فشمتوفمّ 

 )أخ الزوج( حموالرابع عشر: االحتجاب عن ال

وجي٥م قمغم اعمرأة: آطمتج٤مب قمن أخ اًمزوج، وم٘مد ورد ذم 

 ^، أٟمه ىم٤مل: احلدی٨م قمن اًمٜمْي

٤ميُممْ  ظُموَل  ))إِیَّ ((، قَمغَم  َواًمدُّ
ِ
٤مء َّ  اهلل، َرؾُموَل  َی٤م: إَْٟمَّم٤مرِ  ُِمنَ  َرضُمٌل  وَمَ٘م٤مَل  اًمٜم 

اعمَْوُت(( ))احلَْٛموُ : ىَم٤مَل  احلَْٛمَو؟ َأوَمَرَأْی٧َم 
(86)

. 

أي: اشمَِّ٘مي احلٛمو، يمام شمتَِّ٘ملم اعموت، وهذا ومٞمه طم٨م  قمغم هم٤می٦م احلذر ذم 

يمثػًما ُمن اًمٜم٤مس وىمٕموا ذم اًمٗمتن ًمٕمدم اضمتٜم٤مهبم  وم٢منهذا اًم٤ْمب، وًمألؾمف 

أن زوضم٦م أظمٞمه سمٛمث٤مسم٦م زوضمته أیًْم٤م، وأّٟمى  اًمْٕمضیٔمن قمن هذا اعمٜمٙمر، سمل 

هذا ُمن اإلؾمالم ذم رء!! وم٤محلذر يمل احلذر، وٓ شم٤ْمزم سمّخٓمه إن يم٤من 

 اهلل ذم إر٤َمء اخلٚمق. ؾمخط ي، ًمٙمن ٓ شمٓمٚمْیّخط قمغم ذًمك

                                                           

 47: إطمزاب (10)

(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ٓ خيٚمون رضمل سم٤مُمرأة إٓ ذو 0747صحٞمح اًمْخ٤مري ) (13)

 .حمرم، واًمدظمول قمغم اعمٖمٞم٦ْم
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ی٤َّمن***  ٚم٥م ر٤َم اعمٜم٤َّمناـم  ويمن قمًْدا ًمٚمدَّ

 ظم٤مًمِق إرِض َواًمَٕمٜم٤منِ  *** وارض سمحٙمم اهلل

ی٤ْمًمون وجي٥م قمغم اًمرضم٤مل أن حيجْوا ٟم٤ّمءهم قمن إظمواهنم، وٓ 

 ٓ سم٢مظمواٟمه، واهلل أقمٚمم. سمّخٓمٝمم، ٕن صٚمتٝم٤م سم٤مًمزوج

 حكم االحتجاب عن أخت الزوجة

وٓ  ظم٧م اًمزوضم٦م یٜمٔمر إمم أّٓ ن ًْم٤م: أویٜمْٖمي قمغم اًمزوج أی

خ٤مف أن ی٘مع ذم یتحدث ُمٕمٝم٤م، وم٠مظم٧م اًمزوضم٦م أطمٞم٤مًٟم٤م شمٙمون صٖمػمة، ومٞمُ 

ْ ٝم٤م ّٓ یٗمتتن هب٤م، ومٞمج٥م قمغم اًمزوج و طم وٓ حي٤مدصمٝم٤م، ومٙمٚمٝم٤م  یٜمٔمر إًمٞمٝم٤مأن 

أن شمْ٘مى ُمع أظمتٝم٤م، وٓ شمٔمٝمر أُم٤مم  زوضم٦مٕظم٧م اًمُمن اًمٙم٤ْمئر، ویٜمْٖمي 

 .أًمْت٦م زوج أظمتٝم٤م، يمام أٟمه ٓ جيوز ًمه آظمتالء هب٤م

 رعشر: حكم ستر الشع الخامس

ذم اًمّمالة، وقمن أٟمٔم٤مر إضمٜمْٞملم  جي٥م قمغم اًمٜم٤ّمء ؾمؽم ؿَمٕمرهن

شمّمف ؿمٕمَره٤م، ومال شمّمح صالَت٤م،  ٝم٤م، ومٙمل اُمرأة شمّمكم ذم مخ٤مر رىمٞمققمٜم

ویٜمْٖمي ًمٙمل اُمرأة حتس سم٤محلرارة أو آظمتٜم٤مق ذم أی٤مم اًمّمٞمف، أن 

ٕمَ  سمحٞم٨م ختّمص مخ٤مًرا ًمٚمّمالة، ا یّمف اًمِمَّ ر، وٓ ٓ یٙمون رىمٞمً٘م٤م ضمدًّ

