نووسيين :هيَمن عةبدولعةزيز

 3102ز  0424ك

1

بسم اهلل الرمحن الرحيم
َّ ِ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َح َّق تُ َقاتِِه َوال َتَُوتُ َّن إَِّال َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن.
يَا أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ
سوِ
ِ
ث ِمنْ ُه َما ِر َجاالً َكثِرياً َونِ َساءً َواتَّ ُقوا اللَّهَ الَّ ِذي
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِمنْ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
يَا أَيُّ َها الن ُ
تَ َساءَلُو َن بِِه َو ْاْل َْر َح َام إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيباً.
ِ
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد فَ َاز
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َوقُولُوا قَ ْوالً َسديداً ،يُ ْ
يَا أَيُّ َها الذ َ
فَ ْوزاً َع ِظيماً.
اَما بَ ْع ُد:
ٍ
ِ
ِ
إن خي ر ْ ِ ِ
وسلَّم" َو َشَّر ْاْلُُموِر ُْم َدثا ُتا َوُك َّل ُْم َدثٍَة بِ ْد َعة.
ي َُم َّمد َ
الَديِث كتَ َ
"صلى اللُ َعلَْيه َ
اب الل َو َخْي َر ْالَ ْد ِي َه ْد ُ
فَ َّ َ ْ َ
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مانايةك بؤ هاوسةرطريي
نيكاح لة رِوي زمانةوة واتةة ؤبووونةةوة ؤؤبووونةةوةي شوو ةة ؤةة مةوة ةي اة

يةةاي و ةةر يي

شووؤة ة ؤة ذن و ميرشة.
هةروةها لة رِووي زاراوةي ةرعييةوة وريتيية لة تبمارؤرشن واري هاو ةرطريي.
ونةرِةت نيكاحيش لة قورئان و وننةت و ئيجةاعدا شان ايا هينراوة.
خواي طةورة شةفةرموية [فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُالَثَ وَرُبَاعَ] ؤالنس اء . 3 :واتةة شة ةا ئةةو
ذنانة مارة وكةن ؤة ايتان شة ين ،شوان شوان ،يان يان ،ضوار ضوار ،واتة هةريةؤيكتان شةتوانن هةتا ضةوار
ذن مارة وكةن.
اب ،م ِن اس تطَان ِم ْن ُكم الْب اء َة فَ ْليت فَّون ،فَِإنَّه أَ َب ُّ ِ
ص ِر
هةروةها لة فةرمووشةشا شةفةةرموية «يَا َم ْع ََ َر َّ
الَ بَ ِ َ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ ُ
َ ل ْلبَ َ
الص ْوِم فَإِنَّهُ لَهُ ِو َج اء»( )1واتةة ئةة ووةؤةانئ ئةةوة لةة ئيةوة شةيةةوية ؤةة
ص ُن لِلْ َف ْرِنَ ،وَم ْن ََلْ يَ ْستَ ِط ْع فَ َعلَْي ِه بِ َّ
َوأ ْ
َح َ
ئبقرةطري وية وا ذن وهينية ،ضونكة ؤذنهينان ماية ضةاوطرتن و اارا ةتند شامينةة ،ئةةوةيش ؤةة ناتوانة وةة
وةرِؤذوو وية ،ضونكة ئةو ااريزةر

ةهوةتةؤاند ئةوية.
حوكمي هاوسةرطريي

حةةوؤة هاوة ةةةرطريي لةؤة ةةي وةةب ؤة ةةي شةطبرِيةةة ،رِةندةةة وةةب هينةةدو ؤةةة وا ة ويةةة و وةةب
هينديكيشان وننةت ،خةلَكيش لةم وةارةوة شاوةةد شةوةن وب ة وةةد ،هةةروة "ئيبنوقوشامةة" ؤرِةمحةةت
خواي ل وية فةرموويةت
لةوة ؤة توو
وا

خةلَك لةوارةي هاو ةةرطريييةوة شةوةن وةة ةيبةد هةيةة لةة خةبي شةتر ةية،

طوناهة و ةرايض وبية ئةطةر وية و هاو ةرطريي اي نةهينية ،لةو ؤاتةشا لة ةر ئةو ؤة ةة

شةوية ؤة هاو ةرطريي اي وهينية ،ئةمةد االَثشي تةواوي فةقيهةؤان لةطةلَة ،ضونكة وةم ؤةارةي لةة

طوناهة و ةرايض شوورشةؤةويتةوة ،وة شةااريزرية لةهةةر ةةابلَيك شةروونة وةب ئةاامةدان

ةرايضة و

خرااةؤاري.
وة ة شووةم مو ةةتةحةوبة لة ةةةريان ؤةةة هاو ةةةرطريي اية وهيةةنن ،ئةةةويش ئةوانةةةن ؤةةة هةرضةةةندة
ةابلَ

ةهوةت لة ناخياندا وةرزو نةوي شةوية ،وةآلم شةيشتوانن ؤةة خبيةان لةة طونةاس و ةايضة وثةاريزن،

وة آلم هاو ةرطريي اي شةهينن ،وب ئةوة لةم رِوةيشةوة وينياز و ويخةم ون .ييةميان ئةوانةن ؤةة ةةهوةتيان
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وب هيض تي نيية ،ئةويش رِةندة هةر لة ونةرِةتةوة حةةزو ةةهوةتيان وةب ئةةم ؤةارة نةةوووةو ناويةة ،يةاخوش
وةهبي اريي شلَيان وب ئةةم ؤةارة مةرشووة ،ئةمةةد شوورِووي هةيةة ،هةيةة مو ةتةحةوبة ؤةة هاو ةةرطريي اية
وهينية ،هةيشة وا رتة ايك نةهينيةئ
ئةوةي ةهوةت و ئارةزووي هةية ،ئةوة وننةت واية ؤة هاو ةرطريي اي وهينية ،ئةويش لةوةةر ئةةوة
ؤة ةريعةت و وةرنامةةي خةوا هةان وةنةدةؤان شاوة وةب ايكهينةان هاو ةةرطريي ،هةةروة وا ةان ؤةرش ؤةة
ايغةمبةر "صلى الل َعلَي ِه و َعلَى آلِِه وس لَّم" فةةرمووي «ي ا م ْع ََ ر َّ ِ
َ
ان ِم ْن ُك ُم الْبَ اءَ َة فَ ْليَتَ َفَّو ْن ،فَِإنَّهُ أَ َب ُّ
اس تَطَ َ
الَ بَابَ ،م ِن ْ
َ
َ
ُ ْ َ
َ َ َ
( )1
ِ
ِ
ِ
الص ْوم فَإِنَّهُ لَ هُ ِو َج اء» ضةةونكة وةةة ايكهينةةان هاو ةةةرطريي شامةةين و
ص ُن ل ْل َف ْرِنَ ،وَم ْن ََلْ يَ ْس تَ ِط ْع فَ َعلَْي ِه بِ َّ
ص ِر َوأ ْ
َح َ
ل ْلبَ َ
حةزو نةفسةؤان لة زيناو نةزةرو خرااةؤاري شةااريزية ..دة لةوة نةوة زياش شةؤات و ئوممةت وةةم ؤةارة زؤر
ِِ
ِ
وو ،فَ إِ اَ ُم َك اثِر بِ ُك ُم
وو الْ َولُ َ
وس لَّم" شةفةةةرموية «تَ َفَّو ُج وا الْ َو ُو َ
شةوةةن .هةةةروة ايغةمبةةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ْاْل َُم َم»( )1واتة ئافرت خبوازن ؤة وبيتة ماية خب ةويستد و منداأل ووون ،ضةونكة مةن وةة ئيةوة لةة ئوممةةتان
زياش شةؤةم.
هةروةها نيكاح و هاو ةرطريي حةرِام شةوية لة ةر ؤة ي ؤة لة ؤوار ال رب وية ،تةةنها وةب زةرووري و
ايويستي نةوية.
هةروةها لة ؤة ي حةرِام شةوية ئةطةر وية و لة رِووي شاراييةةوة تةةواو شة تةو ةان ويةة ،دةة لةةوة
نةتوانية ؤة موعا ةرةي خيزانةؤةي وكاتئ
وة مةؤرووهيشة ئةطةر تةنها لة رِووي شاراييةةوة شةرقةةت هاو ةةرطريي نةيةةت ،هةةروة خةواي طةةورة
شةفةرموية [وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ] ؤالن ور . 33 :واتة وةا ئةوانةةد شة ةةآلت
زةماوةندو ذن هينانيان نيية ،وةرشةوام وةؤعيففةت خبراودرن و ،وة اةاؤ رةفتةار وكةةن هةةتا خةوا لةة فةةز و
"ص لى اللُ َعلَْي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه
وةهرةي خبي شةرويكيان ل شةؤاتةوة وشةولَةمةندو وينيازيةان ئةةؤا .يةاخوش ايغةمبةةر َ
َ لِلْبص ِر وأَح ِ
اب ،م ِن اس تطَ ِ
وس لَّم" شةفةةةرموية «يَ ا َم ْع ََ َر َّ
الَ بَ ِ َ ْ َ َ
ص ُن للْ َف ْرِنَ ،وَم ْن ََلْ
ان م ْن ُك ُم الْبَ اءَ َة فَلْيَتَ َفَّو ْن ،فَإِنَّ هُ أَ َب ُّ َ َ َ ْ َ
َ
( )3
ِ
ِ
ِ
الص ْوم فَإِنَّهُ لَهُ ِو َج اء» دة لةوةد مةؤرووهة وةب ئةةو ؤة ةةي ؤةة لةةوة شةتر ةية ؤةة نةةتوانية
يَ ْستَط ْع فَ َعلَْيه بِ َّ
شاشطةرانة لةطةأل خيزانةؤان مامةلَة وكات.
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ضي اللَّهُ َعنْهُ) قال اْللباَ حسن صحيح
) (1رواه مسلم َع ْن معقل بن يسار َ
(ر َ
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ثايةكاني هاوسةرطريي
هاو ةرطريي

اايةي هةية

يةؤةم هةرشوو ؤورِو ؤضةؤة هيض اةرضيكيان لةوةرشةمدا نةوية وب هاو ةرطريييةؤة.
شووةم وةآلمدانةوة ؤة وتةيةؤة لةشةم وةل يان ئةوؤة ةي ةراةر ي ؤضةؤة شةؤات شةرشةضية.
ييةم قبووأل شيسان وتةيةؤة لةويةن وةل يةان ةراةر ةتياري ؤضةةؤة شةرشةضةية وةب قبوولبةوون و
رِازيبوون.
مةرجةكاني هاوسةرطريي
مةر ةؤان هاو ةرطريي ضوارن
يةؤةم رِازيبوون هةرشوو هاو ةةرةؤة .وبيةة شروو ةة نييةة ؤةة ايةاو زؤري لةة ئةافرةت وكةات وةب ئةةوة
هاو ةرطريي لةطةأل اياويكدا وكات ؤة ئةو ئافرةتة اي رِازي نيية ،خواي طةورة شةفةةرموية [أَيُّهَاا الَّاذِينَ َمَنُاوا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً] ؤالنساء . 19 :واتة ئةي ئةوؤة انةي ورِواتان هيناوةئ وبئيوة رِةوانيية وةة زؤرشاري
ِِ
ِ
وس لَّم" شةفةةرموية «َال
ذنان وكةنة مريات و شة تيان وة ةراودرن .هةروةها ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ؤ1
تُْن َكح ْاْل اَّي ح ََّّت تُستأْمر ،وَال تُْن َكح الْبِكْر ح ََّّت تُس تأْ َذ َن ،قَالُوا :ي ا رس َ ِ
ال´ :أَ ْن تَ ْس ُك َ ´» واتةة
ذ إِ ْذنُ َه اَ قَ َ
ُ ُ َ َْ
ول اللَّ هَ :وَكْي َ
َ َُ
ُ ُ َ َْ ََ َ
ويوةذن مارة ناؤرية هةتا قسةي لةشةم وةرنةطريية ،ؤضيش مارةناؤرية هةتا مبلَةت ليوةرنةةطريية ،طوتيةان
ِِ
ِ
وس لَّم" مبلَةةت وةرطةةرتن لةة ؤةةض ضةبنةو فةةةرموي ´ئةوةيةة ؤةةة
ئةةي ايغةمبةةري خةةوا َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ويدةنط وية´.
هةروةها لةوارةي "خةنساي ؤض وزام" ؤخوا لي رِازي وية شةطيرِنةوة ؤةوا واوؤ وةو مبلَةةت ئةةو
ِِ
ِ
وس لَّم" ،ايغةمبةةريش
شاووي وة ةوو ،ئةةو ؤاتةة ئةةو ويةوةذن وةوو ،هاتةة وي ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ؤ2
ِِ
ِ
وس لَّم" رِيدةةري ؤةةرشووة لةةةوة ؤةةة
نيكاحةؤةةةي وةةب هةلَوة ةةاندةوة  .وبيةةة ايغةمبةةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ئافرةت وةو مبلَةةت خةبي وة ةوو وةدرية ،ةا ئةةو ئافرةتةة ؤةض ويةة ،ويةوةذن .وةةآلم ئةةوةي ويوةذنةة
لة ةري ايويستة ؤة وةشةم رِازي ووون خبي يان نةووون شةروربِية ،وةآلم ؤض ،ويدةندييةؤةةي نيشةانةي رِازي
ووونيةت  ،ضونكة اي

ةرمة ؤة وةشةم رِازيبوونةؤةي شةروربِيةئ هةروةها ئةطةر ئةو ئافرةتة رِةتيكرشةوة ؤةة

وووكات ،ئ ةوة زؤري ل ناؤرية وب ووؤرشن  ،هةرضةندة واوؤيش وة زؤر شاواي ل وكةات ،ضةونكة ايغةمبةةر

) (1البخاري  /النكاح ٨٤٨3 /عن ايب هريرة (رضي الل عنه)
)( (1رواه ابن ماجة) .فتح الباري ( )9/196وصححه اْللباَ
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ِ
ِِ
ِ
وه ا»
وس لَّم" شةفةةةرموية « َوالْبِ ْك ُر يَ ْس تَأْذنُ َها أَبُ َ
َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ

ؤ1

وبيةةة وةةاو هةةيض طونةةاه ناطةةات ئةطةةةر

ؤضةؤةي رِةت ؤرشةوة ؤة وو وكات ،لةوةر ئةوة ؤضة خبيةت ؤة رِةت ؤرشؤتةوة نة واوؤةؤة ،وةةآلم لة ةةر
واوؤةؤةي ايويستة ؤة ااريزطاري ل وكات و لة خرااةو خرااةؤاري ويثاريزية ،وة ؤضةؤة وةبي هةيةة ئةطةةر شوو
شاخوازيكةر هاتنة شاخوازي ولَية من وةوة رِازميةوة وةوةيان رِازي نيم ،لةو ؤاتة دا وةلييةؤةةي يةان واوؤةؤةةي
وبي نيية ولَية نائ تب شةوية وةوةيان رِازي و و وةميان رِازي نةويةئئ

ؤ2

شووةم ئاماذة ايكرشن وةوة ؤة وةلييةؤة ولَية ؤزوجتك ابنيت فالنة يان

فوونة ؤضم ؤرش وة هاو ةةري

تب ،يان ولَية ؤضة شريذةؤةيان ،يان ؤورتةؤةيان ،يان هةر ناوي شةهينية و شةلَيةة فةوآلك ؤةرش وةة هاو ةةري
تب.
"ص لى اللُ
ييةم وةل شروو ة نيية هاو ةطريي وةو ووون وةل ئةاام وةدرية ،ضةونكة ايغةمبةةر َ
ِ ِ ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
اح َه ا
اح َه ا بَاٌ ل ،فَن َك ُ
اح َه ا بَاٌ ل ،فَن َك ُ
وس لَّم" فةرمويةةةةت «أَُُّّيَ ا ْام َرأَة نَ َك َح ْ بغَ ِْري إ ْذن َوليا َه ا ،فَن َك ُ
َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ب ِ
اٌ ل»( )3واتة هةر ئافرةتي وة و ئاطاشاري وةلييةؤةي مارة وكرية ،ئةو نيكاحة اووضة ،ئةو نيكاحةة اووضةة،
َ
ئةو نيكاحة اووضة .ياخوش شةفةرموية « ال نكاح إال ب وي»ؤ 4واتة نيكاح وةو وون وةل شروو ة نيية .وبيةة
ئةطةر ئافرةتي خبي وةو ووون وةل مارةورِي ئةوة مارورِينةؤةي وةتالَة ،ؤوةلة د ؤة ةيك ئةاق و وةالَ و
تيديشتووة لةوارةي ؤضةؤانييةوة ،يان ئةوانةي ئةو ةراةر تيان شةؤات ،وة واو يان وااري ؤواوؤ وةاو و
ؤورِ و ؤةورِةزاو وةراو مةام رِا ةتةقينةي مةام وةاو ؤورِةؤان ..هتةد ؤنزيكرتينيةان واوؤةة ،تةا شةطةات وةوانةةي
ترةوة .
ضوارةم

ايةت يان ئاماشةووون شوو ايةت لةؤات مارةورِينةؤةشا ،وةهةرشوو ةايةتيش شةويةة شاشةر

و قبوولكراوو ماقوو ون وي خةلَ .
اينجةم هاوشيين ،يان شروو ة نيية ؤة ئافرةت مسولَةان ةوو وةة ايةاوي ؤةافر وكةات .ضةونكة خةواي
طةورة شةفةرموية [ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ولَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْارِكَة وَلَاوْ أَجْجَتَاتْكُمْ وَلَاا تُنكِحُاوا الْمُشْارِكِحَ حَتَّاى

) (1رواه مسلم  .قال اْللباَ يف " السلسلة الصحيحة " : ٨13 / ٨
) (1من كالم الَيخ ابن عثيمني رمحه الل من كتاب الفوان
وحس نه (  ) 1111وأب و واوو ( )113٤اب ن ماج ه (  ) 1٤89م ن ح ديث عا َ،ة  ،ص ححه اْللب اَ
) (3رواه الرتم ذي َّ
يف "إرواء الغليل" ((1٤٨1

) (٨رواه أبو واوو والرتمذي /صحيح اجلامع ()8777
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يُؤْمِنُوا ولَعَتْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك ولَوْ أَجْجَتَكُمْ] ؤالبق رة . 111 :واتة ئافرةتان مو ري و خوانا مارة مةؤةةن هةةتا
ئيةان و واوةرِ شةهينن ،ويدومان ؤةنيزةؤيك ئيةاندار ضاؤرتة لة ئافرةتيك مو ةري و خوانةةنا  ،هةرضةةندة
ؤ وانييةؤةي ،يان امانةؤةي ،يان الةواايةؤةي ةر ام ؤرشون ،وة ذن مارة مةةورِن لةة ايةاوان مو ةري و
خوانةةنا هةةتا ئيةةان و وةةاوةرِ شةهيةنن ،وةرِا ةي وةندةيةةؤ ئيةانةةدار ضةاؤرتة لةة مو ةري و خوانةنا ةةي ،
"ص لى اللُ َعلَْي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه
هةرضةندة ةر ام ؤرشون ؤقةشو قيافةو الةواايةةو ةامانةؤةي  .هةةروةها ايغةمبةةر َ
ؤ1
ِ
ض ْو َن ِوينَ هُ َو ُخلَُق هُ فَ َفاو ُج وهُ ،إَِّال تَ ْف َعلُوا تَ ُك ْن فِْت نَ ة ِيف ْاْل َْر ِ َوفَ َس او َع ِريَ»
ب إِلَْي ُك ْم َم ْن تَ ْر َ
َ
وسلَّم" فةرمويةت «إ َذا َخطَ َ
واتة ئةطةر يةؤي وب شاخةواز ؤضةةؤانتان هةات لةة شيةن و رِةو ةتد رِاز وةوون ،ويةدةن  ،ئةةنا وانةؤةةن ئةةوا
فيتنةو ناريكييةؤد زؤر و فة اشيكد اان و ابرِ لة زةويدا وآلوشةويتةوة.

وريتني لة

ئةوشتانةي كة سةر بنةماي نيكاح و هاوسةرطريييةوة بونيات دةنريَت:

ؤ 1وا بيتي ايدان مارةي .
ؤ 2خةر .
ؤ 3اةيوةندي نيوان هةرشوو هاو ةر لةطةأل ؤة وؤاري يةؤرت.
ؤ 4مةحرةميي ،يان هةرشووو شةون وة مةحرةم يةؤرت.
ؤ 5مريات هةرشووو مريات لةيةؤرت شةطرن.
ؤةواتة
ذنهينان يةؤيكة لة وننةتةؤاند ذيان ،ئةوانةي ؤةة ئةةم ةوننةتة لةذيانيانةدا اةةيرِو ناؤةةن و فةرامب ة
شةؤةن ،ئةوة مجو وأل و وةرةو ايشضوون ذيان خبيان لةطب ةيةؤدا طريؤرشووة ،ؤةة ئةاامةؤةةي وة ةتان و
لةوةينضوون ئةو ذيانةية ،ضونكة مةحالَة و ذن و هاو ةرطريي ئةةم زةمينةة ضةيرت وتوانة مرؤكةةؤان هةةلَدروو
تا ةر خزمةتيان وكات و اشتد خبيان وب رِاخبات ..هةلَبةت خةوا اةةروةرشطار شونيةا وةب خزمةةتكرشند مةرؤك
شروو ة ؤرشووة ،مرؤكيش ئةو وونةوةرة و وينةو تاؤةية ؤة ووةتة خةليفة لة ةةر زةو تةاؤو ئةةم شونيايةة
ؤة وب خزمةت ئةو شروو ة ؤةراوة ويكةات وةة اةر ةتداو خةوا تةاؤو تةةنيا ر وثةر ةرتو ..وةر ئةةو مرؤكةة
ناتوان تا ةر ئةم ؤارة رِااةرِينية ،وة ئةةوة لةةشواي خةبي ئةةم ؤاروانةة تة ةليم وةةوان تةر نةةؤات و ؤليلةد
وةرشةوام وووند ئةو رِةوتةي ذيان نةشات وةوانة شوا خبيةوة ..
شيارة ئةو شة تاو شة تكرشنة ذيانيش تةنها وريي نيية وةب مةرؤك ،وةةلَكوو تةةواوي ووونةةوةران تةريش
شةوية ئةم خا يةتةيان تيدا مسبطةر وية ،ئةنا وةتةنها ئينسان ناتوان تيكرِا ؤارةؤان لة شونيا رِاوثةةرِينية..
) (1رواه الرتمذي عن أيب ُهَر َيرةَ (رضي الل عنه) حديث حسن يف اإلرواء (  ) 166٤و الصحيحة ( ) 1111
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تةنها ئةوةية ؤة ئينسان ئةم ووونةوةرةية ؤة وةرِؤلَ واندةةوازؤرشند وةاق مرؤكةةؤان هةلَبةذيرشراوة تةا وةة ايةد
فةرمايشتةؤاند خوا وب ئةم ؤةارة ةاند خةب وداتةة وةةر ،ؤةضةد شروو ةتكراوان تةر ،لةة رِيدةة تيكةةلَبوون
نيرومة و زاوزيكانةةةوة تةةةنها رِو خب ةةدةؤةن وةةب ئةةةو ئينسةةانة ؤةةة هة ةةة وكةةات نهةةيين وةرِيوةضةةوون ذيةةان
اةيوة ةةتة وةةة وةرِيوةضةةوون ويةنةةة نسةةييةؤانةوة لةةة نيةةوان نيةةرو ميكانةةدا ئةةةويش لةةةرِي هاو ةةةرطريي
نيوانيانةوة وةو يوة ةرعييةي ؤة خوا شياري ؤرشووة وة ئةاام شةطات .وةلَدةد وب ئةم قسةانةي ؤةة شةلَةيم
شروو تكراواند تريش رِؤلَ ئةم تيكةلَبوونة نيرو ميية شةطيرِن ئةم ئايةتةية ؤة شةفةةرموية [وَمِانْ كُالِّ الثَّمَارَاتِ
جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَايْنِ] ؤالرع د  3واتةة لةة هةةموو وةةروو ووومية

ةووتد فةراهةةم هينةاوة .يةان شةفةةرموو

[فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ] (املؤمن ون .)18 :واتة لة هةر برية ؤمةاآلت و طيةان لةة وةةر مةالَيد ووتية
وار وكة.
هةروةها خواي طةورة ئةم ؤارة مرؤك زؤر وة وةرز نرخاندووة وبية شةفةرموية [يَا أَيُّهَا النَّااُُ اتَُُّاوا رَبَّكُامُ
الَّذِي خَلََُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَا ً كَثِرياً وَنِسَاءً] ؤالنس اء .)1 :واتةة ئةة خةلَكينةة خبتةان
لة خة م و نارِةزايد اةروةرشطارتان وثاريزن ؤةة ئيةوة لةة تاؤةة ؤة ةي شروو ةة ؤةرشووة ،وة لةةو ؤة ةةد
هاو ةرةؤة وةش هيناوة ،لةةو شوانةة ايةاوان و ذنةاند زؤر هيناوةتةة ؤايةةوة .يةان شةفةةرموية [وَأَنْزَلْنَاا مِانَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْتَتْنَا فِيهَا مِنْ كُالِّ زَوٍٍْ كَارِيمٍ] (لقم ان . 11 :واتةة لةة ئا انيشةةوة ئاومةان شاوةزانةد ،برةهةا رِووة و
طذوطيا هاو ووتد وة ووشو وةؤةلَ و وان و رِازاوةمان لة زةويدا رِواند .وبية هاو ةرطريي وننةت تةةواوي
ك َو َج َع ْلنَاا َلهُا ْم َأ ْزوَاجًاا وَذُرِّيَّاةً ]
ايغةمبةران وةووة ،هةةروة خةواي طةةورة شةفةةرموية [ و َلَُا ْد َأ ْرسَا ْلنَا ُرسُالًا مِا ْن َل ْتلِا َ
ؤالرع د . 3٤ :واتة ويند وةخوا ويدومان ايش تب ايغةمبةةران ترمةان رِةوانةة ؤةرشووة و هاو ةةرو نةةوة ان
ِِ
ِ
وس لَّم" هةاند
ايداون .هةر لةم ايوة شاندةةوة خةوا اةةروةشطار وة ايغةمبةةر نةازشار َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
وةندةؤان ئةشةن وب ذنهينان.

خواي طةورة دةفةرمويَت:
[ .1وَأَنْكِحُوا الْأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِحَ مِنْ جِتَااِِكُمْ وَِِمَااكِكُمْ] (الن ور . 32 :واتةة ئافرةتةاند ؤةةنيزة وةدةن وةة
وو ،وة ؤة اند ضا و اا لة وةرشةم ؤةنيزةؤانتان لة يةؤرت مارة وربٍِِن.
[ .2فَال تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ] ؤالبقرة .)131 :واتة ؤئيوة ئة ؤة و ؤار ذن مةونة ؤب ة لةة
رِيدةياندا ئةطةر ويستيان ودةرِينةوة و هاو ةريان ؤياخوش ويستيان وويكد تر وكةنةوة .
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[ .3ولََُدْ أَرْسَلْنَا رُسُالً مِنْ لَتْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً] ؤالرع د . 3٤ :واتة ويدومان اةيش تةب ايغةمبةةراند
ترمان رِةوانة ؤرشووة ،هاو ةرو نةوة ان ا وةخشيون.
 [ .4وَالَّ اذِينَ يَُُولُااونَ رَبَّنَااا هَ ا ْ لَنَااا مِ انْ أَزْوَاجِنَااا وَذُرِّيَّاتِنَااا لُ ارَّةَ أَجْ ايُنٍ] ؤالفرق ان 8٨ :واتةةة ئةوانةةةيش ؤةةة شةلَةةين
اةةةروةشطارمان لةةة هاو ةةةران و نةةةوةؤانان ؤة ةةانيكةان ا ة وبةخشةةة ؤةةة وبنةةة مايةةة رِوونةةاؤد شيةةدةمان و
ؤ اشماند شلَةان .
هةروةها ثيَغةمبةر "صَلّى اهللُ عَلَيْهِ َوعَلَى آلِهِ وسَلَّم" دةفةرموآ:
اب ،م ِن استطَان ِمْن ُكم الْباء َة فَلْيت فَّون ،فَإِنَّه أَ َب ُّ ِ
ِ
ص ُن لِلْ َف ْرِنَ ،وَم ْن ََلْ يَ ْس تَ ِط ْع فَ َعلَْي ِه
ص ِر َوأ ْ
ؤ« 1يَا َم ْع َََر الََّبَ َ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ ُ
َح َ
َ للْبَ َ
الص ْوِم فَإِنَّهُ لَهُ ِو َج اء»( )1واتة ئة ووةؤانئ ئةوة لة ئيوة شةيةوية ؤة ئبقرةطري وية وةا ذن وهينيةة ،ضةونكة
بِ َّ

ؤذنهينان ماية ضاو طرتن و اارا تند شامينةة ،ئةةوةيش ؤةة ناتوانة وةة وةةرِؤذوو ويةة ،ضةونكة ئةةو اةاريزةر
ةهوةتةؤاند ئةوية.

ِ
ض ْو َن ِوينَ هُ َو ُخلَُق هُ فَ َفاو ُج وهُ ،إَِّال تَ ْف َعلُوا تَ ُك ْن فِْت نَ ة ِيف ْاْل َْر ِ َوفَ َس او َع ِريَ»ؤ 2واتةةة
ب إِلَ ْي ُك ْم َم ْن تَ ْر َ
ؤ« 2إذَا َخطَ َ
ئةطةر يةؤي وب شاخواز ؤضةؤانتان هات لةة شيةن و رِةو ةتد رِاز وةوون ،ويةدةن  ،ئةةنا وانةؤةةن ئةةوا فيتنةةو
ناريكييةؤد زؤر و فة اشيكد اان و ابرِ لة زويدا وآلوشةويتةوة.
وبية "ئيبنوعةوبا " ؤخوا لي رِازي وية شةفةرموية وةندايةةتد ؤةة وةرناطرييةة ذن نةةهينية ؤيةان
وو نةؤات
هةروةها شةفةرموية ئةطةر ويستتان نيكاح وبة نت ،ويبة نت ،ئةنا هةر ؤة ةيكد زينةا وكةات ئيةةان لةة
شأل و شةرووند شةرشةضية .ؤرِةندة مةوة تد ئةوة وية ،ؤة ئةطةر ؤة ي ذن نةهينينية خةريكة توو ة زينةا
وبيةئ اهلل اعلم .
سوودةكانى ذنهيَنان
هةلَبةت ذنهينان دة لةوة ؤة فةرمانيكد ئةم ئايينةية ،وةآلم لة رِوو ترةوة خزمةةتيكد زؤر طةورة ةة
وة مرؤكايةت  ،وبية شةوينني ؤة ذنهينان ووشيكد زؤر هةية لةوانة

( )1رواه مسلم عن معاوية (رضي الل عنه) /إرواء الغليل 191/6
) (1رواه الرتمذي عن أيب ُهَر َيرةَ (رضي الل عنه) حديث حسن يف اإلرواء (  ) 166٤و الصحيحة ( ) 1111
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ِِ
ِ
وس لَّم" «
ؤ 1منداأل ووون و زياش وووند وةضةو فراوانبووند ذيةان وة ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ِِ
ِ
اَ َحس ٍ
ب
وس لَّم" فَ َق َ
َع ْن َم ْع ِق ِل بْ ِن يَ َس ا ٍر  ،قَ َ
ال  :إِ اَ أ َ
ال َ :ج اءَ َر ُج ل إِ َ النَّ ِ ا َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
َص ْب ُ ْام َرأًَة َذ َ َ
وو ،فَ ِإ اَ
ال َ " :ال " َُُّ ،أَتَ اهُ الثَّانِيَ ةَ ،فَنَ َه اهُ َُُّ ،أَتَ اهُ الثَّالِثَ ةَ ،فَ َق َ
َو ََجَ ٍال َوإِن ََّه ا َال تَلِ ُد ،أَفَأَتَ َفَّو ُج َه اَ قَ َ
وو الْ َولُ َ
ال  " :تَ َفَّو ُج وا الْ َو ُو َ
ُم َك اثِر بِ ُك ُم ْاْل َُم َم»( )1واتة "مةةعييل ؤةورِي ية ةار" ؤخةوا لية رِازي ويةة لةة شةلَيةة اياوية هاتةة خزمةةت
ِِ
ِ
وس لَّم" طوتد من توو د ئافرةتة هةاتووم ؤةة نةاوو ناووةاندد هةيةةو وانةة،
ايغةمبةر َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
وةآلم مندالَد ناوية ،ئايا ويخوازم ،فةرموو نةةخير ،اا ةان ةار شووةم هاتةةوة ،هةمةدية ئةمةة طوتةةوة،
ِِ
ِ
وس لَّم" هةمدية نةخيري ر ؤرشةوة ،ةيية ار هاتةةوة ،ئينجةا ايغةمبةةر
ايغةمبةريش َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
ِِ
ِ
وسلَّم" فةرموو ئافرت خبوازن ؤة وبيتةة مايةة خب ةويسةتد و منةداأل وةوون ،ضةونكة
َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
من وة ئيوة لة ئوممةتان زياش شةؤةم.
ؤ 2شامرؤانةدند ةةةهوةتةؤان وة خةةوا طةةةورة شةفةةةرموو [وَمِانْ َيَاتِاهِ أَنْ خَلَاقَ لَكُامْ مِانْ أَنْفُسِاكُمْ أَزْوَاجااً
لِتَسْ اكُنُوا ِِلَيْهَااا وَجَعَ الَ بَيْ انَكُمْ مَ اوََِّةً وَرَحْمَ اةً ِِنَّ فِاات ذَلِ اكَ لََيااات لَُِ اوْ ٍ يَتَفَكَّ ارُونَ] ؤال روم . 11 :واتةةة ؤيةةةؤي لةةة نيشةةانةو
وةلَدةؤاند تر ئةوةية ؤة هةر لةخبتان هاوتاو هاو ةر وب شروو ة ؤرشوون وب ئةوة ئةارام ودةرن لةة ويةدا،
وة لة نيوانتاندا خب ةويستد و بزو ميهرةوةانيد فةراهةةمهيناوة ،وةرا ةتد ئةا لةةو شيارشانةةشا نيشةانةو وةلَدةة
هةية وب ؤة اني ؤة وري شةؤةنةوةو تيدةفكرن.
ؤ 3ماأل ايكهينان ئينسان تا وة تةنها وية زؤرشةطةةنة ؤة وتواند ماأل اي وهينية ،وةر ؤةاتد ؤةة وةري
لة ذنهينان شةؤاتةوة ،وة ي لةو وريؤرشنةوة وةري ؤرشنةوةيةة لةة ايكهينةاند مةالَيكد نةوو ،تةا وبيةة وةة مايةة
ذيانيكد خب د هاو ةرايةتد و مالَي ؤة ضةندين مندالَد ر وبيتةوة.
ؤ 4زؤروووند خةلَ
( )1
فَإِ اَ ُم َكاثِر بِ ُك ُم ْاْل َُم َم»

ِِ
ِ
وس لَّم" شةفةةرمو
وة ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ

وو،
وو الْ َولُ َ
« تَ َفَّو ُج وا الْ َو ُو َ

ؤ 5تيكب ةةةةان وةةةةب خزمةتةةةةةؤاند يةةةةةؤرت و هاووةرار ةةةةيارووون نيةةةةوان هةةةةةرشوو تو ةؤةةةةة وة
ب َزْو َج يت أَ ْن تَتَ َفيَّ َن ِي ؤ 3واتةة
ب أَ ْن أَتَ َفيَّ َن لَِفْو َج ِيت َك َم ا ُِت ُّ
"ئيبنومة عووش" ؤخوا لي رِازي وية شةلَيةة ؤإ اَ أ ُِح ُّ
من ايم خب ة ؤة خبم وب ذنةؤةم وان وكةم ،هةروة ئةو اي خب ة خب وب من وان وكات.

