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ًاؾعـودة:دواػعفاًوخطورتفاًيفًاجملمؿعًوعالجفاًؿنًؿـظورًإدالؿي ًؿشؽؾة

ًحمؿدًرذقدًزافداؾدؽمور

ًبؼيمًعؾومًاؾؼرآنًوًاؾدراداتًاإلدالؿقةًاألدماذًادلشاركً

 اجلاؿعةًاإلدالؿقةًاؾعادلقةًذقماغوـغ

ًاؾلوثؿؾىصً

اظراػـيماظيتمتعوغلمعـفوماظؽـريمعـماجملؿؿعوتممؽالتؼضوؼوماٌعوصرةموعشؽؾيمعـماٌشػذهماٌؼوظيمتعوجلمضضقيمعـماظ

مأالخو مواإلدالعل، ماظعربل ماجملؿؿع موزوػرةممصي ماظلؾؾقي، موآثورػو موخطقرتفو ماجملؿؿع ميف ماظعـقدي معشؽؾي وػل

األعيماإلدالعقي،موتفددمطقونماألدرموتعرضؾمتقازغفوموهطؿماظيتمتصقىممؽالتـقديمتعؿربماظققممعـمأطربماٌشاظع

مغػقسماآلبوءمواألبـوءمسؾكماظلقاء.

ماظعـقدي، معػفقم محقل ماظؿؿفقد موخومتي. مرئقلقي معؾوحٌ موثالثي ممتفقد مسؾك ماظؾقٌمضبؿقي واظعزوبيممػذا

محقلم:وأدؾوبفوميفماجملؿؿع.مواٌؾقٌماظـوغلماظعـقديمحقلمدواصعم:واٌؾقٌماألولماظعـقديموإغؿشورػو.وهدؼدمدـم

حقلمسالجماظعـقديموحؾفومعـمعـظقرمإدالعل،موميؽـمم:وآثورػوماظلؾؾقيميفماجملؿؿع،مواٌؾقٌماظـوظٌةماظعـقديمخطقر

جقولمايؾمواظعالجميفماظعقدةمإظبمدؼـماهللمواتؾوعمدـيمردقلماهللمبؿؼقؼيماظؾـوءماظعؼديميفماألعي،مواظرتبقيماإلميوغقيمظأل

ميفماظؾقًمواألدرة،موععوىيماألزعوتمواظعقاصػم عـماظػؿقونمواظػؿقوت،موتؽـقػماظؼقؿماألخالضقيميفماجملؿؿعمالدقؿو

واظزوابعماظيتمتفددمطقونماجملؿؿع،موتقلريمأعقرماظزواجمودبػقػماٌفقرموسدممعغوالتفموتزوؼٍماألطػوءموتردقخماٌعوؼريم

تـودىمععمضقؿمدؼــومايـقػموذرسـوممرافمواظعوداتمواظؿؼوظقدماظدخقؾيماظيتمالاظشرسقيمالخؿقورماظزوجنيموذبوغؾيماألس

ماظؼقؼؿ،مواًومتيمهؿقيمسؾكمغؿوئٍماظؾقٌمومثراتفماظيتموصؾـومإظقفومعـمخاللماظؾقٌمواظدرادي.

ًاؾمؿفقدًحولًؿػفومًاؾعـودة

ماظعرب ععـكمسـسميف موسمـودومم ظلون مسمـمقدوم متمعمـمسمبوظضؿ ماٌرأمة ًم مسمـملم :

ًمموػلمعمعمـمسموسمـملمفومموتملمرمرمتمموػلمسوغسمعـمغملقة سمـمسمموسمقماغمسمموسمـملم

أمػؾمفومحمؾملمقػومسـماألمزواجمحؿكمجوزتمصمؿموءمماظلمـموٌمومتمعمفممزممضولماألمصؿعلم

ًمموالمسمـملمًموظؽـمؼؼولمسمـملمًمسؾكمعومملمؼلؿممصوسؾمفمصفلم المؼؼولمسمـملم

ًمموالمؼؼولمسمـملمً.عمعمـملميموضقؾمؼؼولمسمـملمًمبوظؿكػقػموسم  1ـملم

مسمـملمًميف ماظقدقط ععـك موسمـقدوم،م :اٌعفؿ مسمـملوم، مـمم ماظؾؽرم ًم اظؾـ

م

م
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مبعدمإد ميفمبقًمأػؾفو م%جوسمـودوم:مرولمعؽـفو مصفلمسوغمس. موملمتؿزومج. مسمـمس،موسمـمس،مراطفو $

ـمموملمؼؿزومج،مصفقمأؼضوممسوغس،موأطـرمعومؼلؿعؿؾميفماظـلوءم. م2وسقاغس.مواظرمجؾم:مأد

موسمـودوم،مصفلم :اظصقوحميفماظؾغي ععـكمسـسميف مبوظضؿمسمـقدوم متمعمـمسم ماىورؼي ًم مسمـملم ...

دادماألبؽور.مػذامعومسوغمسم،موذظؽمإذامرولمعؽـفوميفمعـزلمأػؾفومبعدمإدراطفومحؿمكمخرجًمعـمس

ًم. م3ملمتؿزومج،مصننمتزومجًمعرمةممصالمؼؼولمسمـملم

 قؾيًعـودةً:ًجاءًيفًؿعهمً"اؾرائد"ًؿاؿػفومًاؾ

 $مسـلوموسـقدوموسـودو،سـسمؼعـسم%بضؿماظـقنمواظؽلر

مؿزوج.متسـلًماظػؿوةم:مطربتميفماظلـموملم .1

 4أدـموملمؼؿزوج. .2

ًقؾيًًًوجاءًيفًاؾؼاؿوسًاجلدقدًؾؾطالبًؿا

اظؾـً:مرولمعؽـفوميفمبقًمأػؾفومم،سـسمؼعـسمسـلوموسـقدوموسـودوماظرجؾم:مأدـموملمؼؿزوج

م5سـسموسقاغس.م$ج%بعدمإدراطفوموملمتؿزوجمصفلمسوغسم

محؿكم مبعدمإدراطفو ميفمعـزلمأػؾفو مرولمعؽـفو وضولماىقػري:مسـلًماىورؼيمتعـسمإذا

م6ؼؼولمسـلًم.مصالمؿزوجم،صننمتزوجًمعرةٌمخرجًمعـمسدادماألبؽور،مػذامعو

ويفماالصطالحم:مػقمتعؾريمسوممؼلؿكدممظقصػماألذكوصماظذؼـمتعدوامدـماظزواجماٌؿعورفمسؾقفم

يفمطؾماظؾؾد،موبعضماظـوسمؼظـقنمأنمػذاماٌصطؾحمؼطؾؼمسؾكماإلغوثمعـمدونماظرجول،مواظصققحمأغفم

 7ءميفماألشؾى.ؼطؾؼمسؾكماىـلني،موظؽـماٌؿعورفمسؾقفمعمخرا،موإرالقماظؾػظمسؾكماظـلو

ًؿػفومًاؾعزوبة

م ماظشكصماظذيمملمؼلؾؼم اظشكصماألسزب :يفماظؿعرؼػوتماظؼوغقغقيمظؾعالضوتماظشكصقيجوء ػق

 .عـمضؾؾ اظزواج ظف

عمزمبم:ماظعمزمابممبوظضؿمواظؿشدؼدماظذؼـمالمأزواجمهلؿمعـم زبؿورماظصقوح ععـكمسزبميفو

مسمم.اظرجولمواظـلوء مواٌرأة مأؼضومضولماظؽلوئلماظرجؾمسمزمبم ماظعمزموبيم مو مطوظعزظي ماظعمزمبيم مواالدؿ زمبيم

م.وسمزمبممبمعمدموشوبموبوبفمدخؾموجؾس
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م8.بوظؿشدؼدمأيمبعدمسفدهممبومابؿدأهمعـفم"عـمضرأماظؼرآنميفمأربعنيمظقؾيمصؼدمسمزمبم"ويفمايدؼٌمم

مظلـم ماٌؿعورفمسؾقفو ماٌػوػقؿ مسؾك مبـوء مؼؽقن موػذا ماظعـقدي، مدـ ماخؿؾػميفمهدؼد وضد

اظزواجمبوظـلؾيمظؽؾمذرضبيميفماجملؿؿع،ممصـفدمأنماجملؿؿعوتماظرؼػقيموأػوظلماظؼرىمتعؿربمأنم

موووزماظػؿوةمظلـماظعشرؼـمعـمسؿرػومؼعؿربمسـقدي.مأعوماجملؿؿعوتماٌدغقيمصؿقددماظـالثنيموعو

م9بعدػومغظرامإظبمأنماظػؿوةمصبىمأنمتؿؿمتعؾقؿفومضؾؾماالرتؾوطمواإلصبوب.