 الة وم٘مط، صمم شمٕمٚم ٘مه ذم ُمٙم٤من آُمنًمٚمّم ٞمًٔم٤م ومٞم١مدي إمم آظمتٜم٤مق، ومتٚمّْههمٚم

ث، ومٙمٚمام دظمل وىم٧م اًمّمالة ، ارشمدت اخلامر ٕداء اًمّمالة سمحٞم٨م ٓ یتٚموَّ

 ، صمم قمٚمَّ٘مته ذم ُموَٕمه، وهٙمذا شمٗمٕمل ذم يمل صالة.ومٞمه

 س الرقيقلب ةالسادس عشر: حرم

أن شمٚمْس اعمرأة ًم٤ْمؾًم٤م رىمٞمً٘م٤م یّمف صدره٤م، أو  ُمن اًمٙم٤ْمئر

ظمٍمه٤م، أو رضمَٚمٝم٤م، عم٤م ورد ذم احلدی٨م قمن اًمٜمْي ^ أٟمه ىم٤مل: 
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٤م، مَلْ  اًمٜم٤َّمرِ  َأْهلِ  ُِمنْ  ))ِصٜمَْٗم٤منِ  ََْ٘مِر، يَم٠َمْذَٟم٤مِب  ؾِمَٞم٤مطٌ  َُمَٕمُٝممْ  ىَمْومٌ  َأَرمُهَ  اًْم

سُمونَ  ِ ِْ ٤م َی ٤مءٌ  اًمٜم٤َّمَس، هِبَ َّ
 ُرُءوؾُمُٝمنَّ  َُم٤مِئاَلٌت، مُمِٞماَلٌت  قَم٤مِرَی٤مٌت  يَم٤مؾِمَٞم٤مٌت  َوٟمِ

َٓ  اجلَٜم٦ََّم، َیْدظُمْٚمنَ  َٓ  اعم٤َمِئَٚم٦ِم، ُْْخ٧ِم اًم يَم٠َمؾْمٜمَِٛم٦مِ   ِرحَيَٝم٤م َوإِنَّ  ِرحَيَٝم٤م، جَيِْدنَ  َو

ػَمةِ  ُِمنْ  ًَمُٞموضَمدُ  ِّ َويَمَذا(( يَمَذا َُم
(87)

. 

 دون حجاب المرأة خروجقبح  بع عشر:السا

وضمٝمٝم٤م أُم٤مم اًمٕم٤مُم٦م، وإٟمام ٓ یٜمْٖمي ًمٚمٛمرأة أن شمتؼمج وشمّٗمر قمن 

یٜمْٖمي أن شمٚمْس اًمٜم٘م٤مب يمٚمام أرادت اخلروج ُمن اًمْٞم٧م، وٓ خترج سمدوٟمه، 

٦م.  سمل ٓ یٜمْٖمي ًمٚمٛمرأة أن خترج ُمن سمٞمتٝم٤م دون طم٤مضم٦م ُم٤مؾمَّ

رج سم٤مًمزّي اعمدرد أن خت ٜمْٖمي ًمٚمٓمٗمٚم٦م ذم اًمٕم٤مذة ُمن قمٛمره٤م:وٓ ی

د اًمٓمٗمٚم٦م  ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخی٘مول دون سمرىمع،  اًمتٝم٤مٟموي رمحه اهلل: یٜمْٖمي أن شمٕموَّ

قمغم احلج٤مب ُمن اًم٤ّمسمٕم٦م، وم٢مذا وصٚم٧م إمم اًمٕم٤مذة، ومال یٜمْٖمي أن ختُرج 

سمدون طمج٤مب، وًم٥ّْم اإلقمراض قمن هذه اإلرؿم٤مدات: يمثرت اًمٗمتن ذم 

سمٕمض اًمْٚمدان، ومتجد اًمٗمتٞم٤مت ُیٖمتَّمْن ذم أُم٤ميمن قم٤مُم٦م، أو خيتَٓمْٗمن ُٕم٤ميمن 

سمٞم٦م، دمد اًمْٜم٧م شمٗمتتن سم٤معمّٞمحي، أو وٕورجمٝموًم٦م، وذم اًمْٚمدان ا

 ًمؽمك إُمر سم٤محلج٤مب. ، ومٝمذا يمٚمه قم٘م٤مٌب دود، وشمتزوج سمهاهلٜم

وىمد وضمدت ذم سمٕمض اًمْٚمدان: أن ومت٤مة وؿم٤مسم٤ًّم خيرضم٤من ُمًٕم٤م إمم 

ف سمٕمْمٝمام قمغم سمٕمض،  ُمٜمتَزه٤مت أو ُمٓم٤مقمم، وجيٚم٤ّمن سمٛمٗمردمه٤م، ًمٞمتٕمرَّ