ضي اللَّهُ َعْنهُ) قال اْللباَ حسن صحيح
) (1رواه مسلم َع ْن معقل بن يسار َ
(ر َ
ع ْنهُ) قال اْللباَ حسن صحيح (لة ايشرت لي شراوةتةوة )
ضي اللَّهُ َ
) (1رواه مسلم َع ْن معقل بن يسار َ
(ر َ
) (3معاَل التنفيل تفسري البغوي
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كام ئافرةت هةلَدةبذيَريت تا بيكةيت بة هاوسةري ذيانت؟
ايويستة ئةو ئافرةتة يان ئةو اياوة ؤةة هةةلَد شةوةذيرية ئةةم خة ةلَةتانة خةوارةوة تيةدا ةيدري
وية

ِِ
ِ
وس لَّم" شةفةةرموو «تُ ْن َك ُح الْ َم ْرأَةُ
ؤ 1ايويستة الَح و شيندار وية وة ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ِْلَرب ٍع :لِم ِال ا و ِلس بِها و ِجلم ِال ا ولِ ِدينِها ،فَ اََْفر بِ َذ ِ
اَ ال داي ِن تَ ِربَ ْ يَ َدا َ »( )1واتةةة لةوةةةر ضةةوار مةوة ةةة ئةةافرةت
َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ْ
شةخوازريةةة يةةان وةةب مةةا و ةةامانةؤةي ،يةةان لةوةةةر ونةمالَةؤةةةي ،يةةان لةوةةةر وانييةؤةةةي ،يةةان لةوةةةر

شيندارييةؤةي ،ا تب ئافرةت شيندار وهينة ،تا شة ة ارِ وةرةؤةت وية.
ِِ
ِ
وس لَّم"
ؤ 2ايويستة رِةو تد ئاؤارو وةةرز ةواند هةةوية هةةروة ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ؤ2
ِ
ض ْو َن ِوينَهُ َو ُخلَُقهُ فَ َفاو ُجوهُ ،إَِّال تَ ْف َعلُوا تَ ُك ْن فِْت نَة ِيف ْاْل َْر ِ َوفَ َساو َع ِريَ»
ب إِلَْي ُك ْم َم ْن تَ ْر َ
فةرمووي «إ َذا َخطَ َ
ِِ
ِ
وس لَّم" شةفةةرموو
ؤ 3هةرشووو يوةو رِوخساي يةةؤرت وبيةنن وة ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ِ ِ
ِِ
ِ
َح َر أَ ْن يُ ْؤَو َم
ب ْام َرأَةً ،فَ َق َ
وس لَّم" انْظُ ْر إِلَْي َه ا فَإِنَّ هُ أ ْ
ال النَّ ِ ُّ َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
« َع ْن الْ ُمغ َرية بْ ِن ُش ْعبَةَ ،أَنَّ هُ َخطَ َ
بَْي نَ ُك َم ا»( )3واتة لةة "مةوريريةي ؤةورِي ةوعبة" ؤخةوا لية رِازي ويةة شةطيرِنةةوة شةفةةرموو ؤةة شاخةوزا
ِِ
ِ
وسلَّم" فةةرموو ؤوةرِؤ ةةيري وكةة ،ضةونكة ئةويتةة مايةة
ئافرةتيكد ؤرش ،ايغةمبةر َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
خب ةويستد و تةوايد.
هةروةها ئيةامد "ئةعةةد" ؤرِةمحةت خواي ل وية شةلَية ´هةر ذن هيناني وة

ةةيرؤرشند يةةؤرت

رِيكخراوية ،ؤبتاييةؤة هةر خةم و اةذارةييية´.
هةروةها شةطيرِنةوة ؤة لة شةوراند "عومةر ؤورِ خةتتاب"شا ؤخوا لي رِازي ويةة اياوية ئةافرةتيكد
خوا تبوو ،ااد ماوةية ئافرة تةؤة شاشو ويداش ووو لة ضندد ،وبية خةاوو خيزانةد ئافرةتةؤةة ئافرتةؤةةيان ر
ةندةوةو ضوونة و "عومةر" ،طوتيان ئة "عومةر" ئيةة وامةان زانيبةوو ؤةة زاواؤةةمان طةاةةئ "عومةةر"يةش
واند ؤرشو تييسرةواند ة اي طوت خبت هةلَةخةلَةتاندو خةلَكيشة هةلَخةلَةتاندوئئ
ضي اللَّهُ َعْنهُ) اإلرواء الغليل " ( )18٤3
) (1رواه مسلم عن أيب هريرة َ
(ر َ
) (1رواه الرتمذي عن أيب ُهَر َيرَة (رضي الل عنه) حديث حسن يف اإلرواء (  ) 166٤و الصحيحة (  ) 1111ؤايشرت
ؤراوة وة ؤورشي

) (3رواه الرتمذي قال اْللباَ يف "السلسلة الصحيحة" 171 / 1
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ؤ 4لة ونةمالَةيةؤد شيندار اةروةرشة ووو وية ئةمةةد وةب اةةروةرشةؤرشند رِؤلَةةؤانيان اةيش لةة خرااةة
ِِ
ِ
وس لَّم"
شةطرية ،هةروة لة "عائيشة" ؤخوا لي رِازي ويةة شةلَيةة ايغةمبةةر خةوا َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ِ ِ
ِ
ِ
ح وا إِلَ ْي ِه ْم»ؤ 1واتةةة ئافرةتةةان ةةياو ضةةا وةةب نوتفةةةؤانتان
ح وا ْاْلَ ْك َف اءَ َوأَنْك ُ
شةفةةةرموو « ََتَيَّ ُروا ل نُطَف ُك ْمَ ،وانْك ُ
هةلَبذيرن و وياخنوازن.
ِِ
ِ
وس لَّم"
ؤ 5ئافرةتةؤةةة يةةان اياوةؤةةة نةةةزؤ نةةةوية ضةةونكة ايغةمبةةةر خةةوا َ
"ص لى اللُ عَلَْي ه َوعَلَ ى آل ه َ
وو ،فَإِ اَ ُم َكاثِر بِ ُك ُم ْاْل َُم َم»(.)1
وو الْ َولُ َ
شةفةرموو « تَ َفَّو ُجوا الْ َو ُو َ
ِِ
ِ
وس لَّم" وةة " ةاور"
ؤ 6هاوتةمةند يةؤرت و طةنج و وو ون وب ئةمةد ايغةمبةر َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَ ى آل ه َ
ال " :بِ ْك ر أ َْم ثَيا ب " ،قُلْ ُ  :ثَيا ب،
فةرموو ؤاتد ؤة اريةذنيكد مارة ؤرشووو « يَا َج ابُِر ،تَ َفَّو ْج َ " ،قُلْ ُ  :نَ َع ْم ،قَ َ
ول اللَّ ِه ،إِ َّن ِي أَخ و ٍ
اَ ،فَ َخ َِ ي ُ أَ ْن تَ ْد ُخ َل بَْي ِ َوبَْي نَ ُه َّن »ؤ 3واتةةة ئةةة
ال  " :فَ َه َّال بِ ْك ًرا تَُالعِبُ َه ا " ،قُ ْل ُ  :يَا َر ُس َ
قَ َ
ََ
" اور" ذنة هيناوةو " اور"يش طوتد وةلَد ،فةرموو طةاةة يةان اةريو " ةاور" طةوتد اةريةئ ايغةمبةةريش
ِِ
ِ
وس لَّم" فةرموو ئةوة طةايكة نةهينا تةا يةار لةطةلَةدا وكةةيةو " ةاور" طةوتد ئةة
َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آل ه َ
ايغةمبةر خوا من ضةند خو كيكم هةية ،لةوة تر ام ؤة ذنةؤةم خةب خبزينيتةة نيوانةان و شة ةة لةة ؤةارو
وارمان وةرودات.
ؤ 7وا ضاؤة ؤة خزمد يةؤرت نةةون ضةونكة لةة رِوو زانسةتيةوة زؤروةةي ئةةو ؤةورِو ؤضةانةي ؤةة خةزم و
ؤة

يةؤرتن ،لة شوا رِؤذشا زيانيكد زؤر وة مندالَةؤانيان شةطةيةنرو.

ِِ
ِ
وس لَّم" نةةةهد ؤةةرشةوة لةةة
ؤ 8شوورؤةوتنةةةوة لةةة ذنبةةةذند ضةةونكة ايغةمبةةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ذنبةذندئ وة شةفةرموو «َال ِشغَ َار ِيف ِْ
اإل ْس َالِم»( )٨واتة ذنبةذند لةة ئيسةدمدا نييةة .ؤمةوة ةتيش لةة ذنبةةذند
ئةوةية ؤة هةر ية لة ذنةؤان ونب وة مارةيد يةؤرتئ

( )7

قؤناغةكانى دواى مارةكردن يان ئادابى زةماوةند و ذن طواستنةوة
) (1رواه ابن ماجة السلسلة الصحيحة " 76 / 3
ع ْنهُ) قال اْللباَ حسن صحيح (لة ايشرت لي شراوةتةوة )
ضي اللَّهُ َ
) (1رواه مسلم َع ْن معقل بن يسار َ
(ر َ
) (3أخرجه مسلم و النسا،ى (  ) 81/1هبذا التمام  ،و البن شيبة ( ) 1/٨9/8
) (٨ابن ماجة عن انس بن مالك (صحيح) انظر حديث رقم 816٤ :يف صحيح اجلامع
) (5لة شواييا وة شريذي وا شةؤةين
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ؤ 1شاوةتد ووو طوا تنةوة واتة خةلَكد وانط وكةية و خوارشن شروو ة وكةية و مارة ورِينةؤة تيةا
ِِ
ِ
وس لَّم" ضةاو ؤةةوت وةة ةوينةوار
ئا كرا وكةية ،هةروة شةطيرِنةوة ؤةوا ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
"ص لى اللُ َعلَْي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه
خوارشن لة مةالَد "عةوةدولرِةمحان ؤةورِي عةةو "شا ؤخةوا لية رِازي ويةة  ،ايغةمبةةر َ
وس لَّم" فةرموو ئةمة ضيية ئة "عةودولرِةمحان"و ئةويش طوتد ئافرتيكم خوا تووة لة ةةر اارضةةية زيةر،
َ
ِ ٍ ؤ1
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ،أ َْوَلْ َولَ ْو ب ََ اة» واتةةة خةةوا وةرؤةةةت
وس لَّم" فةةةرموو «بَ َارَ اللَّ هُ لَ َ
ايغةمبةةةريش َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
تيبخا وبت ،زةماوةند وكة ئةطةر وة مةرِيكيش وية.
ِِ
ِ
وس لَّم" شاوةتةةد وووؤدوا ةةتنةوة وةةب
هةةةروةها شةطيرِنةةةوة ؤةةةوا ايغةمبةةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
" ةفييية" ؤرش وة قاا خورماو هيندو هةندوين.
ك َو ََجَ َع
ك َوبَ َارَ َعلَْي َ
ئينجا وننةتة ؤة اريؤزوايد لة زاوا يان ووو وكريةة و اييةان ودوتريةة «بَ َارَ اللَّ هُ لَ َ
بَْي نَ ُك َما ِيف َخ ٍْري»( )1واتة خوا وبتان اريؤز وكات خيرو وةرةؤةت ورِذين وة ةرتانا ،وة هةرشوو لةة خيةرو خب ةيدا
ؤبتان وكاتةوة.
هةلَبةت ئةم شاوةتةد وة يكة لة رِاطةياندند مارةورِينةؤة.
ؤ 2ئةواةةةرِ رِةو ةةتبةرز لةطةةةأل يةةةؤرتشا ونةةوينن وة خةةوا طةةةورة شةفةةةرموية [وَجَاشِاارُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوف] ؤالنس اء . 19 :واتة طوفتارو رِةفتارتان لة طةلَياندا وان وية .يان شةفةرموية [وَأَخَذْنَ مِانْكُمْ مِيثَالااً
غَلِيظا ااً] ؤالنس اء . 11 :واتةةةة ذنةةةانيش اةةةةميان و وةةةةلَينيكد طةةةةورةو طرنديةةةان ر وةرطرتةةةوون ؤلةةةة ؤةةةاتد
مارةؤرشنياندا  .وة يكيش لة رِةو تبةرز ئةوةية ؤة اياوو ذن لة ةر ئازارةؤاند يةؤرت خةبرِاطرون و لةة هةةموو
هةلَضوونيكياندا يةؤرت هيور وكةنةوة.
"ص لى اللُ َعلَْي ِه
ؤ 3شة تباز و ياريكرشن و طالَتةو خب د لةطةأل يةؤرت ئةمةد ئا ةكراية ؤةة ايغةمبةةر َ
ِِ
وس لَّم" هةةرشةم ةبخد و ةوعبةت لةطةةأل خيزانةةؤاند شةؤةرش ،هةةتا شةطيرِنةةوة ؤةة رِؤذية لةطةةأل
َو َعلَ ى آل ه َ
"عائيشة"ي شايكةةان ؤخةوا لية رِازي ويةة لةة حةو ةة مزطةةوت اةيش ورِؤية ؤةرشووة .ةار واد هةةوووة
"عائيشةةة"ي وةةةرزشةؤرشةوةو لةةة واوة ةة خةةبي شةطةةرتئئ وة شةيفةةةرموو « َخْي ُرُك ْم َخْي ُرُك ْم ِْل َْهلِ ِه َوأَنَ ا َخْي ُرُك ْم

) (1صحيح  ،ابن ماجة ()1918
) (1صحيح آواب الففاف ( َ ، ) ٤9تريج الكلم الطيب (  ، ) 116الصحيح ( ) 1٤71
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ِْل َْهلِ ي»

( )1

واتة ضاؤرتينتان ئةو ؤة ةية ؤةة لةطةةأل خيزانةد خةب وةاد ويةة و منةيش لةة ئيةوة لةة هةةمووتان

وا رتم لة طةأل خيزاند خبم.
ؤ 4زيدةرِةو نةؤةن لة طالَتةوطةث و بخد ،ضةون وةةم ؤةارة زؤر ةار هةةرشووو زاريةان لةيةةؤرت ةث
شةويتةوة ،تا شةطات وة ئا ي ئةوة ؤة هيض نرخي وب يةؤرت شانةةنينئ شيةارة ؤةة ئةاامةؤة ة هةةر وة ةةرِو
ئاذااوةو قسةوتن وة يةؤرت ؤبتاي شية ،ئةمةد وا شةؤات ؤة ةيرازةي ئةةم خيزانةة زؤر ئا ةان لةوةةين وضة و
تي وضيةئ
ؤ 5شاشطةةةر لةةة ارِؤيشةةيكرشندا ( اإلعت دال يف الغ رية

زؤر ةةار ئينسةةان طومةةاند خةةراث ئةةةوات وةةة

خانةواشةؤة تا ةرةاام ذيانيان ر ئةوية وة مةرط ،اشييان ل شةوية وة ةني و لةةخبشان .وبيةة ايغةمبةةر
ِِ
ِ
وسلَّم" هةميشة ياراند ئاطاشار شةؤةرشةوة ؤةة ارِؤيشةيةؤانيان لةة ةويند خبيانةدا ويةة،
َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
"ص لى اللُ
تةنها طوماني وايان ر نةؤات ؤة تا تةرازوويان لةطةأل يةؤدا ور وبية ،وب نوونة ؤاتد ؤة ايغةمبةةر َ
َعلَْي ِه َو َعلَى آلِِه َ َّ
اساءَ لَْي ًال»ؤ 2واتةة وة ةةو
وسلم" لة طة ياراند ئةطةرِايةوة وب مةشينة اي فةرموون «َال تَطُْرقُوا الن َ
لة شةرطا خيزانةةؤانتان مةةشةن .ئةمةةد وةب ئةةوةووو ؤةة شلَيةان لةيةةؤرت ؤرمة نةةوية ،ؤاتة ؤةة يةةؤرت لةة
حالَةتيك نة ياوةوة شةوينن.
ؤ 6شاشطةةةر لةةة وةخشةةيندا واتةةة نةةة زؤر شة ةةتبآلو و نةةة زؤر ضةةرووؤيش ويةةة ،ضةةونكة خةةوا طةةةورة
شةفةرموو [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَ تُسْرِفُوا ِِنَّهُ يُحِ ُّ الْمُسْرِفِحَ] ؤاْلع راف . 31 :واتة خبةبن و خببنةةوة و شة ةتبآلو
مةؤةن ،ضونكة خوا شة تبآلواند خبد ناوين.
هةروةها "ئيبنو ريين" ؤرِةمحةت خواي ل وية شةفةرموو ´وا ضاؤة وةب ايةاو هةةموو رِؤذانةد هةةيند
ريينيية وب خيزاند شروو ة وكات!!´
هةروةها ئةو هةوأل ودات ؤة خوارشند حةو وةب مندالَةةؤاند وسةةنية ،وة نةةؤات ناشاشطةةري لةة نيةوان
مندالَةؤانيدا اةيرِةي وكات ،يان ئةطةةر شوو ذنةد هةةووو ؤة ةيان نةوةذيرو وة ةةر ئةةويرتشا .وبيةة شةويةنني ؤةة
ئافرةتاند تةاوعني هةميشةة وةة ميرشةؤانيةان ش ةطةوت ئيةوة ئةضةنة شةرةوة ئيةةة نةازانني ؤةة خوارشنية وةب
مندالَةؤان شة ةنن ،شة تةان شامينتان نةؤةن لوقةة حةرِام وب مندالَةؤانان ويننةةوة ،ئيةةة شةتةوانني لة ةةر
ور يتيد خب رِا ودرين وةآلم ناتوانني وب اتيكيش خب لة ئاطر شؤزةخ رِاودرينئئئ

) (1أخرجه الرتمذي ( " ) 313 / 1السلسلة الصحيحة" 713 /1
) (1رواه البخاري عن أنس (رضي الل عنه) انظر حديث رقم 8361 :يف صحيح اجلامع
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ؤ 7هةةةرشوو ويكةةرِا هةةةوأل وةةدةن لةةة زانسةةتد يةةةؤرت وةهرةمةنةةد وةةنب و اا ةةان يةةةؤرت لةةة ماريفةتةةة
تايبةتييةؤانيان وةهرةوةر وكةن.
ؤ 8تةميكرشن ؤاتد ؤة ميرش شةيةةوو خيزانةؤةة ئاطةاشار وكاتةةوة لةة تاوانية ؤةة ئافرتةؤةة ئةةاامد
شاوة ،شةو زؤر وة هيةند و وةلَدة

ةرعييةوة خيزانةؤة ئاطةاشار وكاتةةوة ،لةةو حانةةشا خةواي طةةورةد وةب

ذيانيك وةختةوةرانة رِاياندةؤيشية و رِينةوونييان شةؤةات ،وبيةة خةوا طةةورة شةفةةرموية [ِِنْ يُرِيادَا ِِْْاالحاً
يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا] ؤالنس اء . 37 :واتة ئةطةر ئةم شووؤة ة مةوة تيان رِيكخسةتنيان ويةة ،خةوا ايكهةاتن فةراهةةم
شينية لة نيوان ذن و ميرشةؤةةشا .خةب ئةطةةر ئافرةتةؤةة وةوةنةدة وة ةد لةة تاوانةةؤاند نةةؤرش ،ئةةوا قبنةاريد
خبشوورطرتن شة ة ا شةؤات .وة خوا طةورة شةفةرموية [ وَاللَّااتِت تَََاافُونَ نُشُاوزَهُنَّ فَعِظُاوهُنَّ وَاهْجُارُوهُنَّ فِات
الْمَضَاااجِ ِ وَارْ ارِبُوهُنَّ فَ اَِنْ أَطَعْ انَكُمْ فَااال تَتْغُااوا جَلَ ايْهِنَّ سَ اتِيال] ؤالنس اء . 3٨ :واتةةة ئةطةةةر تر ةةان لةةة ةرؤة ةيد و
ةرايضد هاو ةرتان ،ةرةتا ئامبذطاري يان وكةن ،ؤئةطةر ةووش نةةووو لةة نةاو يةدا طوييةان اة مةةشةن،
ؤئةطةةر ئةةةوةد ةةووش نةةةووو لييةةان وةةدةن ؤوةةة مةةر ي ليدانةؤةةة لةةة شةموضةةاو نةةوية و ئا ةةةوار وةةة ة
نةهيلَية .
"ص لى اللُ َعلَْي ِه
ةر ييكرشن ئةمةد هةلَبةت وةو يوة شةوية ئةاام ودرية ؤةة خةواو ايغةمبةةر َ

ؤ11
ِِ
وس لَّم" ويسةةتويانة ،قبناريةةةؤانيش ؤةةة مةوة ةةتة لة ةةةو يةؤةم ةةوة يبةةة
َو َعلَ ى آل ه َ
خوارةوةية

وكةةرين وةةةم ةةيوانة

* شوو رِؤات نويذ وةيةؤةوة وكةن.
* اياوةؤة ئامبذطار ئافرةتةؤة شةؤات.
* اياوةؤة ريينيية ئةشات وة خيزانةؤة .

ك ِم ْن َخ ِْريَه ا َو َخ ِْري َم ا
َسأَلُ َ
* اياوةؤة شة تد رِا ي شةخاتة ةر ةر خيزانةؤةي و شةلَية «اللَّ ُه َّم إِ اَ أ ْ
ك ِم ْن َشارَها َو َش ار َم ا ُجبِلَ ْ َعلَْي ِه»ؤ 1واتةة خوايةة مةن شاوا ضةاؤة ئةمةةو ئةةو ضةاؤةيةت ر
ُجبِلَ ْ َعلَْي ِهَ ،وأَعُوذُ بِ َ
شةؤةم ؤة خستوتة ةر و اةنات ا شةطرم لة خرااةؤةة و لةوخرااةيةة ؤةة خسةتوتةتة ةةر  .وة ئةطةةر
حو رتي يان ئة ثي ياخوش ما ينيك ؤرِ وا شة ة خباتة ةري و هةمان نزا وكاتةوة.

) (1رواه ابن ماجة عن ابن عمر ( رضي الل عنهما ) .حديث حسن آواب الففاف ( َ ، ) 11تريج الكلم الطيب (
) 118
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الله م َجنْابن ا
* ئينجا هةموو ار ايش ئةوةي ؤة ةر يييةؤةي شة ة ا وكةات ئةةوا شةلَيةة «بِ ْس ِم اللُ .
الَ يطا َن .و َجنا ِ
مارَزقْ تَن ا»( )1واتةةة وةةة نةةاو خةةوا ،خوايةةة ةةةيتانان ر شوور خبةةةرةوةو ةةةيتان لةةةو
ب َّ
َّ
الَ يطا َن َ
َ
منالَةةد شوور خبةةرةوة ؤةة ايةةان شةوةخشةد ،ئينجةا ةةر يييةؤة شة ةة اة ئةةؤات ،واد وا ةة لةة ؤةاتد
ةر يييةؤةشا تي ودةن وة ةر خبيانائ
* وة هيض بر شروو ة نييةة ؤةة لةة ؤةاتد حةةيز و نيفا ةدا ةةر يي وكريةةئ وةةلَكوو ايةاو شةتةواند
خب د لة هةموو وينيكد ئافرةت وةرودرية لة ضوار ضيوة

ةرعدا ،تةنها خب لة يةاي وةةشوور شةطريةة.

وة خوا طةورة شةفةرموو [نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاأْتُوا حَارْثَكُمْ أَنَّاى شِاُْتُمْ] (البق رة . 113 :واتةة ذن و هاو ةةرتان
ؤيلَدةن وبتان و ويند ضاندنن ،ا وةهةر يوةية شةتانةوية تبو ووة ةيننة نةاو ؤيلَدةؤةتانةةوة ؤوةة هيةوا
وةرهةم .
* اياو وبي هةية شة تثةرِ وةشة ي خيزانةؤةي خبي؛ وبخبي ئةةاام وةدات ،يةان ايةاو وبخيزانةؤةةي،
وة لةم فةرمووشةية هاتووة شةطيرِنةوة ؤة "ئيبنوموحةيريز" ؤخوا لي رِازي وية طيرِاويتييةةوة ،شةفةةرموية
من و "ئةووو ريِمة"ضةووينة و "ئةووو ةةعيدي خةوشري" و "ئةووو ةريِمة" ار ةيار لةة "ئةووو ةةعيد" ؤةرش و
ِِ
ِ
وس لَّم" وووة ؤةة وا ةد ئاوهينانةةوة
طوتد ئة "ئةووو ةعيد" ،ئايا طوية لة ايغةمبةر َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
ِِ
ِ
وس لَّم" لةةة ريةةةزا وةةةند
ؤوةةة شة ةةة ؤرشويةةة و فةةةرموو وةةةلَد ،لةطةةةأل ايغةمبةةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
مو تةلَةق وووين ،رِةوةنيد زؤر وب هيناين ،حةزمان شةؤرش ؤة لي شةروضني ،ويستةان ؤة شلَد خبمةان وةة ئةاو
ِِ
ِ
وس لَّم" هيشةتا
فرِيدان ئا ووشة وكةينئ طومتان ضبن تد وا شةؤةين و ؤةضد ايغةمبةر َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
ِ
ك َال َعلَ ْي ُك ْم
لةناومانايةوئ ئةي وب ار يار ر نةؤةينو ار يارمان ليكةرش ئةةويش فةةرموو «أ ََوإِنَّ ُك ْم تَ ْف َعلُو َن َذل َ
ِ
ِ
ب اللَّهُ أَ ْن ََتُْر َن إَِّال ِه َي َخا ِر َج ة»( )1واتةة ئيةوة ئةةوة ئةؤةةنو هيضةتان وةب
أَ ْن َال تَ ْف َعلُوا ذَل ُك ْم ،فَإن ََّها لَْي َس ْ نَ َس َمة َكتَ َ
نيية ئةطةر ئةوة نةؤةن ،وشو لةوة ناوينن ئةطةر فرِي شةنة شةرةوة ،ضون هيض نةفسي نيية ؤة خةوا ورِيةاري
شاوية ؤة شةروضية ،ئةوة هةر شةرشةضية .ؤيان ئةطةر لة خيزانةؤانتان نزي ون يةان شوور وةن ،ؤاتة ؤةة خةوا
ورِياري ئةةوةي شا ويةة ؤةة لةةو نوتفةيةة منةداأل شةروضةية ،يةان شةر نةضةية ،ئةةوة هةةر وةشة ةة خوايةة نةة
وةشة ي ئيوة .

) (1البخاري  1٨1/6ومسلم 111٤/1
) (1رواه البخاری ،صحيح اجلامع ()1737
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رِةوشتةكانى مندالَبوون
ويدومان لة ااد ذنهينان طرنكرتين وةرضةرخان لةذيان هاو ةةريتيدا مندالَبوونةةئ وةب ئةمةةد ،زةروورة
رِةو تةؤان مندالَبوون وي هةرشوو هاو ةرؤة اةيرِةووكرية و يبة

وكرية .ا ليةرةشا حةةز شةؤةةم ؤةةمي

وة ورشي و رِوونكرشنةوة وةويةن ئةحكامةؤان مندالَبوونةوة ودةم.
ئةحكامة فيقهييةكاني مندالَبوون
ويدومان نيعةةت منداأل نيعةةةتيك طةورةيةة ؤةة ايويسةي وةة ةوؤرانة وةذيري و ةواازطوزاري هةيةة،
يةؤي لة ةوؤرةؤةؤان

نيعةةةتيش ،ةوينكةوتين ئةحكامةة ةةرعييةؤان مندالَبوونةة ،وبيةة لةةو طب ةةيةشا

اوختةي هيندو لةو ئةحكامةؤانة شةخةمة رِوو ،وةةهيواي ةارةزاووون و تيدةيشةتين زيةاتر لةة مةة ِر ويةنةةؤان
هاو ةريتييةوة.
شةلَيني
ةرةتا ةوارةت وة ؤورِ ياخوش ؤض حةز شةؤةم تيبينيية ودةم ،ئةويش زؤر ار شةويةنني خةةلَكاني
وةهبي ووون ؤضةوة نيدةران و نارِةحةت شةون ،هةروة

ةرشةمان زوو نةفامةةؤان نيوضةةوانيان وةة ؤةض طةرذ

شةووو ،تا طةيشة وةوة ؤة ضاويان وةراي نةشات ؤة ةيرييان وكةن ،وةمة ةوة نةوة تان ئيرت لةمةةوو ئةةوةي
ؤةةة ؤض ة شةوةةوو ،شةوةةوو زينةةدة وةضةةالَ وكريايةةةئئ ئةمةةة ةةيفةت و خة ةلَةتةد يةةةؤيكبوو لةنا ةةنامةؤان
ئةو ةةرشةمةي ةاهيل  ،و بيةة ئةةوةي ئةةمرِؤ ؤةة وةة وةوون ؤةض نيدةةران و قةةلَة شةويةة ،هةةمان خة ةلَةت
ةرشةم نةفام ايشةووي لةخبيةدا هيناوتةة وةوونئ يةاوازي ئةةو ةةرشةمةو ئيسةتاد ئةوةيةة ؤةة ئةوانةةي
ايشوو ووض ؤضانيان نةشةخستة ةر ذنةؤانيان ،وةل ئةةوةي ئيسةتا اييةان وايةة ؤةة شاية رِؤلة

ةةرةؤ

هةية لةهةلَبذارشن ؤض ياخوش ؤورِئئ و ئاطاية لةوة ؤة ؤورِ يان ؤض هةلَبذارشةي تبوي اياوةؤةيةة نةة هيلكةةي
ذنةؤة ،ضونكة خوا طةورة شةفةةرموو [فَجَعَالَ مِنْاهُ الازَّوْجَيْنِ الاذَّكَرَ وَالْاأُنْثَى] ؤالقيام ة . 39 :واتةة لةة ئةاو ايةاو
ووتد شروو ة ؤرشووة لةنيرو لة م  .وبيةة شةطيرِنةةوة ؤةة "ئةوووحةةمزة" اياوية وةوو ؤةة رِقة لةة ذنةؤةةي
طرتبوو لة ةر ئةوةي ؤة هةميشة ؤض شةوووئئ وبية لة ةر ئةوة مالَةؤةةي ة هيشةتبوو ،خيزانةؤة ة ئةةو
اارضة يعرة شةهبنيتةوة شةلَية
مال أيب مح فة ال يأتي نا
بضب ان اال نل د البنينا
ت الل ما ذا بأيدين ا
امنا حنن كاْلر لِفارعينا
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ِن ما قد يُْب ِذ ُر فين ا
نُ خر ُ
واتة ضيةت واوؤ حةمزة نايةت وة ومان ،توورِةية ضون ؤورِمان ناويةوئئ وةو خواية ئيةةة وة شة ةةآلتني و
هيضةان لة شة ة ناية ،ودرة ئيةة وة زةوي واين وب ئةو ؤة ةي ؤة ئةمانكيلَية ،ئةمة شةر ئةشةين ؤة تيامانةا
ئةرِوينرية.
"ص لى اللُ َعلَْي ِه َو َعلَ ى
ئينجا لة ويةؤد ترةوة خوا موذشة ئةشات وةوانة ؤة ؤضيان شةوية ،وة ايغةمبةةر َ
آلِِه وسلَّم" شةيفةرموو «م ِن اب تلِي ِمن ه ِذهِ الْب نَ ِ
اَ بِ ََ ْي ٍء ُك َّن لَهُ ِس ْت ًرا ِم َن النَّ ار»( )1واتة ؤة ي لةة ةتيكدا طةريؤشة
َ ُْ َ ْ َ َ
َ
وية وة يةؤي لةو ؤضانة ،ئةوا ؤضةؤان وب ئةون وة اةرذيني و لة ئاطري شةيثاريزن.
بيَينةوة سةر ئةحكامةكاني مندالَبوون:
يةؤةم اريؤزواييكرشن لة ؤات مندالَبووندا
وا وا ةةة ؤةةة وينيةةة يةةةؤي منةةدالَ وةةووة اريؤزوةةاي لةةة شايك ة يةةا وةةاوؤ وكةةةية ،وة خةةواي طةةةورة
شفةرموية [فَتَشَّارْنَاُُ بِغُاال ٍ حَلِايمٍ] ؤالصةافات  . 111واتةة ئينجةا ئيةةةد موذشةمةان ايةدا وةةؤورِيك وةةئارام و
هيةن ،ئةو ؤورِةد -وة رِاكةؤةران قورئان شةلَين" -ئيسةاعيل" ووو.
اياوي ة لةةة خزمةةةت "حة ةةةن وة ةرِي" وةةة يةةةؤيك طةةوت ؤيَ ْهنِي َ ِ
س مندالَةؤةةةت وراضةةاؤيك
ك الْ َف ار ُ
ليدةروضية و موذشةت ا وداتئ "حة ةن"يش فةرمووي ئةاخر رِةندةة ةوار ضةا شةرنةضةية ،رِةندةة ميةوة
ِ ؤ2
ِ
ك ِيف الْموُه ِ
وبَ ،وبَلَ َش أ َ
ب َوبُوِرَ لَ َ
فرؤد يان حو رتةوان شةرضيةئئ وةلَكوو ولَد ؤ َش َك ْر َ
َش دَّهُ َوُرِزقْ َ ب َّرهُ
َْ
َ الْ َواه َ
واتة خوا خب نووشي ؤرشية و اريؤزية ليكرشيةة وةةوةي ؤةة اية شايةة ،وة خةوا وةةهيزو ةيدريي وكةات تةا
ووشي ل وبينية و يارمةتية ودات ،وة واي ل وكات ؤة طويرِالية وكات و وةطوية وكات.
وبيةةة ئةطةةةر "ئةةةييوو ةةةختيان " ؤرِةمحةةةت خةةواي ل ة ويةةة اريؤزوةةاي منةةدالَبوون لةةة يةةةؤي وكرشايةةة
ِ ٍ
ِِ
ِ
وس لَّم" ؤ 3واتة خوا ويديرِية وةة
شةيفةرموو ؤ َج َعلَهُ اللَّهُ تَ َعا َ ُمبَ َارًكا َعلَْي َ
ك َو َعلَى أ َُّمة ُمَ َّمد َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آل ه َ
ِِ
ِ
وسلَّم"
اريؤزي وة ةر تبو ئوممةت ايغةمبةر َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
شووةم وانددان وة طوييدا وننةت واية وة طوي مندالَدا وانط ودرية وة لةة فةةرمووشةي "ئةةووورةفيع"
الس ِن ب ِن علِ ي ِح ني ولَ َدتْ ه فَ ِ
ِِ
ِ
هةةاتووة ئةةةلَية « رأَي رس َ ِ
ِ
اٌ َم ةُ
وس لَّم" أَذَّ َن ِيف أُذُن َْ َ ْ َ
ََ ُ
ول اللَّ ه َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
َْ ُ َُ
( )1رواه البخاري

) (1رواه ابن أيب الدنيا يف العيال (.)167-1
) (3رواه ابن أيب الدنيا يف العيال ()366-1
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الص َالةِ»
بِ َّ

ؤ1

واتة ايغةمبةرم ويين ؤة وة واند نويذ وانديدا وةطوي "حة ةن ؤورِي عةل " ئةو ؤاتةي ؤةة لةة

"فاتيةة" لةشاؤبوو.
هةروةها " يخ عةودولعةزيز ون واز" ؤرِةمحةت خواي ل وية شةلَية لة ونةن تريمةوزي هةاتووة ؤةة
ؤبمةلَي لة زانايان وة ةحيحيان شاناوةو ؤاريشيان اي ؤرشووة ؤةوا وةة طةوي رِا ةي مندالَةدا وةانط ئةةشرية،
وةآلم فةرمووشة ةوارةت وة ئييامةؤرشن وة طوي ضةادا ووازة ،هةرضةندة هيندي لة ةةلة
اييكرشووة ،لة وانة "عومةري ؤورِي عةودولعةزيز" ؤ رِةمحةت خواي ليبية

ؤ2

ةالَحيش ؤاريةان

ييةم خورما يا رييين وان وة مةآل ةووي مندالَةؤةةوة ،اا ةان شوعاخوينةدن وة ةةري هةةروة لةة
صبي ِ
ِ
ان ،فَيُبَ ارُ َعلَ ْي ِه ْمَ ،وُحَ نا ُك ُه ْم»ؤ 3واتةة منةدالَيكيان
فةةرمووشةي "عائيشةة" هةاتووة شةفةةرموية « َك ا َن يُ ْؤتَى بال ا ْ َ
ِِ
ِ
وسلَّم" ئةويش شةم وةخورما ريين ؤرش .هةروةها لةة فةةرمووشةي
هيناية وي ايغةمبةر َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
"ئة ائة" هاتووة ؤة ئةو ؤاتةي "عةودولَآلي ؤورِي زووةير"ي ووو ،ايغةمبةر هينايةة ذوورةؤةةي خةبي و شوعةاي
وب ؤرش ،اا ان وةةشةم اةريؤزي هينةدو خورمةاي نةةرمكرشةوة اا ةان ةرينات شةمة خةبي هينةا وةة شةمة
ِِ
ِ
وس لَّم"وةوو،
"عةودولَآل"شا ،وبية يةؤةم ة ؤة خراية شةمييةوة تةرِايةت شةم ايغةمبةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
اا ان خورماؤةي هينا وة مةآل ووي ةرةوةي شةم "عةودولَآل"وة ئينجا شوعاي وةب ؤةرش و اريؤزوةاي ؤةرشؤ. 4
هةروة ئةمةي وب "عةودولَآلي ؤورِي ئةوووتةلَحة"د ؤرشؤ. 5
تةفسريي عيلة وب ئةم فةرمووشة ئةوةية
ئا ي ةؤري ؤلوؤبز لة خويين مندا َل تةازة وةوو ؤةمةة ،هةرضةةند ؤيشة منةدا ؤةةم وبيتةةوة ئا ةي
ةؤر لة ة تةيدا نزم شةويتةوة ئةمةد وا شةؤات ؤة لةشايكبووي ناتةواو ؤئةو مندالَةي ؤة ؤيش ؤةةمرتة لةة
 5,2ؤيلبطرام ئا ي ةؤر لة ة تةيدا لة رِيذةي  111مليليرت خويندا ؤةمرت وية لة  21مليدرام ،وةةآلم منةدالَ
اغ و تةواو لةشايكبوو ؤؤة ؤيش زياتر لة  5,2ؤيلبطرام و ئا ي ةةؤر لةة ة ةتةيدا زيةاتر لةة  31مليدرامةة،
وبية رِيذةي ؤ 21يان  31مليدرام شائةنرية وةوة ؤة ئا ةي ةةؤر لةةخويين ئةةو ويضةووةشا زؤر ؤةمةة ،ئةمةةد
واشةؤات

) (1حديث حسن يف اإلرواء الغليل ( ) 1183
) (1فتاو ندوة اجلامع -شريط رقم ()٨3
) (3رواه مسلم (.)11٨8
) (٨رواه البخاري ( )3919ومسلم (.)11٨6
) (7رواه البخاري ( )7٨81ومسلم ()11٨٨
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ؤ 1مندالَ تازة لةشايكبوو رِةت وكاتةوة ؤة ري خبوات.
ؤ 2ما وولكةؤان

ل شةون.

ؤ 3ؤرشاري هةنا ةشان زوو زوو شةوة تية.
ؤ 4شووضاري هةلَتةؤان و ليدان و اةرِيين شةمار شية ؤةةوا شةؤةات شةمارةؤةان طرذوبيةةئ ؤةة وايشةبوو
ئةوا
 ئةو مندالَة شرةنط طة ة شةؤات. ئةقلَ تاخري طة ة شةؤات. شةماري طب شةوية. طويكان يا ضاوةؤان خراث ؤارشةؤةن. شلَ خيرا ل ئةشات.خةةةب ئةطةةةةر ضارة ةةةةري زووي وةةةب نةةةةؤرية ئةةةةوة وةةةة مرشنيكةة زوو ؤبتةةةاي اةة شيةةةة .هةرضةةةةند
ضارة ةرةؤة

زؤر ئا انة ؤة وريتيية لة ايةدان

ةةؤري ؤلوؤةبز ؤةة لةة ئةاو ئةتوينريتةةوة يةا وةةشةم يةا لةة

رِيدةي شةمارةوة لة رِي شةرزييةوة اي شةشرية.
ِِ
ِ
وس لَّم" ؤة هةلَساوة وة نةةرمكرشن خورمةا لةة رِيدةةي
ؤةواتة ئةم ؤارةي ايغةمبةر َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ

شةم اريؤزي خبيةوة ،حيكةةت زؤري تيداية.