ًًاـمشارًاؾعـودة

وتـؿشرماظعـقديممبشؽؾمرػقىميفماظعوملموخوصيميفماظعوملماظعربلمـؿشرماظعـقدييفماظعصرماظراػـمتمتبدأ

موحلىماإلحصومبدرجي عصر يف مئقطؾرية وووزتم وصؿوة ذوب عالؼنيم13وتماظرمسقيمؼقجدميفمعصر

وععدلماظعـقديم.35صققمدـماظـ صؿوة عؾققن10.5عؾققنمذوبمم2.5سوعومموملمؼؿزوجقا،معـفؿمم35أسؿورػؿم

يفمتزاؼدمعلؿؿرمودبؿؾػمعـم،موظؽـمػذهماظـلؾيماظزواج عـماظػؿقوتماظالتلميفمسؿر#17يفمعصرمميـؾم

مم.ربوصظيمألخرى

#،مويفم35،مويفماظؽقؼًمواظؼطرم30#،مويفماظقؿـم#م25وطذظؽمتـؿشرماظعـقديميفماظؾقرؼـم

#،مويفماظعراقمودقرؼوم62،مويفمتقغسم#51#،مواىزائرم45،مواظلعقدؼيمواألردنم#40اٌغربم

م10#.85،مويفمظؾـونم#75ويفماإلعوراتماظعربقيماٌؿقدةمم#،70

ًادللوثًاألول:ًدواػعًاؾعـودةًيفًاجملمؿعً

ماجملؿؿعوتم معـ ماظؽـري معـفو متعوغل مطؾرية معشؽؾي مواظػؿقوتممتـؾ ماظػؿقون مظدى ماظعـقدي زوػرة

موادؿؼرارػؿم معلؿؼؾؾف موسؿود ماجملؿؿع مرطقزة مأغفؿ موالدقؿو مواإلدالعل، ماظعربل ماجملؿؿع خوصي

ةمغفضيموعلريةمبالدػؿ.موإنماظـوزرمسـمعطؾىمظدوهلؿ.مؼؿؿـؾمذظؽميفمضدرتفؿمسؾكماظعطوء،موضقود

مبققتوتماٌلؾؿنيموذب ماٌشضربمإظب مأطرب معـ معشؽؾي مصبد ماألدرممؽالتؿؿعفؿ مطقون اظيتمتفدد

وػلمعشؽؾيماظعـقديمبنيماظػؿقوتمماألبوءمواألبـوءمسؾكماظلقاء،مأالوتعرضؾمتقازغفو،موهطؿمغػقسم

دؾوبموجذورمػذهماٌشؽؾيموخطقرتفومصبدموماظػؿقون،موإنماٌؿلعؾمبـظرمسؿقؼمواظـوزرمسـمطـىمأل

مغؾؼلماظضقءمسؾكمأػؿماظدواصعمواظـؼوط.ملطمرئقلقيمودواصعمسدؼدة،موصقؿومؼؾأغفومتؽؿـميفمسدةمغؼو

م
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ًاؾـظرةًاخلاركةًإىلًاؾزواجً-1

ماإلدال ماألعي مورؾؼوتفؿإن مثؼوصؿفؿ ماخؿالف مسؾك مدضقؼممعقي مصفؿ مإظب معودي محوجي ميف الؼزاظقن

مزوجنيم مبني مسالضي مأغف مسؾك موتؽققػف موحؽؿؿف ماظزواج متشرؼع مإظب ماإلدالم مغظرة مسبق وصققح

تربطفؿومأواصرماٌقدةمواظرغبي،مالبؿـوءمايقوةماظلعقدةممبومارتضوهماهللمظعؾوده;موذظؽمطلمؼؿقؼؼم

ـممآؼموتمفممأمنممخمؾمؼمؽمؿمعمـمتمرمابممثمؿممإمومم﴿اظلؽـماٌـشقدمواٌقدةماٌرجقة.محقٌمضولمتعوظبم:م ذمامأمغؿمؿمعم

ـممأمغػملمؽمؿممأمزموماجمومظمؿملمؽمـمقامإمظمقمفمومومجمعمؾممبمقمـمؽمؿمعمقمدمةممومرمحمؿممبمشمرممتمـؿمشمرمونم ـممآؼموتمفممأمنممخمؾمؼممظمؽمؿمعم يممومعم

دػماظشدؼدمإنماظػؿقيمواظػؿقوتميفمؼ.موظؽـماأل20-21ػاظروم:﴾ونممإمنممصملمذمظمؽممآلؼموتممظمؼمقممممؼمؿمػمؽمرم

ألجؾماالخؿالطماظػوددمععماظػؿقوتمواظزعقالتميفممصقفاظعصرماظراػـمالؼؾوظقنمبوظزواجموالؼػؽرونم

موشريم مايؽقعقي مواظدوائر مواٌؽوتقى مواظؾـقك مواألدقاق مواىوععوت مواظؽؾقوت مواظشقارع اظطرق

م معـؾمايؽقعقي،موؼعؿؾقنمجـؾو جبـىموؼعقشقنمبدونمضقابطموضققدمذرسقي،مصقؼضقنمذفقاتفؿ

مواالسباللماًؾؼلمواظدؼين،موظق مواظػلود ميفماظػفقر موأسؿورػؿ ماظؾفوئؿ،مصقضقعقنمأشؾكمحقوتفؿ

موذوبوتـومذظؽماألعرمصفؿومصقققومٌومأدىماألعرمإظبماظعـقدي.صفؿمذؾوبـوم

ًؾؾزواجةًلادلغاالتًيفًادلفورًواؾمؽاؾقػًادلصاحً-2

معؿؾعومؾادؿػق ًمزوػرةمعغوالةميفماٌفقرموارتػوسفوميفماجملؿؿعماإلدالعلموطودتمأنمتصؾحمسرصو

;مويفمذظؽمتضقؼماظقادعمٌلؾؿنيممبومصقفومذبؿؿعمبـغالدؼشوسودةمربؽؿيميفمبعضمذبؿؿعوتما

دؼيمبوظـوس،مواظقضقعمبويرجموتؽؾقػمعوالؼطوقمحؿكموصؾماألعرمبوظشؾوبماظذؼـمأوضوسفؿماالضؿصو

دقؽيمأنمسفزوامأنمؼؿؼدعقامظػؿوةمذاتمعلؿقىمععنيموجدوامصقفومدؼـوموسػيموصالحو،موإظبمجوغىم

ذظؽماظؿؽوظقػماٌصوحؾيمظؾزواجمعـمتؽوظقػمبوػظيميػؾيماظعرسمواظقظقؿيموتؼدؼؿماىفوزمعـمأثوثم

ماظػؿقوتم مأوظقوء مضؾؾ معـ ماظلقوراتمواظؿوذرية مإظبمخمأحقوغواٌـزلمطوعالموتؼدؼؿ ماظدوظيمظؾلػر ورج

موشريذظؽمعـماظشروطمشريماظشرسقيمتعدمعـمأػؿماٌلؾؾوتماىقػرؼيمظعـقديماظطرصني.

ًتشددًأوؾقاءًاألؿورًً-3

مإظبماظزواجممبػفقممضقؼمصضقؼقاموادعوموطودوامأنمضبرعقامحالالم إنماظؾعضمعـمأوظقوءماألعقرمغظروا

وحرج،مصلخذوامؼؾؿغقنمأعقرامصقفوموذدودامسؾكمأبـوئفؿموبـوتفؿ،مصؾقؼماظـوسمعـمجراءمذظؽمسـًم

تعلػمعـمجوغىموحرجمعـمجوغىمآخرمبدالمعـمأنمهؼؼماظـعؿيمواظلعودةمظؽالماظزوجنيموملمذظؽم
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ٌصؾقيمتعقدمسؾكمبعؾفومأممٌصؾقيمطؾقفؿوم؟؟ماألعرمشريمذظؽ،ممطؾفم؟مأٌصؾقيمتعقدمسؾكماظػؿوةم؟مأو

شريمربؾفومبؾمإغفؿمصعؾقامذظؽمظريضقامػقىممصالمغظؾؿماٌصؾقيماظداخؾيميفمإرورماظشرؼعيمصـضعفوميف

مسؾكم ماظـوسمجربا مإثؾوتماظذاتموتـزؼؾ مغػقسمترؼد موضؾؾًماظػطرة ماظشرع مغػقسممتردتمسؾك يف

م موالؼؾوظقنمبكراء موالؼشعرونممبشؽاحرتاعفؿ، موبـوتفؿ موؼضربقنمالتأبـوئفؿ موالؼػضؾقنمعصؾقؿفؿ فؿ