ٙمون ظم٤مدقم٦م ـ، ومٙمٚمٝم٤م ُمن ویتٗم٘م٤من قمغم اًمزواج، شم٠مصمًرا سم٤معمٔم٤مهر ـ ىمد شم

ُم٤مت واًمٙم٤ْمئر.  اعمحرَّ
                                                           

(، يمت٤مب اًمٚم٤ْمس واًمزیٜم٦م، سم٤مب اًمٜم٤ّمء اًمٙم٤مؾمٞم٤مت 7871صحٞمح ُمّٚمم ) (12)

 .اًمٕم٤مری٤مت، اعم٤مئالت اعمٛمٞمالت
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ه ، سمل إٟماعمحّرُم٦م سمٜمتك سمٛمثل هذه إؿمٞم٤مءوٓ یٜمْٖمي أن شمّٛمح ٓ

اًمذئ٤مب اًمْنمی٦م، وٕضمل هذا أٟمّمُح اًمٜم٤مس یٕمتؼم سمٛمث٤مسم٦م شمٗمویْمٝم٤م إمم 

 .٘مراءة اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ذم هذا اًم٤ْمب، يمي هيتدوا إمم ؾمواء اًمٍماطسم

 عنهم؟ أن تحتجبالذي يجب على المرأة 

تٝم٤م، واسمن ظم٤مهل٤م  جي٥م قمغم اعمرأة أن حتتج٥م قمن اسمن قمٛمٝم٤م وقمٛمَّ

ومام وظم٤مًمتٝم٤م، ًمٙمن وًمألؾمف! وم٢من سمٕمض اعمتدیٜملم ٓ ی٤ْمًمون هبذه إؿمٞم٤مء، 

نمیٕم٦م، ٓ یٙمؽمث سمٛمن حيول سمٞمٜمه وسملم شمٓمْٞمق اًمسم٤مل همػمهم! ویٜمْٖمي ًمٚمٛمرأة أ

 أومم ُمن آضمتٜم٤مب قمن ؾمخٓمٝمم. وم٤مٓضمتٜم٤مب قمن ؾمخط اًمرب

إمم سمٚمدة إًمه آسم٤مد، سمٕمد ؾمت٦م  ذه٧ْمزم ذات ُمرة: أين وىمد طمّمل 

ن ُمن اًمتؼمج وضمدت أن سمٜم٤مت ظم٤مٓيت ٓ یٛمتٜمٕمومقمنم ؾمٜم٦م ُمن اهلجرة، 

 ،ّن سم٤مٓطمتج٤مب، وقمدم اًمٔمٝمور أُم٤مُميوأُمرَُت  أُم٤مُمي، ومٖمْم٧ْم قمٚمٞمٝمنّ 

مخ٦ّم  صٖمػمة وم٠مقمٓمٞم٧م ًمٙمل ـمٗمل وـمٗمٚم٦م ًمٙمٜمي سوم٧م قمٚمٞمٝمن اهلدای٤م،

ًمٙمل  ُم٤مئ٦م روسمٞم٦م ٚمْٜم٤مت اًمٙم٤ْمر:ًم روسمٞم٤مت أو قمنمة روسمٞم٤مت، وأقمٓمٞم٧م

إطمداه٤م أين أُمرَتن سم٤محلج٤مب ظمووًم٤م ُمن اًمٕمٓم٤مء، وٓ ، ًمئال شمٔمن واطمدة

، واإلٟمٗم٤مق ُمن اًمتّمدق هرسًم٤م شمٔمن أن اعمتدی ن یّتٕمٛمل هذه اعمٙمٞمدة

ا هبذه قِمريض ودیٜميوم٠مٟمٗم٘م٧م قمٚمٞمٝمن، ٕداومع سمذًمك قمن  ، ومٗمرطمن ضِمدًّ

، ُودهنّ سم٠مين ٓ أزال قمغم  َتنّ وم٠مظمؼم، واؾمتٛمٕمن إمم ٟمّم٤مئحياهلدای٤م، 

، وطمٙمُم اًمنمیٕم٦م: أن حتتج٥م اعمرأة ُمن ظمٞم٤مر ًمٜم٤م أُم٤مم اًمنمیٕم٦مًمٙمن ٓ 

 اسمن ظم٤مًمتٝم٤م، ومٚمذا جي٥م قمٚمٞمٙمن أن حتتجْن قمٜمي.

