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عه ٙتٍ أت ٙطانة خ" :نرفاسلٍّ إدذاًْا أٔ ألضشتٍّ عُمك!"( .)6فمذ دنّد انشٔاٚراٌ عهٗ:
خالصح:
سُح د ّشيد عهٗ انشجم أٌ ٚجًع ف ٙعصًرّ ت ٍٛانًشأج ٔأخرٓا.
أٌّ ان ُّ
ٔانعهح فْ ٙزا انرذشٚى ْ :ٙأٌ انجًع ت ٍٛانًشأج ٔأخرٓا ٚؤدِّل٘ إنٗ لطٛعح انشدى
ْزا انثذث ٚثذث ف ٙانجًع تاعرثاسِ ياَعاً يٍ يٕاَع انُكاح.
تسثة يا ٚكٌٕ ت ٍٛانضشذ ٍٛيٍ عذأج ٔكشاْٛحٔ ،لطٛعح انشدى دشاؤ ،يا أدّٖ إنٗ دشاو
فٕٓ دشاؤ ،درٗ نٕ سضٛد األخد تزنك فال ذذم نّ ألٌ انطثع ٚرغٛش.
انكهًاخ انًفرادٛح :ياَع انجًع
فئرا طهّمٓا تائُاً أٔ ياذد ،د ّم نّ أٌ ُٚكخ أخرٓا ألٌ انعهح ف ٙانُٓ :ْٙ ٙانجًع تًُٓٛا فٙ
ُ
ّ
َ
عصًح ٔادذجٔ ،تًفاسلح إدذاًْا اَرفد انعهح فذهد نّ أخرُٓا عًالً تمٕنّ ذعانَٗٔ { :أ ِد اَّلم ن ُك ْى َيا َٔ َسا َء
 .Iانًمذيح
َرنِ ُك ْى}(.)7
ٔعهٗ ْزا ،فاالذفاق داصم ت ٍٛانفمٓاء عهٗ ذذشٚى انجًع ت ٍٛانًشأج ٔأخرٓا فٙ
انجًع ت ٍٛانًشأج ٔلشاترٓا عهٗ انُذٕ انًمشس ششعاً دشا ٌؤْ ،زا انثذث ٚؤذُْ ٙا
ِعذّج طالق إدذاًْا طاللاً سجعٛاً.
نٛفصم انكالو ف ٙانًشاد تٓزا انجًعٕٚٔ ،ضخ صٕسِٚٔ ،ث ٍٛانذكى انششع ٙف ٙكم يُٓا.
ٔاخرهفٕا فًٛا نٕ طهّك انضٔج صٔجرَّ طاللاً تائُاً ،فٓم ٚجٕص نّ َكاح أخرٓا أٔ ال
ٚجٕص؟ ٔنٓى فْ ٙزا يزْثاٌ:
 .IIيٕضٕع انًمانح
انًزْة األٔلٚ :شٖ أَّ ٚذشو انجًع تًُٓٛا فِ ٙعذّج انطالق انثائٍ كًا دشو ف ٙعذّج
انطالق انشجعٙ؛ ْٔزا يا رْة إن ّٛانذُفٛح ٔانذُاتهح(.)8
ياَع انجًع
ٔاسرذنٕا تًا ٚؤذ:ٙ
 -1لٕل انُث ٙص« :يٍ كاٌ ٚؤيٍ تاهلل ٔانٕٛو اِ ٜخش ،فال ٚجًع ياءِ ف ٙسدى
ٚشاد تانجًع انًعرثش ياَعاً يٍ يٕاَع انُكاح ُْا :انجًع ت ٍٛانضٔجح ٔأخرٓا ،أٔ تُٓٛا ٔت ٍٛأخر.)9(»ٍٛ
ع ًّرٓا أٔ خانرٓا ،سٕاء كاَد انع ًّح أٔ انخانح دمٛمٛح أو كاَد يجاصٚحٔ .نٓزا ال ذُُكخ انعًح عهٗ
 -2عذو صٔال انُكاح تًُٓٛا يٍ ك ّم انٕجِٕ؛ فههضٔج ي ُْعٓا يٍ انخشٔج كًا ال ٚجٕص
تُد أخٓٛأ ،ال تُد األر عهٗ ع ًّرٓأ .ال ُذُكخ انخانح عهٗ تُد أخرٓأ ،ال تُد األخد عهٗ خانرٓا.