اظػؿكماٌؽوصهمهلو،مصقؼدعقنماٌصؾقيماًوصيممسرضمايوئطممبصؾقيماظػؿوةماظؾوظغيماظراذدةموعصؾقي

وزادتماظؾؾؾؾيموسظؿًممكصؾقيماجملؿقع،مصؿعـرتماًطعصؾقيماظعوعيموعصؾقيماظػردمسؾكمسؾكماٌ

اٌشؼيموصوتًمصرصيماحملوصظيمسؾكماظػضقؾيمواظؽراعي،موبعدتماظشؼيمبنيماظطرصنيم،موعـؾمػذاماظغؾقم

مقديميفماجملؿؿعموسدمماظرشؾيمإظبماظزواجمأوتلخريه.واظؿشددمأؼضومؼلوػؿميفمإزدؼودمزوػرةماظعـ

ًاؾدواػعًاالؼمصادقةًً-4

ع،مإنماألوضوعماالضؿصودؼيماظلقؽيميفمطـريمعـمبؾدانماٌلؾؿنيمتعدمعـمأػؿمأدؾوبماظعـقديميفماجملؿؿ

م: معـفو مأذقوء ماظؾموتؿضؿـمذظؽمسدة مطوغًمعلؿشالء موتؽوظقػماظزواجملققتمدقاء مممؾقطيم مأم جرة

،موؼؿعىماظشؾوبميفمحصقهلومرقالمعيماٌعقشيمايدؼـيمشريماظضرورؼيشريماٌؿقازغي،موأعؿواظـػؼوتم

مأوضوسفؿم مألجؾ ماظؾالد مخورج مظؾعؿؾ مواظشؾوبوت ماظشؾوب مػفرة موعـفو ماظزواج. موؼؿلخر اظعؿر

االضؿصودؼيماظلقؽيموضؾيمصرصماظعؿؾموضؾيماٌداخقؾميفمبؾدػؿمصفؿمؼلوصرونمظؽلىماألعقال،موؼعقشقنم

موعـفومدـقاتم مواظدؼف. مسـ مبؾمأؼضو مسـمغػلف مظقسمصؼط معلمول مصوظؽـريمعـفؿ مبدونمزواج سدؼدة

ػفرةماظشؾوبمظؾدراديمإظبمخورجماظدوظي،موػـوكمؼؿزوجقنمعـمأجـؾقوت،موؼلؿؼرونميفمبالدماظغربي،م

وظعؾمأحدمأدؾوبمزواجفؿمبوألجـؾقوتمػقمرخصمتؽوظقػماظزواج،موتؽوظقػماٌعقشي.موعـفوم:مبعضم

لؾؿيمتعقشمزروصومشريمسودؼي،موالؼلؿطقعماظرجؾماظعوديمصضالمسـماظػؼريمأنمؼعقشمصقفوماظدولماٌ

مؼؿؼدم،م مأن مظؾشؾوبمضؾؾ معروسو مذؾقو مميـؾ مارتػوسو ماألذقوء مضقؿ موارتػوع ماٌلوى محقٌماصؿؼود عـ

مصقضعػمإضداعفموؼؾدومثؼؿفموضبطؿمأعؾفموصبعؾفمبعقدامؼؿطؾعمإظبماألعوغلمواألحالم.

ًمؿاعيًواؾنؼايفاؾمػاوتًاالجً-5

مأدؾوبماظعـقديمػق مؼرصضماألػؾماظزواجممظعؾمعـمأػؿ اظؿػووتماالجؿؿوسلمواظـؼويف،محقٌمشوظؾو

االجؿؿوسلمألحدماظطرصني،مألغفمشريمعـودىمظؾطرفماآلخرمبغضماظـظرممبلؾىماظقضعماظطؾؼلمأو

صقلتلمػـومدورماألػؾماظعالضيماظعورػقيماظيتمضدمتربطفؿو،ممسـماٌقاصؼيماظدؼـقيمواٌالئؿيماظػؽرؼيمأو



الجامعة اإلسالمية العالمية شيتاغونغ   50

 

مإظبماىوغىماآلخر،موػقم ماىوغىمؼؼقدغو ماظزواجمحبفيمسدمماظؿؽوصم.موػذا اظؿؼؾقديميفمعـعمػذا

ميفم مطؾري مدور ماظذطقري ماظؿعؾقؿ ماٌرأة مظؿعؾؿ مطون موظألدػ ماظؿعؾقؿل، مواٌلؿقى ماظـؼويف اظؿػووت

عـماألحقونمعـماالغػؿوحميفمادؿػقولمزوػرةماظعـقديميفمذبؿؿعوتـو،مصؼدمادؿػودتماٌرأةميفمطـريم

ممبؿوبعيم مهلؿ متلؿح ممل مثؼقؾي ماظشؾوب معـ مطـري مأسؾوء مطوغً محني ميف ماظعؾؿقي، معلريتفـ دصع

ماظشوبمواظػؿوة،م معـ مبنيمطـري ماظؿعؾقؿل ماٌلؿقى ميف متػووتمطؾري مإظب مأدى ماظذي ماألعر تعؾقؿفؿ

قؿمذيماظطوبعماظذطقري،مفومسؾقفمغؿقفيماظؿعؾؿصلجقؿماظشؾوبمسـماظػؿوةماٌؿعؾؿيمخقصومعـمتعوظق

مبعـػم مععفو مواظؿعوعؾ مهلو معـماصطفوده مخقصو مأضؾمعـفو مػق مرصضًماالضرتانممبـ وطذظؽماظػؿوة

ماظشؾوبمواظؾـوتمسؾكم موإصرار ماظؿعؾقؿقي مصوظـفضي مواظؿػقق، مبوظؿؿقز ماحلودفو مظقؼؿؾمصقفو وذدة

مبعد مسؿؾ مسـ مواظؾقٌ ماظدرادي، مأثـوء ماظزواج مصؽرة موادؿؾعود متعؾقؿفؿ موتلعنيممإطؿول اظؿكرج

مزوػرةماظعـقديميفماجملؿؿع.مدرؼعوموػذامأؼضومؼلؾىميفمازدؼودمعلؿؼؾؾفؿ،مواظلـقاتممتضل

ًاؾعصلقاتًًادلوروثةًواؾمؼؾقدقةً-6

مإنمطـريامعـماظػؿقوتمؼصؾـمإظبمدـماظعـقديمعؾؽرامبلؾىماظعصؾقوتماٌقروثيمعـمأنمسوئؾيمطذامال

دبرجممتؿزوجمعـمذوبمعـمغػسماظعوئؾيمحبفيمأنمبـوتفؿممالتصوػرمسوئؾيمطذا،موإنمابـؿفمالبدمأنم

ماظشرفماٌصقنميفمغظرػؿ.مواغؿظورمصورسماألحالممطوعؾم إظبمزواجمشرؼىمسـماظعوئؾيمصقدغسمػذا

ماظؾـًم مزوج ماخؿقور ميف ماألػؾ متشدد موطذظؽ مورصضماٌؿؼدعنيمهلو، ماظػؿوة، مضؾؾ معـ اٌقاصػوت

مديمإظبمضقوعماظػرص،موتلخريمصؽرةماظزواجموؼلؾىميفمورؿعفؿميفمعرتؾوتمأبـوئفؿموبـوتفؿمممومؼ

مازدؼودمزوػرةماظعـقدي.

