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  موقف اإلسالم من تعدد الزوجات

 عبد الرازق درغام أبو شعيشع .د

 املقدمة

ٗجعكى يِِٚكا ًك٘زٝ     ،اؿٌس هلل اهصٜ خوق هِا ًّ أُفػِا أظٗاجا هِػكلّ لهٚٔكا  
ٗضمحٞ، ٗاهك٩ٝ ٗاهػ٩َ عوٟ ضغ٘هِا ٗٓازِٙا قٌس يّ عبس اهلل اهصٜ أضغى ضمحكٞ  

 ٗيعس: .هوعاملني

فإْ اهلل تعاىل جعى يقا١ اإلُػاْ ٗططٙقٞ تلاثطٖ ٗتِاغوٕ عّ ططٙكق اهزكعاٗد   
هٚرككى املقكك٘ز    ؛ٗضكب يف اهعٗجني غطٙعٝ اهؿٔ٘ٝ اؾِػٚٞ ،يني املطأٝ ٗاهطجى

ثٍ لُٕ غبرإُ ٗتعكاىل ُعكٍ ططٙقكٞ لضٗا١ غطا٢كع اإلُػكاْ       ،اإلُػاْ هبقا٢ٕ ًّ تِاغى
لش ه٘ تطن هإلُػكاْ لضٗا١ ضغباتكٕ ذػكب     ؛ٙلفى لضٗا١ٓا ٗوس ًّ مجاذٔا تِعٌّٚا

ٗتِلب اؾكازٝ كٌكا ٓك٘     ،ٗؾِس عّ اهكطاط املػزقٍٚ ،ًا وو٘ هٕ هسيت اهف٘نٟ
 ،ًؿآس يف عامل اهبؿط اهصّٙ ٨ ٧ًِْٙ٘ ياهلل تعاىل، أٗ ٨ ٙطبقكْ٘ ؾكطٙعٞ اإلغك٩َ   

ٗكأْ اإلُػاْ خوكق ًكّ أجكى اهزٌزك       ،فِحس أْ ظآطٝ اؾِؼ تػٚطط عوٟ ذٚاتٍٔ
ٗأقككبرت اهع٩تككاب اهبٌٔٚٚككٞ   ،هككصا زيككت اهف٘نككٟ ٗاغزؿككط٠ اهفػككاز   ؛اؾِػككٛ

ٗأقكبرت املكطأٝ غكوعٞ ٙزكاجط ئكا       ،اهطجاي ٗاهِػكا١ احملًٌ٘ٞ ٓٛ املػٚططٝ يني 
ٗظٔطب اؿٚاٝ عِس يعك  اهؿكع٘ح ذٚكاٝ جِػكٚٞ      ،اهطجى ٗٙو٘ح ئا يف كى ذني

 .ؾبٚٔٞ عٚاٝ اؿٚ٘اُاب اـاهٚٞ ًّ كى تٚس ٗتِعٍٚ
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 .ٞٙاؾاًعٞ ا٪مسط 
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  ٍ ٪ُكٕ ًكّ عِكس     ؛ٗتؿطٙ  اهلل هوع٩تٞ يني اهطجى ٗاملطأٝ ٓ٘ اهزؿكطٙ  اهػكوٚ
فاهعٗاد املؿكطٗ  ٓك٘ اهكصٜ     ،يف زُٚآٍ ٗآخطتٍٔ خاهق اهبؿط اهعامل مبا ٙكورٍٔ

ِٙككزخ اهع٩تككٞ اهكككاؿٞ اهككي تقكك٠٘ فٚٔككا اهعاطفككٞ ٗاحملبككٞ ٗا٪هفككٞ ٗاؿِككاْ يككني 
ٗٙ٘هكس فٚٔكا ا٪٨ٗز يف جك٘ ًكّ      ،ٗتط٠ٗ فٚٔكا اهطغبكٞ اؾِػكٚٞ ٗاهك٘طط     ،اهعٗجني

شهكم   ٗٙرتيْ٘ يف كِف ٓصٖ اؿٚاٝ اهعٗجٚٞ أغ٘ٙا١ ٙؿاضكْ٘ يعكس  ،احملبٞ ٗاهػعازٝ
 .يف يِا١ اجملزٌ 

أًا تطن اإلُػكاْ هٌكس يف لضٗا١ ضغبزكٕ كوٌكا غكِرت هكٕ اهفطقكٞ ًك  أٜ         
 ،غري ؾكطعٚني ٙرتيكْ٘ يف امل٩جك٤    ِٗٙزخ أ٨ٗزّا ،اًطأٝ، فٔصا ٙ٘هس اهقوق ٗا٪ًطاض

ًّٗ ثٍ وطًْ٘ اؿِاْ ٗاهعاطفٞ، فٚؿبْ٘ فطزّٙ عّ اؿب، يى ضمبا ىطجكْ٘  
 .ٌ ٍٗٓ وٌوْ٘ اؿقس عوٟ اجملز

ٔكٍ  ٓكصا امل٘نك٘  امل   ،تعسز اهعٗجكاب  ً٘تف اإلغ٩َ ًّعّ  اهبرثٓصا ٗ
ٍ   ٗاؿػاؽ اهصٜ مل ػعوٕ اهؿطٙعٞ اإلغ٩ًٚٞ فطنّا ٨ظًّا ٨ٗ  ،عوٟ اهطجكى املػكو

يكى أعطكت    ،أٗجبزٕ عوٟ املطأٝ ٗأٓؤا أْ ٙقبو٘ا اهعٗاد يطجكى هكٕ ظٗجكٞ أٗ أك كط    
ٓككصا اهككعٗاد ًِفعككٞ يف  سٗا أْاهؿككطٙعٞ املككطأٝ ٗأٓوككٔا اؿككق يف اهقبكك٘ي لشا ٗجكك 

. ٗغك٘  ِٙكزعٍ   ًٗكورٞ ٨يِزٕ أٗ اهطف  لشا كاْ ا٪ًكط عوكٟ اهعلكؼ ًكّ شهكم     
 :اؿسٙث ذ٘ي ٓصا امل٘ن٘  يف متٔٚس ٗأضيعٞ ًباذث

   .حملٞ تاضىٚٞ عّ تعسز اهعٗجاب :اهزٌٔٚس
   .أغباح تعسز اهعٗجاب :املبرث ا٪ٗي
 .ؾطٗط تعسز اهعٗجاب :املبرث اه اُٛ

 : ُزا٢خ تعسز اهعٗجاب.  اه اهثاملبرث 
   .: ثِا١ املفلطّٙ اهغطيٚني عوٛ تعسز اهعٗجاباملبرث اهطاي 

 حملة تارخيية عن تعدد الزوجات : التنهيد

يكى ككاْ ً٘جك٘زّا يف     ،مل ٙلّ اإلغ٩َ أٗي ًّ ؾط  ُعكاَ تعكسز اهعٗجكاب   
ٗمل  ،ملككطٙني ا٪ًٍ اهقسميٞ كؤا تقطٙبّا اهكِٚٚني ٗاهلِ٘ز ٗاهبايوٚني ٗا٪ؾك٘ضٙني ٗا 

فقكس مسركت ؾكطٙعٞ هٚلكٛ اهككِٚٚٞ يزعكسز       = ،ٙلّ هٕ عِس أك ط ا٪ًٍ عسز قكسز 
 ،ٗاهسٙاُٞ اهٚٔ٘زٙكٞ كاُكت تبكٚس اهزعكسز يكسْٗ ذكس       ،اًطأٝاهعٗجاب لىل ًا٢ٞ ٗث٩ثني 
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 .(1)+ٗأُبٚا١ اهز٘ضاٝ مجٚعّا ي٩ اغز ِا١ كاُت هلٍ ظٗجاب ك رياب

٨ٗ ذحط عوٟ تعسز اهعٗجاب يف اهز٘ضٝا أٗ يف اإللٚى يكى ٓك٘    :ٗتاي اهعقاز
وٚى عوٕٚ اهػ٩َ لىل عٔس امل٩ٚز ٍٚ ـا  .ًباح ًأث٘ض عِس ا٪ُبٚا١ أُفػٍٔ ًّ عٔس ليطٓا

