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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
حصييش  إ ة جزنيي   ييا  أذهلنيي   ييا ة شكيي  تييع ط للييش     لييط   لهيي إ

ثنييش ط ضييفض  ض,ييلط    تييذلن   ييا ذعيي  كحشكييكط ليي ةك    ة ييكط   
فشكفييط    هييذة كمييشع كييا ة ليي   أ فييشن   ييا نتيي    ة ضييط ليي ةل  أ 

 تهيييغك  ليييس  نأيييغسل    هكيييغش    سيييغ  ل ةلنءكيييش    ش لهيييش  شللمصيييف   
 … ةللصنف 

حصيش هش    نءكيشؤط عثفي ص  صي  ضهكي  إ ؤط جك  ,ء  لسيشن   يا  ض
 ا ةسلمصش هش   ضعف  ل   لحصف  ةلتع   تيع    ك ةعغهش   ضظلا إ ا 

 ي   ليط أ ةا   فشط فألمي  ةليس  تيغع    ضعلكيش  ليا ليط ةلحكيك  جي   ليإ
ف ةضي     ل نءكش يط   حكيكةا له  لط ةلحكك  ليس حسيغا  ل يط  سيإةلحكك 

 ,شط  فكلي   ةلءظيفع كيا  ي ط  نيكةط   فيش  ظيفع فيش عي فع   حكليط فيش 
 ة حع ةل ةحكفا .

 ..  ءغغك .

 لس كش ةنءيع  لفنيش كيا ةلأي     كةا أفنم      نتع  هللا لءشلس تع ةا  -  :اأ
ةلظشلكي     ةلحكيك و  ةلتيغع   غفشه  ةلسج ا  ةل يشك  ةا ةل ءثفي كا 

ف  كش فمش   ةلسين  لأ    ا هذة ةل حث ةلذ  غُ  شش ةنءع  لفغنش لل  لس ك
نتيشهش ةل ءيث ةلجشهي  ألءلع  ةلأعي  ةللي  ةكا ةلزكشا ض  زنزةنشا    غ   

لءلكيي   كثلييل ةلءتيي ةا ضيي  ة لميي  هييذة ةل حييث  ةلجهييغك أُ ةل ييش ,   حفييث 
 ةلثشلثغ  . ص لملا ضفغل ةلك أُ نأغ, ةلفغ ع ةلذ  

تييش   كنشسيي شا  كفييكص ةلييس  جيي    حسييا أمييك, ةا ةلتييش ا ةلك -:ثشنفييشا 
كي  ك   شلكء     ةلنه   ا ةلكنع   ككح ضش لل    ّذع ةلمش ك  ا ةألألة

 نح ييش إ يشلكء     ةلنهيي   يا ةلكنعيي   ة ل ي  هييغذة ةلمءيغ ك ةنحييغ ة   
نح ييش   نييككش  إلنحيي ة   ةإلعثيي  ضيي  ةألا ةإتييش  ةلييس أكيي   ةلييكفا    لأل

أ  لي ك   يشلكنع   لنهيس  يا ةلكءي     فلح   ةلمءي ك ةليس ضءي  كءيشع,
 ي  ل  ي  ةلحشلي     ةل ص   ةلس هيذة ةلحيش  لألك  ل    ةلتش ا ةلكمك, 



  

نحييي ة  ةلك  ييي   ةلجهييي  ةلكظليييع إلنح يييش   ةإل كييي   ةألةلك سيييش ف  ة
 ةلكنعيي  ةا ا ليي ا ةلكءيي    كنعيي أكيي  ةلييس أل  يي     نييككش لصيي  ةكةل

لكث  ةلكصكة  للحشل  ةلثشلثي     ةلظشه  أا هذه ةلك حل  ةلزكنف   كء  ضشا 
   فيي  ا    ا ةلذييز   ة حييلل  لح فيي ةا غصيي ا ةلنييش, فيي سييش ف    ض ةلك

 أيش   ةلتيف و  ةلتي ش    ألة لحغشع ةل فغ ا  ل  ف   ة لميش  ةلنسيش   ة
خلأييش  إكييشا  ألكييا  ةألنءييكةع ةإف  نهييش ح فيي  م كفكم ة فيي ر    فيي  ا 

 تي ة   ةألضي ةه ا لعكيفع  في  اجنيش  هكل ل شا ةلكءفت  ةل,   ف   ضش
 … في  ا …  ف   …ف  ا نصش  إ   ةلذكع  ةل,كش    شلكفنش   كةل

 يشك ل يشا ةلهي ا   ُ أ   غللي, كي  ةلأغل ع  ذلط  س   كش فص  ه  فس ّ 
 ةليك هع   ضشلحيذ  عي  ةلحيذ  ةا نعي ا كيا هيؤ    ككيا  ةلكنفش  ةلكفنش 

  ,ييشل ص ةلكة  ةلتيي فهييألفحسيي   لييفهع  فءييك كيينهع    للحمفيي  للييط ة
سيييلك   ةلءش لييي   أكةكلهيييش سيييف ذ  ةلجهيييك كيييا ةجييي  لأعفيييط ةلكجلكييي  ةإل

لهي  ضي   ةصي  ةللي ة   ةل سيشل  ةإلأةل سشلف  ةلع ف ص  يا   في  لأعفيط 
سيلكف  إللء ة   ةلع فك  ةلصذف ص ةللي  فلعي ا كنهيش ةلكجلكي   ةلءش لي  ةة

ةكلنيييش  نيييش  ةلحأيييشظ  ليييس ع أجيييشا   ز  ز ة أ ةلع يي ا   ضءلفنيييش جكفءيييشا 
هلفنيش كيا ةلهجكيشا أنأسينش  أخل ف   نّحصا ألة كفننش  كذه نش  ك شك نش 
 شل  .,ةلصهف نف  ةلصلف ف  ةل

فلنش   ةلكؤل  ض  هذة ةل حث  ءض ةلسيل فشا ضي  ةلكجلكي    يفا  -:ثشلثشا 
ز ة   كةخ  ةلءش ل  ةلكسلك     فلنش     شسيل   ك سي  ككلي   ءيض ةأل

   .   ةلءل أ    ةل  شف  

ا فسيكك ةل شحيث  فسيككنش لكيش ضفيل أةس   هللا لءيشلس ةلءلي  ةلميكف   -: ءشا  ة
 .    نص للغةلخف   ةلصلح  فث لنش  لس ةلح

 واحلمد هلل رب العاملني
 اللهم على حممد والعاقبة للمتقني وصّل

 . أمجعني أعدائهمله الطيبني الطاهرين واللعن على آو
                                                                          السيد حممود احلسين 
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  بصم اهلل الرمحو الرحيمبصم اهلل الرمحو الرحيم

 ــــداءهاال

 ط  بياىىلالىىم الىىلط الواىىف فال اىىلا ط الىىم الوىىل.فا الاواىىفا ط الىىم    
 ط (السبل  عليال)الم سيدتي فافالتي فلواة الز.فاء

م بشىالعتك يىف  ال يعاىع ضىففع اليك .ذا الجاد الضئيط عسىم ا  ا  
 طالط فال بعف  

بصم اهلل الرمحو الرحيمبصم اهلل الرمحو الرحيم
  -:متهيد  

الشفي ة الا ادية السا لء  سبل  فيإلبال ا م.  الاسلئط التي عع ا  
سىىبل  اسىىألة الىىزفاو اىى  الاسىىلئط إللة الىىزفاو ف ىىد اعتبىىف اأ.ىىي اسىى

  الكىفي  آسلسية في بعلء الاجتاع ط لذا عفى فففد التأكيىد فىي ال ىفألا
فالسىىىعة العبفيىىىة الكفياىىىة فالىىىز   الكبيىىىف اىىىل ففد عىىى  فاىىى  االئاىىىة 

ا  ععليىىة يسىىتالد اعىى  ف (علىىيا  افضىىط الصىىبلا فالسىىبل )الا صىىفاي 
لف.ىل البىللف فىي  ععليىة  لصىة لاىل  اسبل  في اسألة الزفاو فالاف إلا
 كىىل  الشىىفي ة الا دسىىة ط فا  اىى  فضىىع ع بىىة فىىي وفيىى  الىىزفاو  

اىلط فال بعىف   فيى يعاىع  لىذ  الاالا  ع بلت في ذلىك اليىف   فض ت 
فف اة ط فاي الزفاو  يلا فسكيعة فافدا  تم هللا ب لب سلي  ط ال ا  إ

 أََْفُسِ كُى  ْ ٍيِ   نَكُ ى   خَهَ  َ  أٌَ آيةتِ  ِ ْ ٍوَيِ   هللا ت ىللم فىي ا كى  كتلبى  الاجيىد لط 

َ  ً  يَ ىََّة    بَي  نَكُى   وَجَعَ مَ  إِنَي هة نِتَس كُنُىب أَشْوبجةً ع فىي فا  اى  تول ى ... وَزَحً 

لاية فىي كىط ا لف لتى  فالةليىة إلال كاة االكفي  يبل ظ   آا لعي ال ف



  

عسىلعي اى  إللة  اىظ العىفا اأط فا  اسى عسىل إللىق  ا    جلال لتي ا  ا
 ا  كلقيف  د جلءت الشفي ة الا اقدية ب ط اال فا دإالتزافو ال .ي 

سف في الاجتاىع فت ىللو علم ت لفب األ   اسلعداا  بف علابلا تفللزافو ي 
 تىىفا  فاد اىى   ىىبلط ج ىىط ال فائىىط الات لويىىة عفائىىط يسىىفد.ل اإلفىىاأل

 ط  لسا لءافي قة فاألل اة في ظبلط الش

عا  , فاف علاط عاسي اسلعد أل فاألاالت لآلبلءففي الزفاو  صيلة 
يعظفف  الم فلد.  لكفع  االاتداد الوبي ي لا  ف عد  ففجا  ا  

, يصد   كادية عاط عبلد  فعلم  ءالدعيل ععد.  فلد يذكف.  بشي
لد ذكف.  ط إ ط يفف  اعا  ي فجفا ا  الدعيل األ ال فععد.  ال ي  

  ا  إذ  إغلبية في الاجتاع الاسل  فسلو األ ف.ذا اااف  سلئد في 
ا داة … لبقتشفب  شلئبة ط فللزفاو كت  لط في الزفاو  يلا  فط ال

سبلاية ط صا لت إلال وبة فصا لت .ذه الا داة في الوبي ة ا
… ف يلا … فكيل  … , ضيلء  األعلف اشف   يشع اعال الجلعب 

 ضفا فللاف ا بكف  سيوفا فال فال جبف  صد فال فكفااة , ال
ه في ا تيلف شفيك  يلتال ط ف فا  في الففض فا    لي   كلعت  ب  ف 

ا .ي  اجتاع الكط علم  بفط ال لوب فصبل   ط  فاقل داات الاف
عبلء فلال ال   فال فية  التي تتزفو في ع علم كل.لال اسؤفليلت ف

صلح  ع  أت د ب  بالكلالة في ا تيلف الشفيك الاعلسب لال فالذ  ت 
ا علم  جبفت الاف   ذا إفبل  ي فد ا ال سايعة ال يلا الزفجية ط ف

لتشفيع في ا في جلعبال الدي  ا د فاعل ي ايال  الزفاو ا   بط 
في ك  بل  ال  د الذ  ت  بةيف فضل.ل ففغبتاقل بلوط ط  لط الفسفط 