 تعـتًاؾػمقاتًً-7

غشوػدماآلنميفمبعضماجملؿؿعوتمعومضبدثمعـمبعضماظػؿقوتمأغػلفـمعـمرصضمعـمؼؿؼدممهلـم

إذامطونمعـمخورجماظؾؾدماظيتمػلمصقف،مطلنمتؽقنمإضوعؿفوميفمبؾدمعـال،موؼؿؼدممطػممهلومعـمبؾدم

مر،مصرتصضمععؾؾيمبلنمعـؾمػذاماظزواجمدقؾوسدمبقـفوموبنيمربؾيمأػؾفو.آخ

وظعؿرماهللمعومؼضرماٌرأةمأنمودمطػمامهلومصوحىمدرؼرةمغؼقيموخؾؼمصوضؾمحؿكموظقمطونم

مأنمعصؾقيماٌرأةماظضرورؼيمملظيقػماظشرعمهلذهماٌلقرجعـومإظبمتؽمعـمأضصكماظدغقو،موظق ظقجدغو

واىقػرؼيمػقمزواجفومعـمصوحىماظدؼـمواًؾؼمايلـماظذيمإنمأحؾفومأطرعفوموإنمبغضفومملم
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ؼظؾؿفو،موأعومطقنمأنمػذاماًورىمؼؼرتبمعـمبقًمأدرػوموعقرـمربؾؿفو،مصفذامأعرمهلقينم

مذظؽ مترتىمسؾقف موإذا مذرسل، متػقؼىمأعر مسـًمأو مأو معشؼي مإذممالؼرتتىمسؾقف معراسوتف ؼـؾغل

الضررموالضرار.موطذظؽمسدممضؾقلماظؾـًمبوظرجؾماٌؿزوجمعـماعرأةمأخرىمعوداممأبوحًماظشرؼعيم

ماظػؿقوت.معـمػذامؼمديمإظبمسـقديمطـرياإلدالعقيمبوظزواجمأطـرمعـمواحدة،مو

ًاؾعربقةًؼصورًاحلؽوؿاتً-8

ضوصرةمسـمععووغيماظشؾوبمعـممربعـؾمظؾـونمواظعراقمواظلقرؼيموعصرمواٌغماظعربقيإنمبعضماظدولم

مسؾكم موتشفقعفؿ ماٌكؿؾػي مدوربمايقوة ميف مأدؾوبماظعقشماظؽرؼؿ موذظؽمبؿفقؽي راشيبماظزواج،

وشالءماٌفقر،مومادؿـؿورمجفدػؿميفماظـوصعماٌلؿؿرماٌػقد،موالبدمعـماظؼضوءمسؾكماظؾطوظيموأدؾوبفو،

ماٌصوغعماظيتمصقفىمسؾكماظدوظيمبـوءماٌلوطـماالماظعوئؾقي،مماٌشؽالت ضؿصودؼيمواظشعؾقيموإغشوء

هؼؼمصقفوماظشروطماظشرسقيموهؿؾمجزءمطؾريميفمتشققدمعـؾمػذهماٌلوطـمعلوػؿيمعـفوميفمتؼدؼؿم

مخدعيمسقـقيمعؾؿقدي،متلوسدماظشؾوبمسؾكماظعؿؾمواإلغؿوج.

ًاؾزواجًؿنًاألجـلقاتً-9

اظعـقديموخبوصيميفماظدولماظعربقيموضدمأصؾحمزواجماٌقارـنيمعـمأجـؾقوتمدؾىمآخرموراءماغؿشورم

مبومصقفومدولماًؾقٍماظعربل.مأضػمإظبمذظؽمبعضماظدواصعماظيتمدوسدتمسؾكمتػوضؿمػذهماظظوػرةم

مإلضوعيم مالؼصؾققن مصفعؾؿفؿ ماظشؾوب مأصلدت ماٌوجـي مواجملالت مواظػضوئقي ماظؿؾػزؼقغقي اظؼـقات

األذؼرمواظعقـونمممأصقوبماظشعرؼلؿكماىؿول،موالؼقجدمإالميفماظؾقً،موأخربتفؿمبلنمػـوكمذلء

اظزرضووانمطذاموطذامعـماٌقاصػوت.موػذهماظظوػرةممتددتميفماالغؿشورماظؽؾريمظؾدائؾمشريمعشروسيم

عـؾماظزواجماظعريف،موزؼودةمإضؾولماظشؾوبمسؾكماإلغرتغًموػلمررقمبدؼؾيمخورؽيمىلمإظقفومطـريم

مرتؾوطمبوىـسماآلخر.عـماظشؾوبمظؾؿكػقػمعـماظشعقرمبوألزعيمواظرشؾيميفماال

وإذامغؾؿؿسمإدؾوبمػذهماظظوػرةمندمأنمعبؾيمعـفومالتعدمأنمتؽقنمروادىمعرحؾيمتورطبقيم

عرتمبفومطـريمعـماجملؿؿعوتماإلدالعقيمأسؼؾفومشزومصؽريمطوغًمظفمآثورمخطريةمسؾكماألوضوعم

م مؼرجع معو معـفو مواضؿصودؼي موثؼوصقي مغػلقي مدواصع مأصرز مممو ماألعي، ميف ماظشؾوبماالجؿؿوسقي عـ

مؼعقدمإظبماجملؿؿعمبلدره.مؼرجعمإظبماألوظقوء،موعـفومعومواظػؿقوت،موعـفومعو
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ماظشؾوبمواظػؿقوتمصؾعضفؿمؼؿعؾؼمبكعولموأحالمموخقوالتمورؿقحوتموعـوظقوتمػلميفم صلعو

ايؼقؼيمعـماظشقورنيموأوػوعفو.مصؾعضفؿمؼؿعؾؼمحبفيمإطؿولماظدراديمزاسؿنيمأنماظزواجمضبقلم

ؼروعقنمعـمعقاصؾيماظؿقصقؾ،مصؿؿكمطونمماظزواجمسوئؼومسـماظؿقصقؾماظعؾؿل؟!مبؾممبقـفؿموبنيمعو

موأغسم ماظػؽر، ماظـػسموراحي ماظذػـموصػوء مؼعنيمسؾكمتػرغ ماٌقصؼ ماظزواج مأن مثؾًمبوظؿفربي ظؼد

ًاًؾًأًقاًؿىً﴿اظضؿريمواًورر.مصوهللمسزوجؾمؼؼقلم:م ًًعًلاًدًؽًمًواؾًًؿـًؽًمًوًأـًؽًووا ًًًصاًؾًونًيًًؿًن ًًإنًوًإًؿاًئًؽًم

ـًًفًمًًػًؼًراًءًًقًؽوـًوا م]32اظـقرم:[﴾ًعًؾقًمًًواًدًعًًواؾًؾًهًًػًضًؾًهًًؿنًاؾًؾًهًًقًغ

مأسؾؿمأغلمموؼؼقلمسؾدماهللمبـمعلعقدمرضلماهللمسـف مأؼوم :مظقمملمؼؾؼمعـمأجؾلمإالمسشرة

 11خرػوموظلمرقلمسؾكماظـؽوحمظؿزوجًمزبوصيماظػؿـي.آأعقتميفم

 ـيلةًاإلـاثًازدقادً-11

مععف،مظؽـم ماظعؿر بعضماظػؿقوتمؼعفنبمعـالمبلحدماظشؾوبموؼػضؾـماالرتؾوطمبف،موتؽؿؾيمعشقار

ػذهماظػؿوةمتـؿظرمػذاممكؿوةمبوظؿؼدممظطؾىمؼدماظشوب،مصؿؾؼاجملؿؿعمواألسرافمواظؿؼوظقدمالتلؿحمظؾػ

ماظػؿوةميفمرصضماظعردو مػذه مبقجقدػو،موتلؿؿر مػذاماظشؾوبماظذيمضدمؼؽقنمشريمذوسر نمواغؿظور

اآلخرماظذيمضدمالؼلتل،موػذاماألعرمؼمديمأؼضومإظبمسـقديمإظبمجوغىمذظؽمايروبماظداعقيماظيتم

ؼذػىمضققؿفوماآلالفمعـماظشؾوبمصؿزؼدمغلؾيماإلغوثمإظبماظذطقر،موطذظؽمذوءتماظطؾقعيمازدؼودم

ماظذطقرميؽؿيمربوغقيموشريمذظؽمعـماظدواصع،موظؽـ مسـمغلؾي ماٌشؽؾيممغلؾيماإلغوثمسؿقعو ػذه

 تعددماظزوجوت.مميؽـمسالجفومسـمررؼؼماألخذممبؾدأ

ًادللوثًاؾناـي:ًخطورةًاؾعـودةًيفًاجملمؿعًً

أصززتمػذهماٌشؽؾيممأعوممػذاماظؿعددمواظؿـقعميفماظدواصعماظيتمأصضًمإظبمػذهماٌشؽؾيماًطرية،مضد

ماظعـقديمسؾكمثورماظيتمتفددماجملؿؿعماإلدالعلموتمثرميفممتودؽف،ماظعدؼدمعـماآل وتظفرمخطقرة

مسدةمعلؿقؼوت.

ًخطورتفاًؾؾػماة

$مبوظعدؼدمعـماآلالمماظـػلقي،مصؿشعرمبويزنمواالطؿؽوب،مواظـػقرمعـمحبقٌمؼصوبماظػؿوةم%اظعوغس

ماظعضقؼي،م ماآلالم معـ ماظعدؼد مسؾقف مؼرتتى مضد موػذا ماىورح، مواظؿؾؿقح ماظلكرؼي مخشقي اظـوس

مؼماظلقيماظؿؿودومظؾلؽـمواظعورػي.واألخطرمأنماظػؿوةمضدمتـقرفمسـماظطرؼ
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ًخطورتفاًؾألدرةً

سؾكمطؾمأدرةمصقفومسوغسمحقٌمؼشعرمأصرادػومبوهلؿمواظغؿمبؾممقؽيمغػلقيهدثماظعـقديمآثورامد

مععـوػوم مبغري ماظـوسموتػلريػو مغظرات محقٌماًقفمعـ مبعضماجملؿؿعوت، ميف مواظعور اًزي

مؼمثر مممو موظؾـوتفؿ مهلؿ ماالتفوم معـ مغقسو مبنيمأصمرادممواسؿؾورػو ماظعالضوتماالجؿؿوسقي مسؾك دؾؾقي

ماجملؿؿع.