يكى ٗضز يف يعك     ،فوٍ ٙطز يف ا٪ُاجٚى ُل ميِ  اهزعكسز  ،أًا يف اهِكطاُٚٞ
عَ أْ ٙلكْ٘ ا٪غكقف ظٗجكّا    ٨ٗ ٙوك  :ضغا٢ى ي٘هؼ ًا ٙفٚس أْ اهزعسز جا٢ع ٗتس تاي

 .ٗتس ثبت تاضىّٚا أْ يني املػٚرٚني ًّ هٕ ك ري ًّ اهعٗجاب ،هعٗجٞ ٗاذسٝ

لْ اهِكطاُٚٞ هٚؼ فٚٔا ُل قكطٙس ميِك  أتباعٔكا ًكّ      :ٗتاي ج٘ضجٛ ظٙساْ
       ٍ ٗهلكّ   ،اهزعٗد ياًطأتني فأك ط، ٗهك٘ ؾكا٦ٗا هلكاْ تعكسز اهعٗجكاب ؾكا٢عّا عِكسٓ

ٗا ا٨كزف  ،ا١ يعٗجٞ ٗاذسٝ أتطح ؿفغ ُعاَ اهعا٢وٞ ٗاؼازٓكا ض٦غا١ٓا اهقسًا١ ٗجس
فوٍ ٙعحعٍٓ تأٗٙى آٙاب اهعٗاد ذزكٟ قكاض    ،ٗكاْ شهم ؾا٢عّا يف اهسٗي اهطًٗاُٚٞ

 .(2)اهزعٗد يغري اًطأٝ ذطاًّا كٌا ٓ٘ ًؿٔ٘ض

أْ غكاضٜ ظٗجكٞ ليكطآٍٚ عوٚكٕ      :ٗيف غفط اهزلّ٘ٙ اإلقراح اهػازؽ عؿط
أعطزٔا إليطَا ضجوكٔا   ،ٙزٔا فاؽصٓا ظٗجٞ ثاُٚٞاهػ٩َ زفعت هٕ ٓاجط املكطٙٞ جاض

 .ظٗجٞ هٕ

ٗأذب املوم غوٌٚاْ ُػكا١ّ   :ٗيف غفط املو٘ن ا٪ٗي اإلقراح اؿازٜ عؿط
 ،غطٙبٞ ك ريٝ ً  يِت فطعْ٘ ٧ًايٚاب ٗعٌُ٘ٚاب ٗأضًٗٚاب ٗقكٚسِٗٙاب ٗذ ٚكاب  

٨ تكسخوْ٘ لهكٍٚٔ ٗٓكٍ ٨ ٙكسخوْ٘      :ًّ ا٪ًٍ اهي تاي عٍِٔ اهطح هكب  لغكطا٢ٚى  
ٗكاُكت   ،فاهزكق غوٌٚاْ ئك١٨٧ ياحملبكٞ   ،٪ٍُٔ ميٚوْ٘ تو٘يلٍ ٗضا١ آهلزٍٔ ؛لهٚلٍ

 .ٗث٩ث ًا٢ٞ ًّ اهػطاضٜ فأًاهت ُػا٦ٖ توبٕ ،هٕ غب  ًا٢ٞ ًّ اهِػا١ اهػٚساب

 :تكاي  -عوٕٚ اهػ٩َ- أًا فٌٚا ٙزعوق ياملػٚرٚٞ فإْ للٚى ًزٟ ٙصكط املػٚس
 .(3)يى ٪كٌى+ ،٘ا أُٛ ج٣ت ٪ُق  اهِاً٘ؽ أٗ ا٪ُبٚا١ ًا ج٣ت ٪ُق ٨ تعِ=

ًٗعككطٗ  أْ  ،لْ اإللٚككى ٨ ٙزهككٌّ ُكككّا ٗاذككسّا وككطَ تعككسز اهعٗجككاب
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 .71. م 1424 ،1ط  ،اهقآطٝ ،ط زاض اهػ٩َ ،ًكطفٟ اهػباعٛ ،اهفقٕ ٗاهقاُْ٘ املطأٝ يني -1
 .181 :َ م1989. ط ُٔهٞ ًكط هوطباعٞ ٗاهِؿط ذقا٢ق اإلغ٩َ ٗأياطٚى خكًٕ٘ -2
 .17عسز  5للٚى ًزٟ لقراح  -3
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ٗاهٚٔك٘ز يف شهكم اه٘تكت     ،ٗهس ٗيؿط يزعاهٌٕٚ يف ي٣ٚٞ ٙٔ٘زٙٞ -عوٕٚ اهػ٩َ- املػٚس
 ٗ ٍ  كاُ٘ا ٙعطفْ٘ تعسز اهعٗجاب ٗمياضغُٕ٘ ٨ غٌٚا ا٪غِٚكا١  ٗٙبكسٗ   ،اهط٦غكا١ ًكِٔ

لىل ؼكطٍٙ تعكسز    -عوٚكٕ اهػك٩َ  -غطٙبّا ٗاؿاي كصهم أْ ٙقككس اهػكٚس املػكٚس    
ٗفهك٩ّ عكّ شهكم فكإْ ا٪غِٚكا١       ،اهعٗجاب ٨ٗ ِٙل عوكٟ ٓكصا اهزركطٍٙ قكطاذٞ    

عوٚكٕ  -ٗتس ٓاجٍ املػكٚس   ،يك٘ضٝ خاقٞ ٍٓ اهصّٙ كاُ٘ا مياضغْ٘ تعسز اهعٗجاب
فو٘ تكس ذقٚقٞ لىل ؼكطٍٙ تعكسز    ،ُٗسز يطشا٢ؤٍأغِٚا١ اهٚٔ٘ز ٗض٦غا١ٍٓ  -اهػ٩َ

   (4)يى ٓامجٕ ي٘قفٕ أذس اهطشا٢ى ،اهعٗجاب ملا غلت عوٕٚ

ٗمل ٙلّ تعسز اهعٗجاب تاقطّا عوكٟ اجملزٌعكاب اهؿكطتٚٞ يكى تعكس٠ لهكٛ       
اهب٩ز اهغطيٚٞ، ٗتعس٠ كصهم لهٛ اهطبقاب اهعوٚا يف ٓصٖ اجملزٌعاب؛ هزعطكٛ زهك٩ّٚ   

ذٚكث لْ يعك     هعٗجاب مل ٙلّ ٗهٚكس ؾكطٙعٞ قٌكس    ٗانرّا عوٟ أْ تعسز ا
     ْ  ،ًو٘ن أٗضٗيا ٗأًطا٢ٔا يف اهعكط اه٘غٚط ًاضغك٘ا تعكسز اهعٗجكاب ًكٍِٔ ؾكاضملا

ٗأٙهكّا   ،فقس كاْ هلى ًٍِٔ ظٗجزاْ ،ٗفطزضٙم َٓٚ٘ أًري يطٗغٚا ،ٗفوٚت أًريٓٚؼ
فإْ ا٪عطاح املػٚرٚني ًّ غلاْ ٧ًاح عوكٟ اههكفٞ اهؿكطتٚٞ ًكّ اهبركط املٚكت       

ٗأذٚاُّا تسف  اهعٗجكٞ ًكٍِٔ ظٗجٔكا لىل شهكم يف      ،مياضغْ٘ تعسز اهعٗجاب أذٚاُّا
 (5)ظطٗ  خاقٞ

 ،لْ اهزوٌ٘ز ٗاهز٘ضاٝ ًعّا تس أياذا تعسز اهعٗجاب عوكٟ لط٩تكٕ   :ٗتاي فٚ٘فٚوس
ٗلْ تك٘ايف اهبكايوٚني    ،ِٙكرْ٘ ياهقكس يف عكسز اهعٗجكاب   ٗلْ كاْ يع  اهطياُٚني

ٗجريأٍُ ًّ ا٪ًٍ اهي اخزوط ئا يِ٘ لغطا٢ٚى كاُ٘ا مجٚعّا عوٟ ً ى ٓصٖ اهؿكطٙعٞ  
 .(6)يف اؽاش اهعٗجاب ٗاإلًا١