وظمالص٦م إُمر: أن اعمرأة جي٥م قمٚمٞمٝم٤م أن حتتج٥م ُمن اسمن قمٛمٝم٤م 

 وقمٛمتٝم٤م، واسمن ظم٤مهل٤م وظم٤مًمتٝم٤م، واهلل أقمٚمم.
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ظ قمٚمٞمٝم٤م، وؾمؽَمه٤م قمن سمٕمض إن اإلؾمالم اطمؽمم اعمرأة، ومح٤موم

قمّمٛم٦م هل٤م، وضمٕمٚمٝم٤م ُمٚمِٙم٦م ًمْٞم٧م زوضمٝم٤م، ًمٙمن وًمألؾمف! وم٢من  أىم٤مرهب٤م

ُروهن٤م إذٓهل٤م قمن ـمریق ح٤موًموا طمق ىمدره٤م، وم سمٕمض اعمّٚمٛملم ٓ ُیَ٘مد 

ه٤م ضموحٓم٤مت واًمٓمٞم٤مرات واإلذاقم٤مت، وأظمرَ شموفمٞمٗمٝم٤م ذم اعمٓم٤مرات واعم

ٝمٝم٤م، ویّٛموهن٤م اعمذیٕم٤مت، أو اعمْمٞمٗم٤مت ؾم٤مومرة قمن وضم أُم٤مم إضم٤مٟم٥م

اجلوی٦م، وًمٙمٜمٝم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م ص٤مرت ظم٤مدُم٦م ضموّی٦م، اًمتي ختدم إضم٤مٟم٥م، 

اًم٘مول، وأيُّ اُمرأة أشم٘مى ُمن أزواج وشمٚمٓم ف هلم إصوات، وختْمع هلم 

ىم٤مل شمٕم٤ممم: أُِمْرن سمٕمدم اإلظمْم٤مع ذم اًم٘مول، يمام  اًمٜمْي ^، وُمع هذا

ََََّّفََلَّ} ْٔلََََِّّتَْضْػ عَََّّبِاىَْل ٍَ ِيََّفَيْط ، [47: إطمزاب] {َمَرٌضََّّكَيْبَِِِّّفََّّاَّل 

َه قمغم اًمزٟم٤م، واًمتٗمّٙمر ذم احلرام، يمام شمٗمٕمٚمه أن سمٕمض  أي: حير 

اعمذیٕم٤مت، ومتٚملم اًم٘مول، ومٞمٓمٛمع اعمریض ومٞمٝمن، ويمذا طم٤مل اعمذیٕم٤مت 

ذم اعمٓم٤مر، خيْمٕمن ذم اًم٘مول ظمْموقًم٤م، یٚملم إًمٞمٝمّن ىمٚموب اعمرُ، 

: أن ٓ ختْمع سم٤مًم٘مول، سمل إومم: أن ٓ شمتوفمف اُمرأة ُمّٚمٛم٦م واعمٗمؽمض

ذم هذه اًموفم٤مئف اعمٜمَٙمرة، اًمتي ٓ شمتواومق ُمع ُم٤ْمدئ اًمنمیٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، 

وٓ ُمع ـمْٞمٕم٦م اإلٟم٤ّمن اًمراىمي، وٓ یٛمٙمن ٕي اُمرأة ذیٗم٦م ذم ىموُمٝم٤م، أن 

 شمتوفمف ذم ُمثل هذه اًموفم٤مئف، وأُم٤م اًمٙمٗم٤مر: ومٚمٞمّوا سمٛمٙمٚمَّٗملم أصاًل، ومال

 یٜمْٖمي شم٘مٚمٞمدهم ذم هذا.

 دعاء الختام

وأؾم٠مل اهلل ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم أن یووم٘مٜم٤م ًمٚمٕمٛمل اًمّم٤مًمح، وأن یووم٘مٜم٤م 

ٕواُمر اًمنمیٕم٦م  وأزواضمٜم٤م وسمٜم٤مشمٜم٤م ًمٚمحج٤مب اًمنمقمي، وآُمتث٤ملِ 
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، اعمحّرُم٦م اًمٗمٞمدیوه٤متاعمحّرم، و اإلؾمالُمٞم٦م، وأن یِْٕمد قمٜم٤َّم ًمٕمٜم٦م اًمتٚمٗم٤مز

ر سمٞموشمٜم٤م ُمن هذه اًمرذائل،  وأن یووم ٘مٜم٤م ًمٕمدم إرؾم٤مل سمٜم٤مشمٜم٤م إمم ویٓمٝم 

اعمدارس سم٤مًمتؼمج واًمّٗمور، اًمٚمٝمم ارطمم أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمه 