ضونكة خورما ماششةيةةؤ زؤري "ؤلَوؤةبز"ي تيدايةة ؤرِيةي يش ئةنزميةةي تايبةةت تيدايةة ؤةة ةةؤرةؤة
شةطبرِية وة ةؤري ؤ كروز  ،ليرةوة منداأل زياتر ووش لة ريناتييةؤة شةوينية.
لةطةأل ئةوة ؤة هةموو مندالَي ؤة لة شاي شةوية رِا تةوخب ايويسي وة ةؤري ؤلَبؤبز هةية ،وبيةة ئةةو
ؤاتةي ؤة خورما ل شةؤريتةوةو شةخريتة شةم مندالَةوة ،ئةوة وا شةؤات ؤة ئةم مندالَة وة هيز و و توو ة
طرفي زؤر نةويتةوة .وبية شةوينني ؤة لة نةخب خانةؤان مندالَبووندا ؤلبؤبزي تواوة شةشرية وة منةداأل ،ئينجةا
شايك شة ة شةؤات وة ريشان مندالَةؤةي.
ِِ
ِ
وس لَّم" ؤةة ةةوارةت وةة شةمشةريينكرشن
ئةم فةرمووشة اريؤزةي ايغةمبةريش َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
مندالَةوة هاتووة ،ئا بيةؤ طرنط وب اارا تين منداأل شةؤاتةوة ،وةة تايبةةت ئةةو مندالَةةي ؤةلةة واشةي خةبي
زووتر لة شاي شةوية ،ضون ئةو برة مندالَة ئا ي ةةؤري ؤلبؤةبزي لةة خوينةدا وةة ئةندازةيةةؤ زؤر ؤةمةة.
ِِ
ِ
وس لَّم" ئةةعجازيك ازيشةك زؤرطةورةيةة ؤةة لةة ةةرشةم
وبية ئةم ؤارةي ايغةمبةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
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ِِ
ِ
وس لَّم" و ةرشةم شواي ئةويش زؤر نا راو نةووو ،وةآلم ئةةوةتا لةةم ةةشةي
ايغةمبةر َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَ ى آل ه َ
ويسة و يةؤةمةشا وا حيكةةتةؤةي وة شيار ؤةوتووة

ؤ1

"ص لى اللُ َعلَْي ِه
ضوارةم هبزةوانة ؤالعقيقة ئا كراية ؤة هبزةوانة وننةتيك وةرشةوام ايغةمبةر وةووة َ
ِِ
وسلَّم"  ،هةةروة لةة ةةحيح ووخاريةدا هةاتووة ؤةة لةة " ةةاان ؤةورِي عةامري زووة " شةطيرِنةةوة
َو َعلَى آله َ
ِِ
ِ
وس لَّم" وةوو شةيفةةرموو « َم َع الغُالم عقيق ة ،ف أهريقوا َعْن هُ َو ًم ا
شةلَيةة طةويم لةة ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
َوأَميِطُوا َعْن هُ اْل َذ »ؤ 2واتة هبزةوانة وب لةشاؤبووي ؤورِ ئةاام ئةشرية ،مةرِي وب ةةروربِن و لةة ئةازار وةةشووري
ودرن.
ِِ
ِ
وس لَّم"
هةةةروةها "ئيةةةام ئةمحةةةش" و "نة ةةائ " طيرِاويانةتةةةوة ،ؤةةة ايغةمبةةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
( )3
ان م َكافَأَتَ ِ
ِ
ِ
اجلَا ِريَ ِة َش اة» واتةة ئةةو
انَ ،و َع ِن ْ
َح َّ
ك َع ْن َولَ ِدهِ فَلْيَ ْن ُس ْ
ب أَ ْن يَْن ُس َ
ك َعْنهُ َع َن الْغُ َالم َشاتَ ُ
فةرموويةت « َم ْن أ َ
ؤة ةي ؤة اي خب ة وب ؤورِةؤةي ةروربِية ،وا وبي وكات ،ئةويش وب ؤورِ شوومةرِي طوااوي وة ية و وةب
ؤض مةرِيكة.
ِِ
ِ
وس لَّم"
هةروةها لةة " ةةمورة" ؤخةوا لية رِازي ويةة شةطيرِنةةوة ؤةة ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ؤ4
فض ة أو م ا ِ
ٍ
يعاو ُل ا ويس َّمى»
وحلَ ُق ويتص َّد ب َوْزِن َش ْع ِره َّ
يوم سابِعهُْ ،
فةرموويةت « ُك ُّل بُالم ُم ْرتَ َهن بعقيقته ،تُ ْذبَ ُح عْنهُ َ
واتة هةموو مندالَي ؤة لة شاي شةوية مةرِ وب ةرورِينةؤةي شةويتة وارمتةةي ئةةو ،لةة حةفتةةمني رِؤذيةدا وةبي
ةرشةورِشرية ،ةري ئةتا رو و ناوي ل ئةنرو ،وةة ؤيشة قذةؤةةي زيةو شةوةخشةرية ،يةان هةر ةتيك تةر
نرخ زيوةؤةي وب شيار شةؤرية.
هةروةها وننةت واية ؤةة لةة رِؤذي هةفتةةم ئةةو مةةرِة ةةروربِشرية ،خةب ئةطةةر لةوةةر هةةر هبيةؤةةوة
نةتوانرا ؤة لة رِؤذي هةفتةم ةروربِشرية ئةوة هةر ؤاتيك تر ؤةة ؤةرا ةةر وربِشريةة .مةةر يش نييةة ؤةة ئةةو
مةرِة م يان نير وية.
هةةةروةها ايس ةتةؤةي يةةان طب ةةتةؤةي نافرؤ ةةرية ،وةةةلَكوو وةةة مةوة ةةي هبزةوانةؤةةة شةخوريةةة ،يةةان
شةؤريتةةة خيةةر يةةان شةؤريتةةة شيةةاري .هةةةروة "ئينوحةةةزم" ؤرِةمحةةةت خةةواي ل ة ويةةة لةةة ؤتةةي ؤامل َحلَّ ى
ُ
فةرموويةت هبزةوانة لي شةخورية و شةؤريتة شياري و شةؤريتة خيريش.
ِِ
ِ
هةروةها "عائيشة" ؤخوا لي رِازي وية شةلَية «ع َّق رس ُ ِ
الَ َس ِن
وس لَّم" َع ِن ْ
ول اللَّه َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
َ َُ
ِ
ِ
ِ
ني َشاتَ ْ ِ
الُس ْ ِ
ك
السابِ ِعَ ،وأ ََمَر أَ ْن ُّيَُا َط َع ْن َرأ ِْس ِه اْلَ َذ َ ،وقَ َ
ال :ا ْذ ََبُوا َعلَى ْ
ني يَ ْوَم َّ
اْسه َوقُولُوا  :بِ ْس ِم اللَّ ه َواللَّ هُ أَ ْكبَ ُر ،اللَّ ُه َّم لَ َ
َو ْ َ
) (1مقال للدكتور -ممد علي البار مبجلة اإلعجاز العلمي  -العدو الرابع (بتصرف)
( )1رواه البخاري
( )3صححه اْللباَ يف السلسلة الصحيحة " ٨٤9 / 6
( )٨رواه اصحاب السنن
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ك ،ه ِذهِ ع ِقي َق ةُ فُ ٍ
الن»
َوإِلَْي َ َ َ

( )1

ِِ
ِ
وس لَّم" هبزةوانةةةي ؤةةرش وةةب حة ةةةن و
واتةةة ايغةمبةةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ

حو ين ،وة ةرورِيين شوومةرِ لة رِؤذي حةفتةمدا ،وة فةرمان ؤرش ؤة ةةري ؤحة ةةن يةان حو ةين وتا ةن،
اا ان لة ةر ناوي ئةو مةرِةؤان ةر وربِن و ولَين ؤوسم اهلل ،اهلل اؤرب خوشاية ئةةوة وبتبيةة وة لةةرِيداي تبيةة،
ئةمة هبزةوانةي فوآلنكة ة ؤناوي مندالَةؤة شةهينرية .
لةؤبمةةلَي فةةرمووشةشا هةاتووة لةوانةة ؤةةوا لة ةةةرشةم نةةفام لةة رِؤذي هبزةوانةةشا لبؤةيةةؤيان وةةة

خويين مةرِة ؤوذراوةؤة شةؤرش اا ان قذي مندالَةؤةيان ئةتا ة و لبؤةؤةةيان لة ةةر شا ئةةنا ،وةةآلم ايغةمبةةر
ِِ
ِ
وس لَّم" هةةات ئةةةو ارة لةةة يةةات ئةمةةة لبؤةؤةةةي وةةة وةةبن زةعفةةةران شةؤةةرشو لة ةةةر
َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
مندالَةؤةي شا ئةناؤ. 2

ٍ
ِ ِ
ث بِ ِه إِ َ
ض اءً َ ،ويُطْبَ ُخ ِمبَاء َوِملْ ٍح َُُّ ،يُْب َع ُ
هةروةها " اور" ؤخوا لي رِازي وية شةلَية ؤ َوِيف الْ َعقي َق ة تُ َقطَّ ُع أ َْع َ
ال  :ه َذا ع ِقي َق ةُ فُ ٍ
ِْ ِ
الن ؤ 3واتة لة هبزةوانة ،ئةندامان مةرِةؤة لةت لةت شةؤرو ،اا ان وة ئاوو خةوو
اجل َريان ،فَيُ َق ُ َ َ
شةؤولَينرو ،اا ان وب شراو ةيكان شةنيرشريةة و ؤلة ةةريان شاوةةد شةؤريةة و شةطوتريةة ئةةوة هبزةوانةةي
ض اءً .
فوآلنةؤة ة .هةروةها "عةتائة" ؤرِةمحةت خواي ل وية لةوارةي طب ي هبزةوانةوة شةلَية ؤتُ َقطَّ ُع أ َْع َ

ْس ُر َلَا َعظْم يةان
واتة لةت لةت شةؤرية ،هةروةها "ئيةام ئةمحةش" ؤرِةمحةت خواي ل ويةة شةلَيةة (ال يُك َ
ئيسك نا كينروؤ . 4هةروةها "عةتائة" شةلَية ش وو مةرِ وب ؤورِو ية وب ؤض ةر شةورِشرية ،لةة رِؤذي حةفتةةما
وبيان ةر شةورِشرية ئةطةر نا لة ضوارشة ،ئةطةرنا لة ويسة و يةؤةمدا.
"ئيةام تريموزي" ش ةلَيةة ئةةهل عةيلم ئةمةةيان اة خةبد وةووةؤ . 5هةةروةها ار ةياريان لةة "ئيةةام
ئةمحةةةش" ؤةةرش ةةةوارةت وةةة هبزةوانةةة ،ئةةةويش فةةةرمووي "ئيبنو ةةريين" ؤرِةمحةةةت خوايةةان لةة ويةةة
ِ
طوتوويةةةت ؤاص نَع بِلَح ِم الْع ِقي َق ِة َكي ِ
ال  " :يَأْ ُك ُل َويُطْعِ ُم ؤ 6واتةةة ضةةبنتان
ذ يَأْ ُكلُ َه ا ُكلَّ َه اَ قَ َ
ذ ش ْ َ " ،قي َل َ :كْي َ
ْ َ
ْ ْ ْ َ
ويسةةة وا لةطةةةأل طب ةةي هبزةوانةةة وكةةةن ،طوتيةةان ضةةبن هةةةمووي شةخوريةةةو فةةةرمووي لي ة شةخوريةةة
شةرخوارشي خةلَكيش شةشرية.
ةوارةت وة ؤورِو ؤضيش فةرمووشةؤة هةةر شوو و وةةو يةاوازي شةطريتةةوة ،هةةروة لةة فةةمووشةي
ِِ
ِ
"ئةةوم ؤةةورز" هةةاتووة شةلَيةةة «س أَلَ رس َ ِ
الَ " :ع ْن الْغُ َالِم
وس لَّم" َع ِن الْ َع ِقي َق ِة ،فَ َق َ
ول اللَّ ه َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
َ ْ َُ
) (1سنن الكرب للبيهقي ( )313-9قال اْللباَ رجاله ثقاَ
) (1رواه البيهقي ()313-9
) (3رواه ابن أيب الدنيا يف العيال(  )1٤٤-1وسنده صحيح وأبو الفبري صرح فيه أنه ْسعه من جابر
) (٨مسند اسحا بن راهوي
) (7جامع الرتمذي ( ،)117-7وابن أيب الدنيا يف العيال ()11٨-1
) (6ابن أيب الدنيا يف العيال ()11٨-1
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ؤ1
ِ
َش اتَ ِ
"ص لى اللُ َعلَْي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه
انَ ،و َع ِن ْاْلُنْثَ ى َواح َدةَ ،وَال يَ ُ
ض ُّرُك ْم ذُ ْكَرانًا ُك َّن أ َْم إِنَاثًا» واتةةة ار ةةيارم لةةة ايغةمبةةةر َ
وسلَّم" ؤرش لةوارةي هبزةوانةوة ،شةلَ فةرمووي وب ؤورِ شوومةرِة ،وب ؤضيش ية مةرِة ،طرفتيشتان اة ناطةات
َ

ئةطةر ئةو مةرِانة نيرون ياخوش م .

اينجةم تا يين قذ ةوارةت وة قذ تا ينيش لة ؤبمةلَي فةرمووشةشا هةاتووة ،لةوانةة لةة فةةرمووشةي
ِِ
ِ
وس لَّم" فةرموويةةت « َم َع
"ئةوووهورةيرة" ؤخوا لي رِازي ويةة هةاتووة ؤةة ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ؤ2
ٍ
وم
الغُالم عقيقة ،فأهريقوا َعْنهُ َو ًما َوأَميِطُوا َعْن هُ اْل َذ » هةةروةها شةفةةرموية « ُك ُّل بُ الم ُم ْرتَ َهن بعقيقت ه ،تُ ْذبَ ُح عْن هُ ي َ
ويتصد بوْزِن شع ِره فضَّة أو ما ِ
يعاو ُلا ويس َّمى»ؤ 3ةوارةت وة تا يين قذ ،ةةماوةري فةقيهةةؤان لةة
وحْلَ ُق
سابِعهُ ،
َّ َ َ ْ
ةر ئةوةن ؤة مو تةحةوبة ؤة لة رِؤذي حةفتةم قذي منداأل وتا ةرية و اا ةان وةة ئةنةدازةي ؤيشة قذةؤةةي
خيةةر وكريةةة ،هةةةروة لةةةو فةةةرمووشة هةةاتووة شةفةةةرموية « ِ ِ
ض ٍة َعلَ ى
ص دَّقِي بِ َوْزِن َش ْع ِرِه ِم ْن فِ َّ
ْ
ْس هَُ ،وتَ َ
احلق ي َرأ َ
الْمساكِ ِ
ني َو ْاْل َْوفَا ِ »ؤ 4واتة ةري وتا ة ،ؤاا ان وة ؤيشة قةذة ترا ةراوةؤة وةة زيةو وكيشةةو ويكةة وةةخير
ََ
وة ةر هةذاران و خةلَكة براو برةؤان.
وةآلم ناؤبؤ هةية ةوارةت تا يين قذي ؤض ،لةوانة
ؤ 1ماليكييةةةؤان و ةةافعييةؤان شةلَةةين هةةيض يةةاوازي لةةة نيوانيانةةدا نييةةة ،هةةةروة لةةةو فةةةرمووشةي
"فاتيةة"د وة شيار شةؤةوية ؤةوا ؤيش قذي "حة ةن" و "حو ين" و "زةينةب" و "ئوم ؤةلسووم"ي ؤةرشووةو
اا ان وة ئةندازةي ؤيشةؤة خيري ؤرشووة

ؤ5

ضونكة تا ني وةرذةوةندييةؤةي وب هةذارو نةشارةؤانة.

ؤ 2حةنبةلييةؤان شةلَين تةنها قذي ؤورِ شةتا رية وة لة فةرمووشةي " ةمورة" وة مةةرفوي هةاتووة و
شةفةرموية « ُك ُّل بُ ٍ
الم ُم ْرتَ َهن بعقيقته»..ؤ 6ؤةواتة ليرة تةنها مندالَ ؤورِ شةطريتةوة.
ؤ 3حةنةفييةؤان ئةلَين وب هةر شووو ئةوية

ؤ7

) (1رواه أمحد ( )٨11-6والرتمذي ( )1716وصححه
( )1رواه البخاري /وقال اْللباَ يف إرواء الغليل  ( 396/٨ايشرت ئةم فةرمووشةيةمان ؤرشووة وة ؤورشي)
() 3
)(٨
)(7
() 6

رواه اصحاب السنن (ايشرت ئةم فةرمووشةيةمان ؤرشووة وة ؤورشي)
أخرجه أمحد ( )391-6وهو حديث حسن عن أَِيب َرافِ ٍع
رواه الرتمذي والاكم وصححه اْللباَ يف صحيح اجلامع( )8961واإلرواء()11٨9
رواه اصحاب السنن

) (8مطالب أوي النهى ()٨٤9-1
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ار ياريان لة " يخ عةودولعةزيز ون واز" ؤرش ؤرِةمحةت خواي ل ويةة لةةوارةي تا ةيين قةذي ؤةض وةب
ئةوة وةهيزو وتةووية ،ئةويش فةرمووي ؤاهلل اعلم
ة ةم وةخوين وورؤرشن

ؤ1

ةري منداألئ

لةؤبمةةلَي فةةرمووشةشا هةاتووة لةوانةة ؤةةوا لة ةةةرشةم نةةفام لةة رِؤذي هبزةوانةةشا لبؤةيةةؤيان وةةة
و لبؤةؤةيان لة ةري شا ئةةنا ،وةةآلم ايغةمبةةر

خويين مةرِة ؤوذراوةؤة شةؤرش اا ان قذي مندالَةؤةيان ئةتا
ِِ
ِ
وس لَّم" هةةات ئةةةو ارة لةةة يةةات ئةمةةة لبؤةؤةةةي وةةة وةةبن زةعفةةةران شةؤةةرشو لة ةةةر
َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ؤ2
مندالَةؤةي شا ئةنا .
حةفتةم خةتةنةؤرشن ؤاخلتان
لة رِووي زمانةوانييةوة وريتية لة شاورِيين ضةرم ايشةوةي ئةندام نيرينة.
لة رِووي زاراوةي ةرعيشةوة ،وةو وينة وازنةييية شةطوترو ؤة شةورةي ئةندام نيرينةي ايةاوي شاوة،
يان ئةو وينةي ؤة اي ئةلَين ؤؤةآلوةي ئةنةدام نيرينةة  .هةةموو حوؤةةة ةةرعييةؤانيش لةة وا ة خةتةنةة
ؤرشندا رِوو لةو وينةن ،هةلَبةةت ونةةرِةتد هةةموو حةوؤةيك

ةةرعييش هةةم ايةاو هةةم ئةافرةت ئةطريتةةوة،

شروو ة نيية ؤة وب يةؤي لةو شوو تو ة وة تايبةت ودريية يان يةؤيكيان ر وةةشةر ؤةةية مةطةةر وةلَدةيةةؤ
ئا كرا اشتد ودرية.
ِِ
ِ
وس لَّم" هةاتووة ؤةة شةفةةرموية
ئة لَ ئةم ؤارةد لةةو فةةرمووشةي ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
الَ ا ِر ِ
ذ ِْ
ب»ؤ 3واتةةةة
اإلبِ ِطَ ،وقَ ُّ َّ
يم ْاْلَََْف ا ِرَ ،ونَْت ُ
«الْفطْ َرةُ سَْ س ،أ َْو سَْ س م َن الْفطْ َرة :ا ْ تَ ا ُنَ ،واال ْس ت ْح َد ُاوَ ،وتَ ْقل ُ
رو ي اا اينج تة ،يا ايج ة لة رو ي ااؤةة خةتةنةةؤرشن ،وةرتا ةني ،نينةب ؤةرشن ،تةوؤ ونبةا
هةلَكةندن ،يل ؤورتكرشنةوة.
"ص لى
هةروةها "ئيبنووقةتاشةي رِةهاوي" ئةويش لة واوؤييةوة شةطيرِيتةةوة شةلَيةة هامتةة وي ايغةمبةةر َ
الل علَي ِه وعلَ ى آلِ ِه وس لَّم" ؤةةة تةةازة مسةةولَةان وبةةووم ،اي ة طةةو «ي ا قَت اوةُ ،ا ْبت ِس ل ِمب ٍاء و ِس ْد ٍر ،و ِ
ك َش َعَر
احل ْق َعْن َ
ُ َْ ََ
َ ْ
َ
َ ََ َ ْ َ َ
( )٨
ِ
ِِ
ِ
الْ ُك ْف ِر" ،وَكا َن رس ُ ِ
ني َس نَةً» واتةة ئةةي
َ ،،وَك ا َن ابْ َن ََِان َ
َس لَ َم أَ ْن َْْتَ ِ َ
وسلَّم" يَأْ ُم ُر َم ْن أ ْ
ول اللَّه َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
َ َُ
ِ
ِ
ِ
وس لَّم"
"قةتاشة" خبت وة ئاوو يدر وشبرة ،ئةةو قةذة شريذة ةة وتا ةة ،وة ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ

) (1ورس الَيخ بتاريخ 1٨1٤-11-17ه
) (1رواه البيهقي ( )313-9وأخرجه أبو واوو ()3٤٨3
ِ
( )3رواه البخاري ( )7٤91ومسلم (َ )178ع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ َرض َي اللَّهُ

) (٨رواه الطرباَ وصححه اْللباَ يف صحيح اجلامع ( )٨٤٤9وأحال إ الضعيفة (.)٨161
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فةرمان وةوانة شةؤرش ؤة تازة شةووونة مسولَةان ؤة خةتةنة وكةن" ،ئيبنوقةتاشة"د ئةو ؤاتةة تةمةةن هة ةتا
ِِ
ِ
وسلَّم" فةرمان ا ؤرش ؤة خبي خةتةنة وكاتئ
األ ووو ؤؤة ايغةمبةر َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
"عةودولَآلي ؤورِي يةزيد" شةلَية "وا يلةي ؤورِي ئة يةي"م ويين ؤة خةلَك وب خةتةنةؤرشن ؤورِةؤةةي

شاوةت شةؤرش

ؤ1

"نافع" ؤخوا لي رِازي وية شةلَية "ئيبنوعومةر" ؤخةوا لييةان رِازي ويةة لةة ؤةات خةتةنةؤرشنةؤانةدا
ؤ2

خوارشن ئةشا وةخة َل
هةروةها "موحةممةشي ؤورِي ريين" ؤرِةمحةت خواي ل وية شةلَية "عومةر" ؤخةوا لية رِازي ويةة
ؤات ؤة طوي لةشةند شة شةوةوو ،ويةزاري شةرشةوةرِي ،وةةآلم ئةطةةر ويانوتايةة ؤةة ئةةوة وةب زةماوةنةد يةان
خةتةنةؤرشنة ويدةنط شةووو

ؤ3

هةةةروةها "مةةةؤحوو " وةةة "نةةافع"ي طةةوت ؤةةة "ئيبنوعومةةةر" ؤخةةوا لييةةان رِازي ويةةة ئةطةةةر وةةبشاوةت
ؤ4
خةتةنةؤرشن وانديان وكرشاية شةضوو
هةروةها "قا م" شةلَية "عائيشة" ؤخةوا لييةان رِازي ويةة ؤ ةةش شرهةةم وةب نةارش اية طةو
ؤ5

ويكةة

خوارشن وة وبنةي خةتةنةؤرشن ؤورِةؤةت و خةلَكيش وب شاوةت وكة
هةروةها "عيكرةمة" شةلَية "ئيبنوعةوبا " ؤخوا لييان رِازي وية ؤورِةؤان خبي خةتةنةؤرشو وةشوايةدا
نارشم ،ئةلَ منيش وة شوو ياري منداآلنةوة ها و لةطةأل ضوار شرهةم شام وة مندالَةؤان

ؤ6

هة تةم ناونان لةمنداأل
لة ايشةوة وا ان ؤرش ؤة يةةؤي لةة ةوننةتةؤان منةدالَبوون ناونانةة لةة منةداأل وة ايغةمبةةري خةوا
ِِ
ِ
ٍ
وحْلَ ُق ويتص َّد ب َوْزِن َش ْع ِره
وم س ابِعهُ ،
وسلَّم" فةرمووي « ُك ُّل بُ الم ُم ْرتَ َهن بعقيقت ه ،تُ ْذبَ ُح عْن هُ ي َ
َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
ؤ7
فضَّة أو ما ِ
يعاو ُلا ويس َّمى» وبية تةواوي ئةهل عليم لة ةر ئةةوةن ؤةة مو ةتةحةوبة لةة رِؤذي حةفتةةم نةاو لةة

) (1رواه أبو واوو ( )1٤3٤والنسا،ي ( )166-8والرتمذي ( )111-٨وقال :حديث حسن صحيح ،وابن ماجه
( )3167وأمحد (.)11-7
) (1رواه ابن أيب الدنيا يف العيال ()8٤7-1
) (3مناقب عمر البن اجلوزي ()189
) (٨رواه ابن أيب الدنيا يف العيال ()8٤6-1
) (7رواه ابن أيب الدنيا يف العيال ()8٤8-1
) (6رواه ابن أيب الدنيا يف العيال ()8٤٤-1
( )8رواه اصحاب السنن (ايشرت ؤرشوومانة وةؤورشي
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ِ
ِِ
ِ
اس ِم أَِيب
وس لَّم" فةةرمووي « ُول َد ِي اللَّْي لَ ةَ بُ َالم  ،فَ َس َّمْيتُهُ بِ ْ
منداأل ونرية .هةروة ايغةمبةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ِ ِ
يم»ؤ 1واتة ئةمشةو مندالَيكةان ووو ناوماننا وةناوي واوؤم ئيرباهيم.
إبْ َراه َ
ال
الُ :ولِ َد لَِر ُج ٍل ِمنَّ ا بُ َالم فَ َس َّماهُ ُمَ َّم ًدا ،فَ َق َ
هةروةها شةفةرموية « َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه َ-رض َي اللَّ هُ َعْن هُ -قَ َ
ِِ
ِ
ِ ِ
وس لَّم" ،فَ انْطَلَ َق بِابْنِ ِه َح ِاملَ هُ َعلَ ى ََ ْه ِرهِ ،فَ أَتَى بِ ِه
لَ هُ قَ ْوُم هَُ :ال نَ َدعُ َ
ك تُ َس امي بِ ْ
اس ِم َر ُس ول اللَّ ه َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ِِ
ِ
ك تُ َس امي
ول اللَّ ِهُ ،ولِ َد ِي بُ َالم فَ َس َّمْيتُهُ ُمَ َّم ًدا ،فَ َق َ
ال :يَا َر ُس َ
وسلَّم" فَ َق َ
ال ِي قَ ْوِميَ :ال نَ َدعُ َ
النَِّ َّ َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
ول اللَّ ِه "ص لى الل علَي ِه وعلَ ى آلِ ِه وس لَّم"" :تَس َّموا بِ ِْ
ِِ
ِ
ِ ِ
اْسي َوَال
ال َر ُس ُ
وس لَّم" .فَ َق َ
ُ َْ ََ
بِ ْ
َ
اس ِم َر ُسول اللَّه َ
َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
َ ْ
تَكْت نُوا بِ ُكْن ي ِيت ،فَإَِّمنَا أَنَا قَ ِ
اسم أَقْ ِس ُم بَْي نَ ُك ْم"»( . )1واتة " اوري ؤورِي عةودولَآل" ؤخوا لي رِازي وية شةلَ اياوية
َ
َ
لةة ئيةةة منةدالَيكيان وةوو ناويةةان نةا ؤموحةممةةش  ،خزمةةؤان اييةان طةوت ليةة ناطةةرِيني ناوونييةة وةة نةةاوي
ِِ
ِ
وس لَّم" ،اياوةؤة ؤورِةؤةي خستة ةراشةي و وةةارتاو هينةاي وةبوي
ايغةمبةري خواوة َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
ِِ
ِ
وس لَّم" عةةةرزي ؤةةرش ئةةةي ايغةمبةةةري خةةوا ،ؤورِيكةةةان وةةووة و نةةاوم نةةاوة
ايغةمبةةةرو َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
"ص لى اللُ
ؤموحةممةش  ،خزمةؤاك اييان طو ناهيلَني وةناوي ايغةمبةري خواوة ناوي ونييةة ،ايغةمبةةري خةوا َ
ِِ
ِ
وس لَّم" فةةةرمووي ؤوةةةناوي منةةةوة نةةاوونين وةةةوَم وةةة نازنةةاوي منةةةوة نازنةةاو مةةةنين ،ضةةونكة مةةن
َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
شاوة كارم لة نيوانتاندا وةد شةؤةم .
هةروةها لة وننةتدا هاتووة ؤة مو تةحةوبة منداأل وةضةند ناويكة ناوونرية ،لةوانة
ب ْاْل ْ ِ
ِ
ِ
ح َه ا َ :ح ْربَ ،وُم َّرة»ؤ 3واتةة
َح ُّ
َْسَاء إِ َ اللَّه َ :عْب ُد اللَّهَ ،و َعْب ُد ال َّر ْمحَ ِنَ ،وأ ْ
َص َدقُ َهاَ :ح ا ِرٌ َوَمَّام َ ،وأَقْ بَ ُ
ؤَ « 1وأ َ
خب رتين ناو وي خوا ؤعةودولَآل و ؤعةودولرِةمحان ة ،رِا ترتين ناويش ؤحارية و ؤهةممام ة ،قيةزةونرتينيش
ؤحةرب و ؤمورِة ية.
ؤ« 2تَس َّموا بِ ِْ
اْسيَ ،وَال تَكْتَ نُوا بِ ُكْن يَ ِيت»ؤ 4واتة وةناوي من ناو ونين ،وةآلم نةؤةن وةهةمان نازناوي من نازناو
َ ْ
ودةن وةؤة .
ِ
ِ ِ
(رض َي اللَّ هُ َعْن هُ) قَ َ
ال :لَ َّم ا قَد ْم ُ
ؤ 3ناونان وةناوي اياوضاؤان ،هةروة شةفةرموية « َع ِن الْ ُمغ َرية بْ ِن ُش ْعبَةَ َ
ُخ َ َهارو َن" -مرّي -1٤ :وموسى قَبل عِيسى بِ َك َذا وَك َذا ،فَلَ َّم ا قَ ِدم ُ َعلَ ى رس ِ
ول
ََْنَرا َن َسأَلُ ِوَ فَ َقالُوا :إِنَّ ُك ْم تَ ْقَرءُو َن "يَا أ ْ
ْ
َُ
ُ
َُ َ ْ َ َ
َ
ِ
ال" :إِنَّه م َك انُوا يس ُّمو َن بِأَنْبِي اِ ِ،هم و َّ ِِ
ني قَ ْب لَ ُه ْم"»ؤ 5واتةة "مةوريريةي
اللَّ ِه (صلی الل عليه وسلم) َسأَلْتُهُ َع ْن َذل َ
الص ال َ
ك فَ َق َ ُ ْ
َ َْ
َُ
ؤةةورِي ةةوعبة" ؤخةةوا لي ة رِازي وي ةة شةلَ ة ؤةةات هةةا وةةب ؤن ةة ران  ،ار ةةياريان ليكةةرشم ،طوتيةةان ئيةةوة
ُخ َ َه ُارو َن -م رّي" -1٤ :موو ا"يش لة ايش "عيسا"وةية وةة ئةوةنةدة و ئةوةنةدة ةا ئةيرت
شةخويننةوة ؤيَا أ ْ
) (1أخرجه مسلم (  ) 86 / 8و أبو واوو (  ) 3116و ابن حبان يف صحيحه
)(1
ب ْ ِ
) (3رواه أبو واوو ( )٨971وأمحد ( )7/3٨7سنن ايب واوو َع ْن أَِيب وْه ٍ
ضي اللَّهُ َعْنهُ)
اجلُ ََم اي َ
َ
(ر َ
ضي اللَّهُ َعنْهُ)
) (٨رواه البخاري ( )111ومسلم (َ )1131ع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ َ
(ر َ
) (7مسلم ()1137
صحيح مسلم
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ضةةبن ئةةةوية "مةريةةةم" خو ةةك "هةةاروون" ويةةة ؤةزةمةةةنيك زؤريةةان لةوةيندايةةةو  ،ؤةةات هامتةةوة خزمةةةت
ِِ
ِ
وس لَّم" ار ياري ئةوةم ليكرش ،فةةرمووي ئةةوان وةةناوي ايغةمبةةران و
ايغةمبةري خوا َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آل ه َ
اياوضاؤان ايش خبيانةوة ناويان شةنا.

ال باسيَك سةبارةت بة تةآلق
هةلَبةت خوا اةروةرشطار وب هةر شةرشي شةرمانيكد شاناوة ،ويدومان تةآلقيش وة يكة لةو شةرمانانةة
ؤة خوا اةروةرشطار وة شروو تد طرتووة ،وةو مةر ة ؤة مةةر د تةةآلق لةة نيةوان ذن و ميةرش ةيدري ويةة،
ؤاتد ؤة اياو زان ؤة ناتواند لة طةأل خيزانةؤة ضيرت ذيان وة ةر وةةرية لةوةةر هةةر هبيةةؤد ةةرعد ،ئةةوة
ضاؤرتين شةرمان وب ئةمة تةآلق شانة .هةروبيةة خةوا طةةورة رِيدةة وةة تةةآلق شاوة ،وةةآلم ئةطةةر لةطةةأل يةة
هةلَبكةن ،تا ووار ضارة ةر تر هةةوية ،ئةةو ئةةوةيان لةوةةر ضةاو ودرييةة ،وبيةة تةةآلق ئةويتةة شوا رِيدةةي
ياووونةوةي نيوان ذن و ميرش.
خوا طةورة شةفةرموو [فََِنْ أَطَعْنَكُمْ فَال تَتْغُوا جَلَيْهِنَّ سَاتِيالً] ؤالنس اء )3٨ :واتةة ئةطةةر وازيةان لةة وشان و
ياخيبوون هيناو طويرايةلييان ؤرشن ،ئةوة ئيرت تةميان ر مةؤةن.
ا ليرةشا ئةوة ؤة مةوة تةة تةنها ئاماذة شانة وةة رِةو ةتةؤاند تةةآلق ،ضةونكة تةةآلق زيةاتر وا ةيكد
فييهييةو رِةندة ئيرة ووار ئةم وا ة فييهيية نةوية.
لة رِةوشتةكاني تةآلق
ؤ 1تةآلق ئةو لة ؤاتد ااؤ ذنةؤةشا وية ،واتة ئافرت ئةو لةةو ؤاتةةشا ااؤبة

لةة حةةيز و نيفةا و

كثرِي ،ئةو ضاوةرِي ااؤبوونةوة يان منداأل ووون وية و اا وبيتةوة ،ئةةو شةمةة اياوةؤةة شةتوانة تةةآلقد
ودات ،ئةمةد رِةمحةتيكد خواية ؤة ئةيةوو رِةمحيان ا وكات و اياويش ئةو مةاوة ضةاوةرِي ااؤبوونةةوة
ذنةؤةي شةؤات رِةندة شلَد لة طةأل خيزاند اا ويتةوةو تةآلقد نةشات .خواي طةورة شةفةموية [يَا أَيُّهَاا النَّتِاتُّ ِِذَا
ِِ
ِ
وس لَّم" وةة
طَلَُّْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلُُِّوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ] ؤالط ال  . 1 :واتة ئةةي اةيامبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ئوممةتةؤةت ولَ

ؤات ويسةتتان ذنةةؤانتان تةةوَق وةدةن ،ةا لةةؤات شة ةة ايكرشنة عيدشةيانةدا تةةوَقيان

ودةن ،واتة لة حةيز اا ون و ،لةو ااؤية دا ميرش لةطةلَيا شرو ة نةووووية.
ِِ
ِ
وس لَّم" شةرنةضةية،
ؤ 2ئةو تةآلقدانةؤة لة ضةوار ضةيوة ةوننةتد ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ِِ
ِ
وس لَّم" ئةةويش وة
ضونكة تةآلقد ويةدعيش هةيةة ،ؤةة خيدفةد ةوننةتد ايغةمبةةرة َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
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تةآلقد يبة

 .ضونكة لة تةآلقد يبة يدا تةنها ية تةآلق شةؤةوية ،نة

ة  ،وة ئيسةتا وةاوة ،ئةمةةد

رِاووبضووند زؤر لة زانايانة ،لةوانة " يخولئيسدم ئيبنوتةمييية" و "ئيبنوليةييم" ؤرِةمحةت خوايان ل وية .
ؤ 3لة طةأل تةآلقدانةؤة توندوتيذ لةطةأل خيزانةؤةة وةةؤار نةةهينية و ئةازاري نةةشات و لية نةةشات،
ماشام هيشتا شوو تةآلقد تري ماوة ،وب نيية ؤةة لةةماأل شةر وكةات و لةة خةوارشن و خةةر

ويبة ةد وكةات،

تةنها لي شوور شةؤةونةوةو ةر ي لةطةأل ية ناؤةن .وة خوا طةورة شةفةةرموو [لَاا جُنَاا َ جَلَايْكُمْ ِِنْ طَلَُّْاتُمُ
النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِرُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ جَلَى الْمُوسِ ِ لَدَرُُُ وَجَلَى الْمُُْتِرِ لَدَرُُُ مَتَاجااً بِاالْمَعْرُوفِ حًَُااً جَلَاى الْمُحْسِانِحَ]
ؤالبقرة .)136 :واتة طوناهتان ناطات ئةطةر ؤنةطواان و ذنانتان تةآلقدا ايش ئةوة وضنة ويان و مارةييشةتان
وب شيار ؤرشووون ،ئيوة شيار و يارمةتييةةؤيان اة وةدةن ،ئةةوة شةولَةمةنةدةو زؤر هةيةة ،وة ئةةوة ؤةة
هةذارو ؤةم شة تة ؤهةرؤة وة رِاشة توانا خب  ،ئةم شيار و يارمةتيانة ئةةرؤد ةةر ةاند ضةاؤةؤارانة،
ؤة وة يوةيةؤد ضا ئةاامد ودةن.
ؤ 4ناوة ئةةةو ايةةاوة نهينةةد خيزانةؤةةةي ئا ةةكرا وكةةات ،لةةة ؤةةاتد تةةةآلق شانةؤةةة

لةةة شوا تةةةآلق

شانةؤةي.
ؤ 5ئةطةةةر تةةةآلقيكد شا ،ئةةةوا خةةوا اةةةروةرشطار هيشةةتا وواريكيةةان وةةب ئا ةةة ووونةةةوة هةةةرشووؤيان
رِةخساندووة تا ايكبينةوةو وب ذيانيكد خبد تي هةلَبضنةوة ،وبية شةفةرموو [الطَّاالُُ مَرَّتَاانِ فََِمْسَااكٌ بِمَعْارُوف
أَوْ تَسْرِيحٌ بَِِحْسَانٍ وَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا َتَيْتُمُوهُنَّ شَيُْاً ِِلَّا أَنْ يَََافَاا أَلَّاا ُيُِيمَاا حُادُو َِ اللَّا ِه فَا َِ ْن ِخفْا ُت ْم َألَّاا ُيُِيمَاا حُادُو َِ اللَّا ِه فَاال
ك ُحدُو ُِ اللَّا ِه فَاال َت ْعتَادُوهَا َومَا ْن َي َتعَا َّد حُادُو َِ اللَّا ِه َف ُأو َلُِاكَ هُامُ الظَّاالِمُونَ] ؤالبق رة .)119 :واتةة
ت ِب ِه ِت ْل َ
ُجنَا َ َج َل ْي ِهمَا فِيمَا ا ْف َت َد ْ
تةآلق شوو ارة ،شوو ؤةرِةتة ،لةوةو شوا واتة وب ةيية ار ئةيرت ئةطةةر شةيةةوو ذيةاند هاو ةةر وباتةة ةةر
ؤناوية تةآلق وية وة شةميا ،وة ئةطةر هات شةوية وة ضاؤد و وة رِيكوايكد شة ةة وةةرشار وبيةة ،وة وبتةان
حةآلأل نيية ؤة هيض تيكيان ر وسيننةوة لة مارةيد و ئةو تانة ايتان وةخشيون ،مةطةر ورت ةن لةةوة ؤةة
نةتوانن نوورةؤاند خوا ضاوشير وكةن و ؤ تةم لةية وكةن  ،خب ئةطةر ؤئة خيةر خةوازان تر ةان لةةوة
ؤة ؤذن و ميرشةؤة

نوور خوا رِانةةطرن و ؤخبيةان طوناهبةار شةؤةةن ئةةوة ئيةوة طوناهبةار نةاون ؤاتية ؤةة

شلَنيان ئافرةتةؤة شةيةوية ؤوة هةندي

ةامان ،يةا شة ةة هةةلَدرتن لةة هينةدي مةارةيد خةب رِزطةار وكةات،

شلَنياون ئةو تانة ؤة وا كران نوورةؤاند خواوةندن ،لية مةةترازين و شة ةتدريذ مةؤةنةة ةةر ،ئةةوة
شة تدريذ وكاتة ةر نوورةؤاند خوا ،ئا ئةو برة ؤة انة تةمكارن.
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هاوسةرطرييية جؤراوجؤرةكان
ويدومان هاو ةرطريي زؤر ضة ن و بري هةية ،ؤة هةلَبةت هينديكيان ةرعني وة ئةةوةي لة ةةرةوة
وا ان ؤرشو لة ذيرةوةد وا

هينديك تر شةؤةينةوة ،هةنديكيشيان دة لةوة ؤة نا ةرعني ،ئةوا شةؤةونةة

وةرتاوانة طةورةؤانيشةوة خوا اةنامان ودات.
برةؤانيش ئةمانةي خوارةوةن
ؤ 1هاو ةرطريي ميسيار
ؤ 2هاو ةرطريي عورفةة
ؤ 3هاو ةرطريي ميتعة
ؤ 4هاو ةرطريي مارةوة اد
ؤ 5هاو ةرطريي وة نيازي تةآلق
ؤ 6هاو ةرطريي خاوةن ؤتيبةؤان ؤههل الكتاب و مو ريكةؤان
ؤ 7ذنبةذن ؤزواج الشغار
ؤ8

ووؤرشن وةؤة ان ويباوةرِ
يةكةم :هاوسةرطريي ميسيار (زواج املسيار)

هاو ةرطريي ميسيار لةرِووي زمانةوة لة ؤ ار ةوة هاتووة ،هةروةها ؤالسري وريتيية لة رِؤيشةنت لةة ةةر
زةوي ،وة اي شةلَين ؤااسيار يان اياو ماوة ماوة ةر شةشات لةذنةؤةي لةهةرؤاتي ؤة خبي حةةزي لييةة،
ماوةيةؤ ؤةم وي شةمينيتةوة اا ان هةلَدة

ي شةهيلَية و لي شوورشةؤةويتةوة.