ًخطورتفاًؾؾؿهمؿع

حقٌمؼمديماغؿشورمزوػرةماظعـقديمألخطورمذدؼدةمسؾكماجملؿؿعوتمإذمضبدثماظؿػؽؽمواظؿقؾؾميفم

مواالسبراصوتماظيتم مواظرذائؾ ماظػلود مؼـؿشر مطؿو مبنيمأصراد مواظضغوئـ ماألحؼود موتـؿشر اجملؿؿع،

مبعضماظػؿ مإظقفو ماظيتمؼعوغنيمقوتميفتـدصع ماظـػلقي ماظدواصع مزؾمزؾ ميف متـؾًموترتسرع مطؿو ،

مػذام مأن ماظؾعض معـ مزـو مواظشعقدة مواظدجؾ مطوظلقر ماىوػؾقي ماظعودات مبعض ماظعـقدي عشؽؾي

مدقمديمإظبمزواجمبـوتفؿ.

ًادللوثًاؾناؾث:ًعالجًاؾعـودةًؿنًؿـظورًإدالؿيً

ؿؿع،ماآلنمغرؼدمأنمغؾنيمررقمسالجفومهدثـومسـمعشؽؾيماظعـقديمودواصعفوموخطقرتفوميفماجمل

واظؼضوءمسؾكمػذهمماظظوػرةمسؾكمجذورػومودواصعفوماظـوذؽيمسـفومعـمعـظقرمإدالعل;مألنماإلدالمم

ماظعدؼدمعـماألدسمواٌؾودئماظيتمتؼضلم ملمؼؼػمعؽـقفماألؼديمأعوممػذهمماٌشؽؾي،مبؾموضعم

م.سؾقفومووؿـىماٌلؾؿقنمأخطورػو

ًافؾقةًتصوقحًادلػافقمًاجلً-1

موتصققحممال مواظعؾـ ماظلر موتؼقىماهللميف مسؾقف مواظؿقطؾ مبوهلل، ماظؽوعؾ ماإلميون مضؾؾمطؾمذلء بد

اٌػوػقؿماىوػؾقيماظرادكيميفماألذػونموادؿؾداهلوممبـوػٍماظدؼـماظؼقمييموتردقخماٌعوؼريماظشرسقيم

م مواظؿؼوظقد ماىوػؾقي مواظعودات ماألسراف موذبوغؾي مواظػؿقوت، ماظشؾوب مضؾقب ماظيتماليف ماظدخقؾي

متـودىمععمضقؿمدؼــومايـقػ.

 م
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ًاؾرتغقبًيفًًاؾزواجً-2

مبرتشقىم ماظؾوظغ ماالسؿـوء مواظدسوة ماظعؾؿوء مسؾك مصبى ماجملؿؿع ميف ماظعـقدي مزوػرة مسؾك ظؾؿغؾى

اظشؾوبمواظػؿقوتميفماظزواجمماٌؾؽرمبدالمسـماظزواجماٌؿلخرمورردماًقفمعـمأذػوغفؿموبقونمأػؿقيم

مائده.اظزواجموحؽؿؿفموصق

واظزواجميفماإلدالممػقماظزواجماإلغلوغلميفموضعفماظصققحمعـموجفيماجملؿؿعموعـموجفيم

األصراد.مصفقمواجىماجؿؿوسلمعـموجفيماجملؿؿعمظؾؿقوصظيمسؾكماظـقعماإلغلوغل،مودؽـمغػللم

م12عـموجفيماظػرد،مودؾقؾمعقدةمورغبيمبنيماظرجولمواظـلوء.

ماظزواجمعاظؽرميطلنمخطوبماظؼرآنم مظؿقلريه،مضولمتعوظبم:مػلمأعر ماألعي مإظبمأصراد م﴿قجفو

ـممسمؾمودمطمؿممومإمعموئمؽمؿممإمنمؼمؽمقغمقامصمؼمرماءمؼمغمـمفمؿمماظؾمفممعمـمصم ضمؾمفمموماظؾمفممومأمغؽمقمقاماألمؼموعمكمعمـؽمؿمموماظصموظمقمنيممعم

م]32:اظـقر[.﴾ومادمعممسمؾمقؿمم

بلنمؼزوجقاماظعزابمعـماظـلوءمواظرجول،مم-وتعؿمشريػؿمعطؾؼومم-صفذهماآلؼيمخطوبمظألوظقوءم

وأنمالمؼؽقنمصؼرػؿمداسقومظؾققؾقظيمدونمتزوصبفؿم;مألنماهللمضدمتؽػؾمبلشـقوئفؿمعـمصضؾف.مأعوماظػؼريم

ماظزواجم:م ماهللماٌولمميؽـف مؼرزضف مإظبمأن مبوظعػي متلعره ماظؿوظقي ماآلؼي مصنن ماإلغػوق مسـ ماظعوجز اٌدضع

ـممالمؼمفمدمونممغمؽموحمومحمؿمكمؼمغمـمومظمقملمؿم﴿  ]33اظـقرم:[﴾قمفمؿمماظؾمفممعمـمصمضمؾمفمم..عمػمػمماظمذمؼ

.م﴾...مومأمخمذمنممعمـؽمؿمعمقـموضمومشمؾمقظموم﴿واظزواجميفماإلدالممسفدموعقـوقمبنيماظزوجنيم،مضولمتعوظبم:م

 ]م21م:اظـلوء[

مأخذنمعـماظرجولم ماآلؼيمتدلمسؾكمأنماظـلوء معقـوقماظزواج،مصفقمصفذه مشؾقظو،موػق عقـوضو

اآلخر.موطذظؽماظعالضيمبنيماظرجولممسفدمبنيماظرجؾمواٌرأةمؼؾؿزممطؾمعـفؿوممبقجؾفممواجؾوتمسبق

ماٌقدةمواظرغبي.مضولمتعوظبم:م ماظـػقسموتؿصؾمبفو واظـلوءميفماظزواجمسالضيمدؽـ،متلرتؼحمصقفؿو

ـممأمغػم﴿ ـممآؼموتمفممأمنممخمؾمؼممظمؽمؿمعم لمؽمؿممأمزموماجمومظمؿملمؽمـمقامإمظمقمفمومومجمعمؾممبمقمـمؽمؿمعمقمدمةممومرمحمؿميممإمنممصملمذمظمؽممومعم

م13.ؼم21:اظروم[.﴾آلؼموتممظمؼمقممممؼمؿمػمؽمرمونمم

"ماظدغقومطؾفومـمسؿرومبـماظعوص:أنمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمضولم:وسـمسؾدماهللمب

 14م.اٌرأةماظصوييم"عؿوعموخريمعؿوعماظدغقوم
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وضدمرشىماإلدالمميفماظزواجمبصقرمعؿعددةمظؾرتشقى،مصؿورةمؼذطرمأغفمعـمدــماألغؾقوءموػدىم

ومظمؼمدممأمرمدمؾمـمومرمدمالممعمـم﴿ؼؿديمبفداػؿ.مضولمتعوظب:اٌردؾني،موأغفؿماظؼودةماظذؼـمصبىمسؾقـومأنمغ

مؼم38:اظرسدػم.﴾ضمؾمؾمؽممومجمعمؾمـمومظمفمؿممأمزموماجمومومذمرمؼميمم...م

ضول:ممويفمحدؼٌماظرتعذيمسـمأبلمأؼقبمرضلماهللمسـفمأنمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ

م15"."أربعمعـمدــماٌردؾنيم:مايـوء،مواظؿعطر،مواظلقاكمواظـؽوح

مضولماهللم معـمآؼوتماهلل... مآؼي مؼؿقدثمسـمطقغف ميفمععرضماالعؿـون،موأحقوغو مؼذطر وتورة

ـممأمغػملمؽمؿممأمزموماجمومظمؿملمؽمـمقامإمظمقمفمومومجمعمؾممبمقمـمؽمؿمعمقمدمةممومرمحمؿم﴿تعوظبم:م ـممآؼموتمفممأمنممخمؾمؼممظمؽمؿمعم يممإمنممومعم