ُمن أطمٙم٤مُِمه إٓ رؾمُٛمه، ٓ ُم٤م سم٘مي ُمن اإلؾمالم إٓ اؾمُٛمه، و٢مٟمه وؾمٚمم، وم

ومٜمرى اًمٜم٤ّمء یٛمِملم ُمتؼمضم٤مت ؾم٤مومرات، ومٞم٤م رب ارزىمٜم٤م اخلوف ُمٜمك، 

ٟم٤م وسمٜم٤مشمٜم٤م ًمٚمٕمٛمل سمه، ی٤م أسمٜم٤مءٟم٤م وٟم٤ّمء٘مٜم٤م وووم  ل ُمٜم٤م، وواًمتوومٞمق إًمٞمك، وشم٘مّْ 

رب ارزىمٜم٤م اًمٞم٘ملم، وآشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م طمّٜم٦م، وذم أظمرة طمّٜم٦م، ی٤م رب 

 ارزق سمٜم٤مشمٜم٤م صالطًم٤م وشم٘موى، وارزىمٝمّن أزواضًم٤م ص٤محللم.

٘مٝمم ی٤م رب سمزوضم٤مت وَُمن یوومَّق ُمن اًمِم٤ْمب ًمالًمتح٤مء، ومووم  ی٤م رب 

 ٜم٤مإضم٤ّمد، ی٤م رسمّ  رزىمٜم٤م إظمالًص٤م ذم اإلیامن، وؾمالُم٦م ذمص٤محل٤مت، وا

٦م، ٕهن٤م آشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م طمّٜم٦م، ٕهن٤م ُمٙم٤من همرسمتٜم٤م، وآشمٜم٤م ذم أظمرة طمّٜم

ه ؤى أسمٜم٤م٢من اًمواًمد ٓ حي٥م أن یت٠مذُموـمٜمٜم٤م احل٘مٞم٘مي، ی٤م رّب اًمٕم٤معملم، وم

ٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م، ذم ُموـمن همرسمتٝمم، وحي٤مول أن یووم ر هلم أؾم٤ْمب اًمراطم٦م واًم

رمحتك سمٜم٤م أيمثر ُمن  بٜم٤من ذم ُموـمٜمٝمم، ی٤م رویْٜمي هلم اًم٘مّمور واجل

رمح٦م اًمواًمد ٕوٓدهم، أٟم٧م اًمذي أرؾمٚمتٜم٤م إمم ُموـمن همرسمتٜم٤م، وم٤مرزىمٜم٤م ی٤م 

رب طمّٜم٦م وراطم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م، ًمٜم٘ميض طمٞم٤مشمٜم٤م ذم ـم٤مقمتك، وٟمجتٜم٥م 

ُمٕم٤مصٞمك، ومتّمٚمح ًمٜم٤م ضمٜمتك، اًمذي هو ُموـمٜمٜم٤م، وارزىمٜم٤م طمّن اخل٤ممت٦م، 

وأظمواشمٜم٤م اجلٜم٦م سمال وأدظمٚمٜم٤م وآسم٤مءٟم٤م وأُمٝم٤مشمٜم٤م، وأسمٜم٤مءٟم٤م وسمٜم٤مشمٜم٤م، وإظمواٟمٜم٤م 

 قمذاب.ؾم٤مسمق طم٤ّمب وٓ 

ی٤م رب ارمحٜم٤م سمرمحتك اًمتي وؾمٕم٧م يمل رء، وٓ شم١ماظمذٟم٤م إن 

ٟمّٞمٜم٤م أو أظمٓم٠مٟم٤م، وارزىمٜم٤م قمٞمش اًمّٕمداء، وآؾمت٘م٤مُم٦م قمغم اًمدین، 

وشم٥م قمٚمٞمٜم٤م واحلنم ُمع إٟمْٞم٤مء، رسمٜم٤م شم٘مْل ُمٜم٤م إٟمك أٟم٧م اًمّٛمٞمع اًمٕمٚمٞمم، 
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اًمدیٜم٤م وجلٛمٞمع اعمّٚمٛملم، إٟمك أٟم٧م اًمتّواب اًمرطمٞمم، واهمٗمر ًمٜم٤م وًمو

 .إطمٞم٤مء ُمٜمٝمم واعمّٞمتلم، إٟمك قمغم يمل رء ىمدیر

وصغم اهلل شمٕم٤ممم قمغم ظمػم ظمٚم٘مه حمٛمد، وآًمه وصحْه أمجٕملم، 

 سمرمحتك ی٤م أرطمم اًمرامحلم.