نٓا أٌ ذرضٔج تآخش(.)10
ٔنٓزا لانٕا :ال ذُُكخ انكثشٖ عهٗ انصغشٖٔ ،ال انصغشٖ عهٗ انكثشٖٔ .انًشاد تانكثشٖ :انعًح
انًزْة انثاَٚ :ٙشٖ أٌ ْزا انُكاح عهٗ َذٕ يا ُركش ال ٚذشو؛ ْٔزا يا لال تّ
ٔانخانحٔ ،انًشاد تانصغشٖ :تُد األر ٔتُد األخد ،نذذٚث أتْ ٙشٚشج« :أٌ سسٕل هللا ص َٓٗ انًانكٛح ٔانشافعٛح(.)11
أٌ ذُُكَخ انًشأج عهٗ ع ًّرٓا ،أٔ انع ًّح عهٗ اتُح أخٓٛا ،أٔ انًشأج عهٗ خانرٓا ،أٔ انخانح عهٗ تُد
ٔاسرذنٕا عهٗ ْزا:
أخرٓا»(.)1
تضٔال انُكاح تًُٓٛا تانثَُٕٛح فهٕ ٔطشٓا تعذ عهًّ تثَُْٕٛرٓا أُلٛى عه ّٛانذذ(.)12
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ٔانثاتد
ّ
ٔانشاجخ ْٕ :يا رْة إن ّٛانذُفٛح ٔانذُاتهح يٍ انمٕل ترذشٚى َكاح األخد فِ ٙعذّج أخرٓا
تعمذ أٔ يشذثاً .فئٌ جًع تًُٓٛا تعمذ انُكاح ،فج ًْعّ تاطمٔ .إٌ كاٌ يشذثاً
تؤٌ) ٚرضٔج ٔادذج تعذ انًطهّمح تائُأً ،رنك ألٌّ انعمذ ف ٙأثُاء انعذج تاق دكًاً نٕجٕب انُفمح نٓأ ،يُعٓا يٍ انضٔاج،
سضاع
سثٛح ٔانر ٙعٍ(. 2
األخشٖ ،تطم انُكاح انثاَٚٔ .ٙسرٕٖ فْ ٙزا كهّّ انمشاتح انُ َ
ٔعذو خشٔجٓا يٍ يُـضل انضٔجٛح ف ٙفرشج ان ِعذّجٔ ،هللا ذعانٗ أعهى.
تم
األخرٍٛ؛
تٍٛ
انجًع
ذذشٚى
ٔكزنك ال ٚجٕص انجًع ت ٍٛانًشأج ٔاتُرٓا لٛاساً عهٗ
ذشجخ ُْا ٚشًم أٚضاً ذذشٚى انجًع ت ٍٛانًشأج ٔع ًّرٓأ ،تُٓٛا ٔت ٍٛخانرٓا.
ٔيا
ّ
أٔنٗ ألٌ لشاتح انٕالدج ألشب يٍ لشاتح األخ ّٕجٔ .لذ ذمشس ْزا فًٛا سثك عُذ انكالو عٍ
ْٕ ْ
فٛذشو رنك انجًع فِ ٙعذّج انًطهّمح تائُاً يثهًا دشو ف ٙعذّج انشجعٛح.
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ّ
ٔعهٗ ْزا :نٕ جًع تْ ٍٛؤالء ف ٙعمذ ٔادذ تطم رنك انعمذ ،تًا ٚشًم َكاح
ْٔكزا ٔجذَا انفمٓاء ٚمشسٌٔ لاعذج يٓ ًّح فْ ٙزا انشؤٌ ْٔ :ٙأَّ ٚذشو انجًع
االثُرٔ ،ٍٛإٌ كاٌ لشٚثاً تطم انثأَ ،ٙنًٍ دخم تٓا انًٓش تًا اسرذم يٍ فشجٓا.
ت ٍٛايشأذ ٍٛنٕ كاَد إدذاًْا سجالً ال ٚجٕص نّ َكاح األخشٖ(.)3
ب -انجًع ت ٍٛانًشأج ٔع ًّرٓا أٔ خانرٓاٚ :ذشو عهٗ َيٍ ذض ّٔج تايشأج أٌ ٚجًع يعٓا فٙ
ص َٕس انجًع انًذ ّشو نهُكاح:
ْٔزِ ُ
عصًح ٔادذج ع اَّلًرٓا أٔ خانرَٓا ،لٛاساً عهٗ ذذشٚى انجًع ت ٍٛاألخرٍٛ؛ فئٌ انعهح ٔادذج ْٔ:ٙ
أ -انجًع ت ٍٛاألخر :ٍٛأجًع انفمٓاء عهٗ :أَّ ٚذشو انجًع ت ٍٛانًشأج ٔأخرٓا
إفشاء انعذأج ٔلطع صهح انشدىٔ .لذ سٔ٘ عٍ جاتش خ َٗٓ« :سسٕل هللا ص أٌ ذُُكخ انًشأج عهٗ
سة أَ ْو يٍ سضاع .ف ًٍَ
سٕاء أكاَرا شمٛمر ،ٍْٛأَ ْو يٍ أب ،أَ ْو يٍ أُ ّؤ ،سٕاء كاَرا يٍ َ َ
ع ًّرٓا أٔ خانرٓا (»ٔ .)13ف ٙسٔاٚح أخشٖ عٍ عٛسٗ تٍ طهذح َٗٓ« :سسٕل هللا ص أٌ ذُُكخ
()14
َ
ذض ّٔج تايشأج د ُشو عه ّٛانضٔاج تؤخرٓا يا دايد ف ٙعصًرّ ،نمٕنّ سثذأََّ { :أٌْ ذَجْ ًَعُٕا
انًشأج عهٗ لشاترٓا يخافح انمطٛعح».