 فعَّ حغلسألةل ّ      :ل  فسل (آعظ )صلم هللا علي  فاأل

ذ.بت ال عسلء بعت  ذا  الم  سل ذاك     ةل ع  حلس لُ ل سلُ 

جال .ل زف  لب    ( ف للت ل  ل  فسل آ)صلم هللا علي  ففسفط هللا
 الفسفط زفاجال ط ففد  … ةلفجط ال تفضي  فال تش ف ع فه ب لوا



  

 ى  الاسىو فاى  عل يىة  اسىبل  للاىف ج ىط  اإل ةفالط  دفث .ذه ال لل
في الايفاث فف.با  جايىع ال  ىف  الادعيىة التىي  لا    ا فى ج ط لال
   التالىك فالت لاىط علىم ضىففب  الا تلاىة ففىتح لاى   للفجلط  تم

جايع سل لت ال اط في تجلفا فصعلعة فل  يفصد في فجىف.ا  بلبىلا 
 كىل   الىذ  ي ىللا اتىك في ال يلا غيف بىلب التبىفو فالت األبفابا  

 ا ط فكفااة الافالسا لء في ط بلل يلا فال اة  ةالشفي 

 

 

 

  

  
  

 والحمد هللا رب العالمين

 الفقير المّعوز الى مغفرة رّبه

 الحلفي
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  السواج يف اإلشالمالسواج يف اإلشالم

عسلعي كالل  ا  ببلغ العفا اإلإسبل  عالفا األفض فلال كل  ابد  اإل
آلىىى  لالديىىىة فالا عفيىىىة جىىىلء فسىىىفط هللا)صىىىلم هللا عليىىى  فاالىىىفجاتي  

ت فيىى  الف.بىىة اىى   سىىل (ف  للىىلا علىىم الىىزفاو اشىىج لا عليىى  , بىىط عىىد 
ال ف.بلعيىىة  )) :لىى  فسىىل (آيىى  فاىىفف الا ضىىففا ف لط)صىىلم هللا علاأل
اى  (( ف ىد بكى  األ   عي ابله  إتعلك فا فتعلسلفا ف )) :(( ف لط سبل إلفي ا
ا  الىزفاو اى  ال  ىفد الشىفعية الاسىعفعة , فاى   صىد  جا ت علىم 

   ا  يعظف الم فجاال فكايال طلا  ط   عكلح ااف

  الزواج عند املسيحالزواج عند املسيح
 بد اى  ا  ت  ىده الكعيسىة يجلب ف بفط بي  الزفو فالزفجة فالإفيت  ب

 , , لكع  علم     ىلط ي تبىف ععىد.   دعىم دفجىة اى  دفجىة ال زفبىة
: اعى  ي تبىف ا ففاىلا كىط اى   ىلط ا  ي يف د جلء في  ىفاعي  الكىللفليك

عسىل    اإل فضط ا   للة ال زفبة , فا ففالا ا   لط   للة الزفاو 
لاط  كافا علي  .ىذا ذا كل   عزبإكل  اتزفجلا اال  إذا س د  لالا  يكف  

عسىل  الكلاىط ال ك  بلعتبلف اع  اى  الشىافات البايايىة الجسىدية , فاإل
لىىديا  يجىىب ا  ال ياكىىف فىىي االشىىيلء البدعيىىة , بىىط يع وىىع الىىم عبىىلدا 

  الكعيسىة  ىد  , فاىع ذلىك سىا ت بىال لل  ليتصىط ب ىلل  الكاىلط األ
 ال ط إالاسي ية للضفففا لي  

  السواج عهد اليونانينيالسواج عهد اليونانيني

كىلعفا ال يسىا ف  بت ىدد الزفجىلت   عاى لف علم اليفعىلعيي  ال ىدالء ؤي  
سىفى  فاف فاألبىلأل اعاسا  ال سفبط يجيزف  زفجة فا دا يبي ف  أل



  

جىط  ف ادعي , فيولب أل د.ال ديعي فاأل , فكل  للزفاو غفضل : 
 فبىىف  .ىىط فاأل  يتىىزافو األأيجىىلد العسىىط , ف ىىد سىىا ت شىىفائ ا  بىىإ

عف  فكىىل  كاىىل يىىد   اىى  الشىىفائب د  ع يىىلا اىىظ الىىط ذلىىك ل , كىى  ىىفافاأل
ف.يفا , فابفللىف  (( فغيىف.   للزفاو تسام ))زف  , لاةآععد.  , 
 ىىذ ال اىىد علىىم الىىزفجي  , لىى  ي اىىط  فبىىل  عظىىي  يىىف  ؤ, فكىىل  ي  

شىىيف      ىىب  )ف ت ضىىف.ل ال ففسىىة ا جبىىة ,ة الىىزفاو ت  بىى  فلياىى
لىىىم ا  اسىىىألة  ىىىفات الاسىىىلالت االىىىم ع وىىىة اااىىىة فالاىىىقت عظىىىف األ

سىىبلاية الا دسىىة بىىط ال جىىلب ليسىىت اسىىللة اسىىت دلة فىىي الشىىفي ة اإل
سلسي اعذ  يل  الشفي ة فللجديف با  ا  ي لفظ  علم  جلبا    ءشي

 ىبل  فىي   بفضىل هللا سىب لع  في ىلفظ  علىم ال اىة فاألي تم ي ض
ل ىىفف  الىىم بيىىت زفجاىىل اذلىىك ا تاىىلط زفىىلا  االاجتاىىع( لىى  يتلىىف
 علشيد طفا األالافسي م فا  يتلجف.ل الجيلد ف فلال فتفكب بافكبة ت

  التأييل يف القرآى الكريمالتأييل يف القرآى الكريم

الزفاو فبلو ا د  , فع د لشىفكة , ف   اللاىل التىفاد  فالت ىلوا ,  
فعاىىد بىىي  شىىفيكي  فيىى  .ىىدفء فسىىك 
1
, ففيىى  تأسىىي  فبعىىلء  سىىفا  

ىىل اإللىذلك دعىى ف اىظ جىع  ط عليىى  ,  ب فيى  , ف ىث  سىبل  اليى  , ففغ 
ف   اا لىد  ىدف الج   لى  الىفج   ا  الزعىل فشىف  م علم الف.بعىة , ف ىف  فعا
هللا ت ىللم ا ى  ))  لط ت للم في فصىا الفسىط فاىد ا  فبيىل  ع   لا ع لب

ٍ  زُسُ     أَز سَهْنة وَنَقَد عليا  فىذكف ...ً وَذُزِّية    أَشْوبج ةً  نَهُ ى   وَجَعَهْن ة  قَب هِ  َ ْ يِ 

طظاىىلف الاضىىإذلىىك فىىي ا ىىفض االاتعىىل  ف
2
فليىىلءه بىىذلك  , فاىىدح  

                                                           

 . لز    ل ه  عذلط إذةةل ج :  أه  ر1

 ش  حتيييشا أسيييعا ةلجنييي  ضعيييشا فكتيييغ  ضفهييي رمكيييا لأسيييف  ةل  ييي  : أا أكع 7ضييي   ر 2
 .  إلفهشممض فكةرر  حفكة لف, لغل ز   فسغعا 



  

زفاو فاد ا  علم التفج  الم هللا ت للم بللدعلء للتاضىط علىيا   بىلأل
فالذفيقة
3
  

ٍٍأَع  يُ  قُ سة َ  ذُزِّيةةتِنة وَ أَشْوبجِنةْ يٍِ نَنة هَب  زَبةنة يَقُىنُىٌََ وَبنَّرِي   ٍ...ف ىلط ت ىللم:

يُغْ نِهِىُ  فُقَ سب َ  يَكُىَُىبْ إٌِ وَإِيةئِكُى  عِبةَِّكُى ْ يٍِ وَبنصةةنِحِنيَ يِن كُى  بلَْيةيى وَأََْكِحُىب 

 بنهَّ  ُ  يُغْنِ يَهُىُ  ىحَتَّ َِكةحةًَ يَجِدُوٌ الَ بنَّرِيٍ نْيَس تَع فِفِ   عَهِيىٌ وبسِعٌ وَبنهَّ ُ فَضْهِ ِْ يٍِ بنهَّ ُ

جىدف  ي  اىل الىذي  ال ليى  ,ع.ذا  اف بللزفاو لل لدفي  ...فَضْهِ ِْ ٍيِ

يتزفجىىف  ف لىىيا     يلىىفذفا بىألفاب ال اىىلا فواىىلفا الىىعا   تىىم  اىل
ياىى   هللا علىىيا  فيىىفز ا  , ف يىىف اىىل ي يىىعا  فيصىىب ف.  علىىم ذلىىك 

اى   سىتولا اىعك  البىلءا  })صلم هللا علي  فآل  فسىل (: )الصيل (  لط
فا  ل  يستوع فليصى   فأع   غض للبصف ف  ص  للافو ط فليتزفو ,

في تبىف عبلجىلا فبلعيىلا كلفيىلا  فىأ  الصىف  لى  ف ىلا ( ط , فأ  الصىف  ,
للاففا  الجعسي ط فكبح الةفيزا الجعسية ط ف   ال فآ  ل  يىع   الىذي  
ي لعف  ا  الكبت فال فال  الجعسي فج ط لا  فىي اخ ىفا عسىلء اى  
وىىىفاز آ ىىىف )ال ىىىفف ال ىىىي  ( جىىىزاء صىىىبف.  الىىىدعيف  فىىىي الايىىىدا  

م عىىلواتا  فت فيىىط غفيىىزتا  الىىم )العسىىلئي( فلاىى  إعتصىىلف.  علىى
لءا ت اط فتعتج في الاجىللي  الىديعي فالىدعيف  علواة شفياة فلضلة بع  

 عِ  نيٍ بِحُ  ىزٍ وَشَوةج ن  ةهُى  كَ  رنِ َ ط  ىىلط ت ىىللم فىىي الكتىىلب الاجيىىد
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ٍ  أَيُّهَ ة  ي ة   ي فطآفال ف . نَكُ ى   بنهَّ  ُ  أَحَ مَّ  ي ة  طَيِّب ة ِ  تُحَسِّيُ ىب  ال آيَنُ ىب َ بنَّ رِي

فا  الويبلت التاتع بللعسىلء ف ىد  ىدلت فىي عاىد الفسفط)صلىقم هللا 
(  اىىقفف اىى   بىىقط الصىى لبة اعاىىل اعتىىزاط العسىىلء فسىىل  لىىق آعليىى  ف

العسىىقلء  اىىقف ا بىىب   ط  فالت لىىي لل بىىلدا فكىىل  فىىي ظعاىىق     تىىفك
( فغضىب اى  فسىل  لىق آاف الذ  ففض  الفسفط)صلم هللا علي  فاأل

كي ة  يغ ةع ح ّ أكيش  يش   جل  ف ل  ا   جل   ويبلا في الص لبة ف لط

نعيغا أصيغ ع  أ ي   ضنيشع  أ ي ع  أأني  إةلنسش     ةل ءيشع    ةلني ع 

تبىىي  ا  فاىى  .عىىل يةلنسييغش    ضكييا  غيي   ييا سييّنل  ضلييف, كنيي 

للزفاو اافاا ااالا ,   كىدت  عليىق  الكليىف اى  االيىلت فالففايىلت فىي 

 وَنَقَ د  )) :الشفي ة السا لء ط ا   جط  اظ العىفا فكفااتىق   ىلط ت ىللم

(( اذ  فللةليىىىة اىىى  الىىىزفاو بعىىىلء اجتاىىىع سىىى يد  ىىىف  ,   آََّوَ يبَنِ    كَسةي ن   ة