م.]21اظرومم:م[﴾ػمؽمرمونممصملمذمظمؽممآلؼموتممظمؼمقممممؼمؿم

ًاؾمقيريًيفًأؿورًاؾزواجً-3

حٌمأوظقوءماألعقرمسؾكماظؿقلريميفمأعقرماظزواج،مواالبؿعودمسـماظؼققدمواظشروطمشريماظضرورؼيمسـدم

متقاصرماظدؼـمواًؾؼ،مواظؿفـىمسـماظعوداتمواظؿؼوظقدمشريماظشرسقي،موؼـؾغلمسؾكمأوظقوءماألعقرمأال

م مأعقر ميف مطؿولمؼؿشددوا معع مواظصػوتماظؽرميي ماظػوضؾي، ماألخالق ماألزواج ميف متقاصر مإذا صؿقوتفؿ،

إذامأتوطؿمعـمترضقنمخؾؼفمودؼـفمصزوجقهمإالمتػعؾقامولماظلرؼرة.موؼؼقلمسؾقفماظلالمم:"اظلريةموعب

م16".صلودمطؾري،مويفمرواؼيموصلودمسرؼضتؽـمصؿـيميفماألرضمو

مو ماظردقل مضبٌ موؼؼقل:وأؼضو ماظدؼـ مذات موىؿوهلومم"ؼمثر مويلؾفو مٌوهلو ماٌرأة تـؽح

م17".وظدؼـفو،مصوزػرمبذاتماظدؼـم،متربًمؼداك

:"مرضلماهللمسـفمسـماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿممروىمايوطؿمسـمابـمسؾوسموعـمذظؽمعو

أالمأخربطؿمخبريمعومؼؽـزماٌرأ،ماٌرأةماظصوييم،مإذامغظرمإظقفومدرتفموإذامشوبمسـفومحػظؿفموإذام

م18م.روسؿفم"أعرػومأ

ًاالعمدالًواؾودطقةًً-4

م:م متعوظب مضول مواظقدطقي، ماالسؿدال مدؼـ ماإلدالم مألن مذلء; مطؾ ميف مواظقدطقي ماالسؿدال اخؿقور

 . ]143اظؾؼرةم:م [﴾ومطمذمظمؽممجمعمؾمـموطمؿممأمعميممومدمطمومظمؿمؽمقغمقاممذمفمدماءممسمؾمكماظـموسم......﴿

ً 
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ًوخريًاألؿورًأودطفا،ًوؿنًذؾكًاؾمىػقػًيفًادلفورًوعدمًؿغاالتفاً

عـمحلـمرسوؼيماإلدالممظؾؿرأةمواحرتاعفمهلومأنمأسطوػومحؼفوميفماظؿؿؾؽ.مإذامطوغًميفماىوػؾقيم

عفضقعيمايؼ،معفقضيماىـوحمحؿكمإنموظقفومطونمؼؿصرفميفمخوظصمعوهلو،مالؼدعمهلومصرصيمم

صؽونمأنمرصعماإلدالممسـفومػذاماإلصر،موصرضمهلوماٌفرموجعؾفمماظؿؿؾؽ،موالميؽـفومعـماظؿصرف

حؼومسؾكماظرجؾمهلو،موظقسمألبقفوموالمألضربماظـوسمإظقفومأنمؼلخذمذقؽومعـفومإالميفمحولماظرضوءم

معمـمم﴿واالخؿقور،مضولماهللمتعوظبم:م مسمـمذملمءم مظمؽمؿم ـم مصمنمنمرمؾم مغمقمؾميم ـم مصمدمضموتمفم ماظـملموء مغمػملمومومآتمقام فم

م.4]اظـلوءم:مم[﴾صمؽمؾمقهممػمـمقؽمومعمرمؼؽموم

عؾماظشرؼعيمحدامظؼؾؿفموالمظؽـرتف،مإذماظـوسمطبؿؾػقنميفماظغـكمواظػؼر،موؼؿػووتقنميفموملم

طؾمواحدمسؾكمضدرمروضؿف،مملاظلعيمواظضقؼ،موظؽؾمجفيمسوداتفوموتؼوظقدػومصرتطًماظؿقدؼدمظقعط

وحلىمحوظؿفموسوداتمسشريتف،موطؾماظـصقصمجوءتمتشريمإظبماٌفرمالؼشرتطمصقفمإالمأنمؼؽقنم

;مصقفقزمأنمؼؽقنمخومتومعـمحدؼدمأومضدحومعـممترمأومقؿيمبؼطعماظـظرمسـماظؼؾيمواظؽـرةذقؽومظفمض

متراضكمسؾقفماٌؿعوضدان.موضدمضد رماألحـوفمأضؾماٌفرمبعشرةمتعؾقؿومظؽؿوبماهللموعوذوبفمذظؽمإذا

م19.دراػؿمطؿومضدرهماٌوظؽقيمبـالثي..."

مبوٌع م مواألخذ ماٌفقر ميف ماالسؿدال ماألعقر مأوظقوء مسؾك موحولمصقـؾغل ماظزوج ميول روفمرؾؼو

م.هصقؾماٌفرمبؾمػقمودقؾيمالمشوؼي;مألنماٌؼصقدمبوظزواجمهصقؾمزوجمظؾؿرأةمظقسماٌؼصقدماٌرأة

ه.موؼؽؿىماظدطؿقرمصوحلمقرمعؽروػيميفماظـؽوحموأغفومعـمضؾيمبرطؿفموسلروأنماٌغوالتميفماٌف

"موأنمضكوعيماٌفرمممومؼلؾىمطراػيماظزوجمظزوجؿفموتربعفمعـفومسـدمأدغكمدؾى،موأنماظػقزانم:

،موممومؼقجدماظربطيميفماظزواج.مضولمردقلمؼلؾىماظقصوقمواحملؾيمبنيماظزوجنيدفقظيماٌفرممموم

موصؾكماهللمسماهلل معمغيمدؾؿؾقف مأؼلره مبرطي ماظـؽوح مأسظؿ م"إن موض: مبـم". ولمأعريماٌمعـنيمسؿر

غقومأومتؼقىميفمطوغًمعؽرعيميفماظدمتغؾقاميفمصداقماظـلوءمصنغفومظقمالم:"ماًطوبمرضلماهللمسـف

م20م."مطؿمبفوماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿاآلخرة،مصننمأوال

ماظلؾؿلمضول:مويف ماظعفػوء مأبل مسؿررواؼي مالصؼول:ماهللمسـفرضلممخطؾـو مبصداقممأال تغؾقا

بفوماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمطؿمغقومأومتؼقىمسـدماهلل،مظؽونمأوالطوغًمعؽرعيميفماظدماظـلوء،مصنغفومظق

ـمبـوتفمأطـرمعـمأصدضًمعماعرأةمعـمغلوئفموالصؾكماهللمسؾقفمودؾؿممودؾؿ،معومأصدقمردقلماهلل

 21.مثـيتمسشرةمأوضقي
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مطونمإسدادماظقظقؿيمدـي يفمعـودؾيماظزواجمصقفىمأنمتؽقنميفمحدودماٌعؼقل،مصقكؿورمموإذا

تؼومميفمميمأوتصؾمإظبمحدماإلدرافماظزائدمسـمايوجمهلوماظقضًماٌـودىمواظؼدرماٌـودىمحبقٌمال

مأعرممكوضًمشريمعـودى،مصؿؾؼ أطقامماظطعوممواظؾققممالعصرفمهلومإالمأنمتؾؼكميفماٌزابؾ،موػذا

مؼرضوهماهللموردقظف.موالمضبرعفماظدؼـموؼـػرمعـفماظعؼؾ

ًاألخذًمبلدأًتعددًاؾزوجاتً-5

مسـم ماإلغوث مسدد مصقفو ماظيتمؼزؼد مايوالت ميف ماظػوئدة مسظقؿ مذرسقو معؿـػلو مؼعد ماٌؾدأ مػذا إن

اظزوجوتميفماإلدالممعـماظؼضوؼوماظيتممدؼعؼؾفو،مضضقيمتعدماظذطقر،موخوصيميفمزعـمايربموعو

عـماٌطوسـموطؾفومترعلمإظبمادؿففونمػذهماظعودة،موايؼمأنمأثورمبفوماظغربققنمواٌلؿشرضقنمطـريام

يفمجوػؾقؿفؿمتعددماظزوجوتمملمؼقجدهماإلدالممبؾمطونمعقجقدامسـدمأشؾىماظشرائع،موطونماظعربم

ؼؿعداه،ممزوجوت،مصرأىماإلدالممأنمؼؿقدطميفماألعرمصفعؾمظؾؿعددمحدامالظامعـمأطـرماألعؿمتعدد