 حقوق الزوجين

وضملم: قمدم ُمٕمرومتٝمم سمح٘موق إن ُمن أهّم أؾم٤ْمب اًمِم٘م٤مق سملم اًمز

ًمٙمل ّموُم٦م، ومٚمذا یٜمْٖمي اًمتٗمریق واخل أهم ؾم٥ٍْم ُمن أؾم٤ْمب أظمر، وهو

، وی١مدي یٕمرف طم٘موق أظمر، ویراقمي ُمّم٤محله أن واطمد ُمن اًمزوضملم

ویتداريمه،   ذم سمٕمْمٝم٤م، وم٢مٟمه یٕمؽمف سمخٓم٤مئه، وم٢مذا ىمٍمَّ هواضم٤ْمشمه دم٤مه

 اعمِم٤ميملهب٤م يمل  ُمن اًمزوضملم، ومّتٜمحل  ًمو اًمتزموأؾمتٓمٞمع أن أىمول: 

 .، وؾمٜمِمػم ه٤مهٜم٤م إمم أهم احل٘موق اًمزوضمٞم٦مإٍی٦م سم٠مٍه٤م

 حقوق الزوجة على الزوج

 اًمتٕم٤مُمل ُمٕمٝم٤م سمحّن اخلُٚمق. (8

 سمٞم٤مناًمّمؼم قمغم ُم٤م یّمدر ُمٜمٝم٤م ُمن إذى، واًمتٕم٤مُمل ُمٕمٝم٤م سمرومق ذم  (7

 إظمٓم٤مء، واًمتامس شمّمحٞمحٝم٤م، واضمتٜم٤مب اًمٖمْم٥م ذم ذًمك.

 آقمتدال ذم اًمٖمػمة، ومال یتٖم٤مومل قمٜمٝم٤م يمٚمٞم٤ًّم، وٓ یتجّس قمٚمٞمٝم٤م. (4

قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٜمٗم٘م٦م، وٓ یّٛمح آقمتدال ذم اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م، ومال یْمٞم ق  (3

 هل٤م سم٤مإلٍاف واًمتْذیر.

شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م أطمٙم٤مم احلٞمض واًمٜمٗم٤مس، وأطمٙم٤مم اًمّمالة، وإُمر  (0

 سم٤معموافم٦ْم قمغم اًمدین، وآضمتٜم٤مب قمن اًمْدع واعمٜمٝمٞم٤مت.

 إىم٤مُم٦م اًمٕمدل سملم اًمزوضم٤مت، إذا يم٤من ًمه أيمثر ُمن زوضم٦م. (3
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 .، ًمٙمي حيّمل هل٤م اًمٕمٗم٤مفوـم١مه٤م سمح٥ّم اًمِورة وآؿمتٝم٤مء (2

 شموومػم اًمّٙمن اعمٜم٤مؾم٥م هل٤م. (1

 اًمّامح هل٤م سم٤مًمٚم٘م٤مء ُمع أىم٤مرهب٤م، سمام ٓ ی١مصمر قمغم طمٞم٤مَتم اًمزوضمٞم٦م. (9

 قمدم إومِم٤مء أٍاره٤م ًمًظمرین. (81

ؾمٛمح٧م ًمه اًمنمیٕم٦م، ٕضمل  سم٤مًم٘مدر اًمذيآُمتٜم٤مع قمن رضهب٤م إٓ  (88

 اًمتٜمْٞمه وهمػمه٤م.

 الزوج على الزوجةحقوق 

 ٕمّمٞم٦م اهلل.ـم٤مقم٦م اًمزوج ذم إُمور اعم٤ْمطم٦م، وقمدم ـم٤مقمته ذم ُم (8

 قمدم اعمٓم٤مًم٦ْم ذم ازدی٤مد اًمٜمٗم٘م٦م اًمتي ٓ یتحٛمٚمٝم٤م. (7

 قمدم اًمّامح سمدظمول أطمد ذم سمٞمته دون إذٟمه. (4

 قمدم اخلروج ُمن سمٞم٧م زوضمٝم٤م إٓ سم٢مذٟمه. (3

 قمدم إٟمٗم٤مق ُم٤مًمه ـ وًمو يم٤من ذم وضمه طمق ـ إٓ سم٢مذٟمه. (0

 قمدم اًمتٓموع سم٤مًمٜمواومل واًمّمٞم٤مم إٓ سم٢مذٟمه. (3

ـمٚم٥م اًمزوج ذًمك، إٓ  قمدم آُمتٜم٤مع ُمن اعم٤ْمذة اًمزوضمٞم٦م، إذا (2

 ًمٕمذر ذقمي.