ف علىم  الفلىم فالاجتاع الس يد ال ف  ي ف  علم العسىط فىي الدفجىة ا
العسط الص يح , فيجب عليعىل ا  ععظىف الىم  ىفاعي  الىزفاو فالوىبل  

 ا  عل ية العسط في الا ل  االفط ط

  

  

  

  



  

  حب وموّدةحب وموّدة

عسىلعي ف سىب بىط   لي  فسيلة ل اىظ العىفا اإلآلزفاو في عظف ال فا
.ىىف فىىف  ذلىىك , فسىىيلة لبلوائعىىل  العاسىىي , فالاىىدفء ال لبىىي فالسىىك  

 بَي  نَكُى   وَجَعَ مَ  إِنَي ه ة  نِتَس كُنُىب أَشْوبجةً أََْفُسِكُى ْ يٍِ نَكُى  خَهَ َْ أٌَ ةتِ ِآيْ وَيٍِ الفجداعي

َ   ً يَ  ىََّة   سىى  ال يىىلا ال لوايىىة      باىىذا الىىعع يضىىع آفال ىىف وَزَحً 

الالعئة الالدئة فللزفجة ابلذ للزفو يأف  الي  ب قد جاىلده اليىفاي فىي 
فيفكىق  الىم اؤعسىت  ب ىد كىفه فج يىدا سبيط ت صيط ل اىة ال يىق, , 

الىم .ىذا الاىبلذ الىم زفجتى     ل ي في العالية اتلعبىي …طفس ي  فد ب 
فيجىد سىلفيفاأل ةولي ىة الفجى  ضىل ك ةاف ى ةفف ى التي يعبةي تتل له  

 …ذعىىلا صىىلغية ف لبىىلا  لعيىىلا ف ىىديللا ف ي ىىل  لىىفاا  ي ا ىىا ععىى    اعاىىل 
  ط ذ.ب ال ب في  

يسىك  الياىل ليىفف  ظاىأه الجعسىي فىي ظىبلط فالزفجة سك  لزفجال 
ا فالواىىلفا , فيسىىك  ال لىىب عىى  ال ىىفا  فتسىىك   اىى  ال ىىب فالاىىفد 

د   اأا الفذيلىة فاإل فىي ااىلف  ال ويئىة ط   عىزالالجفافح ع  التف 
فلكىىي يت  ىى  فىىي عوىىل  األسىىفا فذلىىك السىىك   ال لبىىي ف.ىىذا الاىىدفء 

فاىىفض تلىىك سىىبل    ىىلو األسىىفا بسىىيلو تفبىىف  الفف ىىي , عجىىد اإل
    الىىزفو ال ىىدفد فال  ىىف   تىىم يجىىد الاجىىلط اليسىىيف لكىىط اعااىىل )

 تصلصىىى  عىىى  ايتجىىىلفز  ى فاجبلتىىى  فاليت ىىىد    ىىىقتم ال فالزفجىىىة (
 علصىىيف ال ىىبلا فتيىىلفات العىىزاا ف عىىفاء الشىى ل  ففىىي اوىىلف ذلىىك 

كيي أص كشلييا  ز جهييش  نهييش ةأ   )): لىى  فسىىل (آف  صىىلم هللا عليىى لط)
عظيىف    سبل  يكق ف  الىزفو بشىكط لىي  لىفاإل ط((   ةٍض كخلا ةلجن 
ًا كيي ةا أحييكآعنييا  ليي )) : (لىى  فسىىل آف   لط)صىىلم هللا عليىى أا فسييجك  ةا

يفكىط فئلسىة  سىبل (( أل  اإل ألحك ألك ا ةلز ج  أا لسجك لز جهش
 ىف   م شؤفعال , فتدبيف  افف.ل للفجىط ط فاىفة علاألسفا , فال فاا



  

لا , ااىىل الاىىف ا ف كىى  علىىم  ىىط الاشىىكبلت ف صىىلب عىىفداا فعضىىفج
وبي تاىىل تةلىىب علياىىل ال لواىىة فتعتلباىىل  ىىلالت اىى  الضىى ا  البىىدعي 

 الفسىفطفف فالعاسي يس و ععاىل الىم  ىي  ب ىض ال بىلدات ط فل ىد  ى
(    الاف ا الصىلل ة  يىف اتىلا فىي ل  فسل آف  كف )صلم هللا علياأل

((   ةلييكنفش كلييشا  خفيي  كلش هييش ةلكيي أص ةلصييشلح ىىلط ))  ععىىدالل الىىدعي
استالد الاؤا  ب ىد ت ىفى  فج لال  يف اكسب ب د فضل هللا فت فاه ال

   أا نظيي   لأا أَكَ هييش  ش لييغّ )) : ة يىىفاا لىى  اىى  زفجىىة صىىلل  هللا
   أا أ سيع  لفهيش أ ّ ليل    أا غيش   نهيش حأظليل ضي   للةلفهش س َّ 

 :فت ىىىللم فىىىي كتلبىىى  الكىىىفي   ((  ىىىلط سىىىب لع نأسيييهش  كشليييل

 طبنهَّ ُ حَفِظَ بًِة نِهْغَي بِ حةفِظة ٌ قةَِتة ٌ فَةنصةةنِحة ُ

  السوجة املثالية يف القرآى الكريمالسوجة املثالية يف القرآى الكريم

ف ىىد فصىىا  …  للزفجىىة الاللليىىةآعفيىىد    عت ىىدث عىى  فصىىا ال ىىف

نووون نانووان     الزفجىىلت الاللليىىلت بعىىفعي  اىى  الفصىىا:آال ىف
 معنووي ديين أخالق  . ونون حنو  مادي .

اجافعة ا  الصالت تتصىلعد فتتسىلام الىم  فاف :أما النوع األول 

الاللليىة اسىلاة  ةف  الزفجقالبد    تك فللصاة األفلم لف الةلية ,   تب
 ةياىل   ذ  صىاة للعيىإلاف ,   تكىف  اؤاعىة  ذا كلعت اسىلاة البىدإف ,

ط    اوي ىة    ةللزفجة الاللليقة  ال الصاة الللللة .ي    تكىف   لعتى
ستافاف فىي  ضىفا   لعجد.ل تتسلام بفأععل ذا تأالعل .ذه الصالت إف

فولعىىىة   , ف ىىىد يكىىىف  كىىىط ذلىىىك  ,بفسىىىفل   ف بىىى     فالا , فتصىىىدي 
عسل  فيتةلفط ع  التفبة فبلبد اع  كط ذلىك اى  اإل ئفداا , في  وقافج

 ف  عسىل .اىل اإل ذا اىلإ بللعىد  فاالسىتةالف هللاصاة .ىي: الفجىفا الىم 



  

    بولعتال , فال بىلدات فىي الىدية   وأ ط ف   تكف  علبدا    اتذلل
 سىىل (( فاىى  (( ف))الاىىفض(( فاعاىىل الاضىىط ف))اإلاعاىىل ))الفاجىىب

  تصف علم الفاجىب فاىف  سى  ط ف فضىط اعى : اى  ت ىقدى  ذلىك الىم 
  سقل  طالاضقط فاإل

:  فاىي ةت الذففا ا  .ذه الصالت العاسىيةاال الصاة األ يفا التي بل
 عاىل …  عاىل سىلئ ة اليى  , بكط كيلعاىل سلئاة:    اتجاة      تكقف 
ا الي  فا الىم هللا(( فى )) ططفلف  لاف ا التىي تكىف  صىاتال .كىذا فاىط لف اىف 

لىىا كىىبل ا   تىىفى  عاىىل ت اىىط عاىىبلا يةضىىب فباىىل جىىط فعىىبل   كىىبل ف
 بل يىة فاىي الاف ا التىي تصىط الىم .ىذا األياىل  فالدفجىة الكالليىة األ

 ىىفات األ لعيىىة ت صىىد.ل  كىىقطسىىبلاية فبإ ةبلألجىىدف    تكىىف  ادفسىى
 فتكىف  عىي كىفي  طآالاسلالت  تىم يصىب   علىم اسىتفى   بل ىي  ف

 ط  في فا ع ال يلا ط ض الفلقة ياتد  اليال ا  

ت اياىل الةيىفا عى   تسيء الم زفو فسىفا ال تاشي سفاا فال فاي ال
   طهللا ففسفل افضلا  ف ط في

 د كلعت اى  ال اىف  ف, ةلحسف  ةلكشكف  ةلصأشا  نوع الثاني:أما ال

 ب يث د ط فيال جايع العسلء ,  عال شالت الكط ط
   الكفي  ل  يت دث ع  جاىلط فىلت  فالعى  لىفاء عفيى  فالآفأ  ال ف

ياكىى  ا   الصىىالت ال هعىى   فسىىت فاوية عفي ىىة ط فذلىىك    كىىط .ىىذ
ذا لى  يفاف اىل إ –الزفجىة , ف ىد تكىف   تكف  ا يلسلا صى ي لا أل تيىقلف

الىم ع وىة يجىب االلتاىلت   فد     شىيف !! شىفاا    شىفالتدي  ال اي  
اللفيىة  ف ذات   ف   لى  ياعىع اى  الىزفاو بللجايلىةآاليال ف.ي    ال ىف
 ذاإفى عال ج ط األسل  الجف.ف  .ىف الىدي إف , كبل, ال سب فالعسب 

فذف ى    فىأ  لكىط فجىط اشىفب , صىل بة ديى  في ىد ذلىك اكلعت الاىف 
 ل لع طا
 



  

  كلمة حقكلمة حق
  واقع احلياة ((واقع احلياة ((  )) نظرات مو)) نظرات مو

سبل  دي  فا  ي يسليف التوفف , فيتالعط اىع الت ىد  فيتجىلفب اىع  إلا
زاء الصىى فد الاىىلدا فالتوىىفف السىىلاي  ي ىىا جلاىىداا  فال العاضىىلت

علصىيف  فاف عفضة للاىد فالجىزف تت لذفى   بلاي اليف سفاجتا عل اإل
.ىف ال  تلفات , فالت د  الم األ ا   فتدف  …لفاتالجافد الم ال لا 

ال لبض علم ديعى   بي  .ذه فتلك  لئف اضوفب غيف است ف ف صبح
 فصىىىقفت …صىىىبلح فئيىىىدا كلل ىىىلبض علىىىم الجاىىىفا ف وىىىفات اإل
بل ية جىلفا عىقلز  ط إلفتيلف ا !!األ بل  عللي الالط .لا  اب فح 

علصيف  ل   لئف بىي  ديعى  سبلاي  زاء .ذه التيلفات فاألاإل فشبلبعقل

 ال  علظفيىة عسىلء كلسىيلت علفيىلت اىلئبلت  . هىـواوهلو إفدعيله ,

فا الصىبل فعىز  الشىبلب    ب يىة اى  ضىفىي سىففا الجسىد فعجايبلت 
اى    فتاع ى  عىلىلفه اى  ديى  فت لليىد تفف  آف طط فت صاىق   ل  تاسىك
 في ىي, فىي فاد    فيع زط عع   اجتا  ي لوع الذا يا ط   … االعايلف
  تىم ال يفت صفه فبصىب  يج ط ال جب علم…  ف  آفي   فاجتا 
اتىى  الشىىفي ة السىىا ة فاإل يىىفى اىىل  عسىىلعية السىىلاية اىى  اظىىل.ف فَّ