 أسباب تعدد الزوجات: املبحح األول

فكطاط  مبكا ٙٔصيكٕ ٗٙبعكس يكٕ عكّ اإل      ،اإلغ٩َ زّٙ ٢٩ٍٙ اهفططٝ ٗٙعاجل اه٘اتك  

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
. 242   اتكطأ ( غوػكوٞ  1قٌك٘ز غك٩َ ظُكاتٛ ط     ،سز اهعٗجاب هس٠ اهؿكع٘ح اإلفطٙقٚكٞ  تع -4

 .69م  .1963
 .72م  .اهػايق -5
 .75م  .عباؽ اهعقاز .املطأٝ يف اهقطآْ -6
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ٗٓصا ًا تؿآسٖ جوٚكّا يف ً٘تفكٕ ًكّ تعكسز اهعٗجكاب، فإُكٕ ٨عزبكاضاب         ،ٗاهزفطٙط
 .لُػاُٚٞ ًٌٔٞ فطزٙٞ ٗاجزٌاعٚٞ أياح هوٌػوٍ أْ ٙزعٗد يأك ط ًّ ٗاذسٝ

ٗهلّ اهصٜ ميٚع اهزؿطٙ  اإلغ٩ًٛ عّ غكريٖ أْ اهؿكطا٢  احملطفكٞ أياذكت     
٘اذكس ًكٍِٔ ضمبكا ٙزكعٗد     ممكا جعكى اه   ،اهزعسز يسْٗ تٚس ٨ٗ ؾطط ٨ٗ عسز ًعكني 

هلّ اهؿطٙعٞ اإلغ٩ًٚٞ تِِت ٓصا ا٪ًكط هزكِعٍ ذٚكاٝ اجملزٌعكاب      ،مبا٢ٞ ًّ اهِػا١
 .ًٗباز٥ فانوٞ ؼافغ عوٟ إًِٔ ٗاغزقطاضٖ ،عوٟ أغؼ غوٌٚٞ

ٗهٚلّ ًعوًّ٘ا إُٔ هٚؼ كى ؾ١ٛ ًطو٘ح خاهّٚا ًّ اههطض، ٗهٚؼ كى ؾك١ٛ  
ٗلمنا ا٪ذلاَ تكسٗض ذك٘ي ًكا ٙل كط فٚكٕ ٗاذكس ًِٔكا عكّ          ،ممِ٘  خاهّٚا ًّ اهِف 

 .ًٗا ك ط نطضٖ كاْ ممِ٘عّا ،فٌا ك ط ُفعٕ كاْ ًطو٘يّا ،ا٬خط كٌّا ٗكٚفّا

 ،أٗ املككا  اهفطزٙكٞ   ،ٗاهلل عع ٗجى ٨ ٙطاعٛ اهع٘اطف اـاقٞ أٗ اه٘تفٚكٞ 
ًك  ٗنك     ،ٗلمنا ٙطاعٛ املكورٞ اهعاًٞ ٗا٨غزعسازاب اه ايزٞ ٗاهِ٘اًٚؼ املػكزقطٝ 

ع٩د خام هورا٨ب ا٪خط٠ ٗاهلل عوٍٚ مبا ٙككوس عبكازٖ خكبري يلكى ذاهكٞ ًكّ       
ٗخكري   ،ٗخري هوٌطأٝ ،ٗتعسز اهعٗجاب فٕٚ خري هوطجى ،ذا٨تٍٔ ٗاهِاؽ ٨ ٙعوٌْ٘

 .هوٌحزٌ  كوٕ

ٗتبى أْ ٙقسَ املػوٍ عوٟ اهعٗاد اه اُٛ ٗاه اهث ٙقف ً  ُفػٕ هٚػكأهلا ٓكى   
 ٟ ٓكصا ا٪ًكط أَ ٓك٘ تقوٚكس هكبع  أفكطاز اجملزٌك          ِٓان أغباح ػعو  أتسَ عوك

فكإشا أزضن أُكٕ يف ذاجكٞ ًاغكٞ لىل اإلتكساَ       ؟أٗ تطٚعٞ هطمحٔا ،ٗاُزقاَ ًّ ظٗجي
اهكي ٙكأتٛ اؿكسٙث     عِكس ؼقٚقكٕ هؿكطٗط اهزعكسز     ،عوٟ اهزعسز فٔصا ًباح هٕ ؾطعّا

 .عِٔا يف املبرث اهزاهٛ

فك٩ ٙزػكا٠ٗ ضجكى     ،ٗلْ كى ًػوٍ هٕ ظطٗ  كزوفٞ عّ غكريٖ ًكّ اهِكاؽ   
ؽا  اهلل يف ظٗجٔا يعٗجٞ ًطٙهٞ عكاجعٝ ذ٘هكت    ،ضظق ياًطأٝ عفٚفٞ ٗزٗز ٗه٘ز

 .فلى هٕ ظطٗفٕ ،ذٚاٝ ظٗجٔا لىل تعاغٞ ٗؾقا١ أيسٜ

ٗاإلغ٩َ زّٙ اهفططٝ ٗٓ٘ اهِعاَ اهؿاًى اهكصٜ ٙعكاجل مجٚك  ًِكاذٛ اؿٚكاٝ      
فٕٚ مجٚ  أذك٘اي اهفكطز   مبا ٙز١٩َ ٗأذ٘اي اهعباز ٗاإلغ٩َ ٓ٘ املعزقس اهصٜ تطاعٟ 

ٗيف تعاهٌٚكٕ اـاهكسٝ يٚكاْ     ،فٔ٘ ٙلفى اؿٚكاٝ اهلطميكٞ هوحٌٚك     ،شكطّا كاْ أَ أُ ٟ
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 ،أغؼ اهع٩تاب ا٨جزٌاعٚٞ، ًّٗ يني ًا أغؼ يِٚاُكٕ اهع٩تكٞ يكني اهطجكى ٗاملكطأٝ     
 .ًِٗ  اهػفاح ،فقس أياح اهلل اهِلاح

ٗوكث   ،٢ٍ ا٪غكطٙٞ ٗاإلغ٩َ ٗٓ٘ ٙعاجل اهع٩تاب ا٨جزٌاعٚٞ ٗٙطغٍ اهكسعا 
عوٟ لتاًٞ اهع٩تاب اهكرٚرٞ يني اهبؿط عاجل ًّ يني ًكا عكاجل ًكّ تهكاٙا تهكٚٞ      

فإُٕ ٨عزبكاضاب لُػكاُٚٞ ًٌٔكٞ فطزٙكٞ ٗاجزٌاعٚكٞ أيكٚس هوٌػكوٍ أْ         ،تعسز اهعٗجاب
 .(7)ٙزعٗد يأك ط ًّ ٗاذسٝ

 ،ٗتعسز اهعٗجاب هٚؼ ظآطٝ لغك٩ًٚٞ كٌكا ٙكطٗد اهلك ري ًكّ املغطنكني      
ٗٓٛ يف ًِؿكأٓا ذكى    ،فٔٛ ًباذٞ يقٚس ٗؾطط ،ٗهٚؼ كصهم تهٚٞ ولٌٔا اهل٠٘

 .(8)ٗهٚػت ٓ٘غّا أٗ ؾبقّا ،هول ري ًّ املؿاكى

 .  ِٗٓم أغباح تزعوق ياهطجى ٗأغباح تزعوق ياملطأٝ

ًماًيتعلقًبالرجلً:أولًا
اهِػككا١ يف أٜ فزٌكك  ًككّ اجملزٌعككاب  ْ ُػككبٞل :توككٞ اهطجككاي ٗك ككطٝ اهِػككا١ .1

 :ٗشهم ًؿآس ًّ عسٝ ٗجٖ٘ ،ف٘ق ُػبٞ اهطجاي ٗتعٙس عوٚٔااهبؿطٙٞ ت

فِحكس عكسز اهِػكا١ يف اهبٚكت اه٘اذكس       ،ك طٝ ٨ٗزٝ اهبِاب زْٗ اهكصك٘ض  :اه٘جٕ ا٪ٗي
ٗهٚزرقق كى ٗاذس ًّ ٓصٖ اؿقٚقٞ يكاهِعط لىل يٚزكٕ ٗأتاضيكٕ     ،أك ط ًّ عسز اهطجاي