هاو ةرطريي ميسةيار هةةمان هاو ةةرطرييية ؤةة لةة رِية طريبة ةتةي ةةرعييةوة لةةنيوان ذن و ميةرششا
شةوة رتية ،وةم يوة ةرعييةي ؤة هةية ،وةآلم تةنها ليرةشا ئةافرةت لةهةنةدو هةةق خةبي خةبد شةويةة،
وة خانوو و خةر

و يدةي خةوئ
هؤكارةكاني سةرهةلَداني ئةم جؤرة هاوسةرطرييية زؤرن ,لةوانة:

ؤ 1زؤرووو ن قةةيرةذن

ئةمةةد شةرشيكةة ؤةة لةة واروشؤخةة برةؤانةةوة ووونيةان زؤر شةويةة ،لةوانةة

وةهبؤار رِةتكرشنةوةي طةاةطانان وب هاو ةرطرييئ ؤةة هينةدو ةار لةوةةر زؤري مارةيييةةؤان و ئةرؤةةؤان
خيزاندارييتييةوة ،يان لةوةر زؤرووون رِيذةي تةوقة ،وبية لةو حالَةتةشا ئافرةت وةهةر نرخية ويةة ،رِازييةة ؤةة
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وو وكةات ،هةةتا وةة بري ميسةياريش ويةة ،يةان لة ةةر حسةي

تةةنازو ؤةرشن ويةة لةة هةنةدو هةقةةؤان

خبيشيةوة.
ؤ 2ناضارووون هةندو لة ئافرةتةؤان ؤة هةر لةمالَ خبياندا مبيننةوة ،ئةويش رِةندةة لةوةةر ئةةوة ويةة
ؤة دة لة خبي ؤة
نوقسان

تر نةوية ؤةة ئاطةاي لةة ؤة ةوؤاري يةان اةرية شايكة يةان اةرية وةاوؤ ويةة  ،يةاخوش

ة تةي هةية ،ؤة وؤاريش رِازي نني ؤةة ئةةو ئافرةتةة وكةويتةة ةةر ةان ؤة ةيك تةرةوة ؤةة

توانةةاي وةةةخيوؤرشن و هةةةلَدرتين نةةةوية ،يةةاخوش ئةةةو ئافرةتةةة منةةدالَ هةيةةة ،ناتوانيةةة ؤةةة ةةويين خةةبي و
مندالَةؤان لةق وكات و وب ويين تر ودويزيتةوة..هتد.
ؤ 3هةندو ار اياو خبي ئةوةي شةوية ،ايويسي وةوة هةية ؤة ذن تري هةةوية ،وةةآلم ناتوانيةة وي
ذن يةؤةم ئا كراي وكات و ؤار وكاتة ريازةي ما و مندالَييةوةئ
ؤ 4زؤر طة تكرشن ايةاوة وةب وآلتيكة شيةاريكراوو مانةوةيةةؤ شريةذ لةةوو ،وةب ئةةوةد ئا ةكراية ؤةة
ئةوؤة ة لةطةأل ئةافرةتيك حةةآلل خةبي ويةة وا ةرتة لةةوة ؤةة وة ذن ويةة و خرااةةد لةهةةموو ويةؤةةوة
شةورةي ودةن.
حوكمي ئةم جؤرة هاوسةرطرييية
زانايان لةو وارةوة ناؤبؤن ،هةية اي واية ؤة شروو تة ،هةيشة وة شروو ي نازانية ،ئةوانةي ؤةة شةلَةين
شروو تة لةطةأل ئةوانةي وة وا

نازانن ،لة ضةند تي يةؤدةطرنةوة

ؤ 1هيض ؤام لةوان نةهاتوون تةواو ئةم ؤارة اوو وكةنةوة ،يان ولَين شروو ة نيية ،وةةآلم وةرهةلَسةتيش
شةؤةن ،ضونكة شةلَين ئةوة وؤايةتييكرشنة وة ئافرةت ،يةان قب ةتنةوةي ايويسةتيي ئافرةتةة ،ضةونكة ئةةو
ئافرةتانةةي وةةهبي مندالَةؤانيانةةوة ئامةاشةي ئةةم ةةبرة هاو ةةرطرييية شةوةن ،لةةو ؤاتةةشا ايويسةةتييةؤانيان
وةزاية شةضية وةهبي ئاماشةنةووون وةرشةوام واوؤةؤةوة.
ؤ 2ئةوانةي ؤة ايشرت وة رِةوايان زانيبوو ،اا ان ويدةندبوون و ضيرت وةرشةوام نةووون لة ةةر ئةةوة ؤةة
وةشروو ي وزانن ،لةوانة " يخ عةودولعةزيزون واز" ؤرِةمحةت خواي ل وية و " يح عةودولعةزيز ئا

ةيخ"،

ئةو انة و زؤر لةزاناي تر ،اييان واية ؤة ئةو ؤارة شروو تة ،وةآلم هةندو لةو زانايانةةي ؤةة لةةشواييا ويةدةندبوون
لةئا ة ئةو ؤارة شواي ئةوةي ايشرت رِيدةيان ايداووو ،لةوانة " ةيخ عو ةيةني" ؤرِةمحةةت خةواي لة ويةة ،
هة بوو لةوانة وةتةواوي رِيدري لةو ؤارة ؤرش ،وة " يخ ئةلَبان " ؤرِةمحةت خواي ل وية .
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ؤ 3ئةوةي ؤة ئةو ؤارةي ا شروو تة ،وا ة لةةؤاتيك شيةارؤراو نةةؤرشووة ،وةؤةو ؤميتعةة وة وا ة
ئةوة

نةؤرشووة ؤة ئةو ذنة وةو وةل مارة وكرية ،هاو ةرطرييش وةو ئاطاشاري وةلة ويبايةةخ و اووضةة،

وة نة يان طوتووة ؤة مارةورِينةؤةي وةو ووون

ايةت وةرِيوة وضية.

قسةي زانايان سةبارةت بةو جؤرة هاوسةرطريييةوة
ؤ 1ار ياريان لةة " ةيخ عةودولعةةزيز وةن وةاز" ؤةرش ؤرِةمحةةت خةواي لة ويةة لةةوارة هاو ةةرطريي
ميسيارةوة ،وةآلم شايةوة فةرمووي ماشام مةر ةةؤان هاو ةةرطريي تيةا ةيدري ويةة هةيض طرفتيكيةان نييةة،
مةر ةؤانيش وريتني لة و وون وةل و رِازيبوون هةشرووو و هةروةها ووون شوو ايةت شاشطةر ،اا ةان ذنةؤةةو
ِِ
ِ
َح ُّق َم ا
اياوةؤة هةرشووو اغ و ةومةت ون ،ضونكة ايغةمبةر َ
وس لَّم" شةفةةرموية « أ َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ِِ
ِ
أَوفَي تم ِم ن ُّ ِ
ون»ؤ 1واتةةة ؤلةةة ايشةةرتين مةةةر ي ؤةةة ايويسةةة ويةةة وةفةةاي
الَ ُروط أَ ْن تُوفُوا بِ ه َم ا ْ
اس تَ ْحلَلْتُ ْم ب ه الْ ُف ُر َ
ْ ُْ ْ َ
ايبكرية ئةو مةر انةية ؤة ةر يي اة حةة َو شةؤةري  .ؤوة مةارةي و نةفةقةة و رِةو ةة ضةاؤ لةطةة
هاو ةر و… هتد  .هةروةها شةفةرموية «الْمسلِمو َن علَى ُشر ِ
وٌ ِه ْم»ؤ 2واتة مسولَةانان لة ةر مةر خبيةانن.
ُْ ُ َ ُ
ئةطةر هةرشووو رِيككةوتن ؤة ئافرةتةؤة لةمالَ خبي شاونيشية ،يان وبنوونة وة اياوةؤةة وةةرِؤذ ويتةة مةالَ
ذنةؤة يان وة وة ةو ،يان ضةند رِؤذيك شياري ؤراو ،يةان ضةةند ؤةاتيك شيةاري ؤةراو ،ئةةوة هةيض طرفتيكيةان
نييةو شروو تة ،ئةويش وةو مةر ة هاو ةرطريييةؤةيان ئا كرا وكةن و نةيشارنةوة

ؤ3

ؤ 2هةروةها ار ياريا لة "عةودولعةزيز ئا يخ" ؤرش لةووارةوة ،فةرمووي مةر ةؤان مةارةي ئةوةيةة
ؤة هةرشووو رِازي ونب وة وةل ذنةؤةد ئاطاشار وية و شوو ايةتيش هةوية ،ئةطةر ئةو مةر انةيان تيا ةيدري
ووو ،اا ان هاو ةةرطريييةؤةيا ن ئا ةكرا ؤةرشو نةيانشةارشةوة ،اا ةان ئاهةةند ارؤ ةةي هاو ةةرطريييةؤةيان
ؤ4

طيرِا ،ئةوة ئةم برة هاو ةرطرييية شروو تة ،ا هةرناويك ل ئةنيية ئةمة طرفة نيية
هةروةها ار يار لة " يخ ئةلَبان " ؤرِةمحةت خواي ل وية ؤرا لةو وارةوة فةرمووي ئةمة لةوةةر شوو
رِيدا رِيدري ل شةؤرية

) (1رواه ا اري (  18٨/1و  ) ٨33/3و مسلم (  ) 1٨1/٨عَ ْن عُ ْقبَةَ بْ ِن عَ ِام ٍر (رضي الل عنه) /قال اْللباىن ىف
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) (1سنن ايب واوو (  ) 379٨عن ايب هريرة (رضي الل عنه) /قال اْللباىن ىف "إرواء الغليل" 1٨1/7
)" (3فتاو علماء البلد الرام " ( ص  ، ) ٨71 ، ٨71و" جريدة اجلفيرة " عدو ( )8٤6٤االثنني َ 1٤جاو اْلو
1٨18ه .
)" (٨جريدة اجلفيرة " اجلمعة  17ربيع الثاَ  1٨11ه  ،العدو 1171٤ :
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يةؤةةةم مةوة ةةة لةوؤة ةةةي ؤةةة زةماوةنةةد شةؤةةات حة ةةانةوةو ؤتة ةةكني ة ،وة خةةواي طةةةورة
شةفةةةرموية [وَمِانْ ََيَاتِاهِ أَنْ خَلَ اقَ لَكُامْ مِانْ أَنْفُسِ اكُمْ أَزْوَاجًااا لِتَسْاكُنُوا ِِلَيْهَااا وَجَعَالَ بَيْانَكُمْ مَ اوََِّةً وَرَحْمَاةً ِِنَّ فِاات ذَلِ اكَ لََيَااات لَُِ اوْ ٍ
يَتَفَكَّرُونَ] ؤال روم . 11 :واتة يةؤي لة نيشانةو وةلَدةؤان تري ئةوةية ؤة هةر لة خبتان هاو ةري وةب شرو ةة
ؤرشوون وب ئةوةي ئارام ودرن لةويداو لة نيوانتاندا خب ةويسي و بزو ميهرةوةان فةراهةةم هينةاوة ،وةرِا ةي
ئا لةو شيارشانةشا نيشانةو وةلَدة هةية وب ؤة اني وريشةؤةنةوةو تيدةفكرن .وةآلم لةم برة هاو ةةرطرييية ئةةم
ئامانة ة نايةتةشي.
شووةم ئةطةةةر ئامةةانج لةةة هاو ةةةرطريي وي ؤةةاورا منةةدا ايكهينةةان ويةةة ،ئةمةةةد وةةةهبي شووري ذن و
ميرشةؤةةةةوة لةزؤروةةةةي ؤاتةةةةؤان لةيةةةةؤرتشا ،ئةوؤاتةةةة خةةةراث وة ةةةةر مندالَةةةةؤان شة ةةةكيتةوة ،لةةةةوة ؤةةةة
شوورشةؤةونةوة لة اةروةرشةؤرشن و ايدةياندنيان لة ةر خورِةو تيك وةرزو وان

ؤ1

هةروةها " يخ الَح ئةلعو يةني" ؤرِةمحةت خواي ل وية وا شةوينية ؤة ئةم ؤارة نةؤرية وا ةرتة،
وة شةلَية هاو ةرطريي ميسةيار ئةطةةر مةر ةةؤان قبةوو و رِازيبةوون و وةوون وةلة و هةرشوو ةايةتييةؤةو
ئا كراؤرشن تيدا يري ووو ،ئةوة هاو ةرطريييةؤ شروو تة .ئةمةد ةتيك وا ةة وةب وةرذوةنةدي هةنةدو لةة
ذنان و اياوان ،ؤة لةوا روشؤخيك تايبةتدا ايويسيتان وةةم هاو ةةرطريييةية ،وةةآلم رِةندةة هةنةدو لةوانةةي ؤةة
شينداريان ؤزة ئةمة وب مةةرام تايبةةت خبيةان ويبزنةةوة ،وبيةة وا ة ئةوةيةة ؤةة ئةةم ؤةارة وةب هةمووؤةة
رِيدةي اينةةشرية ،وةةلَكوو ةةيري واروشؤخةةؤان شةؤريةة لةويةةن هةةرشوو ذن و اياوةؤةةوة ،ئةطةةر طواةاوو
ايويسة ووو وبهةرية لةوان ئةوة رِيدةيان ا شةشرية ،شةنا رِيدة ناشرية ،وبية شةويةنني زؤر لةةو ئافرةتانةةي
ؤة وةم نيازة مارةؤراون وةةمانط ميرشةؤةان خبيةان نةاوينن و وةةرشةوام شةويةة ؤاتةةؤان لةةشيار ةةتةوية و
ئةنتةرنيتةوة وة ةر وبات ،ؤؤاورا د ؤةي اي خبد ووو ةري ل ودات و ؤةم لةطةةلَ ةووت ويةة و اا ةان
ي وهيلَيتةوة

دة لةوة ئةم اياوة وةم يوة ضةندة لة مندالَةؤان شوور شةؤةويتةوة ،ياخوش لةو مةاوةي ؤةة

اياوةؤةةة لةةةو ئاف رةتةةة شوورة ،ضةةبن ئافرةتةؤةةة هينةةدة ئةةارام شةطريةةة و حةةةزو ئةةارةزووة نسةةييةؤان ؤ ة
شةؤاتةوةئئ
وةؤورت ئةمة ضةند قسةية ووو لة ةر هاو ةرطريي ميسيار.
دووةم :هاوسةرطريي عورفــي
هاو ةرطريي ؤعور

شوو برة

) (1أحكام التعدو يف ضوء الكتاب والسنة ( ص (19 ، 1٤
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ؤ1

بريكيان نا ةرعي و ناشروو تة وريتيية لةارِؤرشنةوةي طريبة تيية لة ويةةن ايةاوةوة ؤةة تييةدا

ذنةؤة شان وةوةشا هينةاوة ؤة ة ئةةو ذنيةةت ئ شوو ةايةتيش لةةم نيوةنةدةشا ةايةت ئةةم رِيورِة ةة شةشةن،
شووشانةي ل ؤبا شةؤرية و شانةية وي اياوة شانةيةؤيش وي ذنةؤة شةمينية ،اا ان اياوةؤة هةنةدو اةارة
شةشات وة ئافرةتةؤةئ
هةلَبةت ئةم برة يان ةرعي و شروو ة نيية ،ضونكة وا وةلة تيةا نةةؤراوة ،يةان وةلة ذنةؤةة
"ص لى اللُ َعلَْي ِه َو َعلَ ى
ئاطاي لةو ؤةين و وةينة نيية ،وبية ؤارةؤةةيان وةة نهةيين شةميينيتةوةئايغةمبةةري خةواد َ
اٌ ل ،فَنِ َكاحه ا ب ِ
اٌ ل ،فَنِ َكاحه ا ب ِ
آلِِه وس لَّم" فةرمويةت «أَُُّّيَا ام رأ ٍَة نَ َكح بِغَ ِري إِ ْذ ِن ولِياه ا ،فَنِ َكاحه ا ب ِ
اٌ ل»( )1واتةة
َ ْ ْ
َ َ
َُ َ
َُ َ
َُ َ
َ
َْ
هةر ئافرةتي وة و ئاطاشاري وةلييةؤةي مارة وكرية ،ئةو نيكاحةة اووضةة ،ئةةو نيكاحةة اووضةة ،ئةةو نيكاحةة
اووضة.
ؤ2

برةؤةي تريان ةرع و شروو تة ،ئةمةد رِي وة هاو ةرطريي ئا اي وايةة ،تةةنها ئةوةيةة وي

ويةنة اةيوةنديدارة حوؤوومييةؤان تبمار ناؤرية ،هةلَبةت هيندو لة زانايةان ئةةم ؤارة ةيان وةة حةةرِام شانةاوة
ئةويش وةهبؤار ئةوة ؤة لةويةنة اةيوةنديدارةؤان ئةم رِيورِة ة تبمةار ناؤريةة .وةةآلم زؤروةةي رِاؤةان لة ةةر
ئةوةن ؤة شروو تة ،ماشام هةموو مةر ةؤان هاو ةرطريي تيا يدرية.
خالَة ليَكضوةكاني هاوسةرطريي ميسيار و هاوسةرطريي عوريف
ؤ 1طريبة تةي هاو ةرطريي لةهةرشوووشا لةرِووي ةرت و مةر ةؤانةوة ،هةريةة

ةنت ،ؤةة وةريتني لةة

رِازيبوون هةرشوووو ووون وةل و ايةتةؤان.
ؤ 2هةرشووو لة ةر ونةماي خب ييةؤان نيةوان هةةرشووو وونيةات شةنةرو ،هةةروة مةريات و نة ةةويش
شةياندريتةوة.
ؤ 3لةهةةةرشوووشت ؤبمةةةلَي هبؤةةاري ليكضةةوو هةيةةة ؤةةة هبؤةةاري وة ةةتين ئةةةو برة هاو ةةةرطريييةن،
لةوارةي مارةي و تةآلق و هةولَدا لة ويئاطةاووون ذنة يةؤةةم لةةوارةي ذنهينةان شووةمةةوة ،وةوون قةةيرةي ،
هةروةها حةزي اياو وبخب

وةرطةرتن لةة ئةافرةت زيةاتر لةة ئةافرةت ،هةةروةها تر ةان ايةاو لةة تيكضةوون

ريازي خيزان يةؤةم ..هتد.
ؤ 4هةرشووو وة بري لة نهيين اةيرِةو شةؤرين.

وحس نه (  ) 1111وأب و واوو ( )113٤اب ن ماج ه (  ) 1٤89م ن ح ديث عا َ،ة  ،ص ححه اْللب اَ
) (1رواه الرتم ذي َّ
يف "إرواء الغليل" ((1٤٨1
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خالَة ليَكجياكانيان
ؤ 1هاو ةرطريي ميسيار لة وةرِيوةوةرايةتييةؤان حوؤووم تبمةار شةؤريةة ،وةلة هاو ةةرطريي عةور
نا.
ؤ 2هاو ةرطريي عور هةموو برة وينةوارة ةرعييةؤان لة ةر وونيةات شةنريةة وةؤةوو خةةر
يدةي مانةوةو خةةو ،وةةآلم هاو ةةرطريي ميسةيار نةة خةةر

تيةا مسةبطةرة نةة شاوينكرشنة

و

يدةةي خةةوو

مانةوة.
سيَيةم :هاوسةرطريي ميتعة
هاو ةرطريي ميتعة ،هاورشن ذنة وب ؤاتيك شياري ؤراو ئةويش وةاي رِيككةوتين هةرشوو ،وةةو وةوون
مارةي و ايةت و وةل ئئ وبية ئا كراية ؤةوا هاو ةرطريي ميتعةة هاو ةةرطريييةؤ اةوو و نا ةةرعيية ،وةب
ؤة نيية ؤة وري لةوؤارة وكاتةوةو ئةاام ودات.
"ئيبنواونزير" ؤرِةمحةت خواي ل وية شةلَية ´ ةرةتا رِوخسةت ئةةوة هةةووو وةة ئةاامةدان ئةةم
ؤارة ،وةآلم ئيستا دة لة رِافيزة هةيض تةاقةيك تةر ئةةم ؤةارة وةة شروو ةة نةازانن .هةيض قسةةيةؤيش مانةاو و
نرخيك نيية ئةطةر موخاليف وية وة ؤتي و وننةت´.
"قازي عيياز" ؤرِةمحةةت خةواي لة ويةة شةلَيةة ´اا ةان ؤةبرِاي زانايةان لة ةةر حةةرِاميي ئةةوؤارة
رِيككةوتن ،تةنها رِافيزييةؤان نةوية´.
"خةةةتتاو " ؤرِةمحةةةت خةةواي ل ة ويةةة شةلَيةةة ´ئيجةةةاي لة ةةةر ئةةةوةن ؤةةة ميتعةةة حةرِامةةة ،تةةةنها
يعةؤان اييان واية ؤة شروو تة´ لةؤاتيكدا ؤة هاتووة لة "عةل ؤورِي ئةوووتالَي " ؤةة فةرمويةةت ئةةم ؤةارة
نة خ وبتةةوة .هةةروةها "ئيةةام وةيهةةق " رِايدةطةيةةنية ؤةة ار ةياريان لةة " ةعفةةري ؤةورِي موحةممةةش"
ؤرشووة لةووارةوة ،ئةويش فةرموويةت

ؤة ئةم ؤارة هةر زيناية وبخبي´ئ.

هةروةها "ئيةام قورتوو " ؤرِةمحةت خواي ل وية شةلَية ´هةموو رِيوايةتةؤان ئةوة شةطةيةنن ،ؤةة
ماوةي حةآللَبوون ميتعة ،ماوةيةؤ زؤر ؤورت وووة ،اا ان حةرِام ؤراوة ،اا ان ةلة و خةلة رِيككةةوتن
لة ةر حةرِاميي ميتعة .دة لة رِافيزةؤان ؤةر هةر لة ةر ئةوةن ؤة شروو تة´.
ئا كراية ؤة ئةو يةؤدةندييةةي زانايةان لة ةةر حةةرِاميي ئةةو ؤةارة اشتبة ةنت وةووة وةة وةلَدةةؤان لةة
قورئان و وننةت.
لة قورئاندا ،خواي طةورة شةفةرموية
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ؤ[ 1وَالَّذِينَ هُمْ لِفُارُوجِهِمْ حَاافِظُونَ * ِِلَّاا جَلَاىٰ أَزْوَاجِهِامْ أَوْ مَاا مَلَكَا ْ أَيْمَاانُهُمْ فَاَِنَّهُمْ غَيْارُ مَلُاومِحَ * فَمَانِ ابْتَغَاىٰ وَرَاءَ ذَٰلِاكَ
فَأُولَُِٰكَ هُمُ الْعَاُِونَ] ؤالن ور . 8-7 :واتة ئةوانة ةن اةاريزةري شاوينيةانن ،خبيةان لةة هةةموو ريدةيةةؤ يا ةاغ و
نا ةرعي شةااريزن ،وة لة يبة يكرشن ئارةزووةؤانيان خبراطرن مةطةر لةطة هاو ةري خبيان ،يان لةطةة
ؤةنيزانيان ؤئةوانةي مولَك خبيانن

ا ويدومان لةو رِييةوة لبمة ؤراو ناون و لييان ناطريي ئينجا هةر ؤة

لةة

ريةيري ئةو رِيدايةوة هةو ودا وب يبة يكرشن ئةارةزووي خةبي ،وة زينةاو نيروةازي و ..ئةةو ةبرة ؤة ةانة
ئةوة رةفتاريان وية ،شة ة شريذؤةرو نوور وةزينيك لة ئةندازة وةشةرن.
شيارة ؤةة ئةةو ئافرةتةةي ميتعةةي لةطةةأل شةؤريةة ،نا ةية وبيتةة هاو ةةر ،ضةوندة اةيوةنةدي خيزانة
لةهةرشوو وشا شةوةن وةة مرياتدةري يةةؤرت ،هةةروة لة ةةر ذنةؤةةد حسةي

ااوكوونةةوةي خةوين و هةةر ة

تةآلقةؤة شةؤرية ،ئةمةد ئةةحكام خيزاندارييةة لةة ؤتةي خةواشا ،وةةآلم ئةوانةةي ؤةة اييةان وايةة ؤةة ميتعةة
شروو تة ،لة ويةن رِافيزةؤانةوة ،اييان واية ؤة لةم ؤارةشا ويةن ااؤبوونةةوةي خةوين و مةريات ناياندريتةةوة.
شيةارة شيسةان ئةةو ئافرةتةة ي ؤةة ميتعةةي لةطةةأل شةؤريةة ؤةةنيزة نييةة ،شةنةا ئةطةةر واووايةة ئةةوة ؤةرِين و
فرؤ تين شروو ة ووو.
ؤ[ 2وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِايَهُمُ اللَّاهُ مِانْ فَضْالِهِ] ؤالن ور . 33 :واتةة وةا ئةوانةةد شة ةةآلت
زةماوةندو ذن هينانيان نيية ،وةرشةوام وةؤعيففةت خبراودرن و ،وة اةاؤ رةفتةار وكةةن هةةتا خةوا لةة فةةز و
وةهرةي خبي شةرويكيان ل شةؤاتةوة وشةولَةمةندو وينيازيان ئةؤا.
شةي ئةطةر ميتعة شروو ة وواية ئةوة خوا فةرمان عيففةت و خبرِاطري نةشةؤرش.
ؤ[ 3وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِ ْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَاا مَلَكَا ْ أَيْمَاانُكُمْ مِانْ فَتَيَااتِكُمُ الْمُؤْمِنَااتِ ۚ وَاللَّاهُ أَجْلَامُ
بَِِميَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بَِِذْنِ أَهْلِهِنَّ وََتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَات وَلَاا مُتََِّاذَاتِ أَخْادَانٍ
ۚ فََِذَا أُحْصِنَّ فََِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَة فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا جَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِتَ الْعَنَا َ مِانْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْاتِرُوا خَيْارٌ
لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِايمٌ] ؤالنس اء . 17 :واتةة ئةةوةد ؤةة نةةيتوان لةة ئيةوة لةوةةر شة ةة ؤةورت  ،ئافرةتةان
ةروة ي واوةرِشا مارة وكات ،ئةوة وا لة ؤضة ؤةنيزةؤةة ئيةانةدارةؤانتان خبوازيةة ،خةوايش زانايةة ؤةة رِاشةي
ئيةانتةةان ضةةةندة و ضةةبنة ،ئيةةوة هةنةةديكتان لةةة هةنةةديكتانن ؤهةةةمووتان لةةة ئةةاشةم و حةةةوان و ئةةةم ياوازيةةة
ضةةينايةتيية ةةتيك ؤاتييةةة  ،لةوةرئةةةوة ئةةةو ؤةنيزةؤانةةة مةةارة وكةةةن لة ةةةر رِةزامةنةةدي ؤةةة و ؤةةارو
خاوةنةؤانيان و مارةييان وةضاؤ ا ودةن ،لةؤاتيكدا ئةو ؤةنيزةؤانةد ايويستة اا شاويةن وةن و شووروةن لةة
شاوين ايس و شؤ ة طرتنةوة ،خب ئةطةر وويان ؤةرشو لةةوةوشوا شاويةن ايسةيةؤانيان ئةاامةدا ئةةوة نيةوةي
زاي ئافرةتان

ةروة ة شة شرين ؤضونكة ئازاشي تةواويان نةوووة لةو ةرشةمةشا  ،لةوةر ئةوة مارةؤرشنيةان
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وب ئةوانةتانة ؤة شةتر ية توو

هةلَةو طوناهة وبيةة ،خبرِاطريتةان ؤتةا خةوا شةرووتةان ليدةؤاتةةوة ضةاؤرتة

وبتان ،خوايش ليخب بوو و ميهرةوانة.
رِافيزةؤان هاتوون اشتيان وةم ئايةتة وة تووة وب وةشروو ةتدرتين ميتعةة ،ؤةة خةوا شةفةةرموية [فَمَاا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فََتُوهُنَّ أُجُاورَهُنَّ فَرِيضَاةً] (النس اء . 1٨ :يةان

ئينجةا لةطةة هةةر ذنيكيانةدا ووونةة هاو ةةر شةوة

لةوةرامبةر ئةو لةزةتةوة مارةيييان ودةن  ،ضونكة خواي طةورة وةبي شيةاريكرشوون ،ؤةةواووو هةةر ضةبن ئيةوة
لةزةتيان ليوةر ئةطرن وةهبي مارةؤرشنيانةوة ،شةو ئاوايش مارةييان ودةن .
شيارة ئةمةد وةلَدة نيية لة شروو ي ميتعة ،وةةلَكوو ةيعةؤان هةاتوون مانةاي ناشروو ةتيان وةب و ةةي
ؤا تةتعتم شاتا يوة ،ؤةض لة ئة لَدا وا ؤرشنة لة نيكاح شروو ة ،ضونكة ؤاتة ؤةة خةوا وةا لةو ةتانة
شةؤات ؤة وب ئافرةت حةرِامة ،وة لة ةرةتاي ئايةتةؤة شةفةةرموية [وَأُحِالَّ لَكُامْ مَاا وَرَاءَ ذَٰلِكُامْ أَنْ تَتْتَغُاوا بِاأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِانِحَ غَيْارَ مُسَااافِحِحَ ۚ فَمَااا اسْاتَمْتَعْتُمْ بِاهِ مِانْهُنَّ فَااَتُوهُنَّ أُجُااورَهُنَّ فَرِيضَاةً] ؤالنس اء . 1٨ :واتةةة ويجدةةة لةوانةةة ريتةةان
ايةدراوة ؤةةة وةةما و شاراية خبتةان ئافرةتةةان تةةر تةا ضةةوار مةارة وكةةةن وة ةيوةي ةةةرعي و وةةةشاوينثاؤ ،
نةوةشاوينثيسي و نا واميرانة ،واتة لةمارةؤرشنيانةدا شةوة يا ةاو مةر ةةؤان نيكةاح رِةضةاو وكةرين ،ئةطةةرنا
ئةوؤارة وة ؤ ةفاح و شاوين ايسي وزينا شاشةنري ئينجا لةطة هةر ذنيكياندا ووونة هاو ةةر شةوة لةوةرامبةةر
ئةو لةزةتةوة مارةيييان ودةن  ،ضونكة خواي طةةورة وةبي شيةاريكرشوون ،ؤةةواووو هةةر ضةبن ئيةوة لةةزةتيان
ليوةرئةطرن وةهبي مارة ؤرشنيانةوة ،شةو ئاوايش مارةييان ودةن  .ئينجا فةرمووي [وَمَانْ لَامْ يَسْاتَطِ ْ مِانْكُمْ طَوْلًاا
أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ  ]...ؤالنس اء . 17 :واتة ئةةو ا هةرؤة يكيشةتان لةوةرشة ةتةند مةالَي  ،توانةاو
شة ةوَت نةووو ،ذنان ئازاشي شاوينثاؤ ورِواشار مارة وكات.
ؤةواووو هةموو وا ةؤان ئاماذةؤرشن وة نيكاح شروو ة.
شيسان لة ئايةتةؤان ئةوة نيشان ئةشةن ،ؤة هةرؤة ضيذ لةةخيزان خةبي وةرودريةة ،لةةرِي

يةةاي و

ووتبوونةوة ،ئةوة لة هةمان ؤات لة ةري ايويسة شةوية ؤة وة تةواوي مارةي ودات وة ذنةؤةي يان نيوةي.
ِِ
ِ
وسلَّم"
وةلَدة ل ة فةرمووشةؤان ايغةمبةر َ
"صلّى اهللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ال( :يَا أَيُّ َه ا
ؤ « 1عن َسْب َرةَ ْ
وس لَّم" ،فَ َق َ
اجلُ َه ِ ُّ (رضي الل عنه) :أَنَّهُ َك ا َن َم َع َر ُس ول اللَّ ه َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
النَّ اس ،إِ اَ قَ ْد ُكْن أ َِذنْ لَ ُك م ِيف ِاالس تِمت ِان ِم ن الن ِ
ِ
ك إِ َ يَ ْوِم الْ ِقيَ َام ِة ،فَ َم ْن َك ا َن عِْن َدهُ ِم ْن ُه َّن
اس اءَ ،وإِ َّن اللَّ هَ قَ ْد َح َّرَم َذل َ
ُ ُ ْ
ْ َْ َ َ
ُ
( )1
ِ
ِ
ْ
َّ
وه َّن َش ْيًا » واتة " ةورةي وهةن " ؤخوا لية رِازي ويةة شةلَة لةة
م
ت
ي
آت
ا
ِم
ا
و
ذ
خ
أ
ت
ال
و
،
ه
ل
ي
ب
س
ل
خ
ي
ل
ف
َش ْيء َ ُْ َ ا َ َ ُ ََ َ ُ ُ
َ ُْ ُ ُ
ِِ
ِ
وس لَّم" ؤةة فةةرمووي خةلَكينةة ،مةن ايشةرت رِيدةةي ذنهينةان
خزمةت ايغةمبةرشا وووم َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ضي اللَّهُ َعنْهما)
يع بْ ُن َسْب َرةَ ْ
) (1رواه مسلم ( )131 / ٨عن َّ
الربِ ُ
اجلُ َه ِ ُّ عن ابيه َ
(ر َ
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ؤاتيم وة ئيوة شاووو ،لةرِا تيدا ؤلة ئيستة وةشواوة خواي طةورة تارِؤذي قيامةت حةرام ؤرشووة ،هةر ؤة ة
ذن لةوانةي وية واشة تبةرشاري وبية و هةرضيتان ايداون لييان مة يننةوة.
ِ
َن رس َ ِ
ؤَ « 2ع ْن َعلِ اي بْ ِن أَِيب ٌَالِ ٍ
"صلى اللُ َعلَْي ِه َو َعلَى آلِِه َ َّ
اس ِاء
ول اللَّه َ
ب (رضي الل عنه) :أ َّ َ ُ
وسلم" نَ َه ى َع ْن ُمْت َع ة الن َ
الُ ُم ِر ِْ
اإلنْ ِس يَّ ِة»ؤ 1واتةةة "عةةةل ؤةةورِي ئةةةوووتالَي " ؤخةةواي لةة رِازي ويةةة شةلَةة
يَ ْوَم َخْيبَ َرَ ،وعَ ْن أَ ْك ِل ُلُ ِوم ْ
ِِ
ِ
وس لَّم" رِؤذي ريةةةزاي ؤخةيبةةةر ذنهينةةان ؤةةات و خةةوارشن طب ةةي
ايغةمبةةةري خةةوا َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
طويدريذي مالَ حةرام ؤرش.
ال  " :أَمرنَا رس ُ ِ
ؤ« 3ع ن عب ِد الْملِ ِ
"ص لى اللُ َعلَْي ِه
الربِي ِع بْ ِن َس ْب َرَة ْ
اجلُ َه ِ ا َ ،ع ْن أَبِي ِه َ ،ع ْن َج داهِ  ،قَ َ
ك بْ ِن َّ
ول اللَّ ه َ
ََ َ ُ
َ ْ َْ َ
( )1
ِ
ِ
ِ
ِِ
ني َو َخ ْلنَ ا َم َّك ةَ َُُّ ََلْ َجْ ُر ْن مْن َه ا َح ََّّت نَ َهانَا َعْن َه ا» واتةة "عةودواةةليك ؤةةورِي
وس لَّم"بِالْ ُمْت َعة َع َام الْ َف ْت ِح ح َ
َو َعلَ ى آل ه َ
رِةويع ؤورِي ةورةي وهةن " ؤخةوا لييةان رِازي ويةة ئةةويش لةة وةاوؤ ئةةويش لةة وةااريي شةطيرِيتةةوة،
ِِ
ِ
وس لَّم" لة الَ فةحت مةؤكةشا ،ئةو ؤاتةةي ؤةة ضةوينة مةؤكةة
شةلَية ايغةمبةري خوا َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آل ه َ
فةرمان ايكرشين وة ميتعة  ،اا ان هيشتا لة مةؤكة شةرنةضوووووين ،تا نةه ليكرين ؤةة ضةيرت نيكةاح ميتعةة
وكةين.
ئةمةو ئةو فةرمووشانةي وا ان ؤرش طشتيان ئاماذة وة حةرِاميتي ميتعة شةشةن تا هاتين رِؤذي شواي .
هةروةها "ئيةام نةوةوي" ؤرِةمحةت خواي ل وية شةلَية

ةةرةتا لةة اةيش ةةرِي خةيبةةر حةةآل

ؤرشا ،اا ان لة رِؤذي فةحت مةؤكة وةة مو ةتةحةب شانةرا ،اةاد ئةةوة وةة ة رِؤذ حةةرِامكرا تةا هةاتين رِؤذي
شواي

ؤ3

ؤةواتة ئةوانة هةمووي وةلَدةن لة ةر ئةوة ؤة ةرةتا ئةم ؤارة شروو ة وووة ،اا ان حةرِامكراوة.
هةروةها لة هةندو لة هاوةآلن ؤخوا لييان رِازي ويةة شةطيرِنةةوة ؤةةوا "ئيبنوعةةوبا " ؤخةوا لية رِازي
وية ئةم ؤارةي وة شروو ة زانيبوو ،هةروةها هةنةدو لةة هةاوةآلنيش ةةرةتا ئةةم ؤارةيةان شةؤةرش ،هةةروة
"ئيبنومة عووش" ؤخوا لييان رِازي وية  .شةطيرِيتةوة ،هةةروة لةة هةةرشوو ةةحيحةؤةشا هةاتووة شةفةةرموية
ِ
ول اللَّ ِه ص لَّى اللَّ ه علَي ِه وس لَّم لَيس لَنَ ا نِس اء فَ ُق ْلنَ ا أََال نَستَخ ِ
« ُكنَّا نَ ْغفو مع رس ِ
ك َُُّ َر َّخ َ لَنَ ا أَ ْن نَ ْنكِ َح
ص ي فَنَ َهانَا َع ْن َذل َ
ْ ْ
َ
ُ ََ َُ
َ
ُ َْ ََ َ ْ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ب
َح َّل اللَّ هُ لَ ُك ْم َوَال تَ ْعتَ ُدوا إِ َّن اللَّ هَ َال ُِح ُّ
ين َآمنُ وا َال ُتَارُم وا ٌَيابَ اَ َم ا أ َ
الْ َم ْرأَةَ ب الث َّْوب إ َ أ َ
َج ٍل َُُّ قَ َرأَ َعْب ُد اللَّ ه يَا أَيُّ َه ا ال ذ َ
ِ
علي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه وس لَم" وةةب ريةةةزا شةرضةةووين و هةةيض
ص لى اللُ ْ
ين" -املا ،دة »-٤8 :واتةةة لةطةةةأل ايغةمبةةةر " َ
الْ ُم ْعتَد َ
) (1البخاري  /املغازي3989 /
) (1أخرجه مسلم (َ )133 131/٨عن َعب ِد الْملِ ِ
اجلُ َه ِ ا َ ،ع ْن أَبِ ِيه َ ،ع ْن َجداهِ (رضي الل عنهما)/
الربِي ِع بْ ِن َسْب َرَة ْ
ك بْ ِن َّ
ْ ْ َ

إرواء الغليل" 317/6

) (3شرح مسلم 773/3
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ص لى
طومتان خب نةخة يننيوئ ؤةضة ايغةمبةةر " َ

ؤاميشةان ئافرةت ؤيان ذن خبمان لةطةلَدا نةوووئ  ،ئةلَ
علي ِه َو َعلَى آلِ ِه وس لَم" وةرهةلَسي ليكرشين ،اا ان رِوخسةت ايةداين ؤةة ةةرو ئافرةتية وةب ؤةاتيك شيةاري
اللُ ْ
ؤراو مار وةربِينئ ،ئةةلَ اا ةان "عةوةدولَآل" ئةةم ئايةتةةي خوينةدةوة ؤةة شةفةةرموية ئةةي ئةوانةةي واوةرِتةان
هيناوة ئةو ااؤيانةي ؤة خوا لي حةآل ؤرشوون ئيوة وة حةرِام شانةنين..