ةألكي   يشلكء    لاىي )) ال كى  اإل بل يىة   علسىيلا ال ف  فظفا.قف اإل
 فلى  يسىل ا … .اىبلا   ((    الىدي   كىي  لى  يتفكىةلكنعيغ   ةلنه   يا

الىىدي  ت ىىداي فاىىف صىىللح لكىىط اكىىل  فزاىىل  ط فالشىىفي ة  …ل يفتىى 
فع ىى  عىىفى ف ىىبلا ففا  ىىلا ال ىىلبض    طغلبىىق    ىىداا إ ال   يشىىلد  سىىا ة فلىى

علم ديع  كلل لبض علم الجاف فعفى الصلئ  فالاست ي  تايط عاسىل.ال 
يجل.ىد   فلكعى الم الفضع السللا ذكفه  بىدافع اى  الوبي ىة البشفيىقة ط

يؤا ذ .ىذا   تم يصاد فيلبت فياتعع فالشلفا الا قد  ال… فيةللب
ايط , بط يليب  عظيىف ذلىك الصىافد فإزاء .ىذا االاتعىلا الصلئ  باذا ال

 ل  بي   ذلك فاى  .ى َّ  ا  هللا سب لع  فت للم كتب ال سعلت فالسيئلت ,



  

  سىعة كلالىة فا  .ى َّ  ب سعة فل  ي الال كتبال هللا تبىلفك فت ىللم ععىده
بال ف الال كتباىل هللا سىب لع  عشىف  سىعلت الىم سىب الئة ضى ا الىم  

سىىيئة فلىى  ي الاىىل كتباىىل هللا سىىب لع  ععىىده  فاىى  .ىى َّ   ضىى لا كليىىفا ط
 ىلط فىي ا كى  , بال ف الال كتبال هللا سيئة فا دا   سعة كلالة فا  . َّ 

سَ يِّاةتِكُى   عَ ن كُى   َُكَفِّ س   عَن  َُ تُن هَى ٌ ية كَبةئِسَ تَج تَنِبُىبْ إٌِكتلبة الكفي 

ٍبنهًََّ ىَ  إِالَّ وَبنْفَ ىبحِ َ  بلِْثْىِ ئِسَكَبةَ ٌيَج تَنِبُىَ بنَّرِيةسىبل  ف اىف ىا اإل 

ف.ىذه  لىذاتال بىط لاىل يتفتىب عليى  ط ف لئية  لساة ا  غضَّ البصف ال
 ىلفاا جلففىلا فىي  لسي  فدف ت الد  ذا تكففت فتاكعت فأ.لجت األإ
 طط العىىلظف سىىيوفت  علىىم شىىافت  ف اىىظ ففجىىق فال ىىفف  ف ىىد   ففدااأل

لجىة ي ىفط بىي  عظفيتى  الف.  ب سىبل ال وف كىط ال وىف فاإل  اكيفاعل 
سىل  الىم الزعىل عظىفا  وىلف لىذلك ج ىط .ىذه العظىفا التىي ت  الافء فاأل

ةلنظي ص ))  :ل  فسل ( ععالآاسافاة ط  لط فسفط هللا)صلم هللا علي  ف
 لييف,   ضكييا ل عهييش خ ضييشا كييا هللا لءييشلس إسييهع كسييك ع كييا سييهشع 

(( ط في ىىفط هللا سىىب لع  فت ىىللم  ضيي   ل ييلفكشنييشا فجييك حل لييل إ  ييشه أ

 ))اىى فُ  سُوجَهُى  وَيَح فَظُ  ىب أَب ص  ةزِهِى ْ ٍيِ   يَغُضُّ  ىب نِهًُْ  ؤ يِنِنيَ قُ  مْ  نهييش عل.يىىلا 

ذ إلاىىلظ فالت ىىلبيف ف اىىة إزاء ))اىى (( .ىىذه , فل بىىفاء األ ((بصىىلف.  
  ففا  يتى  ا  آلذلك كل  ا  ببلغىة ال ىف كل  است يط , غض البصف

ا ( فل  ي تصف الت ذيف فياىل علىم الفجىط ف ىو , بىط فالاىف ا بق) ف  عب
جلئ ىة الىم الشىلب  تىم لىف كىل   ا يضلا  ف   هللا ععاىل ا  تعظىف عظىف

صىلم فال جى  ا اد)ف.عللك عبلو ف لئي فض   سيد ال فب  ط عام 
كيا نظي  ةليس  )): ف ىد فضى   لكىط اتىزفو  ىلط لى  فسىل (آهللا علي  ف

ا  نيك إضلفيذه  ةليس ز جليل ضي   ا نأسل ةلفهشك أص ض  ةل  ف  ضلش ة
(( ط  نكه هذهِ  هذه كث  كش



  

  أزمة السواج يف العصر احلاضرأزمة السواج يف العصر احلاضر

افضفا  ف.لدى البلفعي      افضفا الزفاو في .ذا ال صف ي تبف
عسىل  الكفياىة فىل  الا ىليي  فىي اا  ل   لفه البللف في  يلا اإل  ويف
ل عظلااىىل فكفااتاىىل   لاىىيالكفياىىة ا ىىلي   الكىىفي  ففىىي السىىعةآال ىىف

ال لصة فلكعال ا  البدياي ال تتعلسب اع ال لدات فالت لليد ال شىلئفية 
الضى ياة  ا فالعظىفاسل  الجاىط فالت ل ى ست دث عظلاال ا      فالتي
ىب  لى  إ لا عل  لعفعى  فالسىعة لى  يشىف  آعسل  اليف  فىلل فس  اإلأل   س  ال ف  

ااىل ع بىلت فبللتىللي   فالسعة ال يفجىد  الآف عظاة ال ف ط  لا   سلب
, ف   ال  بىلت تكاى  فىي العظىل  ال شىلئف  ذف  يكف  عجل ال البد اع 

  فالسىعة الكفياىة آاألس  الاعالفا ذات التافي لت التي ل  تفاا  ال ىف
للىف  علىم ا ل ىيع ط فأععل فا  اعول   للع لفج  هللا سىب لع  فت ىللم

أل   يةفزعلاىىلت عشىىلئف ةصىى لب السىىايعة اىى  فاجاىىلت ديعيىى  عىىلت 
 فا عظلاىقلا ضىلاؤالء الكلاة الاسافعة في  فسلو عشلئف.  فلا  ا  ي  

  فالسىىعة الكفياىىة  تىىم آسسىى  اىى  ال ىىفلافضىىفا الىىزفاو اسىىتاداا    
يستويع الشبلب    ي صلفا علم زفجىلت لاى  , بىدف  ع بىلت تكسىف 
فت ص  ظافف.  ط التي ذا ت افافا الكد فالت ىب اى   جىط ال صىفط 

فىي .ىذا ذا ل  يلتاتىفا الىم .ىذا الافضىفا إٍ  ط ف طعلم ااف افتاع غل
 االعف  الذ   بىلد ذاكىفتا   لى  يعتباىف دال إالف ت فأ  ف ت ياي فا ا  

 لى  يعظىففا  الكليف اى  البيىفت  ىد غصىت بكلىفا الاتيىلت البكىف طإلم 
الىىىم جاىىىفا الشىىىبلب ال ىىىزاب بلتىىىت تاىىىدد كيىىىل  الكليىىىف بىىىط  تىىىم 

 الاتيىلت بىدف  زفاو فاىف فب ىلء الا صعلت ط فأ  ب لء الشىبلب عزابىلا 

  يــ ) أال الىىدالف فال ىىلف الىىذ  لىى  يةسىىطط
حت
بالدىــا  ىتحيــف يأمــ 

صىيب بأزاىلت فىي .ىذا ا  الىزفاو    فتحفظ أوطانًا وتغسـ  عـاًًا 

 الف ت تفجع ل دا اسبلب اعال:



  

 ٍ   فااقسىىىلوة ال ىىىلدات فالت لليىىىد ال شىىىلئفية ال دياىىىة التىىىي لىىى  تىىى (1)
 ولبلت ض اة كىللااف ل لدات ت تف  علما هف.ذ , األ كل  الشفعية

اى   ا ابىللف بل.ضىة فلاىذا ااتعىع الكليىفالةللي فاال تالالت التي تكل ى
 الزفاو ط

اى  الفجىلط فىي الىزفاو  فا   سبلب  زاة الزفاو اولاع الكليف (2)
    ي صىىىط الفجىىىط علىىىم ي صىىىط إال ف.ىىىذا ال اىى  ال فائىىىط اللفيىىىة ,

يىىىة فيظىىىط يتىىىفبع ذلىىىك فيبلىىىف افكىىىزاا اسىىىلفيلا فىىىي الايئىىىة االجتالع
 ط ال اسي  ا  ال اف ففبال الت علم .ذه ال قلط

ا  العل  فصى فبة الا يشىة  ال للقة اال تصلدية ععد الكليف ( سفء3)
الزفجيىىة ف.ىىذه ال للىىة تفجىىع الىىم ال للىىة االفلىىم اىى  سىىلوة ال ىىلدات 

 عسىل  ضى يالا الديىلا لى    بىط علىم الىزفاوذا كل  اإلإفالت لليد ال دياة ف
الضىفففية  ال يىلايصود  ع بة غبلء الاافف ل  اى  فسىلئط  فط الأف

 ط ا  سك  فو ل  فشفاب فالب  فغيف.ل فيففض الزفاو
الىزفاو ف.ىذه   افف اللبللة  د فجا ىت ضىفبة  لسىية لكىط  فجىاأل ه.ذ

 ط  الضفبة في  ففبل  شد اعال ععدعل
كلىف  ف    يعتظىف بىأ  يولبىفا اعى   اسىي  جعيى , فالذا يعتظف األففبي

ب ليط فلك  اليف  في بلىداععل ععىدال ي بىط الشىلب علىم ال وفبىة يعتظىف 
اىف فىي األ ٍ   لىي  ابىلط تكلد تج ل  يىففض ف.ىف هضفبة ت ص  ظاف

كيىىا   اعىى ف ا ىىط أل  الىىذ  ي صىىط علىىم  ىىفت يفاىى  بشىىكط اتفسىىو 
اىى  ا يشىىة  هب ىىد ي صىىط علىىم ابلىىف الااىىف فتجايىىزات الىىزفاو فاىىل

تي ععد الفجىط اى  الب ىث عى  زفجىة لفيىة الاولاع ال ف.ذه,  علئلية
اعىداجت ,  .ط الاتيلت فا  يب لف  عى  صىاف لىف  فالتي تكف  ععد 

اىى  الفجاىىة الالليىىة دف  سىىفا.ل ,  يعظىىفف  إال  تىىم  صىىبح الكىىط ال
ئط  ال ي سىى دا  اىىل اداب فىىللاف .ىىذا علىىم األ ىىبل  فال ىىلدات فاخ فق  فألىى

 ف تىد   يسىاط علياىل ا  الدااىت غعيىة  ا  الفجاىة الالليىة اىل ععال  ال
ه فلىىف ف ذلىىك علىىم سىىا تال ق   لىى فسىى لا فىىي الظاىىفف بكىىقط اظاىىف تىىفد 

 فسا ة بيتالط



  

فا ب دف  كبف جتالعيي     يتصد  لب فالبل لي  اال فا الكتق  عأاط ا  األ
لىىلفه آسىىبلاية فيشىىف فا إلا ف فسىىع لاىىذا ال وىىف الا ىىد  بللاجتا ىىلت