ٗلذكا٢ٚٞ أخكط٠ ٙعكسز فٚٔكا اهِػكا١      ،ٗهٚعٌى لذكا٢ٚٞ ٙعسز فٚٔا اهطجاي ،ٗجريإُ
 .فإُٕ ٨ٗ ؾم غٚدطد يِزٚحٞ ظٙازٝ عسز اهِػا١ عوٟ اهطجاي ،يف ًعاضفٕ

لش هكسٍٙٔ تايوٚكٞ    ؛ٙزعطض اهطجكاي هوٌك٘ب ٗاهفِكا١ أك كط ًكّ اهِػكا١       :اه٘جٕ اه اُٛ
كٌا أْ اهطجاي ٙزعطنْ٘ هورك٘ازث ًكّ جكطا١ تعطنكٍٔ      ،هوٌطض أك ط ًّ اهِػا١
فاهطجكاي يف اهغاهكب تقكك  عوكٍٚٔ ذك٘ازث اهطككا٢طاب      ،ػككا١هوٌدكاطط أك كط ًكّ اهِ   

 ّ ٪ُٔكٍ ىطجكْ٘ هولػكب     ؛ٗؾكزٟ ذك٘ازث اهطكطق    ،ٗاهػٚاضاب ٗاهقطاضاب ٗاهػكف

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
ًقاي تعسز اهعٗجاب لٙ اض أَ لنطاض. هوسكز٘ض قٌس يّ  ،هٚبٚا ،ظهٚنت ،اؾاًعٞ ا٪مسطٙٞفوٞ  -7
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فككاملطأٝ ٨  ،ٗاهطجككاي ت٘اًككْ٘ عوككّٚٔ ،يٌِٚككا اهِػككا١ ٙقككبعّ يف يٚكك٘تّٔ ،ٗاملعككاف
طٝ ٗيِعك  ،كٌا أْ اؿطٗح توزٍٔ اهطجاي ٍٗٓ ٗت٘ز املعاضن ،تزعطض ه٫خطاض ك ريّا

 ،فػككزحس آ٨  اهِػككا١ يكك٩ عا٢ككى ،غككطٙعٞ لىل اهككب٩ز اهككي تػككزعط فٚٔككا اؿككطٗح
فلٚكف ُعكاجل ٓكصا     ،ؽطفت اؿطٗح ٗا٨غزٚا٨ب آيا١ّٓ ٗأظٗاجّٔ ًّٗ ٙع٘هلّ

ٓكصا اه٘اتك  اهكصٜ ٨ هكسٜ فٚكٕ       .اهصٜ ٙق  ٗٙزلطض ٗت٘عكٕ يِػكب كزوفكٞ    ،اه٘ات 
 طا٨ٗ.١ يس لشْ ًّ لج ،ُعا٨َٗ يس لشْ ًّ  اإلُلاض؟

 اذزٌا٨ب:ٗعِس٢ص لس أُفػِا أًاَ اذزٌاي ًّ ث٩ثٞ 
ثكٍ تبقكٟ    .أْ ٙزعٗد كى ضجى قكا  هوكعٗاد اًكطأٝ ًكّ اهككاؿاب هوكعٗاد       .أ 

 !ٗاذسٝ أٗ أك ط يسْٗ ظٗاد تقهٛ ذٚاتٔا ٨ تعط  اهطجاي
ثكٍ ىكازْ    .أْ ٙزعٗد كى ضجى قا  هوعٗاد ٗاذسٝ فقط ظٗاجّا ؾطعّٚا ُعٚفكاّ  .ح 

ًّ ١٨٧ٓ اهو٘اتٛ هٚؼ هلّ ًقايكى يف اجملزٌك  ًكّ     ،أٗ ٙػافس ٗاذسٝ أٗ أك ط
 !فٚعطفّ اهطجى خسِٙا أٗ خو٩ّٚ يف اؿطاَ ٗاهع٩َ .اهطجاي

ٗأْ تعكط    ،أك ط ًّ ٗاذكسٝ  -كؤٍ أٗ يعهٍٔ-أْ ٙزعٗد اهطجاي اهكاؿْ٘  .د 
 خوٚوكٞ يف  يف ٗنكس اهِك٘ض ٨ خسِٙكٞ ٨ٗ    ،املطأٝ ا٪خط٠ اهطجى ظٗجٞ ؾطٙفٞ

 !اؿطاَ ٗاهع٩َ

ا٨ذزٌاي ا٪ٗي نس اهفططٝ ٗنس اهطاتٞ ياهقٚاؽ لىل املكطأٝ اهكي ٨ تعكط     
٨ٗ ٙسف  ٓصٖ اؿقٚقٞ ًكا ٙزؿكسق يكٕ املزؿكستْ٘ ًكّ اغكزغِا١        .يف ذٚاتٔا اهطجاي

 .املطأٝ عّ اهطجى ياهعٌى ٗاهلػب

ٌكك  ؛ ٗنككس تاعككسٝ اجملز ٗا٨ذزٌككاي اه ككاُٛ نككس اػككاٖ اإلغكك٩َ اهِعٚككف 
ٗاهككصّٙ ٨ وفوككْ٘ أْ تؿككٚ   ،؛ ٗنككس كطاًككٞ املككطأٝ اإلُػككاُٚٞ اإلغكك٩ًٛ اهعفٚككف

اهفاذؿككٞ يف اجملزٌكك  ٓككٍ أُفػككٍٔ اهككصّٙ ٙزعككاملْ٘ عوككٟ اهلل ٗٙزطككاٗهْ٘ عوككٟ   
يكى هكسْٗ ًكّ اهلا٢كسّٙ      ،٪ٍُٔ ٨ هسْٗ ًّ ٙطزعٍٔ عّ ٓصا اهزطاٗي ؛ؾطٙعزٕ

 !هلصا اهسّٙ كى تؿحٚ  ٗتقسٙط

مل٘اجٔكٞ   .ىزاضٖ ضخككٞ ًقٚكسٝ   .ٓ٘ اهصٜ ىزاضٖ اإلغ٩َٗا٨ذزٌاي اه اهث 
ىزكاضٖ   .؛ ٨ٗ تِفك  فٚكٕ اؿصهقكٞ ٗا٨زعكا١     اه٘ات  اهصٜ ٨ ِٙفك  فٚكٕ ٓكع اهلكزفني    

 -يفططتٕ ٗظطٗ  ذٚاتكٕ -ًزٌؿّٚا ً  ٗاتعٚزٕ اإلهايٚٞ يف ً٘اجٔٞ اإلُػاْ كٌا ٓ٘ 
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هزقكاط اإلُػكاْ ًكّ    ًٗ  ضعاٙزٕ هودوق اهِعٚف ٗاجملزٌ  املزطٔط ًٗ  ًِٔحٕ يف ا
ٗهلككّ يف ٙػككط ٗهككني  .اهػككفس ٗاهطتككٛ يككٕ يف اهككسضد اهكككاعس لىل اهقٌككٞ اهػككاًقٞ

 !ٗٗاتعٚٞ

تس ٙلْ٘ اهطجى ؾكسٙس اهؿك٘ق لىل املباؾكطٝ اؾِػكٚٞ ٨ ٙػكزطٚ  ا٨خزككاض        .2
أٗ يف ذاهكٞ   ،ٗتس تلْ٘ يف زٗضتٔا اهؿكٔطٙٞ  ،عوٟ ظٗجٞ ٗاذسٝ تس متى اتكاهٕ
ٗٓ٘ ٨ وزٌى اهكرب ذزٟ ؼني اهفطقكٞ   ،أخط٠ ميِ  أٗ ٙزعصض فٚٔا ا٨تكاي

أَ تلكْ٘ املككورٞ    ،فٔى ُبٚس هٕ أْ ٙبرث عّ ذطث آخط قطَ عوٚكٕ  ،اهطبٚٞ
لْ املطأٝ اهعاتوٞ تؿري عوكٟ ً كى ٓكصا اهكعٗد      ؟يف أْ ٙلْ٘ هٕ ذطثاْ ياؿ٩ي