مؼؿؾودرم مؼـفؿمسـفمعـمأضرار،مواإلدالممأبوحماظؿعددموملمؼػرضفمطؿو إظبموأحورفمبشروطمتـػلمعو

ـمماظـملموءمعمـمـمكمومثمالمثممومرمبموعممصمنمنممخمػمؿمؿممم﴿أذػونماظغربقني،مضولمتعوظب: ...مصموغؽمقمقاممعمومرموبممظمؽمؿمعم

ًممأمؼمؿموغمؽمؿممذمظمؽممأمدمغمكمأمالممتمعمقظمقاممأمالممتمعمدمظمقاممصمقماحمدمةممأموممعمومعم م.]م4اظـلوءم:مم[﴾ؾمؽم

صوآلؼيماظؼرآغقيمأبوحًماظؿعددمبشروطم:ماظعدلمبنيماظزوجوتمواألعـمعـماظظؾؿ،مواٌرادمعـم

موؼشؿؾم مبقاجؾوتماظزوجقي. مواظؼقوم ماٌعوذرة مواٌؾقًموحلـ مواإلدؽون ماإلغػوق ميف ماٌلوواة اظعدل

مصقفمواظظؾاظظؾؿم:ماإلغػو ماٌلوواة موطؾمعومطبوفمسدم مسؾكمزوجؿفمقمواإلدؽونموحلـماٌعوذرة ؿ

مضوربفمأوسؾكمغػلف.حؿكمسؾكمأ

واٌربراتماظعؾؿقيمظؿعددماظزوجوتمطـريةمترجعمإظبمخصوئصماظطؾقعيمأومإظبمضرورةماٌعقشيم

األعؿموتمئقحصوإاالجؿؿوسقي،مصوًصوئصماظطؾقعيمظؿعددماظزوجوتمتدلمسؾكمذظؽ،مصؼدمزفرمعـم

أنمسددماظـلوءمؼزؼدمسؾكمسددماظرجولميفمأوضوتماظلؾؿمصضالمسـمأوضوتمايرب،مصعددماظـلوءميفم

ماظيتماغدظعًمصقفومايربمؼػققمسددماظرجول،موال تزالمايروبماٌروسيماظيتممععظؿمدولمأوربو

ماظعدد، م مػذا مزؼودة مسؾكماضطراد متعؿؾ مأوربو ميف ماظعودؼي مايقوة معـ مأصؾقًمجزءا مأغفو مؼظفر

مأصؾقًماظلمالماظذيمؼشغؾمبوبماألخالضقنيميفم معـماظـلوء ماٌؿزاؼد مايشد مػذا مععوعؾي وطقػقي
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ماظقضًماٌـودىم ميف مايؾقل متقضع ممل مصنذا مرؾىمحوجوتفو، ميف متصرح ماظؾشرؼي مصوظطؾقعي أوربو،

م22صلؿـؿشرمذرورماظدسورةماظيتمأصؾقًماآلنمظطكيمدقداءميفمجؾنيماٌرأةماألوربقي.م

متػرضفومضروراتماٌعقشيماالجؿؿوسقيمػلم:مأغفومضدمتصوبماٌرأةممبرضمسضولمواٌربراتماظيت

تؽػلممؼرىماظرجؾمأنماٌرأةماظقاحدةمالمأومبعؼؿ،مأومتذػىمسـفومعبقعماٌغرؼوتمايلقيمواظـػلقيمأو

مرقؼالمإلحصوغف محقضفو مزعـ مؼؽقن مأو مبوظعؽس، موعزاجفو ماإلصضوء مطـرة مإظب مؼدصعف معزاجف مألن ;

ماخؿورمؼـؿفلمإظبم مؼـويفماظدؼـمأو ماظؿعددمالضرتفمعو ماإلدالم مملمؼؾحمظف مصؾق ميفماظشفر، مأؼوم سشرة

م$23اظطالق،موإنماظطالقمؼضرماٌرأةميفمػذهمايوالتمأضعوفمعومتضريػوماٌشورطيميفمزوجفو.م%

ًتعاونًاحلؽوؿاتًواجلؿعقاتً-6

مواظـفقضمبلسؾوئ مظرسقؿفو ماظطقؾي مصرصمايقوة متقصري ميف مايؽقعوت محؾمتؼقم مسؾك مواظلفر فؿ

مسؾكمهؼقؼم مواظعؿؾ مزػقدة، مبلجرة مإجورتفو مأو مومتؾقؽفو ماظشعؾقي ماٌلوطـ موتشققد عشؽالتفؿ،

مأدرم ماظؽرمييموبـوء مؼرصعمأحقالماٌعقشيمظؿلفقؾمصرصماٌعقشيم اظؿـؿقيميفماظدولماإلدالعقيممبو

ؿقثقؼماٌكؿصمبذظؽ،ماظذؼـمأغفقامإجراءاتمزواجفؿمأعوممعقزػماظموءبوظزواج.موجعؾماألوظقمجدؼدة

...مومتمعموومغمقاممسمؾمكمم﴿وتؼدؼؿماٌلوسدةماٌودؼيموأعقالماظزطوةمظؾشؾوبماٌعقزؼـمحقٌمضولماهللمتعوظب:

م.]2اٌوئدة:[﴾اظمربمموماظؿمؼمقمىمومالممتمعموومغمقاممسمؾمكماإلمثمؿمموماظمعمدمومانم...

اظزطوة،موضدمأعرمسؿرمبـمسؾدماظعزؼزمبوٌولموضدمأصؿكماظعؾؿوءمجبقازمتزوؼٍماٌعلرؼـمعـممعولم

موسـمأبلمػرؼرةمرضلماهللمسـفمأنمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ،معـمبقًماٌولمظؿزوؼٍماظشؾوب

مداء،مواظـوطحألظذيمؼرؼدماضولم:"مثالثيمحؼمسؾكماهللمسقغفؿم:ماجملوػدميفمدؾقؾماهلل،مواٌؽوتىما

م24.اظذيمؼرؼدماظعػوف"مرواهماظرتعذي

جوغىمايؽقعوتمتؼقمماىؿعققوتماظؿعووغقيمواٌمدلوتماًريؼيمبؿؼدؼؿماظدسؿماٌوديمموإظب

مظألذكوصماظذؼـمسوجزونمسـمأداءمهؿؾمعمغيماظـؽوحمعـماظـػؼيمواظلؽـمواظرسوؼي.

ًإزاؾةًاؾػهواتًاؾطلؼقةًواؾؼلؾقةً-7

مال محؿك ماجملؿؿع ماظػفقاتموتؼرؼىماٌلوصوتمبنيمزبؿؾػمأصراد ممإزاظي االخؿالفماظطؾؼلمؼؽقن

مأو ماظؾقغل مأو ماظعالعيممواظؼقعل مؼصقر مطؿو مواظدؼـ، مصوحىماًؾؼ معـ ماظزواج مظعدم معربرا اىـلل

اظـدويماجملؿؿعماإلدالعلموؼؼقلم:م"موأصؾقًماهلقؽيماظؾشرؼيمروضيمملاظداسقيماظشقخمأبقايلـمسؾ
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ضؾمظعربلمسؾكمسفؿلمصمزػرمالمذقكمصقفو،مأصؾحماظـوسمأدرةمواحدةمأبقػؿمآدمموآدممعـمتراب،مال

"مطؾؽؿمبـقمآدم،موآدمم:لمإالمبوظؿؼقى،موؼؼقلمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمظعفؿلمسؾكمسربموال

م25م."أػقنمسؾكماهللمتعوظبمعـماىعالنمبوئفؿمأومظقؽقنكعـمتراب،موظقـؿفنيمضقممؼػكرونمب

معـممفمودؾؿصؾكماهللمسؾقمواضؿؾع موددمطؾمغوصذة معودتفو موحلؿ موجراثقؿفو ماىوػؾقي جذور

غقاصذػومصؼولم:م"مظقسمعـومعـمدسومإظبماظعصؾقي،موظقسمعـومعـمضوتؾمسؾكمسصؾقي،موظقسمعـومعـم

م26م.عوتمسؾكمسصؾقي"

بعضفومسؾكممؼؾغلموأصؾقًماظطؾؼوتمواألجـوسميفماجملؿؿعماإلدالعلمعؿعووغيمعؿعوضدةمال

مسبعض مضقاعقن مصوظرجول مأعقاهلؿم; معـ مأغػؼقا مبعضمومبو مسؾك ماهللمبعضفؿ مصضؾ ممبو ماظـلوء ؾك

مصويوتمض ماهللواظـلوء محػظ مبوٌعروفم،موغؿوتمحوصظوتمظؾغقىممبو ماظذيمسؾقفـ معـؾ ;مهلـ

م27م.وأصؾحمطؾمواحدميفماجملؿؿعمراسقوموعلؽقالمسـمرسقؿف..."