 طع فيبي عفا فجفه الاسلد ال لصط ا بكط د ة
 بط ا  ا ت  .ىذا الافضىفا  فد     كتىب كلاىلت عى    ي ىة السى لدا 
الاعتظىىىفا اىىى  الىىىزفاو فعىىى  ضىىىبللة  صىىى لب الاوىىىلاع فالعاىىىف  

 طتلك الس لدا   الض ياة ع  فج
  يىؤد  فظياتى ال  عسل  ف.ف ككط  لجلت   لجلت اإلالزفاو  لجة ا
  العىلاف  إذا فافى يعتج كط السى لدا الافجىفا اعى  إال علم كاللال فال

عسل  ا  الزفاو    يجد ال لجة ال  ي ية لئل  إ ا لاط ألدبياف الوبي ي
  عىفاا الاال ت عىف عليى  آف لذاتال لء.ل فشدتال ف تشلفك  ال يلا ةعسلعإ

جسىداا ا ق  داتىعلب لا ا  ف دا الاصل ة فاشتفاك الفجاىة فتىفى اعااىل 
ي ط .ىذه .ى  ط ع ع صىل بعسلعلا فا داا كط اعاال يكا  إففف لا فصلفا 

  بىأ  يضىع الىب ض أعسىل  الىم الىزفاو ال بىإال لجة التي تدعي كط 
  يب ىىث عىى  شىىلبة  شىففولا وبي يىىة فىىي بسىىلوة التعايىىذ ف لىىم الفجىىط 

ال ىى  ب ىىد ذلىىك ا  ي تلف.ىىل جايلىىة    ىىبل  فلىى  لىى   فالا  صىىل بة ديىى 
 اة طاؤدبة  صيلة فات ل  

   ,فب صفع الةعم فاللففا 
ا لفيىىة  بىىي  العىىي  الفجىىط ف يىىف فالاىىففلىىفا تصىىففعل زفاجىىلا  صىىط 
ى فط فيى شيلء ليست ا  لافا كىده يفى ف عدال يد ط الفجط الم بيت  

 ا  اففاد علئلت  في غعم عع  ط 
ففجفده فعدا  سيل  ععد.  .ذا الش فف سفا يا ده ا  لذا الزفجية 

بىىفا ط فيكىىف  .ىىذا الىىزفاو اىى  فجاىىة فل ىىداا لكفااىىة الفجفلىىة فىىي فاأل
ا فبل تعظف الم زفجال بلعتبلف اعى  علئلاىل ف ىلاي لاىل بىط  عظفا الاف

ذا كلعىىت إال كىى  تىىفاه فا ىىداا ااىى  ت ىىفلا  اىى  الاىىلط الىىذ  تالكىى  ف
 ىىبل  اعىىت عليىى  باللاىىل فبيعىىت لىى  اعاىىل فىىي اع وىىة الااىىة سىىل وة األ

فبللاعةصىلت ط .ىذا .ىف  فكىدابلالعع  فتكف  الل اة ا ال اشفبة  مغع
ب فا بال  للو عافسا  ا  ذلىة الاوىلاع ص الفا ع فلك  ب ض العل  



  

 ئال الىىإال ي ففىىف  لل يىىلا لىىذا  فىىإعا ال يبىىللف  بكىىط .ىىذه الشىىفائب 
شبلا الشافا فلف اع الذط فالاالعىة ط ف لىم اللىذي  لى  تاسىد إالبوف  ف

ل ىلا  عافسا  الاولاع ا  يولبفا فيتجافا ع  الزفجلت الكلالىة ديعىلا ف  
ل لا , فا  يكفعفا  دعيل.  فيادفا ب بىط الاىفدا  فالفصىط   فاف في ف  

 ع ىىلذ. إلالىىدعيف   الىىم اال ىىفا الىىذي  ف  ىىفا فىىي .ىىذا  الاىىو الشىىيولعي 
 ة عسىم ا  ي ىفدفا  الىم جىلدا ئالكفااة الاا فدا فاللىذا الضىل فإعلدا

الصفاب ب ف  هللا الالد  الم سفاء السبيقط ط

  وحدة السوجة وتعدد السوجاتوحدة السوجة وتعدد السوجات

عسىلعي  ىدث فىي ال ىلل  اإل فط اىل ف.ىف  صطف دا الزفجة .ط .ف األ
صط يفجىع الىم األ ل  تبلفا ت قدد الزفجلت فال فط بف دا الزفجة .ف

ا  التي ت ىي, فىي الةلبىلت ط فلأل  اسبلب ا يشية فاجتالعية تدعفا الي
فكىىل يا فىىي البفازيىىط اىى   فاىىي اصىىدف ا يشىىي لال)كلل بلئىىط الاعتشىىفا

علىىم االكتاىىلء بزفجىىة فا ىىدا ال للىىة الا يشىية  هالجعفبيىة( تجبف.ىىل .ىىذ
 ىدد الزفجىلت فلكى  ف.عللك الكليف ا  ال بلئط اى  سىالح شىفائ ا  بت

 يضىلا  اىفف فالىلط .ىذا ة .ي التي تت ك  فىي جفيىل  األال للة الا يشي
: ف ىىدا الزفجىىة ت بلئىىط الايىىقداا فىىي الاعىىد ط اىى  االسىىبلب التىىي  ىىدد

اىىف  العسىىلء    الىىذي  ي و افت ىىلء فكىىفا الالكيىىة ععىىد الاتف شىىي  ))
 ت  ىفادث  وىا ذ فال وىلء بيىعا   يىث  ل ىاف األ ( فاعتظل  ( افاا 
اىىف  تىىم كىىل  اىى  ي ىىلفط ععىىدال عىىدت ال بلئىىط عىىدتال لاىىذا األالعسىىلء 

فللض ا الاىلد  ف وىففا  ,سف ف األ الت ذيب  ها اصيف  وا ااقف
بللكىد  إالي صلف  علم عسلئا   الء الاتف شي  كل  فجط ال بيلة الؤ.

اى  ذلىك  أفعشى  تى ف  اع كط ا  يدافع عى  اافبفتفا.  يت ف   فالت ب
الوىىبل   ا ف.ىىذا السىىبب  ىىد  لىىط  اىى   ىىفادث اعتىىفافا  بصىىيلعة الاىىف

اىف    لعيىة كبىف عليىلا  ااىف  ىذأفالفجط اتم عل  اعى  ال يسىتويع ا  ي
   ط الوبل 



  

ل  ا  الف دا سلدت في الببلد التي تسلفى فياىل عىدد الفجىلط فالعسىلء 
اىىل   ف بةيف.ىىل اىى  االسىبلب ففىىي .ىذه ال للىىة  لبىىة ال ىففب ةسىقفاء ب

ال للىة ال ياكى  ا   ت دد الزفجلت  لئط وبي ي شديد , فاي الىط .ىذه
 في  .ذه فجقب ال زفبة علم اخ ذا إال إالفجط ببضع عسلء  يي تض

ال للىىىة تىىىدعف .ىىىؤالء الفجىىىلط لكفا.ىىىة ت ىىىدد الزفجىىىلت كفا.ىىىة تلاىىىة 
  فيبوط ا  عاس  ط  عل  اضلد للت دد  فيتكف  ف

ة )) الف (( ا  .ذه ال للىة  ىدلت فىي  بلئىط الىديلك  ففى ال بلا   ف د
اىىىى  جزيىىىىفا )) بففيعىىىىف (( بلالف يلعفسىىىىية فب ىىىىد ا  كلعىىىىت ا ىىىىددا 
ذا إللزفجلت فج ت الم تف يد الزفجة ,  تم اع  كىل  الىفئي  اعاىل 

ل فئدا  فا  فا  ففائىد ف ىدا الزفجىة اعاى عدد زفجلت  ف د اكلعت  في 
اتم تسلفى عدد الفجلط فالعسلء ف اظ  ا  ت دد الزفجىلت فلعى  فىي 

عدا عسلء    للة تسلف  الجعسي  ال يستويع ا د ا  العل  ا  يكف  ل
ل لىة العسىط ,  يجلب ال زفبة علم عدد اى  الفجىلط فيكىف  فاعيىلا إال بإ
ل ىدد الافاليىد لف يعىل ا    ذعل عدد العسلء في الاجتاىع ا يلسىلا  ععل لف أل
كلىىف  تىىم كلعىىت كىىط فا ىىدا اىىعا  فجىىط , في ىىط  فلئىىك العسىىفا يلىىد   

عسىىلا   تىىم كلعىىت كىىط ولئاىىة اىىعا  لفجىىط فا ىىد ط فت ىىدد الزفجىىلت 
اى   جعل  البشفية فتف د افجفد في كط  لفات ال لل  فلدى جايع األ

الزفجىلت فلكى  يعىدف اىعا  الا ىدد لا ىف.   ت ىقدد  كليىفا ت تىقف  ابىقد
 فقفي يقل فغيف.  ط ل  في ع كال .ف البفشياقفا ال

  تعدد السوجات يف اإلشالمتعدد السوجات يف اإلشالم
ففبيىف  فاجلدلىة يىزاط يو ى  باىل عليعىل األ ف.ف ا  الاسىلئط التىي ال

اىىة كلعىىت ا ىىددا  سىىبل  ظاىىف فىىي الاعلظىىقفا لعىىقل ط ع ىىفط ا  اإل ط  الال ىى
فالد , فكلعت .ىذه  ا لا  جاي ا   كلف ا  ااف زفاو فكل  للكليف لؤل

عاىىقل ااتزجىىت   ىىد إلىىم فىىي جايىىع الشىىف يي  صىىلة فىىيا  فأال ىىلدا ات
 , بوبلئ ا  , فكل  عدد العسلء ا  ال فب ياىف  عىدد الفجىلط ظىل.فاا 

اىى  دفا  ال ىىففب  فاإليوىىلليكاىىل .ىىف ال ىىلط لىىدى الاجتاىىع االلاىىلعي 



  

  ىدلت عاىففاا ألسبل  .ذه ال ىلدا صىداة فجلئيىة فالةلفات فلف صد  اإل
فا اى  اجلى  ف.ىف ذ  ش  في العاف  فا لفضة ال يتا  اع الةفض ال

بل ىىة إفكلعىىت ال كاىىة ت ضىىي ب ط  يلليىىقلا  ال شىىكليلا  علايىىلا  ا  يكىف  ديعىىلا 
الت دد اع تضي  دائفت  بللعصفع الاز.ىدا فيى  الىم ا  تىد ط االاىة 

ىى لففلتاىىل فغيىىف اعلسىىب أل لداتاىىل فا ف فىىي الت ىىدد اعل ضىىلا فىىي دفف ت ب 
ااىىل  كاىىة  , يىىةالوبي   سىىبلب الفجىىقلط فالعسىىلء فياىىل فتتبلشىىم ل ىىدد 

لعىلء عشىفئال تت ىفض لكليىف إاى  فىي فاىف ا  األ  فعىد  ت فياى  بل تإ
ال ىففب التىي ا  الاؤلفات الوبي ية , اعال  لىة عىدد الفجىلط بسىبب 

ال للىة يكىف  ت ىدد الزفجىلت  هدفاف.ل ففي .ىذ ت تلو اليال في ب ض 
  بل ىياة ا  التبلشي فالاعىلء فاالع ىفاا األل اظ األ ضفففيلا  افاا  

 بيلىة لى  فجىدت     تاسىكت بىأا  فلكط األ لا علا سبل  ديعلا ف د جلء اإل
  عىقذافات التبلشىي فالاعىلء ا  لى  ت اىد الىم ابىدإلط عشىأت فياىقل في  