ًك    ،َ فٕٚ نطض عوٚكٕ ٗغكبٞ هلكا   فصهم خري هٕ ًّ اتكاي قط ،أْ ٙزعٗد ثاُٚٞ
 .تعطض هعقاح اهلل يػببٔا ٓٛ

ٗهلكّ   ،ه٘ظ أْ ٙطوقٔا هٚزعٗد غريٓكا  ،ذب اهطجى هوصضٙٞ ٗعِسٖ ظٗجٞ عقٍٚ .3
كحٌكاي أٗ تطايكٞ أٗ    ،تس ٙلْ٘ قبّا هلا ٪ً٘ض أخكط٠ ٗضا١ قك٩ذٚٞ اإللكاح   

ٗٙهكٍ لهٚٔكا أخكط٠     ،فٔ٘ ٧ٙثط أْ ٙبقٚٔا يف عكٌزٕ ؼت ٓصٖ اهع٘اًكى  ،غِٟ
ًك  ا٨ذزفكاظ يلاًكى اؿقك٘ق هلكا       ،تلٌى ذاجزٕ اهي مل هسٓا عِكس ا٪ٗىل 

 عوٟ اهطغٍ ًّ عقٌٔا.

٨ٗ ميلّ أْ ٙزٌز  ئصا اؿب ل٨ عكّ ططٙكق    ،ذب اهطجى ٨ًطأٝ غري ظٗجزٕ .4
ًزِفػكّا   ،فٔ٘ ٨ ٙطنٟ ياؿطاَ اهكصٜ هكس غكري املعكسزّٙ هوعٗجكاب      ،اهعٗاد

 ،ٙلككْ٘ ياعككث اهِاذٚككٞ اؾِػككٚٞ ٗتككس ،ٗاؿككب هككٕ أغككباح ككك ريٝ ،ؿككبٍٔ فٚككٕ
ٗاه٘ت٘  يف ؾبان غٔى ًٚػ٘ض ٗغاقٞ يف ٓصٖ ا٪ٙاَ اهكي ك كط فٚٔكا اهػكف٘ض     

 .(9)ٗا٨خز٩ط

ًّٗ اـري هوعٗجٞ أْ ت٘افق عوٟ ظٗاد ظٗجٔكا ممكّ وكب قكُّ٘ا هكٕ ًكّ       
كٌا إُٔ ًّ ًكورٞ اهطجكى   ،فعٗاجٕ ٓصا ًّ ًكورزٔا ،ا٨مطا  أٗ ت٩فّٚا هط٩تٔا

كصهم ًّ ًكورٞ اهعٗجٞ اؾسٙسٝ لْ تبوت ظٗاجكٕ ًك  عؤٌكا عاهكٕ      ٗٓ٘ ،أٙهّا
٪ُكٕ ٙكسضأ ا٨مكطا  ًٗكا ٙزبعكٕ ًكّ        ؛ٗكصهم ًّ ًكورٞ اجملزٌ  كوكٕ  ،ٗظطٗفٕ

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 .92م  6عطٚٞ ققط د :ا٪غطٝ ؼت ضعاٙٞ اإلغ٩ًَ٘غ٘عٞ  -9
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 .(10)ؾطٗض ًٗفاغس

كأضًوكٞ   ،ٗٓ٘ ٨ ٙكى لهٚكٕ ل٨ يعٗاجٔكا   ،ضغبٞ اهطجى يف ًاي اًطأٝ غري ظٗجزٕ .5
ٗاهطجكى لْ ككاْ قزاجكّا     ،أٗ ٗذٚسٝ ٗضثت عّ أيٚٔا كك رياّ  ،ٗضثت تطكٞ كبريٝ

أًكا لْ   ،هلصا املاي يف أً٘ض خريٙٞ فاهؿكط  ٨ ٙقكف يف ططٙقكٕ ٗتكس ٙؿكحعٕ     
كاُككت ذاجزككٕ لىل املككاي يف غككري خككري فككإْ اهؿككط  ٨ ٙؿككحعٕ عوككٟ ٓككصا    

 .(11)اهعٗاد

سٝ أْ ٙلْ٘ اهطجى ًّ أقراح ا٪عٌاي اهي تقزهٛ اهزِقكى يف اهكب٩ز املزباعك    .6
أٗ ٨ ٙػكزطٚ  جٔكسٖ املكاهٛ أْ     ،٨ٗ تطغب اهعٗجٞ يف ًككاذبزٕ يف تِق٩تكٕ  

فٔ٘ ٙط٠ أْ ًّ ا٪خف أْ ٙزكعٗد غريٓكا يف اهبوكس اهكي      ،ٙكربٔا يف ج٨٘تٕ
 .ً  تٚإً يلى ًا هلا ًّ ذق٘ق ،ميلث فٚٔا ط٩ّٙ٘ يعٚسّا عّ ظٗجزٕ

ا٪٨ٗز ٗتلك ري  أْ ٙلْ٘ عِس اهطجى اهطغبٞ اهلبريٝ ٗاهععَ اهكازق يف للكاح   .7
ٗلًككا  ،ٗىؿككُٕ٘ ٨ٗ ىؿككْ٘ أذككس غككري اهلل ،ٙبوغككْ٘ ضغككا٨ب ضئككٍ ،اهصضٙككٞ

هلٛ ُقط عكني ضغك٘ي اهلل    ؛هٚرعٟ يا٪جط ٗامل ٘يٞ ذزٟ وػّ أزئٍ ٗتطيٚزٍٔ
   ٕيف ًبآاتٕ يني ا٪ًٍ َٙ٘ اهقٚاًٞ يل طٝ أًز 

فقوٌكا   ،ِكٕ ٗٓٛ أك كط ذٚكا١ ً   ،أْ ضغبٞ املطأٝ لىل اؾٌا  أتى ًّ ضغبٞ اهطجى .8
٨ تزرٌى ك طٝ اؾٌكا    يٌِٚا ك ري ًّ اهِػا١ ،ػس ضج٩ ٙػزغ  ياًطأٝ ٗاذسٝ

ٗغاقككٞ عِككس يو٘غٔككا  ،فكك٩ تػككزطٚ  اًزكككام طاتككٞ اهطجككى  ،ٗتزككأفف ًِككٕ
ٗاهصّٙ ِٙزقسْٗ اإلغ٩َ يف لياذزكٕ هوزعكسز ٓكٍ ٙعكسزْٗ      ،اـٌػني ًّ عٌطٓا

 ،فؤٍ اـوك٩ٚب ٗاهككسٙقاب ٗاهػكلطترياب    ،اهِػا١ ٗهلّ يططق غري ًؿطٗعٞ
ٗغري شهم ًّ ططق ا٨تككاي املؿكبٖ٘ اهكصٜ ٙٔكسز اهبٚك٘ب ٗٙفػكس اهع٩تكاب        

فكاملطأٝ   ،ا٪غطٙٞ، كٌا أْ اهقػ٘ٝ ٗاه٘ذؿكٚٞ تزٌ كى يف ٓكصا ا٨تككاي احملكطَ     
ٙعبث ئا اهطجى ثٍ ت١ِ٘ يأعبا١ ٓصا اهعبث ًّ لفػاز مسعزٔكا ٗتكسُٚؼ ؾكطفٔا    

ٗضمبا ؼٌى ًّ ٓكصا ا٨تككاي ٗاهطجكى هكٚؼ      ،ودعٜ ٗاهعاضٗتطكٔا ه ،ٗعفزٔا

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 .93م  6د املكسض اهػايق -10
 .املكسض اهػايق ُفػٕ -11
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٨ٗ ُفقٞ هوٌطأٝ ٨ٗ ًٔط ٙسفعكٕ هلكا، ٗا٪٨ٗز ٙرتككْ٘     ،عوٕٚ تبعاب ٓصا اؿٌى
فاهك٩ب احملطًٞ آ٨َ عوٟ املطأٝ ٗعوكٟ أ٨ٗزٓكا،    ،هورطًاْ ٗاهزؿطز ٗاهفقط