"عةوروة" ئةةةلَ هةةةتا "عةوةةدولَآلي ؤةةورِي زووةةةير" ؤخةةوا لييةةان رِازي ويةةة رِؤذية لةةة مةؤكةةة هةلَسةةايةوة
فةرمووي هيندو ؤة خوا شلَ ؤوير ؤرشوون ،وة ضبن ضاوي ؤويرؤرشوون ؤة فتوا وة شروو ة وةوون ميتعةة
شةشةنئ واتة نارِازي ووو لة "عةودولَآلي ؤورِي عةوبا " وةم ؤارة ،ئةلَ رِؤذية «"عةوةدولَآلي ؤةورِي عةةوبا "،
"عةودولَآلي ؤورِي زووةير" وانط شةؤات و اي شةفةرموية ؤإنك جلِلْذ ج ٍ
اف واتة تب تةويعةت و ةكية و ؤةةم
ُ
علي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه
ص لى اللُ ْ
تيدةطةية ،وةو خواية ميتعة لة ةرشةم ايشةواي خوانا ان ؤمةوة ي ا ايغةمبةر " َ
وس لَم" ووو ئةاام ئةةشراو ئةةؤرا ،ئةةلَ "عةوةدولَآلي ؤةورِي زووةةير"يةش اييدةوت شة تةب ويكةة ،ةا وزانةة مةن
وةرشةوارانة شةؤةم ياخوش نائئ تا لة شواييا "ئيبنوعةوبا " لة رِاي خبي اة يةان وبتةوة.
ِ
ض ِة ِم َن الت َّْم ِر،
هةروةها ةوارةت وة قسةي " ةاور" ؤخةوا لية رِازي ويةة ؤةة شةلَيةة « ُكنَّ ا نَ ْس تَ ْمت ُع بِالْ َقْب َ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
وس لَّم" َوأَِيب بَ ْك ٍر َح ََّّت نَ َه ى َعْن هُ عُ َم ُر ِيف َش أْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن
َوال دَّق ِيق ْاْلَيَّ َام َعلَ ى َع ْه د َر ُس ول اللَّ ه َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
حري ٍ
ث»ؤ 1لةةة فةرمايشةةي « َُُّ نَ َهانَا َعنْ ُه َم ا عُ َم ُر  ،فَلَ ْم نَعُ ْد َلَُم ا»ؤ 2ئةةةوة شةطةيةةةن ئةةةوةي ؤةةة لة ةةةرشةم
ُ َْ
"ئةووووةؤر" و "عومةر" اي رِاطةيانراوة ؤة ئةو ؤارة ةرعي نيية ،ئةوة ايشرت ئةم نةهييةي اينةطةيشتووة.

"حافز ئيبنوحة ةر" لة ؤف تح الب اري شةلَية ئةوةي ؤة ليةرة رِوون شةويتةةوة ،ئةوةيةة ؤةة عومةةر وةةاي
ئيجتيهاشي خبي نةوووة ؤة وةرهةلَسةي لةةم ؤةارة ؤةرشووة ،وةةلَكوو وةةاي نةهييةؤةةي ايغةمبةةرةوة ئةةويش
رِيدري لةم ؤارة ؤرشووة .ئةم وةرهةلَستيية ة لةة رِيوايةةت "ئيبنوما ةة" هةاتووة ؤةة لةة "ئةووووةةؤري ؤةورِي
حةفة" ئةويش لة "ئيبنوعومةر" طيرِاويةتييةوة ،ؤة شةلَية ئةوؤاتةةي ؤةة "عومةةر" وةوو وةة خةليفةة وتاريكيةدا
ؤ3
ِ
ِ
ِِ
ِ
فةرمووي (إِ َّن رس َ ِ
"ص لى
وسلَّم" أَذ َن لَنَا ِيف الْ ُمْت َعة ثََالثًاَ َُُّ ،حَّرَم َه ا واتةة ايغةمبةةر َ
ول اللَّه " َ
صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
َُ
ِِ
ِ
رِؤذ رِيدةي ميتعةي ايةداين ،اا ةان حةةرِام ؤةرش .هةةروةها "ئيبنومةونزير" و
وس لَّم" تةنها
اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
"وةيهةق " لة رِي " ةالية ؤةورِي عةوةدولَآلي ؤةورِي عومةةر" ئةةويش لةة واوؤيةةوة طيرِاويةتةةوة ،ؤةة "عومةةر"
وة ةر مينبةر شةؤةوية و شواي حةمدو واا كرشن خوا ،شةلَيةة (م ا ب ُ ٍ ِ
ح و َن َه ِذهِ الْ ُمتْ َع ةََ ،وقَ ْد نَ َه ى
ال ِر َج ال يَنْك ُ
َ َ
ِِ
ِ
رس ُ ِ
وس لَّم" َعْن َه اَ ؤ 4واتة ئةمة اياوان ضةيانة هاو ةةرطريي ئةةم ميتعةيةة شةؤةةن،
ول اللَّه َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آل ه َ
َُ
) (1صحيح مسلم
) (1صحيح مسلم
) (3سنن ابن ماجة
) (٨الفتح الباري 88/9
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ِِ
ِ
وس لَّم" وةرهةلَسةةي ل ة ؤةةرشووةوئ هةةةروةها خبوةشة ةةتةوةشان
لةؤاتيكةةدا ايغةمبةةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ِِ
ِ
وس لَّم" وةب وةرهةلَسةتييةؤةي "عومةةر" وةة االَثشةي وةلَدةيةة وةوو لةة
ياران ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ِِ
ِ
وس لَّم" هةةروة "ئيةةام تةةحاوي" ؤرِةمحةةت خةواي لة ويةة
فةرمايشي ايغةمبةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
شةلَيةة "عومةةر" وتاريةدا وة وةرهةلَسةةي لةة زةوا ة ميتعةةة ؤةرش ،ئةمةةد وةوةلَدةةة لةة ايغةمبةةري خةةواوةوة
وةريدرت ،شيسان وةلَدةية لة ةر ئةوة ؤة عومةر ضبن وين وةرهةلَستييةؤةي ايغةمبةر ؤةوتبوو.
ِِ
ِ
وس لَّم"
هةروةها شروو ة نيية ولَيية ؤة ئةطةر ميتعة زيناية ،ئةي ضبن ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
وبؤاتيك شياريكراوشا وة حةآلل شاناوةوئ شةلَيني ئا كراية ئةو ؤاتةي ؤة ميتعة حةآل ووو ،ئةوة زينةا نةةووو،
وةلَكوو وةزينا نا ةاندن شواي حةرِامبوونييةةوة هةات  ،يةان هةةر ئةةو ؤاتةةي ؤةة حةةرِامكرا ،ئةطةةر هةرؤة ةي
وةرشةوام وواية ئةوة وةؤو ئةوةواووو ؤة زيناي ؤرشووةئ

ؤ1

جياوازييةكاني نيَوان هاوسةرطريي ميسيار و هاوسةرطريي ميتعة
ؤ 1ميتعة وب ؤاتيك شيةارؤراوة ،وةةآلم ميسةيار ؤةات شيةارؤراو نييةة ،لةيةةؤيش يةا ناونةةوة وةة تةةآلق
نةوية.
ؤ 2ميتعة لة ةر ونامةي هاو ةرطريي ةرع وونيات نانريةة ،لةة رِووةؤةان خةةر
عيدشةو مرياتةوة ،وةآلم ميسيار هةموو مةر ة ةرعييةؤان تيا يدرية ،تةنها خةر

و يدةةو تةةوق و

و يدةي خةو نةوية.

ؤ 3ئافرةت ميتعة تةوق ايوة نالكينرية ،وةلَكوو ؤة ؤاتةؤةي تةواو ووو ،لةيةؤرت شوور شةؤةونة ،وةةآلم
ميسار ايضةوانةي ئةوةية.
ؤ 4ووون وةل و ايةت مةرج نني لة ؤاري ميتعةشا ،،وةآلم لة ميسارشا شةوية ايةت هةةوية و وةلةيش
ئاماشة وية ،يان رِازي وية.
ؤ 5ميتعة نووري ضةند ذنةي وب نيية ،ؤاورا شةتوانية لةية ؤاتدا ويسة ذن هةوية لة ميتعةةشا ،وةةآلم
ميسار ضوارضيوةي ضةندذنة ناوةزينية ،تةنها وبي هةية ؤة لةية ؤاتدا ضواري هةوية.
ضوارةم :هاوسةرطريي مارةبةجاش
مةةارة وةةة اد شةرشيكةةة وبتةةة اةلَةةةي رِةد لةةة نيةةو ئوممةةةت ئيسةةدم  ،هةةةتا ؤةةافران و ويبةةاوةرِان
مسولَةانانيان ا لةؤةشار ؤرشووة ،وبية فة اشو خرااةؤارييةةؤ زؤري لةة نيةوان مسةولَةانان ويئاطةاو نةا حةا َل

) (1من موقع الَبكة االسالميه /مركف الفتو بإشراف و.عبدالل الفقيه
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ِِ
ِ
وس لَّم" نةفرةت لةوانة ؤرشووة ؤة ئةم ؤارة وةب خةةلَك
ناوةتةوة .وبية ايغةمبةري خوا َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آل ه َ
حةو شةؤةن ،وة نةفرةتيش ؤرشووة لةوانةي ؤة وبيان رِيكدةخرو و ئةوانةيش ؤة رِيك شةخةنئ

علي ِه
ص لى اللُ ْ
شيارة ئةطةر ئةم ؤارةد لة ئيسدمدا تيك ةياو ووايةة ئةةوة هةةرطيز ايغةمبةةري خةوا " َ
ِِ
علي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه وس لَم" ئةةةم ؤةةارةي
ص لى اللُ ْ
َو َعلَ ى آل ه وس لَم" نةةةفرةت وةةب نةةةشةنارشن ،وبيةةة ايغةمبةةةري خةةوا " َ
ضواندووة وة وزن اخداري خوا رتاو ،ةلةفيش وة وزماري شؤزةخيان ناو ورشووة ،وبية لة وازارِي حةةآللَكاران
مارةوةةة اد؛ ئةةا فرةت وة وزن ة ةةاخدار ةةةير شةؤةةرو ..ئةةافرةت لةةةم ؤةةارةشا زؤر وينةةرخ و ويييةةةةت ةةةير
شةؤرية ،نة وةليةةي وب شةؤرو نة لةناو خةلَك ئا كراو وةرضاو شةؤرو ،نةة ؤةرة ةةي وةو طوا ةتنةوةي وةب
از شةؤرو ،نا هاورِي و هاوشةمان وب شيار شةؤرو ،نة مارةي نة خةر

وب ورِيار شةشرو ،هينةدة ؤارةؤةة وة

نرخ و ةرمةزارة هةتا ؤة ناو اي وزان و وة حةا َل ئةةو ؤةة وفامة ئئ ضةونكة اةيش ئةةوة لةة ئيسةدمدا
تيك عةي و وورةي وية ،ئةوة هةتا لة نيو ؤبمةلَدة و فيرتِةت ئينسانةؤانيش تيك زؤر و نةرخ و وة
وايةخة..ئئ

مارةبةجاش ضيية؟
مارةوة اد ئةوةية ئةطةر ئافرةت هةر

تةآلق لة ميرشةؤةي ؤةوتب  ،ئةةوة وةبي نييةة وضةيتةوة وي

ميرشةؤةي ،تا وويك تر نةؤاتةوة ،وة خواي طةورة شةفةرموية [فََِنْ طَلََُّهَا فَال تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَانْكِحَ زَوْجااً
غَيْرَُُ] (البقرة . 131:واتة وةآلم ئة وان شين حيلة ةرعي ؤحيلةي نا ةرعي

لةطةةأل ئةةم ؤةارةشا شةؤةةن ..لةة

يات ئةوة ؤة ئافرةتةؤة وضية وويك تر وكاتةةوة اا ةان ئةطةةر ميةرشة تازةؤةةي وةة شلَة خةبي ذنةؤةةي
تةآلقدا اا ان ويةوية وضيتةوة وي ميرشة ؤبنةؤةي ،ؤةض شةضن لة طةأل يةؤي وة وةرِو اةارة رِيكدةؤةةون ؤةة
ذنةؤةي ل مارة وربِن و اا ان تةآلق وداتئ تا خاك ةر وةرزانة وضيتةوة وي ميةرشة ؤبنةؤةةيئئ ةا ةةير
ئةوةية لة هيندو ناوضةي ؤورش تان وة تايبةت لة شة ي هةولير ئةو ئافرةتة شينن لة مشكيك مارة شةؤةن
اا ان مشك وة تةزمانئئ وة وةر ضةقوان شةشةن و شةيكوذنئئ طواية ذنةؤة لةم مشكة تازة ويوةذن وووةو
تةآلق
ميرشة مشكةؤةي وة قوروان حازريان وووةو وانة مةرط وووةئئ ئينجا ئافرةتةؤة اريك تر وة
نويوة شةضيتةوة وي ميرشة ؤبنةؤةيئئئ ةيرتريش لةمة ئةوةية ؤة هيندو اران ئةةو ذنةة شةهيةنن لةة
مة ينةيةؤ ئاوشة ي مزطةوتدا مارة شةورِن ،شواي مة ينةؤة لةت و اةةت شةؤةةنئئ يةان شةيهيةنن لةة
ؤوولةؤةيةؤ مارة شةورِن و شواي ؤوولةؤة لة ئاو شةؤولَينن و وة شة ؤة ان لة ؤوولةؤةي وة تةزمان وةرشي ن
و هةر يةؤةو اارةضةيةؤ ئةخاتة ورط خبي ،ئيرت ؤوشووي ؤؤوولةؤة ي وة تةزمان هة تا ماوة لةةو زينةدا

41

تاريكةي ئةم ورطانة ضاوي وة تيشك خبر ناؤةويتةوة ،مةطةر وة طةنيوي ويتة شةرئئئ ذنةة هةمةدية وةب
ميرشي ؤبن شةويتةوة وووؤ ية

ةوةئئ

علي ِه َو َعلَ ى
ص لى اللُ ْ
ؤةواتة ئةم ؤارةية اي شةطوترية مارة وة اد ؤالتحليةل وبيةة ايغةمبةةري خةوا " َ
ول اللِ ص لى
آلِِه وس لَم" وة لة "ئيبنو مة عووش" ؤخوا لييان رِازي ويةة شةطيرِنةةوة ؤةةوا فةرموويةةت «لَ َع َن َرس ُ
ؤ1
علي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه وس لَم" نةةفرةت ؤةرشووة لةةو
ص لى اللُ ْ
الل عليه وسلم املُ َحلا َل َواملُ َحلَّ َل لَهُ» واتة ايغةمبةةري خةوا " َ
ؤة ةي ؤة ذند خو وب يةؤي شةوات و وة ريكةوتند نيوانيان تا ماوةية لةو شةوة  ،ئينجةا تةةآلقد شةشا وةب
ئةوة حةآلأل وية وب ميرش يةؤةمد.
وبية زانايان ؤاري زؤريان وةم فةةرمووشة ؤةرشووة ،لةوانةة ؤعومةةري ؤةورِي خةةتتاب و عو ةان ؤةورِي
عةففان و عةودولَآلي ؤورِي عومةر  -خوا لييان رِازي وية . -
هةةةروةها "ئيةةةام ئةمحةةةش" لةةة مو ةةنةشةؤةي و "نة ةةائ " لةةة ةةونةنةؤةي وةةة ةةةنةشيك ةةةحيح
علي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه وس لَم" نةةةفرةت لةةةم ؤةةارة ؤةةرشووة ،وة
ص لى اللُ ْ
هيناويانةتةةةوة ؤةةةوا ايغةمبةةةري خةةوا " َ
ِ
ِ
ول اللِ صلى الل علي ِه وس لم الْواة ةَ واملس توةةَ ،و ِ
ص ولَةََ ،وامل َحلا َل َوامل َحلا َل لَهَُ ،وآكِ َل الاربَا
شةفةرموون «لَ َع َن َر ُس ُ
الواص لَةَ َواملَْو ُ
ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ََ
ُ
ُ
ِ
علي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه وس لَم" نةةةفرةت ؤةةرشووة لةةةوةي ؤةةة خةةاأل ئةةةؤوت و
ص لى اللُ ْ
َوُموكلَ هُ» .واتةةة ايغةمبةةةري خةةوا " َ
لةوةيش ؤة وبي ئةؤوترو ،لةوةي ؤة قذي شة ةتكرش شا ئةةن و ئةةوةيش ؤةة وةبي شا ئةةنرو ،لةةوةي ؤةة ذنة
خبي شةخاتة ذير اياويكةوة ؤوةنيةت مةارة وةة اد و ئةةو ؤة ةةيش وةبي حةةآل شةؤريةة ،ئةةوةي ؤةة ةوو
شةخواو ئةويش ؤة وبي ورِيةار ئةةشرو .هةةروةها شيسةان لةة مو ةنةشي "ئيةةام ئةمحةةش" و ةونةن "نة ةائ "
هاتووة ؤة لة "ئيبنومة عووش" ؤخةوا لييةان رِازي ويةة هةاتووة شةفةةرموية « ..احملل ل َوامل َحلا ُل لَهَ :ملْعُونُو َن َعلَ ى
ُ
ِ ِ ٍ
ِ
وسلم يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة» .واتة ئةو ؤة ةي ؤة ذن خبي وةة مةارة وةة اد ئةةشا وةة اياوية و
ل َسان ُمَ َّمد صلى الل عليه َ
علي ِه َو َعلَى آلِِه وسلَم" نةفرةتيان لة ؤةراوة.
صلى اللُ ْ
ئةوةيش ؤة وبي حةآلأل شةؤرية لة ةر زمان موحةممةش " َ
ؤ2
هةروةها لة "عةل ؤورِي ئةوووتالَي " ؤخوا لي رِازي وية شةطيرِنةةوة ؤةةوا فةرموويةةت «أنَّهُ لَ َع َن احمللَّ َل لَهُ»
علي ِه َو َعلَى آلِِه وس لَم" نةفرةت ؤرشووة لةو ؤة ةي ؤة لية حةةآلأل شةؤريةة .هةةروةها
صلى اللُ ْ
واتة ايغةمبةر " َ
علي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه وس لَم" فةرموويةةت
ص لى اللُ ْ
لة "ئةووهورِةيرِة" ؤخوا لي رِازي وية شةطيرِنةوة ؤةوا ايغةمبةر "" َ
«لَ َع َن اللُ احمللا َل َواحملُلَّ َّل لَهُ»ؤ 3ئيةام "تريموزي" ؤوة رِةمحةت وية شةلَية ار يارم لة "ووخاري" ؤرش شةروارةي

) (1رواه الاكم ىف الصحيح والرتمذ وقال :حديث حسن صحيح /قال اْللباىن ىف "إرواء الغليل" 318/6
) (1رواه اإلمام أمحد وأهل السنن كلهم بري النسا،ى
) (3رواه اإلمام أمحد بإسناو رجاله كلهم ثقاَ
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ئةةةم فةةةرمووشة ،ئةةةلَ  ،طةةوت

ئةةةم فةةةرمووشة حة ةةةنة ،ضةةون "عةوةةدولَآلي ؤةةورِي ةعفةةةري مةةةخزووم " و

"عو ان ؤورِي موحةممةشي ئةخنة

" تيايدا طيرِاويانةتةوة ،ئةوانيش يدةي متةانةن.

هةةروةها "عةوةدولَآلي ؤةورِي ئيبنوما ةة" لةة ةونةنةؤةي خبيةدا شةلَيةة "موحةممةةشي ؤةورِي وة ةةار"،
ئةويش لة "ئةوووعامرِي زةمعةي ؤورِي الَح" ،ئةويش لةة " ةةلةمةي ؤةورِي وةهةرِان" ،ئةةويش لةة "عيكرِةمةةي
ؤورِي" و ئةويش لة "ئيبنةو عةةوبا " ؤخةوا لييةان رِازي ويةة طيرِاويانةتةةوة ؤةةوا «لع ن رس ول الل ص لى الل علي ه
علي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه وس لَم" نةةفرةت ؤةرشووة لةةو ؤة ةةي ؤةة
صلى اللُ ْ
وسلم احمللال واحمللَّل له» واتة ايغةمبةري خوا " َ
مارة وة اد وة ذنةؤةي ئةؤات و ئةو ؤة ةيش ؤة وبي حةآلأل شةؤرية.
علي ِه
ص لى اللُ ْ
هةروةها لة "عوقبةي ؤورِي عامر" ؤخوا لي رِازي وية شةطيرِنةوة ؤةةوا ايغةمبةةري خةوا " َ
أخِربُُك ْم بِالت َّْي ِ
الُ :ه َو امل َحلا ُل .لَ َع َن اللُ امل َحلا َل
َو َعلَى آلِِه وسلَم" فةرموويةت «أَال
ول اللِ ،قَ َ
س امل ْستَ َعا ِر َ قَالُوا :بَلَى ،يَا َر ُس َ
ْ
ُ
ُ
ُ
َوامل َحلَّ َل لَهُ»ؤ 1واتة ئايا ايتان ولَةيم ؤةة تةطةةي ؤوزنة ةاخدار ي وةةؤريدرياو ةتيكةو طوتيةان وةةلَ ئةةي
َ
علي ِه َو َعلَى آلِِه وسلَم"  ،فةرمووي ئةةو ؤة ةةي ؤةة مةارة وةة اد وةحةةآل شةطةيةةن ،
الل
ى
ل
ص
"
خوا
غةمبةري
اي
ُ ْ
َ
نةفرةت خوا لةوةي ؤة وة حةآللَ شةطةيةن و ئةوةيش ؤة وبي حةآلأل شةؤرو.
هةروةها لة "عةمرِي ؤورِي شينار" ؤيةؤي ووو لة نا ةراوان تةاويعني -خةوا لية رِازي ويةة -شةطيرِنةةوة
ؤةوا ار ياري اياويكيان ل ؤرش ؤةوا ذنةؤةي خبي تةآلق شاووو ،اياويكيش لة خةةلَك طوندةؤةة شيةة و ؤةاورا
وةو ئاطاشاري ذنةؤةو ئةو ؤة ة هيندو اارةي ا ئةشات تا وة مارةوة اد ذنةؤةي ل مارة وكةاتئئ "عةةمري
علي ِه
ص لى اللُ ْ
ؤورِي شنيار" طوت نةخير ،ئةم ؤارة شروو ة نيية ،اا ان وا ة ئةةوةي ؤةرش ؤةةوا ايغةمبةةر " َ
ِ
ِ
ِ
ك ََلْ َِت ل لَهُ َح ََّّت يَ ُذو ُ العُ َس ْي لَةَ»ؤ 2واتةة
َو َعلَى آل ِه وس لَم" فةرموويةت «الَ ،ح ََّّت يَ ْنكِ َح ُم ْرتَغِب اً لنَ ْف ِس ه ،ف إ َذا فَ َع َل ذل َ
نةخيرئ تاؤوو ئافرةتةؤةي وة ويسي خبي وو شةؤاتةوة ،ئةطةر وايش ؤرش ،ئةوة هةر وبي حةآل نييةة تةاؤو
رييين نةضيذو ؤيان

تا ووت نةو .

وةآلم ةوارةت وة هةلَويسي ياران وةرِيزةوة "خوا لييان رِازي وية" هةلَويستدةليك زؤر وانيان لة
شةرهةق ئةم ناهةقييةوة هةوووة ،لةوانة
لة ؤتي

ؤااصنف ي "ئيبنوئةو

ةةيبة" و ةونةن ؤاْلث رم و ؤاْلوس ط ي "ئيبنومةونزير" ةةوارةت وةة

"عومةةري ؤةورِي خةةتتاب" ؤخةوا لية رِازي ويةة شةطيرِنةةوة ؤةةوا فةرموويةةت

ؤهةةر ؤة ةيك مارةوةةة اد

حةآللَكةري يان حةآل وب ؤراويكم هاتبيتة و ،ئةوة وةرشةواراك ؤرشووةئئ .

) (1رواه ابن ماجه بإسناو رجاله كلهم موثقونَ ،ل جيرح واحد منهم
) (1أخرجه ابن أىب شيبة (  /) 1/٨7/8قال اْللباىن  :و هو مرسل صحيح اإلسناو  ،رجاله رجال الصحيح
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هةروةها "عةودولرِةزاق" لة "مةعةةرِ" ،ئةةويش لةة "زوهةري" ،ئةةويش لةة "عةودواةةليك ؤةورِي مةوريرية"
شةطيرِنةوة شةلَية ار ةياريان لةة "ئبنوعومةةر" ؤخةوا لييةان رِازي ويةة ؤةرش ةةوارةت وةة ؤة ةي ؤةة مةارة
وب ؤة ي ورِيار شاوة ،ئةويش فةرمووي ئةو ؤة ة خوينةذةئئ

وة ا

ؤ1

هةروةها هةمدية لة "عةودولرِةزاق" شةطيرِنةوة شةلَية " ةورِي عةودولَآلي ؤورِي ةريك عةامرِي" وةبي
طيرِاوينةوة ،فةرمووي طويم لة "ئيبنوعومةر" ؤخوا لييان رِازي وية ووو ،ؤة وا ة اياويكيةان لةطةلَةدا ؤةرش ؤةة
ؤضةة مامةؤةةةي خةبي تةةةآلق شاوةوو ،اا ةةان اة ةيوان وبةةووةوة شةيويسةة ؤةةة وةة مارةوةةة اد ويهينيتةةةوةئئ
"ئيبنوعومةر"يش ؤخوا لييان رِازي وية فةرمووي ئةوة هةةرشووؤيان زيناؤةارنئئ ةا حةةز شةؤةا ويسةة ةا
مبيننةوة ؤواتة

اياوة وب حةآل ؤراوةؤة ،ئافرةتةؤة .

هةروةها شةفةرموية "مةعةةةرِ" و " ةةورِي" لةة "ئةعةةةد" و لةة "مةاليك ؤةورِي حةار " و ئةةويش لةة
"ئيبنوعةوبا " ؤخةوا لييةان رِازي ويةة شةطيرِنةةوة ،ؤةةوا اياوية ار ةياري ليكةرشو طةوت مةامم ة ةاران
ئامبذن تةآلق شاوة" ،ئيبنوعةوبا "يةش فةةرمووي ةا ئةةو ويفةةرمان خةواي ؤةرشووةو ئيسةتاد اة ةيوانة،
طويرِايةةةلَ

ةةةيتان ؤةةرشووةو ةةةيتانيش شةرووي خيةةري وةةب ئةةاوةآل نةؤرشؤتةةةوة ،ئةةةويش شةلَيةةة ئةةةي ض ة

شةلَيية ئةطةر خيزانةؤةي وة مارة وة اد وهينيتةوةوئ ئةويش فةةرمووي ؤة ة ويةةوو فةي لةة خةوا وكةات
خواد فيلَ ل شةؤات ؤواتة ئاقيبةت فيلَةؤةي ا نيشان ئةشاتةوة .
هةروةها لة " ولةميان ؤورِي ية ار" شةطيرِنةوة ؤةةوا وا ة اياويكيةان طةيانةدة وي "عو ةان ؤةورِي
عةففان" ؤةوا ذنيك وة نيازي مارة وة اد هيناوة ،ئةلَ

ئةويش يةؤسةةر ضةووة وي هةةرشووؤيان و لةة يةةؤ

يا ؤرشنةوة ،ئينجا وة ئافرةتةؤةي فةرموو مةضبوة وي ميرشةؤةةت ،تةاؤوو ميرشيكة تةر وةة ويسةي خةبت و
ؤ2
ويسي اياوةؤة شةؤةيتةوة
هةروةها ئةووو "ئيسحاق

ريازي" لة ؤتي ؤاملهذب شا لة "ئةووومةرزووق تو ةي " شةطيرِيتةوة ،ؤةةوا

اياوي شيتة وي "عو ان ؤورِي عةففان" ؤخوا لي رِازي وية و اي طوت ؤةوا شراو ةيكةمان لةة خيزانةؤةةي
خبي توورِة وووة وةم توورِةييةوة ذنةؤةي خبي تةآلق شاوة ،ئةة َل منةيش ةكم اييةان ةووتا شةمةةوو ذنةؤةة
مارة وكةمةوة ،اا ان تةآلق ودةم وب ئةوةي وضةيتةوة وي ميرشةؤةةيئئ يةان ميرشةؤةةي ويديرِيتةةوة ،ئةةلَ
"عو ان"يش فةرمووي مةيهينة تةنها خوا تة وب نيكاحةؤة نةوية ،ؤواتة خوا تة وب ذنهينةان ويةة نةة وةب
ئةوةي تةآلق ودةية تاؤوو ميرشةؤةي ويهينيتةوة .

) (1رواه ابن ايب شيبة
) (1رواه أبو إسحق اجلورجاىن ىف "كتاب املرتجم" ،وذكره ابن املنذر عنه ىف كتاب اْلوسط
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هةروةها "ئبنو ئةو
فةرموويةت

ةيبة" لة ؤمصنف ةؤةي لة "ئيبنوعةوبا " ؤخوا لييان رِازي وية شةطيرِيتةةوة ؤةة

نةفرةت خوا لةو ؤة ةي ؤة حةآللَ شةؤات و ئةو ؤة ةيةد ؤة وبي حةآلأل شةؤرية.

هةةروةها لةة "ئيبنوعومةةر" ؤخةوا لييةان رِازي ويةة  ،شةطيرِيتةةوة ؤةة فةرموويةةت

ؤنةةفرةت خةوا لةةةو

ؤة ةي ؤة مارة وة اد وة حةآلأل شةطيةرِو و ئةوةيشة ؤةة وةبي حةةآلأل شةؤةرو  .هةةروةها " ةةوز ان " وةة
ةنةشيك وةاد لةة "ئيبنوعومةةر" ؤخةوا لييةان رِازي ويةة شةطيرِيتةةوة ؤةةوا اياوية ذنيكة وةة مارةوةة اد
هيناوة وب ئةوة وب ميرةشةؤةةي خةبي تةةآلق وةداتئ ئةة َل
حةآلل شةؤات و ئةوةيش ؤة وبي حةآل شةؤرية.ئ

ئةةويش فةةرمووي نةةفرةت خةوا لةةو ؤة ةة ؤةة

ا ليرةوة " يخولئيسدم ئيبنوتةمية" ؤوة رِةمحةت وية شةلَيةة ئةمانةة هةةمووي هةلَويسةة وةوون وي
"عومةر" و "عو ان" و "عةل " و "ئيبنوعةوبا " و "ئيبنوعومةر" ؤخوا لة هةةمووان رِازي ويةة  .لةة طةة ئةةوة
ؤةةة شةق ة ئا ةةكرا وةةوون ؤةةة ؤة ةةي ئةةةم ةةبرة مةةارةورِةي اةةةنهان و وةةة نهةةيين وةةب ئةةةاام وةةدرية ،ئةمةةة
علي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه وس لَم" نةةفرةت
ص لى اللُ ْ
مارةوة اد ؤحتليل ة ،شيارة ؤة واواي وكةر لة ةر زمةان ايغةمبةةر " َ
علي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه وس لَم" حالَ وبوون ،وبيةة
صلى اللُ ْ
ليكراوة ،ياران ايغةمبةريش ضا لةو شة تةواذةي ايغةمبةر " َ
ئةوانيش ئةم هةلَويستةيان هةووو .وبية قةت رِوخسةت لةم ضة ةنةيان نةةشاوة ،لةطةةأل ئةةوة زؤر هةةووون لةةو
تةآلقيان لة ئافرةتيكدا ؤةوتبوو ،ؤةض ئةم ناهةق ؤمةارة وةة اد ةيان وةة هةةق نةةزانيوة،
ةرشةمة ؤة
وة شةوينني ؤة خيزان "رِوفاعةي قورِةزي" وب ماوةيةؤ شووروشريذ لةطةأل ميرشةؤةي ناؤب ووو و

ةاران

تةآلق شراووو ،زؤري ؤرش تا وتوان ودةرِيتةوة وي ميرشةؤةي ،ؤةض ؤة زات ئةوةي نةشةؤرش ؤةة رِيدةةي وةب
ص لى اللُ
خبد وكات تا وضيتةوة وي ميرشةؤةي .شةي ئةطةر مارةوةة اد شروو ةة ووايةة هةلَبةةت ايغةمبةةر " َ
علي ِه َو َعلَى آلِِه وسلَم" رِيدةي ئةشا.
ْ
هةروةها ةوارةت وة هةلَويسي تاوعينيش ئةوة هةلَويستيان لة هةلَويسةي ةةحاوةي ؤةريِام ؤةةمرت
نةوووة ،وب نوونة
"عةودولَرِةزاق" شةلَية "مةعةةرِ" ئةويش لة "قةتاشة" اي رِاطةياندووين ؤة طوتوويةت ئةطةةر وكةةر يةان
وب ؤراو ياخوش ئافرةتةؤة يان هةر يةؤيك تر ئةم ؤارة وة شروو ة وةرودرية ئةوة شروو ة نيية.
هةروةها "ئيبنو ورِةيج" اي رِاطةياندووين ؤةو ئةلَية وة "عةتائة"م طوت ؤة ي وة ئةنية ة ئةم ؤةارة
وكات ئايا زاي لة ةرةو ئةويش شةلَ ية نةمزانيوة ؤة زاي وب شانراويةة ،وةةآلم مةن ايةوايةة ؤةة شةوة

ةزا

ودرية.
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هةةةروةها "مةعةةةةرِ" لةةة "قةةةتاش"ةوة اي ة رِاطةيانةةدووين ؤةةة فةرموويةةةت

ئةطةةةر ئافرةتي ة وةةة نيةةازي

مارة وة اد تةآلق ودرية ،ئةوة شروو ة نيية اريك تر ودةرِيتةوة وب ميرشةؤةي ايشووي.
هةةةروةها "ئيبنو ةةورةيج" شةلَيةةة وةةة "عةتائةةة"م طةةوت ئةطةةةر ئافرةتي ة مارةوة ا ة ايكةةرا اا ةةان
طةرِينرايةوة وي ميرشةؤةي ايشووي حوؤة ضبنةو ئةلَ  ،ئةويش فةرمووي لي

يا شةؤرينةوة.

هةروةها "مةعةةرِ" لة "حة ةن"ةوة شةطيرِيتةوة ؤة مارةوة ا يان وة ئافرةتي ؤرشووة وب اياوية وةةو
ئةوة ؤة اياوةؤة اي وزانيةو ئة َل  ،ئةويش فةرمووي لة خوا ورت ةن مةةون وةة وزمةاري ئةاطر لةة ةنووري لةة
نوورةؤان خوا.
هةروةها "ئيبنومةونزير" شةلَيةة "ئيربِاهيةة نةةخع " فةرموويةةت

ئةطةةر نيةازي يةةؤي لةة ؤة ةةؤان،

ميرشي يةؤةم ،يان ميرشي ش ووةم ،يان ئافرةتةؤة مارة وة اد وية ،ئةوة نيكاح شووةميةان اةوو ئةويتةةوة و
وب يةؤةميش ناطيرِشريتةوة.
هةروةها "حة ةن وة رِي" ؤوة رِةمحةت وية شةفةرموية يةؤي لةو ة ؤة ةة نيةازي ئةةم ؤارةيةان
هةووو ،ئةوة ؤارةؤانيان و ؤةلَكة.
هةةروةها شةلَيةةة "وةةةؤري ؤةةورِي عةوةةدولَآلي مةةةزن " ةةةوارةت وةةةو ؤة ةةةي ؤةةة وةةة حةةةآللَ شائةةةن و
ئةوةيش ؤة وبي حةآل شةؤرية فةرموويةت

ئةو ؤة انة لة نةفام اييان شةطوترا تةطةي خوا رتاو.

هةروةها "عةودولَآلي ؤورِي ئووةي نة يح" لة "مو اهيد" شةطيرِنةوة ؤةوا ةةوارةت وةة ئايةةت
أَنْ يُُِيمَا حُدُوَِ اهللِ] ؤالبقرة . 131 :فةرموويةت

[ِِنْ ظَنَّاا

واتة ئةطةر طومانيان ورش ؤة نيكاحةؤةيان و فيلَة.