ال ا  ت ىع فىي  يىفا إال بيلىة   هاىف .ىذ ت دد الزفجلت فالذا يكف  ا  
جلبىت    إجلبت داعىي الوبي ىة عصىت الىدي  , ف   إاف.ل فاي  ا  

دي  عصىت الوبي ىة ففعيىت بللابيىدات الا تلاىة فكيىا عىدفك داعي ال
ذا كىىىل  الىىىدي  اىىى  ال ىىىلل  إفىىى وبي يىىىلا  ي ىىىللا عظلاىىىلا  لايىىىلا إ ف يىىىلا  ا 

يج ىط اى   في الوبي ة ا  ال فااط اىل  ف د  ل  سب لع  فالوبي ة اع
  اى ف  فكيىا ي  ىط ا  ي    ىفاط ضىفففيلا ت دد الزفجىلت فىي ب ىض األ

 هغفضىعل اى  .ىذ كاىل .ىف ال ىلط ط لي     عة فسللس   علم   في شفي ت
ا  علبت لك ااكلعية ا  يكف  ت ىدد الزفجىلت اى  ال فااىط  الإالا داة 

ة ) .فيىفت ا  ,  لط ال بلا  الوبي ية التي تكف  ضفففية في  يلا األ
جتل ت فجللال ال ففب فل  يك  ااة  لط علم  األ ىفجذا إسيعسف( 

يىىت عسىىلء عديىىدات بىىبل زفجىىة فا ىىدا فب  لكىىط فجىىط اىى  البىىل ي  اال
 يكىف  عىدداا  ا للىة فال زفاو يعتج ا  ذلك عدد في ع ع الافاليىد ال 

 عجب ب د .ذا ا  يكقف  الىدي  ابي ىلا  الو فبل…ل دد الففيلت  اسلفيلا 
  اع فجفد الداعي الي  بل  يكف   د  لت دد الزفجلت بط ال جب ا  ال

 د ج ط ا  عاف.ىل  سبلاية ففكف.ل اليف الل لفي لؤلاة اإل ط لك  الةزف



  

الىم   تصىط بى فسلب ا  فلساتال اىل ا قدفداا   بل ي صداا الاكف  فاأل
  صم بفعلاج التوفف ال ضلف  ط   
لاىي فال شى  اإل ففاد الذي  ال ي ففىف  الاضىيلة فال ي ففىف  الال األ 

  الىىذ   ,  بىىل  ت ىىللم يكىىف  عشىى ا   وىىفاا  يفتبوىىف  افتبىىلو فلي ىىلا 
 في  يسىىت ي    ب ىىد ا  ت لىى   لبىى  بىىلخفىىي ا شىىف عشىى  ف ىىلط شىى فاا 

اىى  الةفيىىزا الجعسىىية , فالىىذ  عشىى  الاىىلء فال بىىز  ىىلط فياىىل   عشىى 
ل  فيسىلعده علىم  ىفط أفاف لي  ب وشل  فجلئع فلكى  ذف ى  تى ش فاا 

  الةفيىزا الجعسىية يجىب ا  أالش ف في ال بز فالالء , ا  .عل عاا  ب
ااىلت , بلء , األاخ يكف  لال  سلب  لع لذا يعبةي لجايع الشبلب ,

عى   اعاصىبلا  الةفيىزا  سىلبلا  هفقفاد الاجتاقع ا  ي سبفا لاقذ فجايع 
 ب ية ال ضليل التي تا  الاجتاع بشكط عل  ط 

  نداء إىل اجملتمعنداء إىل اجملتمع

  فىىل  لىى  ب فاألاىى  األ بتىىداءاا ابعىىلءك  ياىىل الاجتاىىع عليىىك بتىىزفيج  
اية سىبلفىي .ىذا الاجىلط فجىب علىم ال كفاىة اإل يءعاط شى ليستوي 

سىي  اؤسسىة ت ىف  أاى  ت ى قفاف فل  ل  تستوع .ي األي .ذا األتبع  
علىم ال ىىفزا  بفجىى صىبلا  سىىبلاية إف لى  تفجىىد  كفاىة  الاااىىة  هباىذ

اىىف علىىم ال لايىىة فعلالئاىىل ف ىىط ذلىىك فا   صىىط الت صىىيف فجىىب األ
  الاجيىىد  ىىد عىىع علىىم ذلىىك فكىىذلك آالاجتاىىع فا  ال ىىف جايىىع افىىفاد

ث علم ذلك فسلفعفا (  د  ل  فسل آ علي  فالفسفط الكفي )صلم هللا
ك في فضىفا  هللا سىب لع  فت ىللم الم تلك الاااة التي ت ضم ببل ش

فباىىل تكفعىىف  اىى  الاىىؤدي  لاىىذه الاسىىؤفلية التىىي باىىل  عىىت لع اىى  
 عزاب االاة ط  

  السواج يف الرواياتالسواج يف الروايات



  

فىىي كتلبىى  سىىت ففايىىلت تت ىىفض  ) د  سىىفه(ع ىىط صىىل ب الفسىىلئط
ف فتىىلا  و فتىىم ذا اىىل زف  إالىىقذ  ياكىى  ا  يعللىى  الاىىفد لللىىفاب الجزيىىط 

 ط سىام اى  تلىك الاضىيلة  ةب يث ياا  ا  تلك الففايلت ا  ال فضىيل
ثلثيي   )) :اعىى   ىىلط رماىىل  افسىىم ابىى  ج اىىف الكىىلظ  ىىط عىى  اإلع  

خشه ةلكسلع أ    ظلل:  ج  ز ّ إظل ا  ظ    ش هللا ف ع   ظ  لفس
 ط 22ع 14ط الفسلئط و((    علع لل س ةا أ  خككل أ  

ةض,  ةلتأش شا ةا فتأيغ   يفا ةثنيفا ))  :رمايف الاؤاعي  ف لط 
 ط 333ع 13عفاف و(( ط ب لف األ ض  نعشح حلس فجك  تكلهكش

فلىىت   الالئىىدا  , رماىىل  ج اىىف ابىى  ا اىىد الصىىلد  ىىط عىى  اإلف ىىد ع  
فهكش  جيي  كلييز     ةض,يي  كييا  عءلييفا فصييلّ ))  :بصىىففا اكبىىف  ىىلط

 ط 212ع 103(( طالب لف و ز أ هفلل  فص ع نهش  ج  فم ع ل
.ى  الففايىلت التىي  يلىت ب ى  التىزفيج  ىلط  .عللك ففاية ت تبف ا  ف

سييلع ضيي  ةإل ةا  نييش  نيي كييش  ُ ))  :الفسفط)صىىلم هللا عليىى  فالىى  فسىىل  (
 ط3ع 14فسلئط الشي ة و ط((ةح  ةلس هللا  ز  ج  كا ةللز فج 

ذا تاكعىت اى  إياىل الاىؤا   الاسىل  ياىل  الففاية ال ت عي   ها  الط .ذ
سىبلاي  ىد  صىلت علىم فىي اجتا ىك اإل فتلا لت اف بيتلا فتزفيج فتم 

  فياىل ف ادفسة يت ل    كلف اال لف تكف   د بعيت اسجداا  لفاب عظي  , 
.ايىىة  الصىىبيل  ط ف.عللىىك كليىىف اىى  .ىىذه الففايىىلت التىىي تشىىيف الىىم 

يل ذا صىىل  إالاتزفجىىة  ا ف الاىىف   ا  الفجىىط لىىزفاو فاعاىىل التىىي تبىىي  ا
فك ىىة (( فىىي سىىجط  140صىىبلا الصىىبح كتىىب لكىىط اعااىىل لىىفاب )) 

ف.ىىىذه ا ىىىط فضىىىيلة  عاللااىىىل فبىىىذلك تكىىىف  عبلدتااىىىل سىىىب ي  ضىىى الا  
فيىففض يسىتويع ا  يتىزفو للزفاو فب ك  ا  .ذا ا  الشبلب الذ  

ف.ىىىذا  , كاىىىط الدفاسىىىة فيىىىد ا   الىىىزفاو ب جىىىة اعىىىي ال اسىىىت جط , ف
  ا  لىىذا الىىزفاو .ىىي فىىي ال اىىف , فىىلعل  ي  ىىد ذاتىىالاااىىف   لصىىف فىى

عاىل لى  ألة الدفاسىة فأال اس يتجلفز ال شفي  سعة , ف يف الذ  الةالص
فكىىذلك عاىى  السىىلبية علىىم البعىىت  عسىىل  الالىىلبف فالاجىىد  لئل لا تكىى  علئ ىى



  

لى  آالتي تففض الىزفاو , ف ىد ففد عى  فسىقفط هللا)صىلم هللا عليى  ف
 ((ط  ذة  ك لشعع  زة ععأ  ت ة عع  زة عع  ))  :(فسل 

الشبلب لا  يفيد ا لفالت عى  اسىلئط الىزفاو   فااألفع   ع لوب 
اعللىك داللىة فاضى ة ف ةعشف ا  فسلئط الشىي  الفابع فليفاجع الجزء
 لاذا الافضفا ط

  والئم مو غري حصابوالئم مو غري حصاب

اى  الىزفاو عى  ال ديىد اى  الشىبلب .ىف  افف التي تكىف  الع ىلا ا  األ
سىىىىبل  اىىىى  عىىىىي تلىىىىك الفلياىىىىة التىىىىي عىىىىد.ل اإل اعدعىىىىفا الفلياىىىىة فال

لى  آكف )صىلم هللا عليى  فالاست بلت الط تلك التي عالال الفسقفط األ
بىىىىىزفاو  اا  تاىىىىىلءإفسىىىىىل ( ط فدعىىىىىم فياىىىىىل جايىىىىىع ف ىىىىىفاء الاديعىىىىىة 

 فب ىد الفلياىة ب ىث لىذلك , ب د ا  ذبح  فففىلا )عليال السبل ( الز.فاء
  الو ىل  الىم الاسىلكي  ا تب م ل  فسل ( الآ)صلم هللا علي  فالفسفط

اعزل  , اال الفالئ  التىي عفا.ىل إلم فالا فاء الذي  ل  يستوي فا ال دف  
ذى فال ىفو الشىديد فلىف فعساع باىل اليىف  , فىبل ي ىفا اعاىل غيىف األ

 صىقفتلا  ليعل  ف ة فسا ع ف فالده لف دف لعل فتح صدف ف لب ال في     
ت للفلياىىة بل.ضىىة بشىىكط عىىد   عىىي ال  الابىىللف التىىي ي ىىفط ا  الىىدي   تل

بىىلء يتفاجىىع فيتىىفدد ععىىد ولىىب الفلىىد كبيىىف لىىذلك عىىفى الكليىىف اىى  اخ
الزفاو ط ا  الفلياىة التىي يصىفا فياىل الفالىد د   لبى  ال يلىلب علياىل 

صىىب ت ال للىىة الا يشىىية صىى بة  ال صىىف الىىذ   فىىي .ىىذا  صفصىىلا ف
 عاىىل ال تجىىف عليىى  غيىىف الضىىفف فال سىىفا  فاعت ىىد ا  .ىىذهللةليىىة ط أل
سىفاا , تكف  ابلفكة أل  هللا سب لع  فت ىللم عاىم عى  اإل الفالئ  ال