ٌهكت  ٗتكس أغ  ،هصا عاتب عوٚٔا اإلغ٩َ ياؾوس ٗاهطجٍ ياؿحاضٝ ذزٟ امل٘ب
ٗكأُٔا ٨ تط٠ اهفػاز ٗاإلفػاز اهكصٜ ِٙدكط كاهػك٘ؽ     ،اهق٘اُني اه٘نعٚٞ عِٚٚٔا
أٗ ٙػكوٌْ٘ هكسٗض    ،ف١٨٧ٔ ا٪٨ٗز اهصٜ ٙطًْ٘ يف اهؿ٘اض  ،يف جػٍ اجملزٌ 

-كى شهكم  ٗٓصٖ ا٪ًطاض اؾِػٚٞ اهي تٔسز ًّ كى ق٘ح ُٗاذٚٞ  ،امل٩ج٤
ٗيػبب اهبعس عكّ اهزٌػكم   ا٨تكاي اؾِػٛ غري اهؿطعٛ  ُاتخ عّ -ٗاهلل أعوٍ

 .يأٗاًط اإلغ٩َ

ٗٓك٘ ٙؿكط  ٨    ،ٓصٖ يع  ا٪غباح اـاقٞ ٗاهعاًٞ اهكي ٨ذعٔكا اإلغك٩َ   
ؾٚى خام ًّ اهِاؽ، ٨ٗ هعًّ ًعني قسٗز، ٗلمنكا ٙؿكط  هوِكاؽ مجّٚعكا لىل     

 .أْ ٙطث اهلل ا٪ضض ًّٗ عوٚٔا

ًأسبابًتتعلقًبالمرأةً:ثانياًا
ٗضمحكٞ يكاملطأٝ ٗضعاٙكٞ هلكا تبكى أْ       ،ٞلْ تعسز اهعٗجاب نطٗضٝ اجزٌاعٚك 

 ،ٙؿآسٓا كى شٜ يككريٝ  ،ٗٓصٖ ذقٚقٞ ًؿآسٝ ًسضكٞ ياهعٚاْ ،ٙلْ٘ ًغٌِا هوطجى
 :ًّٗ أٍٓ ا٪غباح اهي تزعوق ياملطأٝ ًا ٙوٛ

ٗاهطجكى ٙطٙكس ًكا     ،غ٘ا١ أكاْ شهم أًطّا خوقّٚا أَ طاض٢كّا عاضنكاّ   :عقٍ اهعٗجٞ .1
ٙطٙسٖ عاًٞ اهِاؽ ًّ اهصضٙٞ، ٗاهي اؾزاق لهٚٔا يؤفٞ خاقٞ اهبؿط ٍٗٓ ا٪ُبٚكا١  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  : كعكطٙا عوٕٚ اهػك٩َ 

 ز6-5 :شًككككككككطٍٙ چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چڃ  ڃ  چ  
هعقكٍٚ ًعكٕ   ف٩يس هزرقٚق ضغبزٕ ًّ اهعٗاد يأخط٠ لشا أضاز ا٨ذزفكاظ ياهعٗجكٞ ا  
ٗتعٔكط أٌٓٚكٞ    ،ملعِٟ آخط، ٗاهعقٍٚ لْ كاُت عاتوٞ تؿري عوٟ ظٗجٔا ياهعٗاد

ا٪٨ٗز عِس ًّ ٙعرتفْ٘ يل طتٍٔ يف ظكى اهِعكاَ اهقبوكٛ ٗؼلكٍ اهعككبٚٞ أٗ      
 .اهطٙفٚٞ اهي تقَ٘ ذٚاتٔا عوٟ اهعضاعٞ ٞاهب٣ٚ

س ذٚكث ٨ ٙ٘جك   ،املطأٝ املطٙهٞ تس تفهى أْ تبقٟ يف عكٌٞ ظٗجٔا هريعآا .2
ِٗٓكا ٨ ٙلكْ٘ ِٓكان يكأؽ      ،أٗ تػرتٙس ٓٛ لهٕٚ أك ط ًكّ غكريٖ   ،غريٖ ٙطعآا
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ٗتؿكحعٕ عوكٟ    ،عوٚٔا، يف نٍ اهعٗد اًكطأٝ أخكط٠ ًعٔكا، هزرقكق هكٕ غطنكٕ      
ٓصٖ امل٘اُ  ٨ تٚػكط هلكا لْ فاضتزكٕ     ،عوٟ ًا ئا ًّ ً٘اُ  ،لًػان ا٪ٗىل عِسٖ

فكاـري هوٌكطأٝ ٓكصٖ أْ تزرٌكى      ،أْ ػس ًّ ٙطغبٔا أٗ ٙعطف عوٚٔا ٗٙطعآا
   .ٗج٘ز اههطض أٗ اهط٩ق ،أخف اههطضّٙ

ٗتك٘ز أْ   ،ٗٙعع عوٚٔا أْ تفاضتٕ ًّ أجكى ع٩تكٞ اؿكب    ،ذب اهعٗجٞ هعٗجٔا .3
لْ ككاْ ا٨ُزػكاح لهٚكٕ     ،أٗ ؼزفغ يؿط  ا٨ُزػكاح لهٚكٕ   ،تِعٍ يوصٝ اهقطح ًِٕ

عِكسًا   ،عكٞ ً٘ن  ؾط  ًٗبعث اعزعاظ، كٌا ذسث ٪َ امل٧ًِني غ٘زٝ يِت ظً
 ،كككرب غككِٔا ٗخؿككٚت أْ ٙطوقٔككا ضغكك٘ي اهلل تِاظهككت هككٕ عككّ هٚوزٔككا يف اهقػككٍ

 :ضغك٘ي اهلل  ٗٗٓبزٔا ملّ ٧ٙثطٓا عبٕ ًّ ظٗجاتٕ أك ط ٗٓٛ عا٢ؿٞ. ٗتاهت: ٙا
 أذب أْ أذؿط يف ظًطٝ ُػا٢م، فأًػلٔا.  

أٗ ٙككى ضمحٔكا    ،وب أْ ٙ٘ثق يعٗاجٔا أٗاقط اهقطيٟ ،تطح اهعٗجٞ هوطجى .4
أٗ زًٌٚكٞ ٨ ٙطغكب    ،أٗ كاُت عاُػكّا أٗ ًطٙهكٞ   ،لّ ِٓان ًّ ٙع٘هلالشا مل ٙ
أٗ ٙطٙكس أْ ٙهكٍ لهٚكٕ أ٨ٗزٓكا، هريعكآٍ ٓك٘ يكسي ضجكى غطٙكب           ،فٚٔا أذكس 

ٙزعٗجٔا ٗغاقٞ لشا كاُت ٓٛ ظٗجٞ تطٙب ًز٘فٟ، ٗتس ٙلْ٘ ًّ اؿكطد أْ  
ٙزكك٘ىل ضعاٙزٔككا أٗ ضعاٙككٞ أ٨ٗزٓككا زْٗ أْ ٙلككْ٘ ظٗجككّا هلككا، ًِعككّا هوؿككبٕ     

ا٨تٔاًككاب، أٗ قككٚاُٞ هِفػككٕ ًككّ اه٘تكك٘  يف اـطككأ اهككصٜ تٔٚككأب أغككبايٕ،   ٗ
   .فاملكورٞ هلصٖ املطأٝ أْ ٙزعٗجٔا عوٟ اههطٝ اهي عِسٖ

ٛ    ،لقايٞ املطأٝ مبطض ًكعًّ أٗ ًعكس أٗ ًِفكط    .5 أٗ  ،٨ تطٚكق ا٨تككاي اؾِػك
ط٘ٙوٞ فرتٝ اؿٚ  ٨ تػعفٕ يف ضغبزٕ فوكٚؼ ِٓكان ًوحكأ ذك٩ي ل٨ اهكعٗاد      

فكاهعٗد ِٓكا    ،عٚث ٨ ٙػزطٚ  ًعٕ اهعٗد أْ ٙعاؾطٓا ًعاؾطٝ ا٪ظٗاد ،اه اُٛ
 ،لًا أْ ٙطوقٔا أٗ ٙزعٗد عوٚٔا ٗٙبقٚٔا يف عككٌزٕ ٗؼكت ضعاٙزكٕ    :يف ذاهزني