هةروةها لة "نوفةيل " شةطيرِنةوة ئةويش لة "يةحياي ؤورِي عةودواةليك ؤورِي ئةةو ريونيةة" و ئةةويش
لة "عةودواةلي " و ئةويش لة "عةتائة" ،ةوارةت وة اياوي ؤة ذنةؤةي خبي تةآلق شاوة ،ايةاويكيش زؤر ةك
ا شة ةووتية ،هةلَدة ةت ذنةؤةة لةة خةبي مةارة شةؤاتةةوة وةة وة ئةةوةي ميرشةؤةةي ايشةووي وةة نيةازي
وزانيةئئ ئةلَ

"عةتائة"يش فةةرمووي ئةطةةر ئةةم ؤةارةي وةب مارةوةة اد ويةة ،ئةةوة وةبي شروو ةة نييةة،

ئةطةريش وة نيازي هينان ويهيلَيتةوة ئةوة وبي شروو تة.
" ةعيدي ؤورِي موة ةييةب" ةوارةت وة اياوي ؤة ذنيك وة نيازي مارةوة اد هيناووو وةةو ئةةوةي
ؤة نة ميرشةؤةي ايشووي و نة ئافرةتةؤة وة نيازي ئةم ؤارةي وزانن ،فةرمووي وب هيضيان ئةم ؤةارة شروو ةة
نيية .ؤرواه حرب يف مسا،له .
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هةلَبةةةت ئةةةم ضةةوار ايشةةةوا وةةةرِيزةي ؤةةة ناومةةان هينةةان واتةةة ؤحة ةةةن وة ةرِي و ةةةعيدي ؤةةورِي
مو ةييةب و عةتائ ؤةورِي رِةوةاح و ئيربِاهيةة نةةخع

اايةةي تةاوعني وةوون و ئةةم هةلَويسةتة واميرانةةيان

هةووو ةوارةت وة مارةوة اد.
ةوارةت وة تاويع تاويعينيش وايان فةرمووة
"ئيبنةةو مةةونزير" ؤوةةة رِةمحةةةت ويةةة شةفةةةرموية "مةةاليك ؤةةورِي ئةنةةة " و "لةيس ة ؤةةورِي ةةةعد"
شةفةرموون ئةم برة نيكاحة دة لة نيكاح خوا ة شروو ة نيية ،هةروةها "مالي " ؤرِةمحةت خةواي لة
وية شةفةرموية لة ية ياشةؤرينةوة ،ياؤرشنةوة وة يوةي فة خ شةوية ،نة تةآلق.
" وفيان

ةوري" ؤرِةمحةت خواي ل وية شةلَية ئةطةر ؤة ةي ئةافرةتيك وةة مارةوةة اد هينةا،

تاؤوو وب ميرشةؤةي ايشووي تةوق ودات ،اا ان وريي لةوة ؤرشةوة ؤة ئافرةتةؤةي وي خب وهيلَيتةوةو وةب وي
ميرشةؤةي نةطةرِينيتةوة ،ئةوة لة ية

يا شةؤرينةوةو ةر لة نوو لة ية مارة شةؤرينةوة.

"ئيسحاق" ؤرِةمحةت خواي ل وية شةلَية شروو ة نيية ؤة وي خبي ويهيلَيتةوة ،ضونكة وةة عةقةدي
نيكاح مارةي نةؤرشووة.
" ةوز ان " ؤرِةمحةت خواي ل وية شةلَية "ئيسةاعيل ؤورِي ةعيد" شةلَية لة "ئيةام ئةمحةةشي
ؤورِي حةنبة " م ار يار ؤرش شةروارةي اياوي ؤة وة نيازي مارة وةة اد ذنيكة هينةاوة تةاؤوو وةب ميرشةؤةةي
ودةرِينيتةوة ،وة و ئةوةي ؤة ئافرةتةؤةي وةم نيازةي وزانيةئئ ئةلَ ئةةويش فةةرمووي ئةمةة مارةوة ا ةة،
ئةطةر وةو نيازة ئةو ؤارة وكات ئةوة نةفرةت خواي ل ؤراوة.
"ئيبنوئةو ةيبة" ؤرِةمحةت خواي ل وية شةلَية وا ناوينيم ؤة شروو ة وية وةةم ؤةارة ئافرةتةؤةة
ودةرِينريتةوة وي ميرشةؤةي ايشوو.
رِوونكردنةوة:
هينةةدو ؤة ة ناحةةالَ وا حةةالَ ووونةةة ؤةةة ئةةةوةتا لةةة قورِئانةةدا ئامةةاذة وةةة مةةارة وةةة اد شراوة ،وة
فةرموويةت

ح ُّل لَا ُه مِا ْن َبعْا ُد َحتَّاى تَا ْن ِك َح َزوْجا ًا َغيْا َر ُُ فَا َِ ْن َط َّل َُهَاا فَاال ُجنَاا َ َج َل ْي ِهمَاا َأنْ يَتَرَاجَعَاا ِِنْ ظَنَّاا أَنْ يُُِيمَاا
[ َف َِ ْن َط َّل َُهَا فَال َت ِ

حُدُوَِ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُوُِ اللَّهِ يُتَيِّنُهَا لَُِوْ ٍ يَعْلَمُونَ] ؤالبق رة . 131 :واتة خب ئةطةر ؤوب اري ييةم ،اياو ذنةؤةةي خةبي
تةلَاقدا ،ئةوة ئيرت اريك تر وبي حةلَا ناوية مةطةر شواي ئةوةي وويةؤ تةر وكةات و ؤهاو ةةري شووةمة
وة ةيوةيةؤ ئا ةاي تةةلَاق وةدات ،يةان مبريةة  ،ئةةةوة وبيةان هةيةة ودةرِينةةوة وةب وي يةةؤرتو ؤذيةةان ذن و
ميرشايةةةت شة ةةة ايبكةنةةةوة  ،ئةطةةةر طومةةان و رِايةةان واوةةوو شةتةةوانن ةةنوورةؤان خةةوا رِاطةةرن و ؤذيةةانيك
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ئا وشةي وبةنة ةر  ،ا ئةوةي ؤة وا كرا ةنوورةؤان خةواي طةةورةن ،رِوونيةان شةؤاتةةوة وةب طةةلي ؤةة
وزانن و تيبدةن.
شين و شةلَين لةو ئايةتة هةر ئةمة ئةلَية ؤة ئيوة ئيستا وة حةرِامتان شاناوةو
لة وةآلمدا شةلَيني "ئيبنوليةييم" ؤرِةمحةت خواي ل ويةة شةلَيةة وةةلَ رِا ةتة ئةطةةر اياوية هةةر
تةآلق لة ذنةؤةي خبي ؤةوية ،ئةوة ناتوانية ؤة ويدةرِينيتةوة وي خةبي تةا ئافرةتةؤةة ةوويك تةر وةة
ويسي خبي نةؤاتةوة ،ؤاتيكيش ئةطةر ميرشة تازةؤةي وة ويسي خبي ذنةؤةي تةآلق شا ،ئةو ؤاتة ذنةؤة وةبي
هةية ؤة وة نيكاحيك نويوة ودةرِيتةوة وي ميرشة ؤبنةؤةي ،ؤوةآلم نةة ميةرشة تازةؤةةي و ذنةؤةة وةة نيةازي
طةرِانةوةي ذنةؤة وب وي ميرشة ؤبنةؤةي ئةم ؤارة وكةن  ،ضونكة وة لة ايشةوة وا ةان ؤةرش ؤةة ئةةم ؤةارة
حةرِامةو زؤري لة زانايان اييان واية ؤة زيناية.
شواي ئةطةةر لةة تةةواوي ئايةتةؤةة ونةبرِين؛ ئةةوينني ؤةة شةفةةرموية [ ...فَاَِنْ طَلََُّهَاا فَاال جُنَاا َ جَلَيْهِمَاا أَنْ
يَتَرَاجَعَاا ِِنْ ظَنَّااا أَنْ يُُِيمَاا حُادُوَِ اللَّاهِ وَتِلْاكَ حُادُوُِ اللَّاهِ يُتَيِّنُهَااا لَُِاوْ ٍ يَعْلَمُاونَ] (البق رة . 131 :واتةةة ئةطةةةر ميةةرشي شووةمة
ئافرةتةؤةةةي تةآلقةةدا ،ئةةةوة طوناهبةةار نةةاون ؤةةة ودةرِينرينةةةوة وي يةةةؤرت ،وةةةو مةر ةةة ؤةةة ةةنووري خوايةةان
اارا تب  .وةآلم ليرة نوورةؤان خوا ايشيل ؤراون ضونكة مةر ةؤان نيكاح لة مارة وة ا ةةؤةشا مسةبطةرو
وةر قةرار نةوووة ..وة لة ايشةوة وا ان ؤرش و ؤبمةلَ رِاو وبضوون زانايانةان ةةوارةت وةةم وا ةة خسةتة
رِوو ،ئةمة دة لةو هةموو فةرمووشةي ؤة هينامانةوة ،ضونكة مةةر

مةارة وة ا ةةؤة وةب نيكةاح ئافرةتكةة

نيية ،وةلَكوو و ب طةرِاندنةوةي ذنةؤةية وب ميرشي شووةمة  ،وبيةة ميةرشي شووةم ؤةة وةةم نيةتةةوة ئةةو ئافرةتةة
شةهينيتةوة وي خبي ؤة يةاع لةطةأل نةةؤات و يةؤسةةر تةةآلق وةدات و ويديرِيتةةوة وي ميرشةؤةةي خةبي.
هةروة لة فةرمووشةي "عائيشة" وبمان رِوون شةويتةةوة ؤةة شةفةةرموية « َع ْن عا ََ ِ،ةَ َر ِض َى اللُ َعنْه اٌَ :لَّ َق َر ُج ل
ِ
علي ِه َو َعلَ ى
إِ ْمَرأَتَهُ ثَالَثاً فَتَ َفَّو َجها َر ُجلٌَ َُُّ ،لَّ َقها قَ ْب َل أَ ْن يَ ْد ُخ َل هبا ،فَأَر َاو َزْو ُجها اْل ََّو ُل أَ ْن يَتَ َفَّو َجها ،فَ َسأ ََل النِ َّ
ص لى اللُ ْ
َِّ " َ
ِ
ِ
َخ ُر ِم ْن عُ َس ْي لَتِه»ؤ 1واتةة اياوية يبة ة ذنة خةبي تةآلقةدا ،ةا
كَ فَ َ
آل ِه وسلَم " َع ْن َذل َ
قال :الََ ،ح ََّّت يَ ُذو َ اآل َ
يةؤيك تر مارةي ؤرش و ئةويش تةآلق دا وةر لةوة ؤة يةاع لةطةلَدا وكات ،ميرشةؤةي يةؤةةميش ويسةي ؤةة
صلى اللُ ع ْلي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه وس لَم" فةرمووي لية حةةآلأل نييةة ؤةة مةارةي
شيسان لة خبي مارة وكاتةوة ،ايغةمبةر " َ
وكةيتةوة تا ئةو ؤاتة ؤة ميرشةؤةي شووةمد هةندويين ر تةام ئةةؤات .ؤواتةة تةا يةةاع وةة تةةواو لةطةةأل
ئةؤات .

) (1رواه الَيخان
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هةتا ئةطةر لة طةلَيش

ةووت نةةوية ،مةاشام اياوةؤةة وةة نيةازي مةارةؤرشن نةةيهيناوة ،ئةةوة ذنةؤةةي

نةهيناوةو ذنةؤةد ووي نةؤرشؤتةوة ،شيارة مةر

ضوونةوة وي ميرشةؤة

ئةوةيةة ؤةة ئافرةتةؤةة شةوة

وويك تر وكاتةوة.
جياوازي نيَوان زةواجي مارةبةجاش و زةواجي ميتعة
علي ِه َو َعلَى آلِ ِه وس لَم" نيكاح ميتعةيان حةرِام ؤرشويةة ،لةة طةةأل ئةةوةد
صلى اللُ ْ
ئةطةر خواو ايغةمبةر " َ

مةوة ة لة ميتعة ضيذ وةرطرتن وية لةة ئةافرةت و ماوةيةةؤيش لةةوي اياوةؤةة مبينيتةةوة ،ئةةوة وةة وة

ة

نيكاح مارة وة اد لةو خراترة ،ضونكة ؤاورا نيازي ئةوةي نيية ؤة وي خةبي ويهيلَيتةةوة ،وةة ئةنةدازةي ئةةو
وزنة نةوية ؤة وب اتيك ؤةةم رِاشةطةريو و وةرهةةآل شةؤريةة .وبيةة " يخولئيسةدم ئيبنوتةمييةة" ؤرِةمحةةت
خواي ل وية شةلَية نيكاح ميتعة لة شوازشة رِووةوة لة نيكاح مارة وة اد وا رتة.
يةؤةم نيكاح ميتعة لة ةرةتاي ئيسدم شروو ة ووو ،وةآلم نيكاح مارةوة اد هةيض ؤاتية وةة رِةوا
نةزانراوة.
علي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه وس لَم"
ص لى اللُ ْ
شووةم يةةاران وةةةرِيز ؤخةةوا لييةةان رِازي ويةةة لةةة ةةةرشةم ايغةمبةةةر " َ

ميتعةيان ؤرشووة ،وةآلم رِؤذي لة رِؤذان قةت مارةوة ا يكيان نةؤرشووة.

ييةم نيكاح ميتعة يدةي مشتومرِي ياران ووو ،وة لةوانة "ئيبنو عةوبا " ؤخةوا لييةان رِازي ويةة
رِيدةي اييداووو ،يةاخوش "ئيبنومة ةعووش" ؤخةوا لييةان رِازي ويةة  .هةةروة لةة هةةرشوو ةةحيحةؤةشا هةاتووة
ِ
ول اللَّ ِه صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم لَيس لَنَ ا نِس اء فَ ُقلْنَ ا أََال نَستخ ِ
شةفةرموية « ُكنَّا نَغْفو مع رس ِ
ص ي فَنَ َهانَا َع ْن ذَل َ
َْ ْ
َ
ك َُُّ َر َّخ َ
ُ ََ َُ
َ
ُ َْ ََ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّ
َح َّل اللَّ هُ لَ ُك ْم َوَال تَ ْعتَ ُدوا إِ َّن اللَّ هَ
ين َآمنُوا َال ُتَارُموا ٌَيابَاَ َما أ َ
لَنَا أَ ْن نَْنك َح الْ َم ْرأََة بالث َّْوب إ َ أ َ
َج ٍل َُُّ قَ َرأَ َعْب ُد اللَّه يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
علي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه وس لَم" وةب ريةةزا شةرضةووين و
َال ُِح ُّ
ص لى اللُ ْ
ين" -املا ،دة »-٤8 :واتة لةطةةأل ايغةمبةةر " َ
ب الْ ُم ْعتَد َ
هيض ؤاميشةان ئافرةت ؤيان ذن خبمان لةطةلَدا نةوووئ  ،ئةلَ طومتان خةب نةخة ةيننيوئ ؤةضة ايغةمبةةر
علي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه وس لَم" وةرهةلَ سي ليكرشين ،اا ان رِوخسةةت ايةداين ؤةة ةةرو ئافرةتية وةب ؤةاتيك
صلى اللُ ْ
"َ
شياري ؤراو مار وربِينئ ،ئةلَ اا ان "عةودولَآل" ئةم ئايةتةي خويندةوة ؤة شةفةرموية ئةي ئةوانةةي واوةرِتةان
هيناوة ئةو ااؤيانةي ؤة خوا لي حةآل ؤرشوون ئيوة وة حةرِام شانةنين..
"عةورِوة" ئةةةلَ هةةةتا "عةوةةدولَآلي ؤةةورِي زووةةةير" ؤخةةوا لييةةان رِازي ويةةة رِؤذية لةةة مةؤكةةة هةلَسةةايةوة
فةرمووي هيندو ؤة خوا شلَ ؤوير ؤرشوون ،وة ضبن ضاوي ؤويرؤرشوون ؤة فتوا وة شروو ة وةوون ميتعةة
شةشةنئ واتة نارِازي ووو لة "عةودولَآلي ؤورِي عةوبا " وةم ؤارة ،ئةلَ رِؤذية «عةوةدولَآلي ؤةورِي عةةوبا "،
"عةودولَآلي ؤورِي زووةير" وانط شةؤات و اي شةفةرموية ؤإنك جلِلْذ ج ٍ
اف واتة تب تةويعةت و ةكية و ؤةةم
ُ
تيدةطةية ،وةو خواية ميتعة لة ةرشةم ايشةواي خوانا ان ؤمةوة ي ا ايغةمبةر "ص لى الل علي ِه وعلَ ى آلِهِ
ُ ْ ََ
َ
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وس لَم" ووو ئةاام ئةةشراو ئةةؤرا ،ئةةلَ "عةوةدولَآلي ؤةورِي زووةةير"يةش اييدةوت شة تةب ويكةة ،ةا وزانةة مةن
وةرشةوارانة شةؤةم ياخوش نائئ

ؤةواتةةة ئةمةةة رِاي "ئيبنومة ةةعووش و ئيبنوعةةةوبا " وةةوو ةةةوارةت وةةة ميتعةةة  ،وةةةآلم ةةةوارةت وةةة
مارةوة اد وة لة ايشةوة رِاؤانان هيناوةوة ؤة ئةم شوو زاتة ااؤة ضبن لة شذي ئةوة تانةوة.
علي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه وس لَم"و ياران هيض فةرمايشتيكيان نةوووة ؤةة نةةفرةت
صلى اللُ ْ
ضوارةم ايغةمبةري خوا " َ

وكةن لةوانةي ؤة ميتعة شةؤةن ،وةآلم وة ئا كرا نةفرةتيان ؤرشووة لةوانةي ؤة نيكاح مارة وة اد شةؤةن.
اينجةم ئةو ؤة ةي ؤة ميتعة شةؤات مةوة تيك رِوون هةية ،ؤة مةوة ي ئةوةية ؤا ماوةيةة لةطةة
يةؤدا ون و ضيذ لةيةؤرت وةرودرن ،وةآلم واواي مارةوة اد شةؤات هيض مةوة تيك نيية تةةنها وة ئةةوة نةةو

ؤة وزني شةهين و ئيش خبي لةطةأل شةؤاو وةرِي شةؤات ،واتة نيكاحةؤةةي وة مةوة ةتة .وبيةة "حة ةةن"
فةرمووي وزماريك ئاطرة لة نووري خوا طري شةؤرية.
" يخولئيسدم" شةلَية وزمار لة تي شا ئةؤوترو ،وةآلم ئةو ئافرةتة لةم ؤةارةشا وةب ميرشةؤةةي خةبي
شةؤوتروئئ وبية خوا حةرِام ؤرشووة.
ة ةم واواي ميتعةؤار تي ك نةؤرشووة تا حةرِام حةآل ؤرشو  ،لةوانةةد نييةة ؤةة ويةةوية فةي لةة
خوا وكات وة ضبن في لة منداأل شةؤرية ،وةةلَكوو وةة ئا ةكراو وةة اةةنهان ضةووة نيكةاح لةطةةأل ئافرةتية
وة ةةتووة ،وةةةآلم ئةةةوةي ؤةةة مارةوة ا ة وةةة حةةةآلأل شةرخسةةتووة ،ئةةةوة فيلَ ةزان و لةخشةةتةوارة ،طالَتةةة وةةة
ئايةتةؤان خوا شةؤات ،وبية ؤةوتبتة وةر نةفرةت و لةعنةت خواوة.
حةفتةم واواي ميتعةؤار ئافرةتةؤةي وب خبي شةوية ،هةر ئةمة ة نهيين نيكةاح و مةوة ةتةؤان  ،وةةآلم
واواي مارةوة ا كار وبخبي ئةم ؤارة ناؤات ،وةلَكوو وب ؤة يك ترة ؤةة ئةةيكات ،ئةمةةد شذة وةة ونةةماؤان
ةريعةت.
هة تةم فيرتِةت

اغ و ش َل

ةاغ ،ئةةو شلَةةي ؤةة ةةهل و ضةاوليكةري تيةا وةر ة ةتة نةةووووية زؤر

تووندو خيرا شةوةر مارةوة اد رِاشةؤات و لي شة لَةميتةوة ،وةآلم نيكاح ميتعة فيرتِةت و ئةقلَ

ةليم لية

شوورناؤةويتةوة ،ئةطةر وا نةوواية ئةوة لة ةرةتاي ئيسدم رِيدةي ا نةئةشرا.
نبيةم نيكاح ميتعة وة ئةو ئة ةثي وايةة ؤةة وةب ماوةيةة وةة ؤرية وةرشةطريةة و اةاد ايكهينةان
ئاتا خبت شة ي ل وةر ئةشةية ،وةآلم ؤات ؤة مانةةوةي وةب شيةار شةؤةةية ئةوؤاتةة لةة مةوة ةي نيكةاح
شوور شةؤةويتةوة ،وةآلم نيكاح مارةوة اد ،وةهيض تي ناض و لةطةةأل هةيض ةتي وةةراورش ناؤريةة ،تةةنها
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هةر ئةو ويكضواندنة نةوية ؤة اي ضةويندراوة ،ئةةويش ويضةواندنيةت وةة خوينةةذي يةان وةةو وزنةة تةطةةي ؤةة
وةؤاري شين و وةرِي شةؤات.
شةيةةةم خةةواي ااؤوويدةةةرش ؤبمةةةلَي هبؤةةاري شانةةاون ،وة ؤةةرِين و فرؤ ةةنت و وةةةؤريهينان و خةةب
شةقةوةرؤرشن و نيكاح و ..هتد هةموو ئةوانة ؤبمةلَد هبؤارن وةب ايداويسةتة ةبراو برةؤةان ،لةوانةة ؤةرِين و
فرؤ نت هبؤارة وب قةازاا هةةرشووو ،ؤريةداري هبؤةارة وةب قةازا مةاششي هةةرشووو ،نيكةاح و ذن مةارةورِين
هبؤارة وةب شا ةةؤنني و شا مرؤانةدن حةةزي هةةرشووو ،وةةآلم هةرضة مارةوة ا ةة دةة لةةوة ؤةة ايضةةوانةي
ةريعةت و وةرنامةي خواية ،رِيدةيةؤيش نيية وب عيدج ،ضون لةةم نةاوة تةةنها ئافرةتةؤةة زةرةر شةؤةات وبيةة
ؤارةؤةي وة تةطةي وةؤري طرياو ةير ؤراوة ،ةرواري ئةم ايكضواندنة ةووؤايةتيةؤ زؤريةش وةة ئافرةتةؤةة
شةؤرو و ناموو

شةورشرو.

يازشةيةم حا َل ئةو ؤة ةةي ؤةة مةارة وةة اد شةؤةات وة حةا َل مونافييية وايةة ،ضةونكة مونةافيي وا
نيشان شةشات ؤةوا مسولَةانة و ااوةندة وة ئيسدم وة ؤرشةوة لة ناخ خبيدا ،وةآلم لة ناخيةدا ااوةنةد نييةة
وةهيض تيك ئةم شينةوة ،مارةوة ا يش وا نيشان ئةشرية ؤةة ئةمةة زةوا ةة ئةةاام ئةةشرية ،واتةة نيةةت
نيكاح هةية ،وانيشان ئةشات ؤة لة ةةر رِةزامةنةدي ئافرةتةؤةة ئةةو ؤةارةي ئةةاام شاوة ،وةةآلم لةة ناخيانةدا
تيك ترة ،اياوةؤة نايةوية ؤة ئةو ذنة وهينية و ذنةؤةد نايةوية ووي ا وكات ،وة نا ةيانةوو نةفةقةةو
خةر

وكةويتة نيوانيانةوة و هةق و هيوقةؤان نيكاح لة ةر خبياندا يبة

وكةن .واتةة ايضةةوانةي نةاخ

خبيان مامةلَة شةؤةن .خواد ليرة هةقييةتةؤة شةزان و ذن و اياوةؤةد وة هةمان يوة شةزانن ؤةة ؤةار وةةم
ضة نةية.
شوزاشةيةةم نيكةةاح مارةوةةة اد هةةتا نةةة وةةة نيكةاح نةةةفامان و نةةة وةة نيكةةاح ئيسةةدميش ناضةةية،
نةةفامان ايشةوو لةة مة ةةلةي نيكاحةدا ؤبمةلَةة ةتيك ناوةة ييان لةطةةلَ اةيوة ةة شةؤةرش و وةة نيكةاح
مارةوة ا يش رِازي نةووون ،وبية نةياندةؤرشئ هةةروة لةة " ةةحيح ووخةاري"شا هةاتووة ؤةة لةة "عةورِوةي
ؤورِي زووةير" شةطيرِنةوة ؤةوا "عائيشة" ؤخوا لييان رِازي وية رِؤذو وة "عورِوة"ي طوت نيكاح نةفام ضةوار
بر ووو؛ هةيانبوو وة نيكاح ئيستاي خةلَك واووو ،اياوي شةهات و شاواي شة ي ؤضيك لة اياوي يةا لةة
وةليةؤةي شةؤرشو ئةوانيش رِازي شةووون و مارةي شةؤرش ،ئةوي تريةان اياوية وةة خيزانةؤةةي خةبي شةطةوت
ئةطةةةر لةةة حةةةيز اةةا ووويتةةةوة وةةة شواي فةةوآلن ؤة ةةدا ونيةةرة و شاواي يةةةاي و ةةةر ي لةطةلَةةدا وكةةة ،ةةا
ميرشةؤةةةي ل ة شوور شةؤةوتةةةوةو شة ةةت ل ة نةئةةةشا ،تةةا رِوون شةوةةووةوة ؤةةة لةةةؤام ايةةاو شووطيةةان وةةووةئ
ئةوةيش وبية شةؤرش تاؤو ؤورِيان وبية ،ئةم نيكاحةةد اية شةطةوترا نيكةاح ئيسةتيبزاي ؤنك اح االستبض ان ،
ئةوي تريان نزيكةي شة ؤة ؤب شةووونةوةو شةضوون لةطةأل ئافرةتي

يةاعيان شةؤرش ،ؤاتي ؤةة ئافرةتةؤةة

شووطيان شةووو و مندالَةؤةي شا ئةناو ضةند ةويك ا شةضوو ،ئينجا شةينارش وة شواي هةر شة اياوةؤةة ،وبيةة
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هيض ؤاميان نةياندةتوان ؤة نةضن ،تا شةضوون و لة وي ؤب شةووونةوة ،ئينجا اي شةطوتن ئيستا زانيتان ؤةة
ضيم ليتان شةووو ئةوةتة مندالَةؤة وووة ،ئينجا وة يةؤيكيان شةطةوت فةوآلن ؤةة وزانةة ؤةة ئةةو مندالَةة ئة
تبية ا ناويكة ا خب ة لي ون ئ ئةويش نةيدةتواند ؤة رِةت وكاتةوةئئ نيكةاح ضةوارةم خةةلَكيك
زؤر ؤب شةووونةوةو شةضوونة وي ئافرةتي  ،ئةويش شة ي وة رِووي وةهيضيان نةةشةهينا تةا رِةتيةان وكاتةةوة،
واتة ؤة

رِةت نةئةؤرشةوة ،ئةم برة ئافرةتانة شاويةن اةية و زيناؤةار وةوون ،لةة وةرشةرطةةي مةالَ خبيةان

ئاآليةؤيان هةلَدةؤرش تاؤو خةلَك وزانن ؤة ئافرةت ئةو مالَة ئيش لة فرؤ ة شةؤةات ،هةةر ؤةة ويويسةتاية
شةضووة وي و لةطةلَ رِاشةوويرا ،ؤات ؤة يةؤي لةوان ك ارِ شةووو و مندالَةؤةي لة شاي شةووو شةضةوو ؤوةة
حسي

خبيان ؤة

ؤة فريا ةي هةووو و وة وينةوارةؤان ئةزان  ،ئةةوانيش شةهةاتن و طومانيةان لةة ةةر

ؤ وة تاوايةوة مندالَةؤةيان شةؤرش وة مل ئةوشا ،ئةويش نةيدةتوان ؤة وةرهةلَسي و ومل وكاتئ ؤةاتيكيش
علي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه وس لَم" وةة هةةق هةةنارش ،ئةةم نيكاحةة نةفامييةةي ةكاندو
ص لى اللُ ْ
ؤة خةوا ايغةمبةةري مةةزن " َ
هةلَوة اندةوة ،تةنها ئةو نيكاحةي هيشتةوة ؤة ئيستا هةيةو لة ئاراشاية.
علي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه
ص لى اللُ ْ
ؤةواتة؛ ئا كراية ؤة نيكاح مارة وة اد ئةو نيكاحة نيية ؤة ايغةمبةةري خةوا " َ

وسلَم" يدريي ؤرشو هيشتبيتيةوة ،ضونكة هةتا نةفامان ئةوو رِؤذيش وةةم ةبرة مارةوة ا ةة رِازي نةةوبوون.
ضونكة فيرتِةت

ةليم و طةون ايشوود رِقيان لةم ؤارة وووةو وة عةيبيان زانيوة.
ثيَنجةم :هاوسةرطريي بة نيازي تةآلق

هاو ةرطريي وة نيازي تةآلق وريتيية لة هاو ةرطريييكرشن اياو لةطةةأل ئافرةتية وةةاي هةةموو مةر ةة
ةرعييةؤانةوة ،وةآلم لةويةن اياوةؤةوة نيةت ئةوة هينراوة ؤة ئةم هاو ةةرطرييية ؤاتييةة وةب ضةةند ماندية
يان ضةند الَي  ،يان تا ئةو ؤاتةي خويندنةؤةي تةواو شةويةئ هةرؤة ويسي تةوق ئةشات ،وةو ئةةوة ذنةؤةة
وةو ؤةينووةينةي ئةو اياوة وزانيةئ
هةلَبةت ئةم برة نيكاحة وي زانايان يدةي خيد و ناؤبؤيية ،لةوانة
ؤ 1قسةي ةماوةري زانايان لة ةر ئةوةية ؤة ئةم ةبرة نيكاحةة شروو ةتة ،ضةونكة هةموومةر ةةؤان
هاو ةرطريي تيا مسبطةرة.
ؤ 2قسةي شووةميان ئةوةية ؤة ئةم برة هاو ةرطرييية اووضة و هيض وايةخيك نييةة ،ئةمةةد قسةةي
"ئةوزاعي " و اا ينةؤانة لة حةنبةلييةؤان ،هةروة ليذنةي شائيةة وب ليكبلَينةوةو فتواي انشةيين ةةعووشي
و يخ "موحةممةش رِة يد ريزا" ؤرِةمحةت خواي ل وية لة ةر ئةوةن ؤة ئةو ؤارة شروو ة نيية ،وةلَدةةد
ِِ
ِ
وس لَّم"
ئةوةية ؤة ئةم اياوة نيةتيك هةية لةة ئةاامةدان ئةةو ؤةارةي ،وة ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
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ال بِالناي اَ»( )1واتة هةموو ؤرشةوةيةة وةة نيةتةة ،يةان ئةةم ايةاوة ضةبتة نيةو وازنةةي
َع َم ُ
شةفةرموية «إَِّمنَا ْاْل ْ
زةوا

ؤاتييةوة وة ميتعة ،يان ئةو خبي لةناخ خبيدا نيازي تةوقدان ئةو ذنةي هةيةة هةةرؤات ؤةة خةبي

حةزي ؤرش ،وةو ئةوة ذنةؤةي وةم مةر ة وزانية ،خب ئةطةر ويشةزانية ئةةوة تةةواو ؤارةؤةةيان وةب ئةةوية وةة
ميتعة ،ؤة وة زينا واية.
ؤ 3رِاي ييةم شةلَية ئةم برة هاو ةرطرييية حةرِامة ،ضونكة لة ةر فيل و تةلَةؤةةوازي وونيةاتنراوة،
وةةآلم طريبة ةةتةؤةي شروو ةةتة ،ضةونكة هةةةموو ئةحكامةةةؤان يدةةو خةةةر و مرياتة تيةدا مسةةبطةرة .ؤةةة
ئةمةد رِاي ئيةام افعيية .ئةمةد حةرِامة ضونكة لة ةر ونةمان فيةل و لةخشةتةورشنةوة وونيةاتنراوة ،خةواي
طةورة شةفةرموية [وَأَخَذْنَ مِنكُم مًِيثَالًا غَلِيظًا] ئةم برة نيكاحةةد بريكةة لةة طالَتةةايكرشن و يةاريكرشن وةة
ئاورِووي ؤة ان تر ،ضونكة ئةو ذنة وزانية ؤة ئةم ايةاوة نيةازي ئةوةيةة هةيةة ،ضةبن مةالَ خةبي لةطةةأل ئةةم
اياوة ويران شةؤاتو شواييش ؤة تةوق شرا ،ضةندة زةمحةتة تا ؤة يك تري وةب رِية شةؤةويتةةوة ،تةا ةووي
ا وكاتةوة .يان رِةندة هةر لة رِقان شانيش و قذي ث خبي وهبنيتةوةو وويك ترة نةؤاتةوة ،يةان وةاوؤ
ئةو ذنة يان وةل ئةمري ذنةؤة ضبن وةوة رِازي شةوية ؤة ياري وةؤةرِامةت و ئاورِوويان وكريةوئئ
وبية ؤبمةلَي لة زانايان فتواي حةرِاميتيان لةةو وةارةوة شاوة ،لةوانةة ؤؤةبرِي فييهة ئيسةدم و هينةدو
لةزانا هاوضةرخةؤان ،وة يخ "عو يةني" ؤرِةمحةت خواي ل وية  ،هبؤاري حةرِاميتيشيان ئةوةية
ؤ 1في و لةخشتةورشن ئافرةتةؤةو وةل ئةمري ئافرةتةؤةية.
ؤ 2ياريكرشنة وة طريبة ةتةي هاو ةةرطريي ،لةؤاتيكةدا خةوا شةفةةرموية [وَأَخَاذْنَ مِانكُم مًِيثَالًاا غَلِيظًاا]
ؤالنساء 11 :واتة ئةوانيش اةميانيك قايم و ئة تووريان ليوةرطرتوون ،واتة نيكاح و مارةؤراون وبتان.
ؤ 3نزيكة لةؤاري ميتعةوة ،لة هةندو رِووةوة.
ؤ 4وينةيةؤ نا رييين ئيسدم ايشكةد وة ويباوةرِان شةؤرية ،وةتايبةت ئةوانةةي ؤةة لةةوآلتان ؤةوفر،
ذن وةنيازي تةوقدان لةخةلَكان ئةو وآلتة شةخوازان.
وبيةة "ئيةةةام مالية " ؤرِةمحةةةت خةواي لة ويةة وتويةةةت

ؤل يس ه ذا م ن أخ ال الن اس

ؤ2

يةةان ئةمةةة

لةخورِةو ي مرؤكةؤان نيية.
هةروةها ؤؤبرِي فييه ئيسدم

ؤة لييكة لة اةيوةندي زانايان ئيسدم  ،لة خول هةذشةشا لةة ورِيةاري

اينجدا لةة رِؤذي  1427/3/12رِاياندةيانةد ؤةة ئةمةة شةقةؤةيةةت ´هاو ةةرطريي وةة نيةازي تةةآلق ئةةم ةبرة
هاو ةرطرييية هةموو مةرج و رِوؤنةؤان نيكاح تيا ةيدرية ،وةةآلم اياوةؤةة لةة نةاخ خبيةدا وةنيةةت تةةآلق
ئةوذنة شةهينية ،ا وب شة رِؤذة ،ياخوش شيةار نييةة ،وة ئةةوةي ؤةة وةب نوونةة ؤةةي شيرا ةةو خويندنةؤةةي

( )1أخرجه البخاري  1/ومسلم 1918/177
) (1شرح مسلم للنووي 1٤1/9
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تةواوووو ،ئةوشةم شة تبةرشاري ذنةؤةي شةوية و تةآلق شةشات .شيارة ئةم برة هاو ةرطرييية هةرضةندة ؤةة
هةنةةدو لةةة زانايةةةان وةشروو ةةتييان زانيةةوة ،وةةةةآلم ؤؤةةبرِي فييهيةة

رِيدةةري لةةةم ؤةةةارة شةؤةةات ،ضةةةونكة

هاو ةرطريييةؤة لة ةر ونةمان فيل و شرؤوة وونياتنراوة ،ضونكة ئةطةر وةل ئةمري ئةو ذنة وةو ؤةينووةينةةي
اياوةؤةي وزانياية ،ئةوة وةم عةقدة رِازي نةةشةووو .وبيةة ئةةم ؤةارةي خرااةةي زؤر وةةشواي خبيةدا شةهينيةة و
ئاورِووي مسولَةانان لةؤةشار شةؤات.
ئايا ئةطةر ذنةكة بة نيازي ثياوةكةي زاني ,ئايا ئةم جؤرة هاوسةرطرييية درووستة؟
شةلَيني هيدي ؤة شةلَين ئةطةر ذنةؤة وةم نيازة وزانية وةةآلم لةة عةقدةؤةة ئةةوة نةنوو ةرية ،ئةةوة
مةؤرووهة و حةرام ناوية ،وةآلم شةلَيني نةخير ئةوة حةرامة ،ضةونكة ؤاريكةة زؤر لةة ميتعةةوة نزيكةة ،هةةروة
طالَتةؤرشنيشة وة نيكاح لةويةن هةرشووووة.
شةشةم :هاوسةرطريي خاوةن كتيَبةكان (أهل الكتاب) و موشريكةكان
لةةة ونةرِةتةةدا ئةمةةة ةةبريك تةةر نييةةة لةهاو ةةةرطريي ،وبيةةة ليةةرة زيةةاتر قسةةةمان لة ةةةر ةةةرعيي و
نا ةةةةرعيتييةؤةيةت  ،شةنةةةا هةةةةموو مةر ةةةةؤان نيكةةةاح تيةةةا وةر ة ةةةتةشةوية لةهةةةةموو رِوةؤةةةان تةةةري
هاو ةرطريي ةرعييةوة .وبية ليرة تةنها قسة لة ةر شروو ي و ناشرويستييةؤةي شةؤةين.
خواي طةورة شةفةرموية
ؤ [ 1وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ولَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَة ولَوْ أَجْجَتَتْكُمْ ولَا تُنكِحُوا الْمُشْارِكِحَ حَتَّاى يُؤْمِنُاوا ولَعَتْادٌ
ُ َل َع َّلهُا ْم َيتَا َذ َّكرُونَ]
مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك ولَوْ أَجْجَتَكُمْ أُوْلَُِكَ يَدْجُونَ ِِلَاى النَّاارِ وَاللَّاهُ يَادْجُو ِِلَاى الْجَنَّاةِ وَالْ َم ْغفِا َر ِة ِب َِ ْذنِا ِه َو ُيتَا ِّي ُن َيَاتِا ِه لِلنَّاا ِ
ؤالبق رة . 111 :واتةةة ئافرةتةةان مو ةةري و خوانةةا مةةارة مةؤةةةن هةةةتا ئيةةةان و وةةاوةرِ شةهيةةنن ،ويدومةةان
ؤةنيزةؤيك ئيةاندار ضاؤرتة لة ئافرةتيك مو ري و خوانةنا  ،هةرضةةندة ؤ وانييةؤةةي ،يةان ةامانةؤةي،
يان الةواايةؤةي

ةر ام ؤرشون و ذن مةارة مةةورِن لةة ايةاوان مو ةري و خوانةةنا هةةتا ئيةةان و وةاوةرِ

شةهينن ،وةرِا ي وةندةيةؤ ئيةاندار ضاؤرتة لة مو ري و خوانةنا ةي  ،هةرضةةندة ةر ةام ؤةرشون ؤقةةشو
قيافةو الةواايةو امانةؤةي  ،ئائةو خوانةنا انة واندةوازي مةرشوم شةؤةن وةةرةو شؤزةخ ،خةوايش واندهيشةي
مةرشومان شةؤات وةرةو وةهة ة و ليخب بوون وة فةرمان و ئيزن خبي ؤؤةة طويرِايةةلَ رِيبازةؤةيةةت

و خةوا

ئايةتةؤان ؤقورئانةؤةي وةروون شةخاتة وةرضاو وب خةلَك  ،وب ئةوةي ياشاوةري وةرودرن و تيبدةن.
مةوة ي مو ري ليرة وتثةر تةؤانة ،ئةوانةي ؤة ؤتي
و ووشييةؤان و يوعييةؤان  ...هتد.