سهَ َ } ()4؛ دٛث دند ْزِ اٜٚح انكشًٚح عهٗ :أٌّ انجًع ت ٍٛاألخرٍٛ
تَْ ٍَْٛاألُ ْخرَ ْ ٍِ ٛإِ اَّلال َيا لَ ْذ َ
فانجًع ت ٍٛانًشأج ٔلشاترٓا انًزكٕسج ،دشاو سٕاء جًع تًُٓٛا تعمذ أٔ يشذثاً .فئٌ
ذذد سجم ٔادذ دشاو إالّ يا كاٌ ف ٙانجاْهٛحٔ ،لذ عفا هللا عُّ لثم َضٔل آٚح انرذشٚى.
ج ًَع تًُٓٛا تعمذ انُكاح فج ًْعّ تاطمٔ .إٌ كاٌ يشذثاً تؤٌ ٚرضٔج ٔادذج تعذ األخشٖ ،تطم
ٔنزنك جاء انذٚهً ٙإنٗ انشسٕل ص فمال :إَ ٙأسهًد ٔذذر ٙأخراٌ ،فمال نّ انُث ٙص:
ك أٚاَّلرًَٓا ششدَ » ( .)5كًا أٌّ اتٍ دضو سٖٔ نُا :أٌ سجالً أسهى ٔذذرّ أخراٌ فمال نّ
«طهِّل ْ
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سة أو يٍ سضاع ( .)15فمذ سٖٔ انرشيز٘
انُكاح انثأَ ،ٙسٕاء كاَد انع ًّح أٔ انخانح يٍ َ َ
عٍ أتْ ٙشٚشج« :أٌ سسٕل هللا ص َٓٗ أٌ ذُُكخ انًشأج عهٗ ع ًّرٓا ،أٔ انع ًّح عهٗ اتُح
أخٓٛا ،أٔ انًشأج عهٗ خانرٓا ،أٔ انخانح عهٗ تُد أخرٓأ .ال ذُُكخ انصغشٖ عهٗ انكثشٖ،
ٔال انكثشٖ عهٗ انصغشٖ»(.)16
ْزأ :انًشاد تانكثشٖ -عهٗ يا سثك -انكثشٖ ف ٙانذسجح ْٔ ٙانع ًّح ٔانخانحٔ ،انصغشٖ
ْ ٙتُد األر ٔتُد األخدٔ .سٕاء كاَد انخانح أٔ انع ًّح دمٛمح أو يجاصاً ،فال ذُكخ انعًح عهٗ
تُد أخٓٛأ ،ال تُد األر عهٗ ع ًّرٓأ ،ال ذُكخ انخانح عهٗ تُد أخرٓأ ،ال تُد األخد عهٗ
خانرٓا .فئٌ طهّك إدذاًْا تائُاً أٔ ياذد ،دهّدْ نّ األخشٖ ألٌّ انًُٓ ّ ٙعُّ ْٕ انجًع تًُٓٛا فٙ
عصًح ٔادذج.
ج -انجًع ت ٍٛايشأج انشجم تعذ ٔفاذّ أٔ طاللٓا تائُاً ٔاتُرّ يٍ غٛشْا تُكاح :لال
اتٍ انًُزس" :اخره أْم انعهى ف ٙانجًع ت ٍٛايشأج انشجم ٔاتُرّ يٍ غٛشْا تانُكاح،
فؤتاح أكثش أْم انعهى َكادٓا .فعم رنك عثذ هللا تٍ جعفشٔ ،عثذ هللا تٍ صفٕاٌ تٍ أيٛح.
ٔأتاح رنك :اتٍ سٛشٔ ٍٚسهًٛاٌ تٍ ٚساسٔ ،انثٕس٘ ٔاألٔصاعٔ ،ٙانشافعٔ ٙأدًذ،
ٔإسذاق ٔأتٕ عثٛذٔ ،أتٕ ثٕس ٔأصذاب انشأ٘ٔ .لال يانك" :ال أعهى رنك دشايأً ،تّ
َمٕل؛ ٔرنك أَ ٙال أجذ دالنح أد ّشو تٓأ .كشِ رنك :انذسٍ انثصش٘ ٔعكشيح"(.)17
د -انجًع ت ٍٛتُاخ انعى ٔتُاخ انخال تُكاحٚ :جٕص انجًع ت ٍٛتُاخ األعًاو ٔكزنك
(ٔ ،)18ألٌ إدذاًْا ذذ ّم
تُاخ األخٕال ،نعًٕو لٕنّ ذعانَٗٔ { :أُ ِد اَّلم نَ ُك ْى َيا َٔ َسا َء َرنِ ُك ْى}
نلخشٖ نٕ كاَد ركشاً(..)19
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