٨ٗ ٙؿم أذكس يف أْ اؿاهكٞ اه اُٚكٞ أككطَ ٗأفهكى ٗأغكعس ٗأنكٌّ هػكعازٝ         
 .(12)اهعٗجٞ املطٙهٞ ٗظٗجٔا عوٟ اهػ٘ا١

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 .اإلغلِسضٙٞ .ط زاض عٌط يّ اـطاح .ًبؿط اهططاظٜ اؿػٚ  :اإلغ٩َ اهسّٙ اهفططٜ ا٪ٙسٜ -12
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فكإْ ُكسا١    ،أْ ٙكرب اهعٗد عوٟ ذاهٞ ظٗجزكٕ اهطاض٢كٞ   ٨ٗ ٙقاي لْ ًّ اه٘فا١
ٗغاقكٞ   ،اهطبٚعٞ اهبؿطٙٞ يف فاي اهغطٙعٝ اؾِػٚٞ ُسا١ قاضر عِس أغوب اهطجاي

ٗعكسَ اهزعوكق يامل كى اهكي تهكط أك كط ممكا         ،٨ٗ يس ًّ تقسٙط ٗات  اؿٚاٝ ،اهؿباْ
ٗهلّ ٙبكاح هلكٍ توبٚكٞ     ،فإْ اهصّٙ ِٙازْٗ ئصا اه٘فا١ ميِعْ٘ ًّ اهعٗاد اه اُٛ ،تِف 

 .عوٟ ًا ٓ٘ ًعطٗ  ،ُسا١ اهغطٙعٝ يف اهعؿق ٗاملدازُٞ

ظٙازٝ عسز اهِػا١ اه٩تٛ يف غّ اهعٗاد ٗاهطغبٞ يف اهطجكى، ظٙكازٝ ككبريٝ ؽكى      .6
ياهز٘اظْ اهطبٚعٛ يف أعساز اؾِػني، ٗشهكم عقكب اؿكطٗح ًٗكا مياثوكٔا ًكّ       

ؿكطٙعٞ اإلغك٩ًٚٞ ٨   اهعطٗ  اهي مي٘ب فٚٔا عكسز ككبري ًكّ اهطجكاي، ٗ٪ْ اه    
فكإْ   ،تبٚس هقا١ اهطجى ياملطأٝ عوٟ اهِر٘ املعطٗ  ل٨ يف ظى ع٩تكٞ ؾكطعٚٞ  

اتزكاض اهطجاي عِس٢ص عوٟ ظٗجٞ ٗاذسٝ ٙ٘ت  يقٚٞ اهِػا١ يف عِت كبري ٙوحك٤  
اهل رياب ًِّٔ لىل اهعُا، ٗطوب اهطجى يأٜ ططٙق، فاؾٌ  ِٓا يني اهكعٗجزني  

ا٪ًّ ٗاإلُفاق ٗاهطعاٙكٞ ٗغطٙكعٝ ا٪ًً٘كٞ يف    ٙعفٌٚٔا عّ اؿطَا ٗوقق هلٌا 
   (13)ق٘ضٝ ؾطعٚٞ

ٗهعى اؿطٗح اهي تؿزعى ُريأُا ٪ٟٗٓ ا٪غباح يف ٓصٖ ا٪ٙكاَ ت٧ككس هِكا    
ذزكٟ ٙلكْ٘ ـٌػكني     ،ٗٙل ط اهِػكا١  ،قسق اهِيب ٗٓ٘ ٙزرسث عّ أؾطاط اهػاعٞ

ِّف .اًطأٝ اهقٍٚ اه٘اذس ّٔ  ًَُ٘غٟ َأٔيٟ َع ّٖ= َتاَي  اهِيب َع ْْ  اهِٖكاؽٔ  َعَوٟ هََِٚأتَٔٚ  َظًَكا
َّ ٔياهٖكَسَتٞٔ ٔفٕٚٔ اهٖطُجُى َُٙطُ٘  َٓٔب ًٔ ٍٖ اهٖص َٓا َأَذّسا َٙٔحُس ٨َ ُث  اهٖطُجكىُ  َُٗٙكَط٠  ،ًُِِٕٔ َِٙأُخُص
َ٘أذُس َْ َِٙزَبُعُٕ اِه ًَِطأَّٝ َأِضَيُع٘ َْ ،ا ِّ ٔئٕ َُٙوِص ٗلْ آ٨   .(14)+اهَِِّػكا١ٔ  ََٗكِ كطَٔٝ  اهطَِّجكائ  ٔتٖوكٞٔ  ًٔ

اهبٚ٘ب ًغوقٞ ا٬ْ عوٟ فزٚاب ِٙزعطْ ا٪ظٗاد يكرب ٗأًى يى يِفكاز قكرب ٗنكعف    
ٗاه٘ات  أْ ا٪ذ٘اي ا٨تزككازٙٞ اهػكا٢سٝ ٨ٗضتفكا  املػكز٠٘ املعٚؿكٛ جعكى        ،أًى

 .(15)اهعٗاد ياًطأٝ ٗاذسٝ أًطّا قعبّا

ٗيف فطُػا عقب اؿطح اهعاملٚٞ ا٪ٗىل تاَ ًّ ٙسع٘ لىل لهغا١ اهِل اهكصٜ  

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 .193 ،192م  .قٌس يوزاجٛ .ًلاُٞ املطأٝ يف اهقطآْ اهلطٍٙ ٗاهػِٞ -13
 .1414اهكستٞ تبى اهطز ح :اهبداضٜ ن اهعكاٝ ح -14
ٓك 1426( 3اهػع٘زٙٞ ط  .ط. امللزبٞ اهصٓبٚٞ .عٌط يّ عبس اهععٙع تطٙؿٛ :مساذٞ اإلغ٩َ -15
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ٙعاتب عوٟ اهعٗاد يأك ط ًكّ ٗاذكسٝ، ٗٙطاهكب يإياذكٞ تعكسز اهعٗجكاب. ؽوٚككّا        
هوٌحزٌ  اهفطُػٛ ًّ اهِزا٢خ اه٘يٚوٞ املرتتبٞ عوٟ ٗج٘ز فا٢  ًكّ اإلُكاث يػكبب    

، ٗتطوك  عوِٚكا اهككرف    ٞاغكٚ ًٌٗٔزٔكا ا٪غ  اؿطح، هزٌلني كى اًطأٝ ًّ ا٪ًً٘ٞ
ًّ ٗتت ٬خط ؽربُا مبرا٨ٗب تبصي يف أملاُٚا هبرث تعكسز اهعٗجكاب ٗزضاغكٞ    

 .(16)لًلاُٚٞ لياذزٕ فٚٔا

ٗتزعطض هوزؿطز ٗغاقٞ ًك    ،نٍ أغطٝ لىل كفاهٞ ضجى عِسًا مي٘ب عا٢ؤا .7
فٔكٍ أ٨ٗزٖ   ،فاهطجى ٙزعٗد أضًوٞ أخٕٚ هريعآا ٗٙطعكٟ أ٨ٗزٓكا   ،ضايطٞ اهقطايٞ

ٍ   ،ٙهّاأ فٚػكزفٚس اجملزٌك  ًكٍِٔ     ،ٗتس ٙلْ٘ فٍٚٔ خري كبري لْ أذػكّ ضعكاٙزٔ
ّ   ،ً٘اطِني قاؿني ٗوفكغ املكطأٝ ًكّ     ،أٗ عوٟ ا٪تى غري ًزؿكطزّٙ فاغكسٙ

 .(17)يف اجملزٌ  هولفاح ً  ًا فٕٚ ًّ أخطاض ٗا٨نطاطاهػق٘ط 

ٖ ٗٙلكْ٘ هلكا ُػكى ٨ ٙطعكا     ،ٗتس ٙلْ٘ هوطجى املزعٗد تطٙبٞ ٨ ٙأٗٙٔا غكريٖ  .8
فٌّ اؿصهقٞ املطشٗهٞ أْ ٙقاي لْ اإلذػاْ لهٚٔكا ياهككستٞ    ،اهعٗد اهغطٙب عِٔا