ئا انيان وةب شانةوةةزيوة .وة هيندؤش ةةؤان

قسةي زانايان لةوارةي ئةو ئايةتةوة
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"ئيةام ئيبنو ةريري تةوةري" ؤرِةمحةت خواي ل وية لة تةفسريةؤةي ؤ 363/4وةة ةةنةشيك ضةا
لة "قةتاشة" شةطيرِيتةوة ،ؤة لةوارةي ئايةت [وَلَاا تَنكِحُاوا الْمُشْارِكَاتِ حَتَّاى يُاؤْمِنَّ] طوتويةةت
مو ريكةؤان عةرةوة ؤة هيض ؤتي

مةوة ةي ئافرةتةة

ئا انييان نيية وب خويندنةوة .
ئا ةةانني ،وة خةةواي طةةةورة شةفةةةرموية

ليةةرةشا تةةةنها ئةةةو ئافرةتانةةة ريزاةةةرن ؤةةة خةةاوةن ؤتةةي
[والْمحصن ِ َّ ِ
ِ
اب] ؤاملا،دة. 7 :
َ ُ ْ ََ ُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اَ م ْن الذ َ
"ئيبنوؤة ري" لة تةفسةريةؤةيدا ؤ 474/1شةلَيةة ئةةم حةرِاميتييةة وي خواوةيةة ؤةة شروو ةة نييةة وةب
ورِواشاران ؤة ئافرةتان مو ريكة خبوازن ،ئةوانةي ؤة وتثةر ي شةؤةن ،ئةمةةد هةةتا ئافرةتةة مو ةريكةؤان
ئةةةهل ؤتيبةةيش شةطريتةةةوة ،تةةةنها ئافرةتةةان ئةةةهل ؤتي ة نةةةوية ؤةةة خةةوا ئامةةاذةي ايةةداون شةفةةةرموية
[ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ لَتْلِكُمْ ِِذَا َتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِحَ غَيْرَ مُسَاافِحِحَ] ؤاملا ،دة . 7 :واتةة وة ذنةان
ئيةاندارو شاوينثا و ؤحورِ و ئازاشيشتان وبحةوَ لَةة ،هةةروةها ئةةو ذنةشاوينثاؤانةةد ؤةة لةةايش ئيةوة ؤتية و
نامةيان ايدراوة ؤلةو وولةؤة و طاورانة ورِوايان وةتةورات و ئينجيةل هةيةة ،وةمةةر مارةييةةؤانيان وةدةن و
ئيوةد وةؤو ئةوان شاوينثا ون ،و ةروا اية و زيناؤار نةون
"عةل ؤورِي تةلَحة" لة "ئيبنوعةةوبا " شةطيرِيتةةوة ؤخةوا لييةان رِازي ويةة ؤةة لةةوارةي ئايةةت [وَلَاا
تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُاؤْمِنَّ ] فةرموويةةت

ئةةم رِيزاةرييةة تةةنها وةب ئافرةتةان ئةةهل ؤتيبةة .وةهةةمان ةيوة

"مو اهيد" و "عيكرمة" و " ةعيدي ؤةوري ووةةير" و "مةةؤحوو " و "حة ةةن" و "زةححةا " و "زةيةدي ؤةوري
ئة لةمة" و "رِةويع ؤورِي ئةنة " و ريةيرزة ئةوان ،وايان فةرمووة.
ؤ[ 2وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ] ؤاملمتحنة .)11 :واتة ئيوةد ذنة ؤافرةؤان رامةطرن.
"ئيبنوؤة ةةري" ؤرِةمحةةةت خةةواي لةة ويةةة لةةة تةفسةةريةؤةي ؤ 94/8شا شةلَيةةة ئةمةةة وي خةةواوة
حةرامكراوة ؤة واواي ورِواشار هاو ةرطريي لةطةأل ئافرةتة مو ريكةؤان وكات و وةرشةوام وية لةطةلَيان.
ِِ
ِ
وس لَّم" اةةةميان لةطةةةأل
"مةةةروان ؤةةورِي حةؤةةةم" شةلَيةةة ؤاتةة ايغةمبةةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
"ص لى اللُ عَلَْي ِه َوعَلَ ى آلِ ِه
ؤافرةؤان قوريش وة ة لة رِؤذي حوشةيبيةشا ،ئافرةتان وةرِواشار هاتنةة وي ايغةمبةةر َ
وس لَّم" ئينجا خوا ئايةت شاوةزاند و فةرمووي [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ َمَنُوا ِِذَا جَااءَكُمْ الْمُؤْمِنَااتُ مُهَااجِرَات فَاامْتَحِنُوهُنَّ] ؤاملمتحن ة:
َ
 . 11واتة ئةي ئةوانةي واوةرِتةان هينةاوةئ ذنةة واوةرِشارةؤةان ؤةة لةمةؤكةةوة ؤبضةيان ؤةرش وةبوي ئيةوة لةة
مةشينةة ةا وبخبتةان تاقييةان وكةنةةوة ،وةزانن را ةة ئةؤةةن لةورِواؤةيانةداو تةا فةةرمووي [وَلَاا تُمْسِاكُوا بِعِصَامِ
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الْكَاوَافِرِ] "عومةري ؤورِي خةةتتاب" لةةو رِؤذةشا شووذنة تةةآلق شا ،يةةؤيان ةوويكرشةوة وةة "موعاويةةي ؤةورِي
ؤ1

ئةووو وفيان" و ئةويرت وة " وفيان ؤورِي ئومةيية"ي ؤرشةوة.
ئةوانةي وا كران لةهةمبةر ئافرةتان مو ري ووو ،ؤة هيض اةياميك ئا انييان وب نةهاتووة.
وةآلم لةشةرهةق ئافرةتة وولةؤةو شيانةؤان ،ئةوة خواي طةورة ئةوان وةتايبةةت ؤةرشووة لةةناو تةةواوي
مو ريكةؤان و ؤافرةؤان ،يان شروو تة ؤة هاو ةرطرييان لةطةأل وكرية ئةويش وةمةر

ااؤ .

خواي طةورة شةفةرموية [الْيَوْ َ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّتَاتُ وَطَعَا ُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِالٌّ لَهُامْ وَالْمُحْصَانَاتُ
مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ لَتْلِكُمْ ِِذَا َتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِحَ غَيْرَ مُسَاافِحِحَ وَلَاا مُتََِّاذِي أَخْادَانٍ وَمَانْ
يَكْفُرْ بِالَِْميَانِ فََُدْ حَتِطَ جَمَلُهُ وَهُوَ فِت الَْخِرَةِ مِنْ الََْاسِارِينَ] ؤاملا ،دة . 7 :واتةة لةةمرِؤوة هةرضة خةبراؤ ضةا و ااؤةة
وبتان حة َو ؤةراوة و خةوارشن ئةوانةةي ؤةة ؤتةي ئا انيةان ايةدراوة وبتةان حة َولَةة ،خوارشةمةةن ئيةوةد
حةوَلَة وب ئةوان ،ئافرةتان شاوين اا لة ئيةانداران و ئافرةتان شاوين اا لةوانةي ؤتيبيان ايدراوة ايش ئيةوة
ؤوبتةةان حةوَلَةةة ؤاتي ة مارةييةةان ايبةةدةن ،وةمةةةر ي ئيةةوة اةةا شاويةةن وةةن و شاويةةن اةةية نةةةون وةئا ةةكراو
شوورةاةريز ون لة شؤ تدرتين نهيين وب شاوينثيس  ،ا ئةوةي ويباوةرِ وية وة ةرع خواو لةم حةرامانةة خةبي
نةااريزية ،ئ ةوة ئيرت ؤارو ؤرشةوة ضاؤةؤانيش اةوو شةويتةةوة و ئةةو ةبرة ؤة ةانة لةة قيامةتةدا لةة رِيةزي
خة ارةمتةندو زةرةرمةندو شؤرِاوةؤاندان.
ؤةواتةةة وةةةاي ئايةةةت [وَالْمُحْصَانَاتُ مِانْ الَّاذِينَ أُوتُااوا الْكِتَااابَ] ئافرةتةةان ئةةةهل ؤتي ة وةةب ئيةةةة حةةةآللن.
مةوة تيش لة ؤإحصان وريتيية لةااؤ لة زينا ،يان وةومةر ة زيناؤار نةون.
ِِ
ِ
وس لَّم" هاو ةةرطريييان لةطةةأل هةنةدو
وبية شةوينني ؤة هيندو لة ياران ايغةمبةر َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
لة ئافرةتان ئةهل ؤتي ؤرش .هةروة " ةقيي ؤةوري ةةلةمة" ؤخةوا لية رِازي ويةة شةلَيةة "حوزةيفةة"
ئافرةتيك

وولةؤةي مارةؤرش" ،عومةر"يش وبي نوو

هةرئيسةتا شة ةتبةرشاري وبةةئ ئةةويش وةبي نوو ة

ئايا وا شةزانية ؤة ئةم ؤةارة حةرِامةة ،تةا وازي لة وهيةنمو "عومةةر"يةش وةآلمة شايةةوة نةةخير مةن نةالَيم ؤةة
ؤ2
حةرِامة ،وةآلم لةوة شةتر م ؤة خوو وةو برة ئافرةتانةوة ودرن ؤة زيناؤارووونةئ
"عامري ؤورِي عةودولَآلي ؤورِي نة تا " شةلَيةة "تةلَحةةي ؤةورِي عووةيةدولَآل" ؤضة ايةاويك نةاوشاري
وولةؤةي هينا" ،عومةر" ؤة ئةوةي زان هانيدا تا اي تةآلقدائ

ؤ3

) (1رواه البخاري ()1831 ،1831
) (1رواه ابن جرير يف تفسريه ( ، )٨113وقال عنه ابن كثري يف تفسريه ( : )٨87/3إسناو صحيح
) (3رواه عبدالرزا يف املصنذ ()11179
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"ئيبنو ةةرير" لة ةةةر ئةةةم هةلَويسةةتةي عومةةةر ئةةةشوو ؤةةة لةئا ةةة و "تةلَحةةة" و "حوزةيفةةة"شا هةةةيبوو،
شةلَية عومةر وبية واي ؤرش وب ئةوة خةلَك فيري ئةم ؤارة نةةون و خةةريك مةارةؤرشن
ون و اشتيش لة ئافرةتان مسولَةان وكةن و وةو

وولةؤةةو شيانةةؤان

ووؤرشن مبيننةوة.

اوختةي قسان لةووارةوة شةلَيني
ؤ 1شروو ة نيية ئافرةتي خبوازية ؤة مو ريكةو هيض شينيك نيية ،لة شينة ئا انييةؤان نيية.
ؤ 2شروو تة ؤة هاو ةرطريي لةطةأل ولةؤة ياخوش شياناندا وكةية ،ئةويش وةاي ؤتي خوا ئةةم ؤةارة
رِيدةي ايدراوة.
ؤ 3وةمةر ي شةتوانية ؤة ئافرةتان ئةهل ؤتي وهينية ؤةة اةا وةن و فيةري زينةا نةةوووون ،ئةمةةد
رِاي ةماوةري مسولَةانانة.

ِِ
ِ
وس لَّم" ؤضان ئةةهل ؤتيبيةان خوا ةتوة،
ؤ 4اوة وووة ؤة هاوةآلن ايغةمبةر َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَ ى آل ه َ
وة "عومةر" ؤة نارِازي وووة هةر لةوةر ئةوةوووة ،ؤة خةلَك وةهبي ئةو ئافرةتانةةوة شة ةتبةرشاري ئافرةتةان
مسولَةان ونب .ؤاهلل اعلم .
حةفتةم :ذنبةذني (الشغار)
بريك تر لة هاو ةرطريي ذنبةذنيية ؤة اي شةطوترية ؤالَغار .
تاريف ؤالشغار
يغار بريكبوو لة نيكاح
وةمةر

ةرشةم نةفام ؤة وريتبوو لة هاو ةرطرييكرشن اياوي لةطةةأل ئافرةتية

ئةوة لةووةر اياويك تر هاو ةرطريي لةطةأل ئافرةتيك تري ئةووةرةوة وكات ،وةةود وةوون مةارةي ،

وب نوونة ذني ئةةشرا وةة اياوية لةة طونةدي وةومةر ةة ئةةهل ئةةو طونةدة ذنية لةة وةرامبةةر ئةةوة وةدةن وةة
ؤة يك تر لة طوندي ئافرةتةؤة ،هةرية لة ذنةؤانيش شةووون وة مارةي يةؤرتئئ ياخوش ئةمة لة نيةوان شووم
م الَدا رِووي شةشا ،مالَي ؤضةؤةي خبيةان ئةةشا وةة مالَةؤةةي تةر ،ئةةو مةالَيش ؤضة خةبي ئةةشا وةةمان ،هةةرشوو
ذنةؤةد شةووون وة مارةي يةؤرت ،وبيةة ئةطةةر ويةةؤيان ذنةؤةةيان تةةوق ودايةة ،ئةةوة وؤةةي تةريش ذنةؤةةي
تةآلق ئةشايةوةئئ
وبية لةرِووي زاراوةي ةرعييةوة يغار؛ وريتيية لةوة ؤة اياو خب ك خةبي يةان ؤضة خةبي وةدات وةة
ؤورِي مالَيكةوة وب هاو ةرطريي ،اياوي ئةو مالَةد يان وةلة ئةةمري ئةةو مالَةة ؤضةيك خةبي يةان خو ةكيك
خبي ئةشاتةوة وة ؤورِي مالَةؤةي تر وب هاو ةرطريي ،وب ئةمةد هةريةة لةة ذنةةؤان ئةةون وةةمارةي يةةؤرتئئ
ئةمةد تاريف حةنبةلييةؤان و ماليكييةؤان و حةنةفييةؤانة وب يغار.
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ِِ
ِ
وس لَّم" نةةه لةةؤرشن
هةلَبةت ئةم ؤارة وة نا ةرع شانراوة ،وة ايغةمبةري خوا َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَ ى آل ه َ
ؤرشووة ،هةروة فةرموويةت «َال ِش غَ َار ِيف ِْ
اإل ْس َالِم»ؤ 1واتة ذنبةذن لة ئيسدمدا نيية .هةروةها " اوري ؤةورِي
ِِ
ِ
عةودولَآل" ؤخوا لي رِازي وية شةفةرموية «نَهى رس ُ ِ
وس لَّم" َع ِن ال اَ غَا ِر»ؤ 2يةان
ول اللَّه َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
َ َُ
ِِ
ِ
وسلَّم" وةرهةلَسي لة ذنبةذن ؤرشووة.
ايغةمبةر َ
"صلى اللُ َعلَْيه َو َعلَى آله َ
زانايان ةوارةت وةم برة هاو ةرطرييية اشةتيان وةةم شووفةرمووشةيةة وة ةتووة وةب اووضةكرشنةوةي
ذنبةذن  ،هةروة لة ايشدا وا ان ؤرش.
هؤكاري درووستنةبوني ئةم جؤرة هاوسةرطرييية:
زانايةان نةاؤبؤن لة ةةةر هبؤةاري وةرهةلَسةةتيكرشن لةةم ةبرة هاو ةةةرطرييية ،هةيةة شةلَيةةة وريتييةة لةةة
وةقفكرشن و وةمةر كرشن ؤارةؤةيان ،وة ولَيية ،طريبة تةي هاو ةرطريي ؤضةؤةم لةطةأل تبشا ناؤةم ،تا تةب
طريبة تةي ؤضةؤةي خةب وةب نةؤةةية .هةيشةة شةلَيةة هبؤةاري وةرهةلَسةتيكرشنةؤة ئةوةيةة ؤةة هةريةة لةة
ؤضةؤان شةون وة مارةي ئةوي تريانئ ليرةشا زولَم لةهةرية لة ئافرةتةؤان شةؤرية ،وةوةي ؤة هةريةؤةيان لةة
مارةيييةؤايانا ويبةد شةون.

هةشتةم :شوكردن بة كةساني بيَباوةرِ
ئا كراية ؤة هاو ةرطرييي كرشن لةطةأل ؤة اند ويبةاوةرِو شذ وةئيسةدم شروو ةة نييةة ،وة ئةوانةةيش ؤةة
وويان ؤرشووة وةؤة اند واوةرِنةووو وةخواوة ،ياخوش وة مورتةشش ةوة ،ئةوة تةوقةؤةيان هةلَدةو ةيتةوة ،وة
حةرِاميشة ؤة ئةو ذنة وةشيار ئةو اياوةوة شاونشية.
ئةم وا ةد ؤةمي ورشةؤاري تياية ،وبية ةراتان وب ئةو ورشةؤاريية رِاشةؤيشةم ،تةا وتةوانني لةة رِووي
ةرعةوة ئةم وا ة هةلَسةندينني ،شةلَيني

) (1رواه مسلم عن ابن عمر ،ورواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك ( /صحيح) انظر حديث رقم 816٤ :يف
صحيح اجلامع
) (1إرواء الغليل" 317/6
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ئةطةر اي او لة ئيسةدم اا ةدةز وةووةوة ،وةب نوونةة ؤةوفري ؤةرش ،يةاخوش ةوؤايةت وةايغةمبةةر ؤةرشو
نيوي ايدا ،ياخوش نكولَ لةشين ؤرش ،ئةوة ئةطةر ئةم اياوة ذنةؤةةي مارؤرشويةة وةةوم هيشةتا شخةول لةطةةأل
نةؤرشوية ،ئةوة يةؤسةر نيكاحةؤةي وةتاأل شةويتةوة.
"ئبنوقوشامة" ؤرِةمحةت خواي ل وية شةلَية ئةطةر يةؤي لة ذن و اياوةؤة اةيش شخةوو لةة ئيسةدم
اا دةز وووةوة ،ئةوة نيكاحةؤةيان وةتاأل شةويتةوة ،ئةمةد رِاي طشتي زانايانة ،تةنها لة "شاووش" شةطيرِنةةوة
ؤةةةوا نيكاحةؤةةةي وةةةتاأل ناويتةةةوة ،واتةةة نيكاحةؤةةةي هةةةر لةةة ةةويين خةةبي شةمينيتةةةوة ،ئةمةةةد شةلَةةيني
رِا تيةؤةي ئةم ئايةتةيةة ؤةة شةفةةرموية [وَ تُمْسِاكُوا بِعِصَامِ الْكَاوَافِرِ] ؤاملمتحن ة .)11 :هةةروةها شةفةةرموية
[فَال تَرْجِعُوهُنَّ ِِلَى الْكُفَّارِ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ] ؤاملمتحنة . 11 :واتة ئةي ئةوانةةي واوةرِتةان هينةاوةئ ذنةة
واوةرِشارةؤان ؤه لةمةؤكةوة ؤبضيان ؤرش وبوي ئيوة لة مةشينةة ةا وبخبتةان تاقييةان وكةنةةوة ،وةزانن را ةة
ؤ1

ئةؤةن لةورِواؤةيانداو وبية وة هةلَدةرِانةوةيان لة ئيسدم ئةوة نيكاحةؤة وةتاأل شةويتةوة.
وةآلم ئةطةةر هةلَدةرِانةوةؤةةي شواي شخةو ويةة يةان شواي طوا ةتنةوةي و يةةاعكرشن لةطةة َل  ،ئةةوة
ار ياري شيتة ايش ،ئةويش ئايةا يةؤسةةر لةيةة

يةا شةؤرينةةوة ،يةاخوش رِاشةوة ةنت تةاؤوو عيةدشةي تةةواو

شةويةو ليرةشا خيد هةية لة نيوان فةقيهةؤان
لة مةزهةو افع  ،وة وي حةنبةلييةؤانيش ئةوةية ؤة ئةطةر ئةو ؤة ةة اةيش ئةةوة عيةدشةي ذنةؤةةي
تةواو وية و تبوةي ؤرشو طةرِايةوة نةاو ئيسةدم ،ئةةوة نيكاحةؤةةي هةةر وة خةبي شةمينيتةةوة ،وةلة ئةطةةر
عيدشةؤةي تةواوووو ايش ئةةوة اة ةيةان و بيتةةوةو ودةرِيتةةوة نةاو ئيسةدم ئةةوة لةيةة

يةا شةؤرينةةوة ،وة

نا بيتةوة ذن تاؤوو اريك تر وةعةقديك نوو مارة نةؤريتةوة.
مةزهةو حةنةفييةؤان و ماليكييةؤان اييان واية عيدشةو ميدشة لة طبرِو نيية ،وةلَكوو هةرؤة لةة ئيسةدم
اا دةز وووةوة ئةوة يةؤسةر نيكاحةؤةي وةتاأل شةويتةوةؤ. 2

هةندو لة ئةهل عيلةيش اييان واية ئةطةر شواي تةواو ووون عيدشة ئةو ؤة ةة تبوةةي ؤةرش ،ئةةوة وةبي
هةية وضيتةوة وي ذنةؤةي ،ئةويش وةو مةر ة
ئةطةر ذنةؤة رِازي ووو و ووي وةؤة

تر نةؤرشويتةوة.

ؤ3

هةروةها يخ "عو يةني" شةلَية ئةطةر اياو نويذي تةر ؤرش ئةوة لة

حالَةت وةشةر نيية

) (1املغ ()133/8
)" (1املغ " (" ، )133/8املوسوعة الفقهية" (" ، )19٤/11اإلنصاف" (" ، )116/٤كَاف القنان" (، )111/7
"تفة احملتان" (" ، ) 31٤/8الفتاو الندية" (" ، )339/1حاشية الدسوقي" ()181/1
)" (3فتاو أركان اإلسالم" للَيخ ابن عثيمني ص  ، 189وجواب السؤال رقم ()11691
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حالَةت يةؤةم ئةطةر ئةو نويذ تةرؤكرشنةي لة ايش وة تين عةقدي نيكاحةوة وية ،ئةوة ئةوة ذنة وبي
نيية ؤة ووي ا وكات.
حالَةت شووةم ئةطةر شواي عةقدي نيكاح و ايش يةاعكرشن يان ؤبووونةوةيان وية وة تةةنها ،وازي لةة
نويذ هيناوية ،ئةوة يةؤسةر نيكاحةؤةي هةلَدةوة يتةوةئ
حالَةت

ييةم ئةطةر وازهينانةؤةي لة نويذ شواي شخوو ووووية ،ئةوة شةوة تيتةوة ةر تةةواوووون

عيدشةؤةي ،ئةطةر تبوةي ؤرش ايش تةواوووون عيدشةؤةي ئةوة هةر ذن خبيةت و لةطةلَ شةمينيتةوة ،وةةآلم
ئةطةر ئةوةي نةةؤرش ،ئةطةةر ذنةؤةةي لةة عيةدشة تةةواوووو ،ئةةوة نيكاحةؤةةي هةلَدةوة ةيتةوة ؤخةوا اةةنامان
ودات

ؤ1

.

هةةروةها هةلَوة ةةانةوةي نيكةاح وةةةهبي اا ةةدةزووونةوة لةة شيةةن وي ةةةماوةري فوقةةهايان وةةة تةةةآلق
حسي نيية ،هةروة لة (ملوس وعة الفقهي ة  3٨/8شةلَية ئةطةر يةؤيكيان لة شيةن اا ةدةزوووةوة ،ئةمةة ئةطةةر
ايش شخوو ووو ،ئةوة نيكاحةؤةي هةلَدةوة ةيتةوة ،وة هيضةيان نةاون وةة مرياتدةري هةيض ؤاميةان .وة ئةطةةر
لةشواي شخوولةوة وية ،ئةوة "ئيةام افع " ؤرِةمحةت خواي لة ويةة شةلَيةة لةيةة شوور شةخرينةةوة ،تةا
عيدشةي ئافرةتةؤة تةواو شةوية ،ئةطةةر طةرِايةةوة نةاو ئيسةدم ،اةيش تةةواوووون عيدشةؤةة ،ئةةوة هةةر ذن و
ميرشي يةؤرتن ،وةآلم ئةطةر نةطةرِايةوة ناو ئيسدم ئةوة نيكاحةؤة هةلَدةوة يتةوة وةو تةآلق.
هةرةوةها "ئةوووحةنيفة" و "ئةووويوو ةف" وة لةة رِيوايةةتيك حةنبةلييةؤانةدا ،هةاتووة شةلَيةة ئةطةةر
هةر ؤاميان لة شين هةلَدةرِانةوة ،ئةوة يةؤسةر نيكاحةؤة هةلَدةو ةيتةوة ،وةةآلم ذمةارةي تةآلقةةؤان هيضة لة
ؤةم ناويتةوة ،ا ئةطةر ئةو اا دةزووونةوة ايش شخوو يان شواي ووووية.
"ماليكييةؤان" شةلَةين ؤةة ئةمةةد قسةةي "موحةممةةشي ؤةورِي حةنيفةة"يةة ،شةلَيةة ئةطةةر يةةؤي لةة
هاو ةرةؤان لة ئيسدم اا دةز وووةوة ،ئةوة نيكاحةؤةي هةلَدوة يتةوة وة تةآلق وائنئ
ئيسالم و مةسةلةي ضةندذني (تعدد الزوجات)
مة ةلةي ضةندذنة ؤالتعدش وا يك ترة لة هاو ةرطريي ،ؤة ئيسدم و وةرنامةةي خةوا وة حيكةةةتيك
تري ئةم شينة واية وب ذيان ؤبمةآليةت خيزانةؤان ،ؤة حةيف خةلَك هيندة شةرِواننة ويةنةة ةبزشارييةؤانةوة
ؤةةةمرت ئةةاورِ لةةة حيكةةةةت و طةةةورةي ئةةةم نيعةةتةةةي خةةوا ئةشةنةةةوة ،ؤةةة ضةةةندة ؤةةةلَكو ةةووشي وةةب ذيةةان
ؤبمةآليةتيةان هةية.
وبية شةلَيني ؤات ؤة خوا ضوارذنة وباياو حةآلأل ئةؤات ،ئةمة ئةوة ناطةيةةنية ؤةة وةنةدةؤان هةرِةمةةؤ
ئةم ؤارة وةرودرن ،تا هينديكي اييةوة طريؤشة ونب و هينديكيش اييةوة خةن ونب ،وةةلَكوو ئةةم وا ةةد وة
وةةاق وا ةةةؤان تةةر اةيوة ةةتة وةضةةةند ةةةرت و مةر يكةةةوة ،وبيةةة لةمةر ةةةؤان ئةةةم ؤةةارة وةةوون توانةةاي

) (1فتاو نور على الدرب
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ة تةي و شاراييية ،وة ئةو ؤة ة لةةخبي نةتر ةية ؤةة مةةيل وةةوي يةؤييانةدا وكةات و ئةةوي تةر فةةرامبد
وكات  ،يان لةطةأل يةؤيكيان اغ و ويخةود وية لةطة ئةوي تريان نارِا ة و ناشاشطةر ويةئ وبية خواي طةةورة
شةفةرموية [فََِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً] ؤالنساء . 3 :يان ئةطةر اياو لةخبي رِاوةيين ؤةة لةةرِووي ة ةتةي و
شارايييةوة وتوانية وةيةؤسان و شاشطةري لةطةأل هةمووان هةلَسوؤةوت وكةات ،ئةةوة ئةةو ؤةارةي وةب شروو ةتة.
وةآلم ئةطةر لة ةر يارمةت و خب ويستين ويةؤيان وة ةر ئةويرتياندا خبي شؤزيةوة ئةوة ويدومان هةةنداويك
خراا طرتووة وب هاورن ذن شووةم يان ييةم ياخوش ضوارةمئ يان ايشرت لةخبي رِا نةئةشية ؤة ضةةند ذنةةي
هةوية ،ياخوش زان ئةطةر ئةو ؤارة وكات ذن يةؤةم هة ي شةروو و وؤزو ئةويين لةشة ة شةرشةضة ،
ئةطةةر لةةو ؤاتةةةشا ئةةو ايةةاوة موراعةات ئةةو هة ةةتةي ذنةةي يةؤةةةم وكةات ،ئةةوة وةتةئكيةةد ااشا ةي لة ةةةر
وةرشةطرية ئةطةر ذن تر نةهينية .وةآلم ئةوةد نالَيني ؤةوا ضةةندذنة خرااةةؤان خةراورتن لةة ضةاؤةؤان وةةو
ماناية ؤة ماأل تية ئةةشات و اشةيوي شةخاتةة نيةوان ئةةو خيزانةةوةئ مندالَةةؤان ةةرطةرشان و وينةةوا شةوةن،
ضونكة ةري وا رت لةووارةوة ارةزاترة لةوة ئيةة عةتف و بزي خبمان وب وا ةؤة وكةينةة ايةوةري رِا ةي
و نارِا ي تةؤان .وةلَ ويدومان ئةوة شةزانةني ؤةة هينةدو ةار ئةةو حالَةةت اشةيوية لةةنيوان خيزانةةؤانان
شروو ة شةوية ،وةآلم ئةمة شةطةةنة مةرج نيية لة هةموو مالَي ئةو اشيوية ةرهةلَبدات .تةنها ئةةوةي هةيةة
ئافرةتةؤانان شووضاري ريرية شةون ،ؤةة ئةمةةد ةتيك روو ةتيية ،هةمووؤةة برية لةة ريةريةي هةيةة،
وةتايبةت ئافرةتةؤانان ،وبية هةتا لةنيو شايكان ورِواشاريش شةوينني ؤة ئةو ريريةيان هةوووةئ شيةارة هةةر ئةةو
ؤارةد لة ةرعدا وةتةنها يدةي تةؤليف و ماندووووون نيية ،وةلَكوو تةةواوي وةندايةتييةةؤانيش وي هةنةديكان
زؤر ئا ةان اةةةي رِةو شةؤةةرين ،وي هينةةديكيش قور ةةةو يبةةة

نةاؤرينئ وةةةآلم هةةةموو ئةمانةةة هةةةرخوا خةةبي

حيكةةت و نهينييةؤةي شةزانية ،وبية فةرمووي [أ َ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الََْتِريُ] ؤاملل ك . 1٨ :واتة مةطةةر
خوا نازان ؤي شرو تكرشووةو ضبن شرو تكرشووة لةؤاتيكةدا زؤر و رشوةني و وةة ئاطايةةو اا ةان ئةةو ريةريةو
ارِؤيشيية لة ذنيكةوة وب ذنيك تر شةطبرِية ،ئافرةت هةية هةيض وةرهةلَسةتييةؤ نييةة وةب ئةةوؤارة ،هةةتا ئة
واهةوووة خةبي ضةبتة شاخةوازي وةب ميرشةؤةةي خةبي ،ضةونكة زانيويةةت ؤةة هةاورشن ذنة شووةم ضةةندة لةة
وةرذةوةنةةدي اياوةؤةيةةة شوو هةنةةدة لةةة وةرذوةنةةدي خبيةةةت  ...هةيشةةة وةخةةةو وزانيةةة ميرشةؤةةةي نيةةازي
ذنهينانيك تري هةية ،ئةوة قيامةت هةلَدة ينيةئئ
حيكمةت و بةرذةوةندييةكاني ضةندذنة
وة وا ةةان كرش ؤةةة ضةةةندذنة وةرذةوةنةةدي و حيكةةةةت زؤري هةيةةة ،ئةةةنا خةةواي طةةةورة وةةة شروو ةةي
شانةشةنا ،لةو حكيةةت و وةرذوةندييانةد ئةمانةي خوارةوةن
ؤ 1ئيسدم زيناي حةرِام ؤرشووة ،وة زؤر وةتوونديش ئةو حةرِاميتييةي رِاطةيانةدووة ،ضةونكة مةفسةةشةو
خرااةيةؤ زؤري اييوةية ،ئيسدميش ؤاتي ؤة زينا حةةرِام شةؤةات ،شةرطةيةةؤ تةري وةب وةنةدةؤان خسةتبتة
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ةراشةةة ؤةةة ةةةرعييةو هةةةمان رِؤل ة

يةةةاي و ئة ةةووشةي و رِةحةةةتبوون شةوينيةةة وةةةآلم وةةة ةةيوةيةؤ

ةرعي  ،ئةويش ذنهينانة ،وة رِيدةي وةضةةندذنة شاوة لةهةةموو ةات و وةختيكةدا ،وبيةة رِيدريكةرشن لةةوؤارة
زولَةة لة ئافرةت اياو شةؤرية ،وةلَكوو رِيدريكرشن شةرطاي زيناو شامينثيس شةخاتة ةراشة ،ضونكة ذمةارةي
ئافرةتان وةرشةوام لةهةموو ات و وةختيدا زؤر زياترة لة اياو ،وةتايبةت لةؤاتد ةرِو شة ةتةويةخةؤاندا ،ؤةة
هةر اياوة لةوةرة ي ةندةو ذيانيان لةمةتر يية ،لة ؤو نت و يةخسريؤرشنيان لةويةن شوذمنانةةوة هةنةدةي تةر
ذمارةي اياوان ؤةم ئةويتةوةو ه ذنان زياش شةؤات ،وبية لةوةرامبةر هينةان يةة ذن ،ضةةندين ذنة تةر زولَةة
ليدةؤرو و ويشوو شةمينيت ةوةئ ئةمةد وا لة ئافرةتةان شةؤةات ،ؤةة ناضةارون خةب ودةنةة شة ةة زينةاو شامةين
ايسةةييةوة ،ئةةةويش نةةة هةرلةوةةةر ويةنةةة نسةةيةؤةي وةةةلَكوو زؤروةةةي ةةار لةوةةةر وينةةةواوي و ور ةةيي و
شة تكورتيان ،ؤةة شةوي نيةة زؤروةةي اياوةؤانيةان لة ةةرِشا ؤةوذراون ،ئةةوانيش وة ايةاوة اةاريزةري ةةريان
ئةوية ذيان وةرنة ةر ،وبية وب وذيوي ذيانيان و وةخيوؤرشن مندالَةؤانيان زؤر ناضار وةةو لة فرؤ ةيية شةوةنئئ
وةمةد زياتر ؤةمبوونةي نةوةي نوي و وةزايةضوون هةلَ وةضةنانةوة ةرهةلَئةشات.
ؤ 2هاو ةرطريي تةنها خب

ة تةي نيية وة تةنها ،وةلَكوو وريتيية لةة رِاحةةت و ةوؤناي  ،دةة لةة

نيعةةتةؤان منداأل ،مندالَيش لة ئيسدمدا وة تةؤان تر نيية لة يسةتةمةؤان ةةر زةوي ،وةةلَكوو شايكةوو
وةاو لةةو ؤاتةةشا طةةورتني حةةقيان شةؤةويتةة ةةر مندالَةةؤانيان ،ئةطةةر ئةافرةت منةدالَ وةوو ،وة هةلَسةا وةةة
ايدةياندن و تيدةياندنيان و اةروةرشةؤرشنيان ،ئةةوة شةوةن وةة طلينةةي ضةاوو طة ةةي ضةاوةؤانيان ،ةا وزانةة
ؤامةيان وا رتة وب ئافرةت ،ئايا لةذير ايةي اياوي وضية تةا وةةرطري و ااريزطةاري ليبكريةة ،وةةهبي ئةمةةوة
مندا و وةضةي ل اةيا وية ،يةاخوش وةتةةنها لةة طب ةةية تةرِؤ وبة و ؤةة وي وةةوشا نةةؤات و ئةاورِي لة
نةشاتةوةوئئ
ؤ 3رِواندةي ئيسدم شاشطةرو يةؤسانة وب هةمووان ،ئيسدم وةية ضاو ةيري هةةموو ئافرةتية شةؤةات،
رِواندةي يةؤسان ايةان شةلَية هةرشةوية وةضاوي يةؤسان

ةيري هةموو ئافرةتي وكرية ،ئةطةةريش واوةوو،

شةي تاوان ئةو قةةيرة ذنانةة ضةيية ؤةة تةا ئيسةتا نةضةوونةتة قسةةةتيان هةلَنة ةتاوة و ايةاوان نةةهاتوون وةب
شاخوازيانوئ ئةي وب وةضاوي بزو ئةوين ةيري ئةو ئافرةتانة نةؤةين ؤة ميرشةؤانيان مرشوون و وةة ويةوةذن
ماونةتةوةو لةؤاتيكدا هيشتا طةةان و هةةرشةوية ضةاوةرِي اةريي و مرشنة خبيةان وكةةنو شيسةان شةلَيةةةوة
ؤامةيان وا رتة ،ئايا ئافرةت لة ذير ةايةي ميرشةؤةةي خةبي ئا ةووشةو وةخب ة ذيةان ودوزةرينيةة ،يةاخوش
ويكة و تةنها و اةناو اة يو ضاوي لةشة ي خةلَك و ية ،يةان لةة ناضةاري توو ة زينةاو خرااةةؤاري ويةة
ؤخوا اةنامان ودات  .شةي ؤامة وا رتة ،ئايا اياو شووذن يان

يان ضةواري هةةوية ،يةاخوش يةة ذن و شةيةان

ئة ي هةويةوئئ
ؤ 4ئا كراية ؤة ضةندذنة ؤالتعدش وا نيية ،زؤر لة مسةولَةانة اياوةؤةان تةةنها ذنيكيةان هةيةة ،ئةطةةر
تةنها ذني وب ئةواياوة وة ة ،وة تواناو شة ةآلت وةخيرؤرشن ضةند ذن تري نةةووو ،رِةندةة ايويسةة نةةؤات
ئةو اياوة ضةند ذن تري هةوية .وةآلم وة وا كرش ،شةيان ودةرة ةةشان لةة ايةاوان شةرةقةةت ضةةند ذنةةد
61

شيةةن ،وة ايويسةةي زؤريةان وةةة هةةاورشن ضةةةند ذنة تةةر هةيةةة ،وةلة نةةاويرن لةةة تر ة ذنةؤةةةي يةةاخوش مالَةةة
خةزوورانيان ذن تر وهيننةوة ،ناضار ئةوانيش رِةندة توو
ؤ5

روو ي ئافرةت لةطةأل روو ي اياو زؤر لي

شةيان طوناه تر وبنةوة ،خوا اةنامان ودات.
ياية ،ئةةويش لةةرِووي ئامةاشةط وةب موعا ةةرةو

ةر يييكرشن ،ئافرةت هةموو ؤات ئةو ئاماشةيييةي تيا نيية ،وةتايبةت لةؤات

ووري ماندانةيدا ،ؤةة هةنةدو

ئةةافرةت ةةوري ماندانةؤةةةيان لةةة مانديكةدا شة رِؤذ شةخايةةةنية ،يةةان هةيةةة شووهةفتةةة ،يةان لةةةؤات زةيسةةتان
ؤالنفا ؤة ضلدانة رِؤذ ئةو ئافرةتة ناتوانية لةطةأل اياوةؤةي ووت وبية ،يةان ةاري واهةيةة لةيةؤةةم رِؤذي
كثرِي ئافرةت ،ئةو ئافرةتة زةوق ةر يي لةطةأل ميرشةؤةي نامينية ،وبية ئةةم ايةاوة ئةةوية نةب مةانط و
ضةةل رِؤذ وةةةشيار ذنةؤةيةةةوة شاونيشةةية وةةةو ئةةةوة وتوانيةةة ةةةر يي لةطةلَةةدا وكةةاتئئ وةةةآلم ايةةاو تةةةواوي
ماندةؤان ئاماشةط
وا

ةر يي هةية ،شةي ئةطةر ئافرةت حةالَ ئاوويةة ئةةم ايةاوة ضة وكةات وا ةةوئئ وبيةة

ضةندذنة ضاؤرتين ضارة ةرة وب ذيان ؤبمةآليةت ئةم اياوة.
ؤ 6هبؤاريك تر ئةوةية ؤة رِةندة ئةو ئافرةتة نةزؤ وية و مندالَ نةوية ،ليرةشا هةةرشوو لةة نيعةةةت

منداأل ويبةد شةون ،وبية لة ي ئةوة ئةم اياوة ذنةؤةي تةآلق ودات ،ئةو ذنيك تر شةهينيتةوة ،ئةويشة هةةر
لةو شةمينيتةوة.
ؤ 7اري وا هةيةة ذنةؤةة توو ة نةخب ة شريذخايةةن شةويةة ،وة

ةةلة وةوون و لةايكةةوتن ،لةةو

ؤاتةشا ناتوانية ؤة وةضاؤ خزمةت اياوةؤةي وكات .وبية لةوؤاتةشا ئةطةةر اياوةؤةة ذنة تةري هينةا ،ئةةوة
اياوةؤة ذنةؤةي هةرشوو ووشمةند شةون وةم ؤارةوة.
ؤ 8اري وا هةية خورِةو ي ذنةؤة ؤةم خرااة ،رِةندةة زؤر شرِو هةارو هةاج ويةة ،خورِةو ةي اة ةند
نةوية ،خزمةت مةاأل و منةدا َل وةضةاؤ نةةؤات ،وبيةة لةة ية ئةةوة ؤةة تةةآلق وةدات اياوةؤةةي ذنيكة تةر
شةهينيتةوة ،ئةم ذنهينانةوة

زؤر لةوةرذوةندي مندالَةؤان و ئافرةتة خرااةؤارةؤة

شاوية.