 وىىلء الشىىلئ ة فىىي ألااىى  البفكىىة )) فاىى   فذ   الاسىىففي  ط فىىأي  .ىىي
ى جفاء فلياة فىي ال ىزاء فتىفى إيضلا ااجتاع اليف   ف ب ىد   الاىفد ياك 

ع ضلء فتىفا ال ىزاء علىم ففح الاتىففي كيىا يضىع بفعلاجىلا لتسىديد إ
تىي فىي ذاتى  فالتىي   تفضىال اى  العىل  فىي الف ىت الىذ  ال ففض ال



  

تىدعفه يشى ط عىلفاا  سبل  في  ال اضافع  , ا  الت  بىفه , الي فط اإل
لاىىىدا لبللىىىة  يىىىل  فال تىىىدعفه يجلىىى   فىىىي دافه , بىىىط  ذ.بىىىفا بىىى  الىىىم 

  ب لءه في دافه للو ىل  اكىففه , ف تىم شىفب و لا  , إلبيفتلتك  إل
   .ىىذا الجاىىط ب يعىى     الىىذ   ا ىىفل األ ياىى ط الشىىل  فىىي دافه اكىىففه

  فىي  بىفه اى  ال ىفض الىذ  يبتلىي بى  فلىده  ف زفجتى  اى  إفت يىيا
ذا صح الت بيىف إ  الىذ  يتىزفو ياىف باىل يسىام )) شىاف إب ده (( ط ف

  فأ  عسط .ذا الذ  يج ل  اتففولا فاىل بلا ايل   في ق  ال سط (( فيتع 
إععل ععلد  بصفت عىلط   ا فبتسديد ال في ذات  ا    ففض ,  يال األ

فع فط لي ل  الجايع    ا  ال وأ الالضح دعىفا العىل  لفلياىة عىف  
  عزاء يكف  فيال الفز  فضلا ا  فبل  , فالزيت  فضىلا اى  عىبل    ف

ط الل ىى  سىىفا عىىدفع لاعىى  ب ىىد شىىافي  لتاىىل   ال ىىففض فىىف  ب ضىىال 
بشىكط جىذف  ف عزعلجلتعل فعلي  يجب    ع لع  عا لالتعلألفتكف  سببلا 

 .ىىىذه األف.ىىىل  فال فافىىىلت فىىىي اجتا لتعىىىل أل  هللا سىىىب لع  فت ىىىللم ال
لىىىىىى  فسىىىىىىل ( آ)صىىىىىىلم هللا عليىىىىىى  فيفضىىىىىىم بللضىىىىىىفف فال الفسفط

  ط ئاة)عليا  السبل (فاأل
سىفاا فىي إلاف  ب      ت  .ذا الافضفا باذه الففاية ف.ي بصىدد 

 ( لىى  فسىىلآعلىىم العبي)صىىلم هللا عليىى  ف رمعىىزط جبفيىىط ططالىىزفاو
 عييش  كييا إا ةأل ا اىىقد إ  فبىىك ي ىىفؤك السىىبل  في ىىفط )) يىىل :ف ىىلط

  إةلثكي  ضيل ك ة  ليل  فني َ أذة إةلنسش   كنزل  ةلثّكي   ليس ةلتيج    ضي
 عييش  إذة ألةل ةليي فا    إا ل غّ أضسييكلل ةلتييك,    غفيي جلنش ييل    إ أ

لييع فييؤكا   إ  ةل ءيي      إلييك ط ةلنسييش  ضييل ك ة  لهييّا  أك عييا كييش
فصى د فسىفط هللا)صىلم هللا عليى  فآلى  فسىل ( الاعبىف  ط ا ةلألن  لفهّ 

)صىلم هللا عليى  فجاع العل  ل   علاا  ال  اف هللا عز فجط بى  ف  لط
كش تش  لز   ض  حكةثي  أفّ  بصدد تزفيج الاتيلت ابكفاا )) فآل  فسل (

 1و )كعىز ال اىلط  ((  صيع كني  كفنيل سّنل كهج تف شنل: فيش  فليل:
)صلم هللا عليى  فآلى  ضج  ب ضا   يعال كل  الفسفط ل د ط ( 4444/

)صىلم هللا ليسأط الفسفط يت دث في اسألة التزفيج للبعلت ف ل  فسل (



  

و فتيلتعىل   :علي  فآل  فسل (  لئبلا  ف لط)صىلم هللا عليى  فآلى   لا  عىزف 
 ةألعأش  ! فسل (:
 :)صىىلم هللا عليىى  فآلىى  فسىىل (تأكىىد اعاىىل يىىل فسىىفط هللا    ف لطف ىىلط: 

 ( ط44ع 14الفسلئط و( )(ةلكؤكن ا  ء,هع أعأش   ءضم)

  الرتغيب يف الهكاحالرتغيب يف الهكاح

العكىىلح ف ىىد بىىللف الىىب ض  تىىم   تلاىىفا فىىي فضىىطاعلىى     ال لاىىلء  ىىد إ
فلكىى    لىىي لل بىىلدا فىىأعتفا آ ىىفف  فىىي فضىىل  فضىىط اىى  الت ج لىىفه

افا الت لي علي  , ال ل  , ال ىلط   د  تت  العا  الم العكلح تف لعىلا يشىف 
فال ىث عليى  )اخيىلت( ف ىد  ىلط  فيشىيد الىم فضىل  ف الم الف ىلافيدع

 :ف ىلط ت ىللم,  ( 32 /آيىة)العفف رر طططمم :ت ىللم

ف ىلط ,  (232 /آيىة(( )الب فاططط ))

 )) :ت للم في فصا الفسىط فاىد ا 

ففي  صفع العبيىي   ي يىم , ( 38 /آية(( )الفعد

 ف ىد ففد    ي يم)علىىم عبيعىل فعليى  السىىبل ( فعيسىم)علياال السىبل (
ة ف يىط  د تزفو فل  يجلاع فإعاىل ف ىط ذلىك لعيىط الاضىط فإ لاىة السىع  

فف   عىى   ف ىىد ()علم عبيعىىل فعليىى  السىىبل  اىىل عيسىىملةىىض البصىىف , ف
أل بىلف( الىفافدا فاىي ف اىل )ا سيعكح إذا عزط الم األفض فيفلىد لى  ط

ل  ضكيا أحي  ةلنعيشح سينّ ططط)) )صلم هللا علي  فآل  فسل (:كليفا  فل 
)صىىلم هللا عليىى  فآلىى  فسىىل (  يضىىلا: ( ف لط(ض  ليي  ضلفسيينا  سييّنل 

( (حليس  شلسيم       عع ةألكع ف ع ةلمفشكيلنشعح ة لعث  ة ض ن  أُ شه))
كا  غ   يا سيّنل  ضليف, كني  )))صلم هللا علي  فآل  فسل (: ف لط

ف لط)صىلم هللا  (( أا كا سنل  ةلنعيشح ضكيا أح ني  ضلفسينا  سينل 
)صىىلم هللا ( ف لط(كييا عييشا ذة  يي   ضلفلييز   ) عليىى  فآلىى  فسىىل (: )
( ( ءفليي  ضلييف, كّنييشكييا ليي ط ةلليز فج كخشضيي  ةل) ) عليى  فآلىى  فسىىل (:



  

كيا نعييا و  أنعيا و أسييلح  م )ف لط)صىلم هللا عليى  فآلىى  فسىل (: 
 كيي  إ ييا آكع  عيي  ))صىىلم هللا عليىى  فآلىى  فسىىل (: )( ف لط(   فيي  هللا

 (ط(ال ديث –  لك صشلا فك   لل –فذكف في   – فنم   إ   ا ثلث
 ج  ةلس جش   ))ع  آبلئ )عليا  السبل (  لط:  رمع   بي عبد هللا

 ضتيعس إلفيل ةلحشجي  ضميش  ليزّ ْ    مصلس هللا  لفل  آليل  سيلعرةلن  
( ف ىد  يىط فضىط الاتأ.ىط علىم األعىزب كاضىط (ضلز   ض س   لفيل
ا  اتأ.ط  فضط ا  سب ي  ا   عىزب  ةففك  الاجل.د علم ال لعد ط

 فاأل لديث في .ذا البلب  د الئت الكتب طط 
فىىي  اسىىة علىىم الىىفغ  اىى  فىىياك     ع صىىف.ل  الىىزفاو  اىىل ففائىىد
 كلفتال: 

ضع العكلح فالا صفد ب لء العسط طالفلد -1  ط ف.ف األصط فل  ف 
فدفىىىع غفائىىىط الشىىىافا  طفكسىىىف التف ىىىل  الت صىىى  اىىى  الشىىىيول ط -2

)صىىلم هللا عليىى  فغىىض البصىىف ف اىىظ الاىىفو ف ىىد  شىىلف ب فل 
كا لز   ضمك أح ز نص  كفنل ضلفلِ  هللا ضي   )) فآل  فسل (:
 ط( ( خ ةلنص  ةآل

فا ىة لل لىب إتففيح العا  فإيعلسال بللاجللسة فالعظىف فالابلعبىة  -3
 ففعاىال ى  فىأ  الىعا  الفاىة ف.ىي عى   ت فية علم ال بىلداطف

 ألع  علم  بلا وب ال ط 

تافيف ال لب ع  تدبيف الاعزط فالتكاط بشةط الاوبو فتايئة  اىفف  -4
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سىىبل  يشىىةط  ب ىىلث كليىىفا فالكىىبل  ياىىؤل اجلىىدات إ  الىىزفاو فىىي اإل
فلكىىى  عفيىىىد بللىىىذات    عسىىىت فض زفاو الاىىىف ا الا جبىىىة فالاىىىف ا 

 ياال  فضط ف عجح ا  فجاة عظف ال فآ  ف يلتعىل السلففا الاتبفجة ف

اليفاية  لط هللا ت للم في الزفاو ))

 ( ط21ططط(( )الفف /آية

)صىلم هللا يعىل ف ىد  ىث  العبىي الكفي لوىلا هللا عل إ  الزفاو .ف ا د 
)صىلم هللا عليى  علىم الىزفاو فىي عىدا   لديىث  لط عليى  فآلى  فسىل (

((  ةليز ة  سينل  ضكيا  غي   يا سينل  ضليف, كني )) فآل  فسل (: 
((  تيييي ة  أُكليييي   زة هييييش))  )صىىىىلم هللا عليىىىى  فآلىىىى  فسىىىىل (:ف لط
أا أجكي  إذة أ كا ))  :اىل اضىافع  )صلم هللا علي  فآل  فسىل (ف لط

للكسلع خف  ةلكنفش  خف  ةآلخ ص جءليا ليل  ل يشا خشتيءشا  لسيشنشا ذةعي ةا 
لل  لييس ةليي ل  صييش  ةا  ز جيي  كؤكنيي  إذة نظيي  إلفهييش أسيي ّ   جسييكةا 

 (( ط لحأظل إذة غش   نهش ض  نأسهش  كشلل 
فب د .ذه الا داة ع لف  بىي  الاىف ا الا جبىة فالسىلففا فعضى ا  فىي 

ح فتل ط كاتال طدفاف ا  فا الايزا  لعفى    .ي التي تفج 
   ت ضم بفضىم هللا     الاف ا الا جبة ععدال تفتد  ال جلب تفيد

الشىىفي ة السىىا لء فتىىت لع اىى  الكىىبل  فالتاكيىىف  ضىىمسىىب لع  فبف
السيء فععدال تكف  باذا الشكط  صب ت كللجف.فا الةللية اللا  فىي 