 قمدم اطمت٘م٤مر اًمزوج ًمٗم٘مره، أو دُم٤مُمته. (1

 ُمراقم٤مة إدب ذم ُمٜمع اًمزوج قمن ارشمٙم٤مب اعمٜمٝمٞم٤مت. (9

 قمدم اؾمتٕمامل اؾمٛمه ذم طم٤مًم٦م اًمٜمداء، وإٟمام شمٚم٘مْه سم٠ميب ومالن ُمثال.(81

 آُمتٜم٤مع قمن ومْمح أٍاره أُم٤مم أظمرین. (88

 ُمٕمه ذم اًمٙمالم. قمدم إـم٤مًم٦م اًمٚم٤ّمن، واًمٗمحشِ (87

اطمؽمام أسمَویه، وشمٕمٔمٞمٛمٝمام يمتٕمٔمٞمٛمٝم٤م ًمواًمدیه، وقمدم إیّم٤مل (84
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 إذى إًمٞمٝمام، سم٠مي ؿمٙمل ُمن إؿمٙم٤مل.

 في ضوء القرآن والسنة المرأة الصالحة

إن اعمرأة اًمّم٤محل٦م ذم َوء اًم٘مرآن اًمٙمریم: هي اًمتي شم٘مْل اًمرضمل 

 شم٘مْل سمٓم٤مقمته، وشمٚمتزم سمجٛمٞمع طم٘موىمه وشمراقمٞمٝم٤م، وشمّمونطم٤ميماًم قمٚمٞمٝم٤م، و

یٜمْٖمي أن  ، ومالطِمٚم ه وشمرطم٤مًمهه قمن اًمّْمٞم٤مع ذم حلرام، وُم٤مًمَ ٟمٗمّٝم٤م قمن ا

 شمتٗمرط ذم همٞم٤مسمه، وم٘مد ورد ذم احلدی٨م قمنشمراقمَي ذًمك ذم وضموده، صمم 

 قمٚمٞمه اهلل صغم اهلل ًمرؾمول ىمٞمل: ىم٤مل هریرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمه، أيب

ه ))اًمتي: ىم٤مل ظمػم؟ اًمٜم٤ّمء أي: وؾمٚمم ٌُّ  وٓ أُمر، إذا وشمٓمٞمٕمه ٟمٔمر، إذا شم

یٙمره(( سمام وُم٤مهل٤م ٟمٗمّٝم٤م ذم خت٤مًمٗمه
(88)

. 

واهلل ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم أقمٚمم، وقمٚمُٛمه أشمّم وأطمٙمم، وصغم اهلل قمغم 

 ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد، وقمغم آًمه وصحْه وؾمٚمم.

  

                                                           

(، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، أي اًمٜم٤ّمء 4748(، ؾمٜمن اًمٜم٤ّمئي )9301ُمّٜمد أمحد ) (11)

 .، وواوم٘مه اًمذهْيشقمغم ذط ُمّٚمم»(، وىم٤مل: 7317ظمػم، اعمّتدرك ًمٚمح٤ميمم )
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 31 .......................... اجلٜم٦م ذم اًمٕملم احلور ُمن أمجل اًمدٟمٞم٤م ٟم٤ّمء

 38 ................................................ ًمه دار ٓ ُمن دار اًمدٟمٞم٤م

 37 .......................................... ظمٚم٘م٤م؟ اًمٜم٤مس أطمّن وه ُمن

 34 .......................................... وآٟمٗمٕم٤مٓت اًمٖمْم٥م قمالج
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 33 ..................................زوضمته قمغم اًمزوج ًمٔمٚمم واىمٕمٞم٦م ىمّم٦م

 32 .............. :زوضمته أظمٓم٤مء قمن یتٖم٤مُ اًمذي ًمٚمزوج شمٕم٤ممم اهلل إيمرام

 31 ......................... اًمٕمٗمو ذم قمٜمه اهلل ريض اًمّمدیق سمٙمر أيب ىمّم٦م

 39 .............................. اهلل رمحه احلق أسمرار اًمِمٞمخ ُمٕم٤مزم ىمّم٦م

ومم اًم٘مّم٦م  01 ......................... اهلل رمحه ںضم٤مٟم٤م ضم٤من ُمٔمٝمر ًمٚمٛمػمزا:ٕا

 08 ............. زوضمته ًمه شمٕمؽمف ومل اهلواء، ذم یٓمػم وزم: اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٘مّم٦م

 07 .............................................. احلدی٨م ذم اعمرأة ُمثل

 03 ............................................... وـمْٞمٕمتٝمن ٤ّمءاًمٜم ومٓمرة

 03 ............................. اعمٜمٙمر قمن واًمٜمٝمي سم٤معمٕمروف إُمر يمٞمٗمٞم٦م