ؤ 9تواناي اياو وب مندالَبوون زؤر زياترة لة تواناي ئافرةت ،اياو لةة شواي ة ةة الَيشةةوة شةتوانيةة
مندالَ وبية ،وةلَكوو رِةندة لة ةش الَيش ،وةآلم زؤروةي ئافرةتان لة تةمةن ضل الَيدا تواناي شروو تكرشن
منداليان نامينيةة ،يةان هةةر ضةيرت منةدالَيان ناويةة ،وبيةة رِيدريكةرشن لةضةةندذنة زولَةيكةة لةة نانةةوةي وةضةة
شةؤرية.
ؤ 11هينةان ذنة شووةم رِاحةةةت و ئا ةووشةييية وةةب ذنة يةؤةةم ،ذنة يةؤةةم ؤةةةمي اشةووشةشات ،لةةة
قور اي و هةلَدرتين واري اياوةؤةي ،وةآلم ؤة شةوينية ذنيك تر هاتبتة ايش ،ئةو ؤاتة واري وةرار ةياريتي
و ما و ئةرؤةؤان ذيان هاو ةري لة ةر ووؤرت شةوية ،وبية هةندو لةو ئافرةتانةي ؤة ت ئةطةن و وري لةة
وةرذةوةندييةؤان شةؤةنةوة ،ؤات ؤة اري شةون ،يان ويتوانةا و ويتاقةةت شةوةن ،هةان ميرشةؤانيةان شةشةن تةا
ذن تر وهينيتةوةئئ
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ؤ 11رِةندة اياو ئافرةتيك شة تكورت و هةذار خبوازية ،ؤة ؤة نةةوووة وةذيوي ذيةان وةب وسةةنية و
ضةةاوشيري وكةةات و وةةةخيوي وكةةات ،وبيةةة ئةةةم ايةةاوةي ؤةةة شةضةةية اةةةناو اة ةةيو وةةب ئةةةم ذنةةة اةيةدا شةؤةةات
وةخوا تين ئةو ذنة ،ئةوة وةم ؤارةي خيريك طةورةي شة تكةوتووة.
ؤ 12ئةوةي ؤة رِيدةي وة ضةندذنة شاوة ئةوة خواية ،هةر خب
وة خب

وةوةرذوةندييةةؤان ئةةوؤارة شةزانيةة،

وة وةزةييرتة وةرامبةر وة وةندةؤان لة وةندةؤان وب خبيان.
وبية ليرةوة حيكةةت ئيسدم وب ؤاري ضةندذنة شةرشةؤةوية .شةنا هيض تي نيية ؤة لةم شينة هاتبيةة

مايةي نارِةحةت و ئةزيةت وةندةؤان وية ،وبية خواي طةورة فةرمووي [أ َ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الََْتِريُ].
هؤكارةكاني درةنط ثيَكهيَناني هاوسةر
شيةةارشةي تةةاخري ايكهينةةان هاو ةةةرو رِةتكرشنةةةوةي هاو ةةةرطريي وي طةاةةةؤانان لةو ةةةرشةمةي
ئيستاماندا رِيذةيةؤ وةرضةاوي هةيةة ،شةويةنني لةةشةوران ايشةووشا ئةةو شيارشةيةة زؤر ؤةةمبوو ،وةةآلم لةطةةأل
شوورؤةوتنةةةوةي ؤبمةةةلَدا لةةة رِينةايييةةةؤان ئةةةم شينةةة و اةةةياووون شةيةةان ةرضةةاوةي تيكةةدةري ذيةةان
ؤبمةآليةةةتيةان ،وة وةةوون تةؤنةةةلبذيا نويكةةان وة ئةنتةةةرنية و ةةةتةويةت و تةةبرِة ؤبمةآليةتييةةةؤان و
ورةوشان وة ذيان خب ةويسي ئة ي و ريةراميات و وآلوؤرشنةوةي تةمومذةؤان لة ةةر ئيسةدم و واندة ةةؤرشن
وةةب ئةةازاشي و ئةةازاشي رِاشةروةرِين و ئةةازش نةةةووون زانايةةان ئيسةةدمي لةوةةةرطري ؤةةرشن لةةة شيةةن و ضاوتر ةةاندن
مسةةولَةانان لةويةةةن شة ةةةآلتدارانةوة ،لةوةرامبةةةر ئةةةوةد وآلوؤرشنةةةوةي تةةبرِي خرااةةةؤاري و هةةةموو ئةوانةةة
ؤبمةة َل هبؤةاري زؤر خرااة هينايةة وةةرشةم طةاةةؤانان تةا وايةان لة ويةة زؤر شرةنةط وةري لةهاو ةةرطريي
وكةنةوة.
ئيسدم هيض تةمةنيك شة تنيشان نةؤرشووة وب ايكهينان هاو ةرطريي ،وةلَكوو هةان طةاةةؤان شاوة
الُ :كنْ ُ أ َْم َِ ي َم َع َعْب ِد
ؤة ذن وهينن ،هةروة لةم فةةرمووشةشا هةاتووة شةفةةرموية« َع ْن َعلْ َق َم ةَ (رض ي الل عن ه) قَ َ
ِ
ك َجا ِريَةً َش ابَّةًَ لَ َعلَّ َه ا
اللَّ ِه مبِِ ًًن فَلَ ِقيَهُ عُثْ َما ُن (رضي الل عنه) ،فَ َق َام َم َعهُ ُحَ ادثُهُ ،فَ َق َ
ال لَهُ عُثْ َم ا ُن :يَا أَبَا َعْب د ال َّر ْمحَ ِن :أََال نَُفاو ُج َ
ال لَنَ ا رس ُ ِ
ِ ِ
"ص لى اللُ َعلَْي ِه َو َعلَ ى آلِ ِه
ال :فَ َق َ
ك .قَ َ
ضى ِم ْن َزَمانِ َ
َ َما َم َ
تُ َذ اك ُرَ بَ ْع َ
ول اللَّ ه َ
ال َعْب ُد اللَّ ه :لَ ْن قُ ْل َ َذا َ لََق ْد قَ َ َ ُ
اب ،م ِن اس تطَان ِم نْ ُكم الْب اءةَ فَلْيت فَّون ،فَإِنَّ ه أَبَ ُّ ِ
ص ُن لِلْ َف ْرِنَ ،وَم ْن ََلْ يَ ْس تَ ِط ْع فَ َعلَْي ِه
وس لَّم"( :يَ ا َم ْع ََ َر َّ
ص ِر َوأ ْ
الَ بَ ِ َ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ ُ
َح َ
َ للْبَ َ
َ
ؤ1
ِ
ِ
ِ
الص ْوم فَإنَّهُ لَهُ و َج اء» واتة "عةليةمة" ؤخواي ل رِازي وية شةلَة لةطةة "عةوةدولَآل"شا لةة ؤمينةا شةطةةرِاين،
بِ َّ
"لوقةةةان"ي ؤخةةواي لةة رِازي ويةةة ايدةيشةةة ،شة ةةتيان ؤةةرش وةةة طفتوطةةب" ،عو ةةان" ايةة طةةوت ئةةةري
"عةودولرِةمحان" وبض ؤضيك طةاة وب نةهينني ،ا وةلَكوو ئةو رِؤذطارانةةت وهينيتةةوة يةاش ؤةة لةة شة ةتة
ِِ
ِ
وس لَّم" اية فةةرمووين ´
ضوونو "عةودولَآل" طوت ئةطةر تةب ئةةوة ولَييةة ،ايغةمبةةر َ
"ص لى اللُ َعلَْي ه َو َعلَ ى آل ه َ
ضي اللَّهُ َعنْهُ)
) (1البخار  /النكاح َ ٨88٤ /ع ْن َعلْ َق َمةَ َ
(ر َ
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ئةي طةاينة هةر ؤة

لة ئيوة تواناي هةية ،وا ذن وهينية ،ضونكة ذن هينان وا رتين هبؤارة وب ضةاوااريزي و

شاوين ااريزي ،هةر ؤة يكيش ناتوان وا رِؤذوو ودرية ،ضونكة وبي شةويتة قةلَغان´.
وةؤورت هبؤارةؤان شرةنط ضوونة نيو ذيان خيزاندارييةوة ئةمانةي خوارةوةن
لة ةرشةمان ايشوو ذنهينان زؤر اشةو اؤار ووو ،ئافرةت هةرؤة هةلَيئةةشا هةةرزوو شاخةوازي شةهةات،
ئةمةد وي ئةو خةلَكةي ئةو ة رشةمة زؤر ئا اي وةوو ،وةب ئةةوة وتةوانن رِةو ةي خبيةان وثةاريزن و نةؤةونةة
هةلَةوة ،وةآلم ئةمرِؤ رِواندةؤان ةوارةت وةة هاو ةةرطريي زؤر يةاوازي هةيةة لةةوةي شوينة  ،ئةمةةد وةةهبي
طةةبرِان ايةةوةر و تيدةيشةةنت و رِواندةةةؤان وةةب ايكهينةةان هاو ةةةرطريييةوةية ،ئينجةةا شاوونةريت ةةؤان و ةةبري
تيدةيشتنةؤان لة ؤبمةلَداي ئيستاماندا زؤر طبرِانكاري وة ةرشا هاتووة ،دة لة ووازي ويةنة ئايينييةؤة ؤةةم
تيدةيشنت لة فيرؤارييةؤان ئيسدم ؤؤة هةميشة اا ةوان خيزان و ئةق و هة ةة و نو ةي وةنةدةؤان وةووة
وبية ئةو ؤبمةلَدايةي ئيستامان شةوينية وة ؤةلواةليك ناييشكراوي وة ةر هةاتووة ،وووينةتةة ؤةلواةةليك
لةؤةلَ ؤراوو و لةةايكراوئ تةا ئيةةةي هينايةة طب ةةيةؤ زؤر تة ةك خرااةؤارييةةوة ،ؤةة واوةزانني ذنهينةان و
ايكهينةةان ذيةةان خيزانةةداري لةةة تةمةةةن زووةوة رِي لةةة ئازاشييةةةؤان شةطريةةة و حةةةزو ويسةةتةؤان ةةنوورشار
شةؤاتئئ شيارة ئةم برة وريؤرشنةوةيةد يةؤيكبووة لةو ضةؤانةي ؤةة شوذمنةان ئيسةدم اييةةوة لةوةرامبةةر
طةاةؤانان وة تاوةتةوة ،هةروة لة ؤبندرةي اةؤني لة الَ  1995لة وآلتةي يةةؤدرتووةؤان ئةةمريكا وةة
وةياننةمةية ؤبندرةؤةي خبي تةواو ؤرش ؤة تييةدا رِا يدةيانةد هاو ةةرطريي لةة تةمةةن زوو توونةدو تيذييةة لةة
شذي ئافرةتئئئ
دة لةو هبؤارة ،هبؤاري ئاووورييش هبؤاريك تروووة ،واي ؤرشووة ؤةة شة ةتةمبؤرشن خةانوو و وةرِي
تيضووي هاو ةرطريييةؤان لة ذير ةايةي ويكةاري و هةةذاري زؤر زةمحةةت ويةةئ ويئدةان لةةوة ؤةة ئةطةةر ئةةو
خةلَكة ودةرِينةوةة اشة وةخوا وبة نت ،خواي طةورة لة رِي ذنهينانةوة ؤامة ؤةة هةةذار و شة ةتكورتة خةوا
وينيازي شةؤات و ايويستييةؤان وب اي شةهينيةة ،هةةروة شةفةةرموية [وَأَنكِحُاوا اََيَاامَى مِانْكُمْ وَالصَّاالِحِحَ مِانْ
جِتَاِِكُمْ وَِِمَاكِكُمْ ِِنْ يَكُونُوا فَُُرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّاهُ وَاسِا ٌ جَلِايمٌ] ؤالن ور . 31 :واتةة ذن وةدةن وةة ايةاوان وة ذن و
ئافرةتان ويوةذن ودةن وة وو ،هةروةها ذن ودةن وة وةندة الَحةؤانتان و ؤةنيزةؤةؤانيشةتان وةدةن وةة ةوو
ئةطةر هةذاريش وةن ،ئةةوة خةوا لةة فةةز و وةخششة خةبي وةةهرةوةريان شةؤةات ،خةواي طةةورةد هةميشةة
فراواندريو زاناية.
هةةروةها طبرِانكةةاري وة ةةر ايدةيانةةدن و تيدةيانةدي رِؤلةةةؤانان لةويةةن واوؤةةان و شايكانةةوة هةةاتووة،
شايكان و واوؤان ناتوانن مندالَةؤانيان وة يوةي طوااو و ةرعييةوة ا ودةيةنن ،ناتوانن لة ئايني و وةرنامةةي
خةةوا وةةةهرةوةريان وكةةةن ،وة نةةةيانتوانيوة ؤةةة هةةةر لةةة زووةوة ئا ةةنايان وكةةةن وةةة فةةةرمان و نةهييةةةؤان
ئيسدمةوة .ئيستاد طةاةؤانان ؤةوتوونةتة نيوان شوو تا ةةوةرشي نةةشان و ويئدةاي شايكةان و واوؤانةان و
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ايدةيانةةدن قوتاخبانةةة ةةةقة و ويرانةؤانان ةةوة ؤةةة وايةةان ليهةةانووة وة شة ةةتارِ شةهةةارِشرين و ورشو خةةاد
شةؤرينئئ
وبية وةؤورت و وةؤورشي شةتوانني ئةو وا ة ورشوكةينةوة وةخاأل هبؤارةؤان ش تنيشان وكةين
ؤ 1ويكاري و شاوةزيين ئا ي طريفان و وةزةمحةت شة تدريووون وةة هبؤارةؤةان وةذيوي ذيةان ،واي لةة
طةاةؤانان ؤرشووة ؤة شةرةقةت هةلَدرتين وةرار ياريي خيزاندراري نةيةن.
ؤ 2فة ةةاشو خرااةةةؤاري لةةة ؤبمةةةلَداشا وةةالَ ؤيشةةاوة وة ةةةر هةةةموو ؤونوقوذونةؤانييةةةوة ،ئةمةةةد
وايكرشووة ؤة خةلَك اةنا وب اةيوةنديية نا ةرعييةؤان وةرن ،وةو ئةوة اةنا وب ؤةنالَة ةرعييةؤان وةةرن وةب
ئةةوة توانةا نسةييةؤان خبيةان لةة رِيدةة ئةةو ؤةنالَةةة ةةرعيانةوة يبةة

وكةةن ،ؤةة يةةؤي لةةو ؤةناآلنةةة

هاو ةرطرييية.
ؤ 3شاواؤرشن مارةي زؤر و تيضةووي هاو ةةرطريي و شاواؤةاري زؤري ؤة ةوؤاري ؤضةةؤةوة ،هبؤةاريك
ترة.
ؤ 4خويندن قوتاخبانة و وةرشةوام لة ةر خويندن و هةولَدان وة طة نت وة ئا تيك وةرز لة وةرطةرتين
زانستةؤاندا ،شيسان رِيدرة لةوةرشةم ؤضان و ؤورِانان ؤة وري لة هاو ةرطريي وكةنةوة.
ؤ 5شانان مةر زؤر وب هاو ةرطريييةؤان ،وب نوونة ؤضةؤة يان ؤورِةؤة ؤة يكيان شةويةة زؤر ةوان
وية ،ارةزا ون ،ؤورِةؤة شةوية مالَ

ةةروةخبي هةةوية ،ةةيارةي هةةو و شةولَةمةنةد ويةة ..يةاخوش مةالَ

واوؤ ؤضةؤة شةيانةوية ؤضةؤةيان هةر لة ناوضةؤةي خبيان مبينيتةوة ،لييةان شوور نةؤةويتةةوة ،يةاخوش مةالَ
واوؤ ؤضكة ياخوش ؤورِةؤة رِازي نني ؤةهيض ؤاميان هاو ةرطريي لةطةأل ؤة ان ويدانة وكةةن ،ئةةوية هةةر وةب
خزم ون ،هةموو ئةمانة هبؤاريك ترن لة شرةنط هاو ةرطرييكرشن.
ؤ 6طةاةؤانان ةرقالَن وة زؤر تةوة ،تواناي ئةوةيان نيية ويرِاي ةةرقالَيةؤانيان ،هينةدةي تةر وةةم
ؤارةوة ؤاري خبيان قور رت وكةن و وةوةر ؤارةؤانيان رِانةطةن.
ؤ 7نايانةوو ةروة تييان لة رِي ها ةرطريييةوة نوورشار وكةن.
ؤ 8ؤضةؤة وو ناؤات لةوةر ئةوة ؤات خبي وةاوؤ ذنيكة تةري وة ةةر شايكة هينةاوة ،وبيةة ئةةويش
هةلَويسي لةهةموو اياوي وةرطرتووة ئاماشة نيية وو وكات ،لةوةر ئةوة متةانةي وة اياو نةماوة.
ؤ 9وةةوون رِيذةيةةةؤ زؤر لةةة تةةةآلق و نةةا يدريي خب ةويسةةي و تةةةواي لةةة نةةاو مالَةةةؤانان ،شيسةةان
ؤضةؤانان تر اندووة.
ؤ 11ؤضةؤة يان ؤورِةؤة ضاويان ؤةوتبتة ةرؤة ةيك تةرةوة ،وةةآلم شاوونةريتةةؤان ليناطةةرِين وةةوةي
خبيان شةيانةوية اية ودةةنئئ هةريةة لةةوان ئةةو ؤة ةة هةلَبةذيرن ؤةة خبيةان شةيانةةوية ،يةان شرؤؤرشنة
ؤورِةؤانان لةطةأل ؤضةؤانان ئةمةد شيسان هةلَويسي ئةو ؤضانةي طبرِيوة ؤة قةت وو نةؤةن.
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ؤ 11تيكةلَ و كاندن
ؤة رِؤذانة ضةندن بر ؤض

ةرم لة نيوان ؤورِو ؤضةؤانان لة زانكةبو قوتاخبانةةو ةوينة تيكةلَييةؤانةةوة،
وان يان ؤورِي وان شةوينن واي ؤرشووة لة ؤورِان و ؤضانان ؤة قةناعةةت نةؤةةن

تا ئاماشةي هاو ةرطريي ونب لةطةأل ئةوانةي ؤة شين و ؤة شاي و واوؤةؤانيان وبيان شة تنيشان شةؤةن.
ؤ 12تر ان لة ئاييندة ،لة ذير ايةي ئةو واروشؤخة خرااةي ؤة شةورةي لة ؤبمةلَدا شاوة.
ؤ 13لةشة ةةةتدان تيدةيشةةةتنة ةةةةرعييةؤان وةةةب ارِؤ ةةةةي هاو ةةةةرطريي شروو ةةةة و ةةةوؤناي و
خب ةويسي رِا تةقينة ،هةروةها شوور ووون لةة شيةن و ؤةةم ئيةةان و متةانةنةةووون وةة خةوا وةةوة ؤةة رِزق و
رِؤزييةؤان طشي لةوةرشة ي خوا شان.
ؤ 14ؤبضكرشن طةاةؤانان وب هةندةران ،لةوةةر هةةر هبيةةؤ ئةةمين و ئةاوووري ،دةة لةةوة طريةدان
هاو ةرطريي لةطةأل ئةفرةتان ئةورووا  ،لةطةأل ئةوة ؤة ئةةم ارِؤ ةةية لةةوآلتان ئةةورووا زؤر ئا ةانرتة لةة
وآلتان خبمان ،ئةمةد شيسان واي ؤرشووة ؤة طةاةؤانان وري لة ارؤ ةي هاو ةرطريي نةؤةنةوة.
ؤ 15نةووون متةانةي تةواو لة نيوان ؤضان و ؤورِانةان لةزةمةةن فيتنةةو ويشةةرميدا .وة لةة ايشةةوة
ئاماذةمان ايدا.
ؤ 16شةزطا رِاطةياندنةؤان و يهاندريي ؤالعومل ة رِؤل زؤريان هةية لةة طةبرِيين شاوونةةرية و ايوةرةؤةان
نيو ؤبمةلَدا.
ؤ 17ويهيواي و ويئوميدي لة ئاييندة ،وة زالَبةوون تةر

لة ةةر ئةةوة ؤةة هةريةة لةة ؤةض و ؤورِةؤةان

نةتوانن شةرةقةت وةرار ياريي وين.
ؤ 18ؤضة مالَ خبي شةوية ،ئاماشة نيية تيكة وية لةطةأل مالَة خة وويئ
ؤ 19ؤضانان ؤة انيكيان شةوية ؤة شةرضووي زانكبؤةان وةن ،يةاخوش وةلَدةة نامةيبةةرزيان لةة خويندنةة
واآلؤان هةويةئ لةو ةري ش ؤورِةؤانان ئةو ؤضانةيان شةوية ؤة وةتةمةن زؤر لةخبيان وضووؤرت ون.
ؤ 21شة ةتتيوةرشان ؤة ةةوؤار و فةةةرزؤرشن وبضةةوون خبيةةان وة ةةةر وبضةةووي ؤورِةؤةةان ،وةةب ئةةةوة
هةلَويستيان ا ودبرِن تا هاو ةرطريي لةطةأل فوونكة دا نةؤات ،اي شةلَين شةوية ورازا يان خوارزاؤةةي خةبم
يان خبم ذنيكة وة شلَ خبم وب وهينمئئ ئةمةد وا لة ؤورِةؤان شةؤةات ؤةة شرةنةط هاو ةةرطريي اية وهيةنن.
ياخوش هةمان شاخوزاي لة ؤضةؤان شةؤرية لةويةن واوؤان و شايكان و وراؤانةوةئ
ؤ 21نةةةةووون شةزطةةةا ؤبمةآليةتييةةةة فةرمييةةةةؤان وةةةب هب ةةةيارؤرشنةوةي رِؤلَةةةةؤانان و شؤزينةةةةوةو
شة تنيشانكرشن طرفي طةاةؤان و وشان اةرضةؤان لةوةرشةم ارِؤ ة هاو ةرطريييةؤانةوة.
لةوةرامبةر هةموو ئةوانةد هةندو هبؤاري تري زانةيش هةةن ؤةة شيسةان اةرضةيان خب ةتة وةةرشةم ئةةو
ؤارةوة.
شةوينية طةنج هةية وبي هةلَكةوتووة ؤة زوو هاو ةرطريي اية وهينيةة ،وةةآلم نارِازييةة وبيةة ئةةو ؤةارة
رةت شةؤاتةوة ،هبؤارةؤة ئةمانةي خوارةوةية
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ؤ 1تواناي يةةاي و ةةر يي نييةة ،هة ةة شةؤةات ؤةة زةوقة مةرشووة ،ناتوانيةة وةةهبي نةخب ة
خبيةوة زولَةيش لة ذنةؤةي وكات.
ؤ 2ناطات وة ئافرةتي ؤة لة رِووي فيكرييةوة هاو ان ئةو ويةئئ
ؤ 3ووون اةيوةنديية نا ةرعييةؤان ،واي لةطةاةةؤان ؤةرشووة ؤةة وزانيةة ايويسةي وةة هاو ةةرطريي
نييةة ،لةوةةةر ئةةوة ئةةةوةي ئةةو شةيةةةوية لةة رِية حةرِامةةوة شة ةةي شةؤةةوية .وةةةو ئةةوةي وةرار ةةياريي
ؤة يش هةلَبدرية ،وةآلم وة تةئكيد لة رِي هاو ةرطريييةوة ئةر و وا بات زؤري شةؤةويتة ةر.
ؤ 4حةز شةؤات اةيوةندييةؤان لةطةأل ئةافرةت ةنوور شار نةةؤرية ،اية خب ةة زوو زوو هةاورِي نةوي
هةةوية ،ئةمةةد واي ؤةرشووة ؤةة ضةيذ زيةاتر لةةو ؤةارةي وةرودريةة ،لةةوة ؤةة تةا مةاوة لةةشيار ئافرةتيكةةةوة
شاونيشية و تةنها ضيذ لةو وةرودرية ؤخوا اةنامان ودات .
دةرةجنامةكاني درةنط ثيَكهيَناني هاوسةرطريي
هةروة لة ايشةوة ئاماذةمان ايدا ،لير ةوة وةة ؤةورت ئامةاذة وةة شةراةام رِةتكرشنةةوةي ارِؤ ةةي
هاو ةرطريي لةويةن ؤورِان و ؤضانان لة ضةند خالَيكدا ضرِ شةؤةينةوة.
ؤ 1ئةم ؤارة وا شةؤات ؤة خرااةةو خرااةةؤاري و اةيوةندييةة نا ةةرعييةؤان و وشانةة رِةو ةتييةؤان لةة
ؤبمةلَداشا زؤرتر اةرة وسينية.
ؤ 2وآلوووونةوةي شلَةرِاوؤيي و شلَتةند وةةهبؤار نةةووون مةاأل و هاووة ة ذيةان و طو ةاري ؤبمةةلَدا،
ئةمةد وا شةؤات ؤة طةاةؤانان وري لة خرااةؤاري وكةنةةوة ،وة وةب ؤثكرشنةةوةي ةةهةوةتةؤانيان اةةنا وةب
ؤارة نا ةرعييةؤان وةرنئئ
ؤ 3ؤةمبوونةوةي ووازي ئيشتياؤرشن وةب ذن هينةان وةة رِيذةيةةؤ زؤر لةوانةةي ؤةة هاو ةةرطرييان اية
نةهيناوة.
ؤ 4توورِةووون لة ؤبمةلَدا و خراا خبطوااندي ؤبمةآليةت .
ؤ 5مةيلكرشن وةوي تةنهاي و شاورِان و ؤةنارطريووون ،وة تبمةختستنة ااأل شاية و وةاو ؤةة هبؤةارووون
لةوة ؤة ئةو ؤة ة نةتوانية ذن وهينية ،هةر ئةمةد واي لةةو ؤةورِة ؤةرشووة ؤةة خةراث مامةلَةة لةطةةأل شاية و
واوؤيدا وكاتئئ
ؤ 6ؤةم هةلَ مندالَبوون لةويةن ئافرةتة وةتةمةنةؤانةوة ،ؤئةوانةي ؤة شرةنط ةوو شةؤةةن و زيةاشي
لةوارورشن منداأل و لةشايكبون مندالَ يواو وة رِوووةرِووووونةوةي ئافرةت شووطيان وة طو اري خوينئئ
ؤ 7رِةندةةة ئةةةو مندالَةةةي لةةةو ئافرةتةةة لةةة شاي ة شةويةةة ؤةةة شرةنةةط ةةووي ؤةةرشووة لةةةرِووي ئةةةق و
ة تةييةوة نوقسان شةرضيةئ
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ؤ 8هةميشة هة تكرشن وة شاخ و مةراق ،وةتايبةت ئةو ؤاتانةي ؤة اةنا وةب ؤةارة نا ةةرعييةؤان شةوةات
وب ئةوة طرِي ةهوةت خبي مبرؤين  ،وة ئةاامدان ؤاري شة تثةرِ و زؤر ةيرؤرشن ايدةة نسةييةؤان و
ؤةنالَة ئا انيية خرااةؤان ..هتد.
ؤ 9هة ةتكرشن ئةافرةت وةة نةةقة و نةةووون رةريبةةت

نسة  ،ئةمةةد وا شةؤةات ؤةة ضةيرت متةانةة

وةخبي نةؤات.
ؤ 11ئةو ؤبمةلَدايةي ؤة قةيرةذن و قةيرةاياوي تيا زؤرة ئيستيرارو يدريي تيا ؤةمة.
ؤ 11وآلووووونةوةي نةخب يية ينسييةؤان وةهبؤاري ؤاري نيروازي و زيناوة.
ؤ 12زؤر حالَةت خبؤوذي و تاوان و شة تدرريذي و رِفاندن.
ؤ 13وآلوووونةوةي رِيذةي تةوقدان ،لة شةرةاام هاو ةرطرييكرشن لةطةأل ؤة ةي ؤةة طواةاو نةةوووة
لةطةأل ئةوؤة ة ،ئةمةد زؤر ار لةوؤة انةشا رِوو شةشات ؤة شرةنط هاو ةرطرييان اي هيناوة.
ؤ 14وآلووونةةوةي ضةةندين ةةبر هاو ةةرطريي وة هاو ةةرطريييةؤان ميسةةيار و ميسةفار و فرينةد ،ؤةةة
ئةمانة هيضيان خب ةويسي و وؤناي ناهيننة ةر شلَةؤانةوة.
ؤ 15وآلوووونةةةوةي لةيةةة نةطةيشةةنت و لةيةةة هةلَزةقينةةةوة لةةة نيةةوان واوؤةةان و رِؤلَةؤانةةةوة ،ضةةونكة
واوؤةؤةةة لةتةمةةةنيك زؤر تةةاخريةوة منةةدالَ وةةووة ،وةةةهبي تةةاخري ايكهينةةان هاو ةةةرطريييةوة ،وبيةةة ليةةرةشا
ياواز ييةؤ زؤر ةرهةلَئدات لةنيوان واوؤي ؤة ه زةمةنيك ترة ،وة منالَي ؤة ه زةمةةن ئيسةتاية ،وبيةة
بري وريؤرشنةوةيان وا ئةؤات ؤة بزيان وب يةؤرت نةو و قةت نةطةنة ية .
ئةمانة هةموو شةرةاام شرةنط ايكةوةنان هاوة ةرطرييية.
وةآلم ناوية ئةمة ان وري وضيتةوة ؤة وة فةزلَ خواي طةورة ئيستا رِيكخراوو ؤبمثانيةاي خيرخةوازي زؤر
هةن ؤةة رِةواج وةة ؤةاري هاو ةةرطريي شةشةن ،وةب ةوؤكرشن و ئا ةانكرشن وةاري ةر ةان ؤةو ِر و ؤضةةؤان
ئةويش وة رِيكخستين هاو ةرطريي وةؤبمةأل ،ئةمةد هةنداويك تةندروو ةي زؤر وا ةة ؤةة لة ةةري ااشا ةة
وةرشةطرنةوة .لةم برة رِيورِة انةشا مرؤك هة ة وةة نرخة هاووةرار ةياري ؤالتعةاون ؤبمةآليةةت و رِؤحة
ورايةتي ئيسدم شةؤات ،وةآلم شةلَةيم ويةرِاي ئةةوة ئةةم ئةرؤةة هةنةدة وضةوو نييةة ؤةة تةةنها ؤبمةةلَي يةان
رِيكخراوي وتوانن وةو ئةرؤة مةزنة رِاودةن ،وةلَكوو زؤر ويةن تةر لة ةةريانة ؤةة لةخةةم ئةةوةشاون و اشةكيان
لةم ئةرؤة مةزنةشا هةوية ،لةوانة
ؤ 1خيةزان ؤةةة ئةةرؤ ةةةرةؤ ئةوةيةة ؤةة ؤةار وةةب رِؤلَةةؤانيان ئا ةةان وكةةن وةةب ئةةوة ئا ةةان وتةةوانن
هاو ةرطريي اي وهينن ،هةروةها شاواي مارةي زؤر نةؤةن وب ؤضةؤانيان و اشةو ةاؤار لةطةةأل ئةةو ؤة ةةي
ؤة شية وب شاخوازي ؤضةؤانيان مامةلَة وكةن و زؤر ةرت و مةر يان نةوية وة ةرياندا.
ؤ 2ويةنة اةيوةنديدارةؤان وةرار ياري لة ئة تب ودرن ،وب ئةوة هةل ؤار و ؤةم وا ةؤان وب خةةلَ و
ةماوةري خبيان شة تنيشان وكةةن .دةة لةةوة هانيةان وةدةن و وةري اةارة وةة رِيةذة وةب ئةوانةةي ؤةة نيةازي
هاو ةرطرييان هةية تةةرخان وكةةن دةة لةةوة هةان ضةةند ذنةة وةدرو و خةةآلت شيةار وكريةة وةب ئةوانةةي ؤةة
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ئافرةتيك قةيرة ياخوش ويوةذني مارة شةؤةنةوة ،وة ئةوانةي ؤة ذنيان نيية لةة طةاةةؤانان ورِية اةارة وة
خةوت شاوني وكريةة وةب ايكهينةان ئةةو هاو ةةرطرييية .دةة لةة شيةاريكرن خةةآلت وةب ئةوانةةي ؤةة منةدالَيان
شةوية...هتد.
ؤ 3ئيةام و واندخوازةؤان و رِيكخراوة ئيسدمييةؤان ئةرؤ ئةوة خبةنة ئة تب ؤة هان خةلَكةؤةة وةدةن
وةب هاو ةةرطريي و وةةا لةة وا ةةييةؤان وكةةن و ئامةةاذة وةة خرااةةةي ويةذن و ةةةلَتةي طةاةةؤانان وةةدةن،
هةروةها وا لة ؤةم مارةي و ؤاريدةري زؤرييةؤةي لة ةر ؤبمةلَداشا وكةةن ،هةةروة وةا لةة ضارةنوو ة
ئةوانةي ؤة هاو ةرطريي اي ناهينن لة ؤورِان و ؤضان وكةن ؤة ضبن لةو رِيدةوة زيناو خرااةؤاري واأل شةهينة
وة ةر ؤبمةلَداوة .هةروةها ئاماذة وة اريؤزي هاو ةرطريي و اةيوةندييةة ةةرعييةؤان نيةوان ؤضةان و ؤةورِان
وكةن.
ؤ 4ويةنةةةة وةرار ةةةة حكوومييةةةةؤان رِاطةيانةةةدن شةويةةةة ضةةةاوشيري خبةنةةةة ةةةةر ؤةنالَةةةة نةةةاوخبي و
ئا انييةؤان تةلةفزيبنةوة ،وة قةشةريةة خبةنة ةةر ايدةة اةشرِةو ةتييةؤانةوة .وبيةة شةويةنني ؤةة لةهينةدو
وآلتان عةرِةو قةشةريةؤراوة ؤة لة ايدةةؤان ئةنتةةرنية ذووري تايبةةت وةة طفتوطبؤةان و ضةاتةؤان شروو ةة
وكرية .ضونكة ئةمة ؤاريدةري زؤري هةية وب تيكدان واري ؤبمةآليةت و وآلوووونةوةي خرااة لة نيوان ؤضةان و
ؤورِاناندا.
ؤ 5خيرخوازةؤان وتوانن ؤة ضةند شاموشةزطايةؤ ايدان قةرز اي وهينن وب ايدان قةرزي حة ةنة ،وةب
ئةوانةي ؤة هاو ةرطريي اي شةهينن.
ؤ 6ؤرشنةوةي خول ةرع وب ئةوانةي ؤة نيازي هاو ةرطريييان هةية ،وب ئةوة رِينةاييةةؤان وةرودةرن
وب ايكهينان هاو ةرطريييةؤان.
ؤ 7ؤرشنةوةي شةزطاية وةناوي هاو ةرطريي ةرع  ،هةموو ئةو طةاانةي ؤةة وةة نيةازي ذنهينةانن لةة
ؤورِان و ؤضان ،ناوي خبيان لةم شةزطاية تبمار وكةن وب ئةوة وتوانن يارمةتيان ودرو و ؤةاري هاو ةةرطرييان وةب
ئا ان وكرية ،دة لةوة ناوي قةيرةذنةؤان و ويوةذنةؤان و ايةاوة وةتةمةنةة ويذنةةؤان تبمةار وكةةن ،وةب ئةةوة
هيض ؤة ي ويبةد نةوية لةم ارؤ ةةيةشا ،شيةارة ئةمةةد شةويةة ؤة ةان ئةةهل عةيلم و ةارةزا وةة ئةاييين
ئيسدم وة اةاالَثشي حوؤوومةت ئةم ؤارة وةرِيوة وبات.
ؤ 8ايةةاوان ؤةةار و شةولَةمةنةةدةؤان ،ارؤذةؤةةان خبةنةةة ؤةةار وةةب شة ةةتدرتن وة ةةةر ويئيش ة لةةة نيةةوان
طةاةؤاناندا.
ؤ 9قوتاخبانةو ؤبمةلَدةؤان ئةرؤ ئةوة ودرنةة ئة ةتب ؤةة رِؤ ةةنبريي هاو ةةرطريي لةة تةمةةن زووشا،
زيندوووكةنةوة و رِةو ة و ئاؤارة ئيسدمييةؤان لة نيوان تويذةؤاندا وآل وكةنةوة.
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ؤ 11شةزطا ؤبمةآليةتييةؤان طرنط وةو ويةنةوة ودةن ،وب ئةوة يدر ؤوةشيل لة ي ؤةنالَةة خرااةةؤان
تةلةفزيبن و ئةنتةرنية شاونين ،وة طةاةؤانان ةرقاأل وكةن وة ي تري وة ووشةوة...هتد.

ؤ1

ئةمانةي ؤةوا كران ضةند ئاماذةيةؤ زؤرؤورتبوون لةهةمبةر هاو ةةرطريييةوة ،هيةوشارام تةوانيبيتم لةةم
وا ةشا هةقم ايكاوية ،وبية لةخواد شاواؤرام ؤة خوا هةقةان ا نيشان ودات و ويين وكةوين و ناهةةقةان اة
ونا يين و لي شوور وكةوين .ئامني.
سبحانك اللهم وَبمد واشهد ان ال اله اال ان واستغفر واتوب اليك
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( )٨اباثة اللهفان يف مصايد الَيطان (ابن قيم اجلوزية)
( )7تفة املولوو (ابن قيم اجلوزية)

) (1عفوف الَباب عن الفوان  :سحر املصري
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