ًدورًاؾعؾؿاءًواؾدعاةًً-8

مؼؾؼوأ ماظػؿقوتمبوظعقدةمإظبممكخريا ماظػؿقونموػمالء م مػمالء دورماظعؾؿوءمواظدسوةمواٌربنيمبلنمؼذطروا

إدالعفؿموسؼقدتفؿموإظبمواضعفؿموأصؾفؿمإنماظعقدةمإظبمذرؼعيماهللماًوظدةموػدىماظـيبمػلماظشػوءم

مؼصقىماجملؿؿعمعـمعشؽالتواظعالجماظقح اظعـقديموخطقرػو،موػلماظقاضلمظؾؿفؿؿعممقدمعـمعو

اظؿدػقرمواالسبطوطمواالغفقورمهًمععوولماالخؿالطمواالسباللمواظغرائزمواظشفقات،موايٌمعـم

واظرتشقىمسؾكماظزواجموبقونمعؼوصدهماظػردؼي،مواألدرؼي،مواًؾؼقي،مواالجؿؿوسقي،مواالضؿصودؼي،م

لمأنمتؿذطرمأنماٌصريماظطؾقعملمعشغقظيمبعؿؾفومأومبؿقصقؾماظعؾؿوايقوتقي.موصبىمسؾكماظػؿوةموػ

;موظذاموجىمسؾقفومأالمتـغؿسمزوجفو،مإلغشوءمبقًمجدؼدموسشمػودئ;مظؿلؽـمإظبماظزواجمهلومػق

مصال ودماألغقسماظذيمؼمغسموحشؿفو،مواألظقػماظذيمميألمميفماظقحؾمواظؼذرةمحؿكمؼؽربمدـفو

مواظعؿؾمودائرةم ماظعؾؿ ماظؿعورضمبنيمدائرة ماظؿقؼـمعـمسدم موسؾقفو ماٌصري، مػق موإالمصوظـدم صراشفو

ماألعقرم متعرفمأوظبمػذه مأن مصعؾقفو ماظدوائر مإحدىمػذه ماضطرتمأنمدبؿور مصنذا مواألدرة، اظزواج

مخريمهلوميفماظدغقومواآلخرة.معومػقموأحلـفومصؿكؿور

 م
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ًاخلامتة

مخاللماظؾقٌمواظدراديمإظبماظـؿوئٍمواظـؿراتماآلتقيم:مصؼدموصؾـومعـ

ماظعـقديميفماجملؿؿعمظدىماظػؿقونمواظػؿقوتممتـؾ .1 ماظؽـريمعـممإنمزوػرة م متعوغلمعـفو عشؽؾيمطؾرية

ماجملؿؿعوتماظعربقيمواإلدالعقي،متشغؾمبولماألدرموهزنماآلبوءمواألعفوتمضؾؾماظؾـوت.

مصقفدم .2 ماًؾؼل، مواالسبالل ماظػودد ماالخؿالط مألجؾ مصقف ماظرشؾي موسدم ماظزواج مإظب ماًورؽي اظـظرة

مامموضقد.اظشؾوبماظطرؼؼمعقلقرامإلذؾوعمذفقاتفموضضوءمحوجوتفمدونماظؿز

ظؽماظؿؽوظقػماظؾوػظيماٌصوحؾيمظؾزواجمادؿػقؾًماألعقرموصورتمعـمسقائؼمقرموطذاٌغوالتميفماٌف .3

ماظزواج،موطذظؽمتشددمبعضمأوظقوءماألعقرميفمأعقرماظزواجمدؾؾًماظعـقديماظطرصني.

عـماظدولمماألوضوعمماالضؿصودؼيماظلقؽيميفمطـريمعـمبؾدانماٌلؾؿني،مواشبػوضمعلؿقىماٌعقشيميفماظعدؼد .4

ماٌلؾؿي،مواعؿـوعمايؽقعوتمسـمععووغيماظشؾوبماظراشؾنيميفماظزواجمتلوػؿميفماغؿشورمزوػرةماظعـقدي.

موهؼقؼم .5 ماظرجؾ معع مواٌلوواة ماٌرأة مبؿقرؼر ماٌـودؼي ماظؿقوراتماظػؽرؼي مبعضماظػؿقوتموراء اغلقوق

ؾكموزقػيمعـودؾيمصؿزؼدماظذات،مورصضمبعضمماظػؿقوتماظزواجمحؿكمؼـؿفنيمعـماظؿعؾقؿ،موضبصؾـمس

مأسؿورػـموتؼؾمصرصفـميفماظزواج.

ماظغربوءممتؿزوجمعـمسوئؾيمععقـيمأوماظعصؾقوتماٌقروثيمواظؿؼؾقدؼيمطلنمندمسوئؾيمال .6 المتزوجمبـوتفو

محلؾفو.مسـفومحػوزومسؾكمذرفماظعوئؾيمأومعرياثفومأو

فددماجملؿؿعماإلدالعلمحقٌمإنمعشؽؾيماظعـقديموخطقرتفومأصرزتماظعدؼدمعـماآلثورماظلؾؾقيماظيتمت .7

تصوبماظػؿوةمبوظعدؼدمعـماآلالمماظـػلقيمواظعضقؼي،موضدمتـقرفمسـماظطرؼؼماظلقي،محقٌمؼشعرمأصرادم

األدرةمبوهلؿموايزنمبؾمايزيمواظعور،موضبدثماظؿػؽؽمواظؿقؾؾميفماجملؿؿعمواألحؼودمواظضغوئـمبنيم

مػؾقيمعـمماظلقرمواظدجؾمواظشعقذة.أصرادهمطؿومؼـؿشرماظػلودمواظرذائؾموبعضماظعوداتماىو

ظؾـوءمذبؿؿعمدعقدمػودئمضقيمعلؿؼر،موػقممكاظزواجماظشرسلمػقماظقدقؾيماٌـؾم;مألناظرتشقىميفماظزواج .8

قوةماظقادسيموؼمصرماهلدوءماظذيمؼشؾعمايوجوتماظـػلقيمواىلدؼيموؼؼؿعماالسبرافمواظشذوذ،موضبؼؼماي

مؿومأنماٌصريماظطؾقعلمهلومػقماظزوجموإالمصوظـداعيمػلمعصريػو.غقـي،مصبىمسؾكماظػؿوةمأنمتؿذطرمدائلواظطؿ

فقرمواظؿقلريمواظؿلفقؾميفمأعقر .9 مايٌمسؾكماالسؿدالمواظقدطقيميفمطؾمذلء،موعـمذظؽمسدمماٌغوالتميفمٌا

ؾؼمواظدؼـمسؾكمأصقوبماظـروة.م ماظزواج،مواظؿفـىمسـماظعوداتماىوػؾقيمواظشروطماظػوددةموإؼـورمأصقوبمًا

مبؾدأمتعددماظزوجوتماظذيمؼعدمعؿـػلومذرسقومسظقؿماظػوئدةميفمايوالتماظيتمؼزؼدمصقفومسددمماألخذ .10

ماإلغوثمسـماظذطقر،موخوصيمزعـمايربموعومؼعؼؾفو.
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ماظطقؾيم .11 مصرصمايقوة موتقصري ماٌعقزؼـ ماظشؾوب مرسوؼي مسؾك مايؽقعوتمواىؿعقوتماًريؼي تعوون

مؽالتفؿموتزوؼٍماٌعلرؼـمعـمصـدوقماظزطوة.ظرسقؿفومواظـفقضمبلسؾوئفؿمواظلفرمسؾكمحؾمعش

خؿالفماظطؾؼلمعربرامظعدمماظزواجماالؼؽقنممإزاظيماظػفقاتماظطؾؼقيمواظؼؾؾقيمبنيمزبؿؾػمأصرادماجملؿؿعمحؿكمال .12

ـ. ًؾؼمواظدؼ معـمصوحىما

وظدةموعـفوجفماظؼقؼؿمواتؾو .13 يبمػلماظشػوءماظقحقدمممإنماظعقدةمإظبمذرؼعيماهللمًا اجملؿؿعمومؼصقىمعمػديماـظ

ش :معشؽالتماظعـقديموػلماظقاضلمظؾؿفؿؿعمعـماظؿدػقرمواالسباللمواظغرائزمواظشفقات،معـفومتؽالعـمٌا

 :م"مترطًمصقؽؿمأعرؼـمظـمتضؾقامعوممتلؽؿؿمبفؿومطؿوبماهللمودـيت".وصدقمردقظفماظؽرؼؿمحقٌمضول
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