 02 ......................................... زوضمته إمم أؾم٤مء عمن اًمتحٚمل

 31 ....................................................... ًمٚمٜم٤ّمء ظمٓم٤مب

 31 ........................ اعمث٤مًمٞم٦م؟ احلٞم٤مة اًمٜم٤مس ٕمٚمٞممشم ًمه حيق اًمذي ُمن

 38 ........................................... اًم٘مٚم٥م وىمّوة اًمٖمٗمٚم٦م قمالج

 30 ................................. اًمدٟمٞم٤م ذم سمٛمث٤مل أظمرة أطموال متثٞمل

 33 ....................................... وضمل قمز سم٤مهلل اعمرء یتٕمٚمق يمٞمف

 32 ...................................... إًمٞمه واعمٜمٔمور اًمٜم٤مفمر قمغم اًمٚمٕمٜم٦م

 31 ............................................................. اًمٜمٔمر زٟم٤م

 39 ......................................... اجلدیدة صورشمه ذم اًمٗمحش
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 39 ...................................................... احلج٤مب أمهٞم٦م

 21 ................................................ سم٤مًمٜم٤ّمء ظم٤مص٦م ٟمّم٤مئح

 21 ............................................. إزواج ر٤َم ـمٚم٥م: أوٓ

 28 ................................. أسموهي٤م إمم ٟمٛمٞمٛمته قمن آضمتٜم٤مب: صم٤مٟمٞم٤م

 28 .................................... اًمٕمِمػم يمٗمران قمن آضمتٜم٤مب: صم٤مًمث٤م

 27 ....................................... اًمزوج ىمٚم٥م ًمتٚمٓمٞمف ورد: راسمٕم٤م

 24 .............................. واًمدین اًمٕم٘مل ُمن احلامة إر٤َمء: ظم٤مُم٤ّم

 23 ................ إظمالق ُمٙم٤مرم قمن شمتحدث اًمتي اًمٙمت٥م ىمراءة: ؾم٤مدؾم٤م

 23 ....................................... اإلٍاف قمن آضمتٜم٤مب: ؾم٤مسمٕم٤م

 23 ....................................... اًمٓمٚم٤ْمت ُمن اإليمث٤مر قمدم: صم٤مُمٜم٤م

 23 .......................... اًمٜمٙم٤مح ىمْل اعمخٓموسم٦م ُمّم٤مطم٦ْم طمرُم٦م: شم٤مؾمٕم٤م

 21 .................. ًمِورة إٓ إضم٤مٟم٥م حم٤مدصم٦م قمن آضمتٜم٤مب: قم٤مذا

 29 ..................................... اًمْٜم٤مت سمٛمدارس ظم٤مص٦م إرؿم٤مدات

 11 .................... اًمِمٗم٤مه ومحرة إفم٤مومر، ـمالء طمٙمم: قمنم احل٤مدي

 18 ..... اهلل رمح٦م قمن اًمٓمرد ؾم٥ْم اًمرضم٤مل يم٘مص اًمِمٕمر ىمص: قمنم اًمث٤مين

 18 ........................... ؾم٤مىمٝم٤م قمن اعمرأة يمِمف طمرُم٦م: قمنم اًمث٤مًم٨م

 17 ...................... (اًمزوج أخ) احلٛمو قمن آطمتج٤مب: قمنم اًمراسمع

 14 ................................... اًمزوضم٦م أظم٧م قمن آطمتج٤مب طمٙمم
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 14 ...................................... اًمِمٕمر ؾمؽم طمٙمم: قمنم ٤مُمساخل

 14 ..................................... اًمرىمٞمق ًمْس طمرُم٦م: قمنم اًم٤ّمدس

 13 ......................... طمج٤مب دون اعمرأة ظمروج ىمْح: قمنم اًم٤ّمسمع

 10 ........................... قمٜمٝمم؟ حتتج٥م أن اعمرأة قمغم جي٥م اًمذي

 13 ............................. اعمرأة إلذٓل إؾم٤ْمب أهم ُمن اًمتوفمٞمف

 13 .......................................................... اخلت٤مم دقم٤مء

 11 ...................................................... اًمزوضملم طم٘موق

 11 ........................................... اًمزوج قمغم اًمزوضم٦م طم٘موق

 19 ........................................... اًمزوضم٦م قمغم اًمزوج طم٘موق

 91 ............................... واًمّٜم٦م اًم٘مرآن َوء ذم اًمّم٤محل٦م اعمرأة
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