   جلاىىل عظىىف الشىىبلب الاىىؤا  فاىىف يسىى م ل وفبتاىىل فيبىىذط الةىىللي اىى
اى   جىف إياىلعي  ىلط   ألعال الاؤاعىة الالتزاىة فإذا تزفجىل ي يشىل  فىي

زّ جي ة اا   بلل ب فال عل  ف د ففد فىي ال ىديث الابىلفك )) التلفث
 نشلعع كا ةل ج  ةلكؤكا ضهي  إذة أح هيش أحسيا إلفهيش  إذة ع ههيش   

)صىلم هللا  تيىلف الصىللح  لط(( ف ىديث آ ىف يفجىب اال فس   إلفهيش
 أخليش  ة ةأل ض ةلصيشلح  للز  ي ة  هيش ن أعيع)) فآل  فسىل (: علي  

(( فالاىىف ا السىىلففا تكىىف  عكىى  ذلىىك فاىىي تكىىف  اشىىتالا لكىىط عىىلظف 
فتكف  غيف التزاة بلل جلب الشفعي الذ  ي وي الاف ا جالالا فىف  



  

فالسلففا ل  تك  ت ضم في فغبة الشلب الاؤا  فاف يعظىف  جاللال ط
لعسأط السلففا فالاتزيعة فالاتبفجىة فت ديف ط إليال عظفا إستالعة ف لة 

  فع س  عليال بل  ال لي ال ظي  لا  تتبفو فتتزي  لزفجال  ف لةيىفه 
فالتي تتزي  لزفجال في دا ط البيت ف و فاع  غيىف صى يح  ففجاىل 

فلكىىى  الاتبفجىىىلت  يعظىىىف لاىىىل .ىىىذا فذاك ةالىىىم  ىىىلفو البيىىىت اتزيعىىى
ا  علىم  بىبل ا لبىط )) يىل    عاسا  لكط عىلظف فففالسلففات يزف  سىف 

ال بىىلد (( ع ىى   ععىىل يجىىب ا  ع ىىلفظ علىىم اجتا عىىل اىى  .ىىذا السىىبب 
سىىىتالعة بىىىلل ي  فالعظىىىل  الا ىىىد  فلىىىي ل  الكىىىط ا  فجىىىفد السىىىتف الاف

.ىي اسىؤفلية  افال جلب .ف اسىؤفلية الاىف ا , ف فاىة العظىف للاىف 
اية سىبلاإلفىة لف  فالل لضىالفجط فالع وة الاااة .ي بث الىفعي ال 

تىأتي إذا  ف.ي اسؤفلية الاجتاع ط فلت ل  الاىف ا ا  ففصىة الىزفاو ال
ب فللفسفط)صىلم هللا عليى  ل  تففض فتعبذ الاف ا .ذا التبىفو فالتسىي  

فسىفط هللا  يىل… ((  يىط  اإفيشعع  خ,ي ة  ةليكك )) ل  فسل (  ىلط:آف
ةلكيي أص ))  :لى  فسىل  (آ لط)صىىلم هللا عليى  ف…  ضىفاء الىدا   فاىل

)الشىىايد األفط ق اللا ىىة الداشىى ية( )(( …  ضيي  كن ييا ةلسيي  ةلحسينش

(ا اد ب  اكي ال لالي ) د  سفه(

  

  ى األزواجى األزواجــإلإل

ذا  فجىىت اىىع زفجتىىك ف.ىىي اتزيعىىة ,  لىى  تسىىأط عاسىىك إ ياىىل الىىزفو 
لا  .ذه الزيعقة ط لا  ت ىفض عاسىال فاىط تفضىم ا  تكىف  اصىدا لا 

ذة إ))  :لىى  فسىىل (آلل ىىديث الشىىفيا , عىى  العقىىقبي)صلم هللا عليىى  ف
(( فالىديفث  ضيذلط هي  ةليكف ث  خ   ةل ج  ك  ز جلل  ه  كل  ج

) ) :فسىل (  لىآف  ) صلم هللا علي.ل  ف فل  .ف الذ  يدعف العل  الم 
  العىىل    الىىزفاو اىى  الاىىف ح( فباىىذا يتضىى(فييكخ  ةلجنيي  ةلييكف ث  

سىىبلاية الصىى ي ة علىىم سىى  اإلالا جبىىة عىىلجح ألعىى  ابعىىي علىىم األ



  

 ىفط فاىل .ىي  اىل   ىفآالزفاو ا  السىلففا فأعى  زفاو فلشىط ف بلا 
  صيلت  ط 

  أوالدنا أكبادناأوالدنا أكبادنا

ٍ    سلط عاسك  يال الزفو ف  ٍ سىألي عاسىك   يضىلا , إ يتاىل الزفجىة  عىت 
بعىلء تفيىدا    فللفلىد  ف البعىت الىذ  يتفبىم فىي  جىف    عفا اى  األ

ف ول.ف فعظيا كيا تكف  اسيفت  في ال يلا فالىذ  يتفبىم فىي  جى
 ىت  .ىذا  فىي ال يىلا , ف  سفء اى  تبىفو فسىافف كيىا تكىف  اسىيفت
(  نيش  فن,يا  كيش ضفيلا ةإلإالافضفا باذا الالط الش بي الاشىافف ) 

 : ف البيت الش بي

  

  املصّرة بني املرأة والرجلاملصّرة بني املرأة والرجل

  ىىف فكىىط   ىىد يسىىف  يىىزي    ىىد.ال اخعىىبلفا علىىم    الفجىىط فالاىىف ا 
ذا كلعىت إسىبل  في ىث عليى  فىأ  الاىف ا إلااىقف يفيىده ألا ف ف.ىذا خا

اىى  الاىىفح فالسىىففف ت ىىت سىى ا فالتزاىىة فالفجىىط كىىذلك عا   ةاؤاعىى
فا د , فللفجط يشىتةط فىي عالى   تىم يفجىع الىم بيتى   يىث الفا ىة 

لصبف فتظاىف يضلا تعتظف زفجال بالفغ ااالجسدية فالعاسية ط فالاف ا 
عيىلء الت ىب فالاى   ل  الايئة ال سعة فالبساة ال فيضة كي تففع عع  

 كيش))  :لى  فسىل (آصىلم هللا عليى  ف)ا  جىفاء عالى  فىي ال ىلفو  ىلط
سييلع أض,يي  كييا ز جيي  كسييلك  أسييلأشك ةكيي ؤ كسييلع ضش غييغكص  ءييغك ةإل

لىى  آالفسفط)صىىلم هللا عليىى  فالىىم  (( جىىلء ا ىىدذة نظيي  ةلفهييشإه لسيي ّ 
فسفط هللا    لي زفجة تبتس  ععىدال تل ىلعي ط فتىد ط  يل :ي فطفسل ( 

فىأ بفه الفسفط)صىلم هللا عليى  …ط عليِّ السففف  يعال تفاعي اةتاىلا 



  

نغهش كا  كش  هللا ل ش ط  لءشلس . أنهش كا ةلكل عي    مم  :ل  فسل (آف
 ط ((    أا ث ة هش سفع ا كث  ث ة هع

  املعاملة احلصهةاملعاملة احلصهة

كىىي ال  تىى ي تىىلو كليىىفاا فىىي الت لاىىط اىىع زفجيعبةىىي علىىم الفجىىط ا  
ىى اليىى  كىىي  ئيجىىد اىى  يلتجىى فى ال بل ىىة الزفجيىىة ط فععىىد.ل التعالىىت ع 

اا عع  جاد فاصلئب ال اط , فا  تبتس  بفجا  صلد ة ا لصة  ي  
ط اأفا.ل في  الافح فالباجى كىل   ذاإط فة فالسىفففط فتس م جل.دا ج  

ف  ال بل ة الزفجية ليست .ل  سفا تك اع   الفجط اتاففاا في ت لال
ي ىا األاىف ععىد  ذات تفابو فلي  فت بف  ىفافا الا ىيو ال لئليىة فال

 اىف  غللبىلا اىل بعىلء فيصىب ف  ضى ية ألاعاىل ياتىد ليشىاط إ.ذا ال ىد ف
ت تىلو الىم الجاىلط  ف تلفالا ط ا  الا بة بي  الىزفجي  ال يكف  بسيولا 

الا بة اى    ت كس ف الط بط ا  الجالط الفا  ي .الم تزي   فتجا   فال
ب  تم فلف كل  ال بيىب  بي ىلا فىي الشىكط  صفف جايلة في عي  الا  

 ىىفي  الاجىىفدي  عىى  ال لواىىة , فعبل ىىظ اىى   صىىة  ىىي  بللعسىىبة لآل
فليلم فأ  ليلم لق  تك  ذات جالط يست   الادح باذا الشكط ا   ي  
, فيففى ا    ىد الالىفك  فاد    يىفى ليلىم عى  كلىب فععىدال ذ.ىب 

ليال ففجد.ل بعتلا  ففية سفداء الفج  , شىال.ال اتدل يىة كأعاىل واىفي  ا
ى فب ىد    فاى    م باىل  ىي فت جب .ذا الف    .ذه  .ي ليلم التىي يتةع 

يدفف في  لىد ذلىك الالىك  ىلط لىف عظىف الالىك ب ىي   ىي  لاىل   ي  ال
ف ى غيف جالط ليلم فكل   ي  يبفز كط  بح في ليلىم ب بىلفا جايلىة 

لط ل  اعال سفداء كللا   ف ل   .ذا الشةا فالايىل   يجيىب بىأ  ف يعال ي 
لاىىذا ع تىى  ال ىىف  ف الاسىك كل اىىل كىىل  شىديد السىىفاد كىىل  عبيىىفه  عبى  ,

 ةاىىف بللعسىىبة للىىزفجي  ف عىىدال تكىىف  الاىىف ا ا بىىبىىللجعف  فكىىذا األ
فبصىىىففا علاىىىة يجىىىب علىىىم  تسىىىتويع ا  تىىىفى سىىىيئلت  ط لزفجاىىىل ال

ا ))الزفجىىىىة(( فعلىىىىم الاىىىىف ا  فالفجىىىىط  سىىىى  الت لاىىىىط اىىىى  الاىىىى



  

يعبةىىي ا  يكىىف  ظللاىىلا فال  ))الزفجىىة((  سىى   التب ىىط ط  فللاسىىل  ال
فالظىى   فالىىذ   ةيعبةىىي لىى  ا  يكىىف  عىىلابلا بللشىىك فالفيبىى فل شىىلا فال

 ط   يكف  باذا الشكط ل  ي ضم بفضم هللا سب لع
فعلاىىت  عاسىىعل فالفجىىلط فالعسىىلء الىىذي  يسىىت داف  ال بىىلفات الال شىىة 

ب ضىىا  الىىب ض سي شىىفف  يىىف   هفالبذيئىىة السىىلفلة فالفضىىي ة تجىىل
  كيا عي  لجّني) ) :رمايف الاىؤاعي  ط  لط  لي  ال يلاة فلا  عذاب 

) الب ىلف ( رخل  أس أه  جشهك نأسط  لس لجّن ل   ض ا ةلتي  لجشجي 
 ط(212 ع 22و 
 

عاملني وصلى اهلل على حممد واحلمد اهلل رب ال
الطاهرين واللعنة هل بيته الطيبني أوعلى 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني .

قد مت الفساغ من حتسيس هره األوزاق يف العاشس من 
فضن أهـ عمى مشسفها  3645ذي القعدة املبازك لشنة 

 التحًة والشالم .
 

 العبد املّعوز اىل مغفرة ربه

احللفي
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