ٗضنكآا يف ٓكصٖ اؿاهكٞ أٗىل ياهزقكسٍٙ ًكّ       ،أكطَ هلا ًّ كفاهزٔا يف عكٌزٕ
 ،فلوزآٌكا اًكطأٝ   ،ضنا ظٗجزٕ اهي تعٌٚٔا ا٪ثطٝ عّ كى ؾع٘ض غكري ؾكع٘ضٓا  
 .(18)ٗكوزآٌا لُػاْ وق هٕ اهعطف ٗاؿٌاٙٞ ًّ اهلسض ٗاهؿقا١

ٗهك٘ تطككت    ،فاتٔا تطاض اهعٗاد ٗفطقكٕ اهي  طأٝملأٗ ا ،ضًوٞا٪أٗ املطأٝ اهٚزٌٚٞ  .9
كٌكا أْ اهكعٗد    ،ٗتس ٙفلطْ يف ا٨تكاي احملكطَ  ،ت يسْٗ ظٗد اهعٌط كوٕبقٚه

ذٚكث ٙزرٌكى    ،ِػكا١ يزعسازٖ هعٗجاتٕ لمنا ىفف ًّ أعبا١ اجملزٌ  ٗأٗهٚا١ اه
ٗٙػٍٔ يف ضف  املؿقٞ ٗاهعِت عكّ أٗهٚكا١ أًك٘ض     ،ضعاٙٞ ٗتبعاب أُاؽ آخطّٙ

، ِٗٙفكق  ًِرٔكا ُعٌكٞ ا٪ًً٘كٞ   ٗٙلْ٘ غببا يف  ،فٚرفغ ظٗجزٕ ٗٙكُ٘ٔا ،اهِػا١
ٗيعس ٓكصا ُكسضن أٌٓٚكٞ تعكسز      ،ٗٙؿط  عوٟ تطيٚزٍٔ ،عوٚٔا ٗعوٟ أ٨ٗزٓا ًِٕ

ٍ  ،اهعٗجاب هوٌحزٌعاب اهبؿطٙٞ كؤا مئ  ىئ  يئ  جب  حب   :ٗقسق اهلل اهععكٚ

فؿطٙعٞ اهلل ٗتِعٌٕٚ ٨ ٙكساُٚٔا أٜ تؿكطٙ  أٗ ُعكاَ     .ز55 :شاملا٢سٝ خب  مب
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 .93تعسز اهعٗجاب أَ تعسز اهعؿٚقاب م  -16
 .96م  .(6د  .عطٚٞ ققط .ً٘غ٘عٞ ا٪غطٝ ؼت ضعاٙٞ اإلغ٩َ -17
 .73 ،72م  .زاض ُٔهٞ ًكط .اهعقاز .أٝ يف اهقطآْاملط -18
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فاهعٗاد املزعسز ُعٌٞ وكى كك ريا ًكّ املؿكل٩ب      .ًّ ُعٍ ٗتؿطٙعاب اهبؿط
هلا اهِفقٞ ٗاهطعاٙٞ ٗاؿب ٗاهعكسي   ،فزبقٟ ظٗجزٕ ا٪ٗىل ً  أ٨ٗزٓا ،هوعٗجني
ٗهك٘ مل ٙكبس اهزعكسز فٌكاشا تعٌكى       ،ٙػعس يعٗاجٕ ًكّ ا٪خكط٠   ٗٓ٘، يف اهقػٍ

ًٗكاشا ٙعٌكى اهطجكى     ،لش كى اًطأٝ أخصب ُكٚبٔا ًّ اهطجاي ،اهِػا١ ا٪خطٙاب
 .يف تها١ ٗططٖ ٗت٘ق ُفػٕ لىل اهِػا١

 ،ٗهلّ عسَ اهزعسز أؾس نكطضا  ،ٗهٚؼ ًعِٟ ٓصا أْ اهزعسز ُعٌٞ عوٟ اؾٌٚ 
لش ه٘جكسب املكطأٝ ضجك٩ هكٚؼ      ،أععكٍ ًِكٕ   ًا ٓ٘ -اهصٜ ٓ٘ نطض-فٚسف  اهزعسز 

 .عِسٖ ظٗجاب أخط مل تفهى عوٕٚ غريٖ

ٗعكسَ ضعاٙكٞ    ،ٗاهزعّٙ ٗاهزحٌى هٕ ،لٌٓاي اهعٗجٞ يف ذق ظٗجٔا يف اهعِاٙٞ يٕ .15
فٔكٛ ًزفطتكٞ عِكٕ     ،ٗعسَ ًعطفٞ ًا ٙػطٖ ًٗا ٙػك٦ٖ٘  ،ذق٘تٕ املازٙٞ ٗاملعِ٘ٙٞ

 .ٗفحأٝ تطاٖ تس اضتبط يغريٓا ،يأً٘ض تافٔٞ ًعزقسٝ إُٔ ٨ ٙزعٗد عوٚٔا

 ،ضمبكا ٨ ٙطٚقكٕ يعك  اهطجكاي     ،ٝ اؿٚ  ٗاهِفاؽ عِس يعك  اهِػكا١  ًسي ٘ط .11
 .يس٨ّ ًّ املؿاكى زاخى اهبٚت ،فاهزعسز ٗغٚوٞ ًّ ٗغا٢ى اهع٩د

 شروط تعدد الزوجات : املبحح الجاني

 اتفق اهفقٔا١ ٗاملفػطْٗ عوٟ إُٔ ٨يس ًّ ت٘افط ؾطٗط ًعِٚٞ إلياذكٞ اهزعكسز  
 ٛ:ٗٓصٖ اهؿطٗط ٓ

ًالشرطًاألول:ًعدمًالزيادةًعلىًأربع
يزعكسز اهعٗجكاب فوكٍ وطًكٕ ٗمل      ٗجس اجملزٌ  ٙعكخ  عِسًا يعث اهِيب 

تكاي  ٙقط ًا ٙػري عوٕٚ اهِاؽ يى تِِٕ ٗأياح هوطجى أْ ٙزعٗد يأضي  ٨ٗ ٙعٙس عوّٚٔ 
گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ :اهلل تعككاىل

 ز.3 :شاهِػا١ ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

ٗتفٚس ٓصٖ ا٬ٙٞ لياذٞ تعسز اهعٗجاب ذزٟ أضي  كركس أعوكٟ ٗعكسَ اهعٙكازٝ     
عوٟ شهم ًؿطٗطا ياهعسي يني اهعٗجاب فأقكبرت اإلياذكٞ ًقٚكسٝ يعكس أْ كاُكت      

٘ا ًّ ؾ٣زٍ ًك  .اؾآوٚٞ يفًطوقٞ  ّ اهِػكا١ لْ  تاي ايّ ك ري عِس ٓصٖ ا٬ٙٞ أٜ اُلر
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يكّ عبكاؽ   اٗاملقاَ ِٓا كٌا ٙقك٘ي   ،ني ٗلْ ؾا١ ث٩ثا ٗلْ ؾا١ أضيعازؾا١ أذسكٍ اثِ
 ٞفو٘ ككاْ هك٘ظ هوطجكاي اؾٌك  يكني       ،ٗمجٔ٘ض اهعوٌا١ ٓ٘ ًقاَ اًزِاْ ٗلياذ

 .(19)أك ط ًّ أضي  ظٗجاب هصكطٖ تعاىل

أْ غ٩ْٚ يّ غوٌٞ اه قفكٛ   يّ عٌطااهػِٞ ًا ٧ٙكس شهم فعّ  يفٗتس ٗضز 
 أْ ٙكزدري أضيعكاّ   أغوٍ ٗهٕ عؿط ُػ٘ٝ يف اؾآوٚكٞ فأغكوٌّ ًعكٕ فكأًطٖ اهكِيب      

ًِّٔ(20) 

ُػك٘ٝ فكصكطب    ٛأغكوٌت ٗعِكسٜ نكاُ   = :تكاي  ٗضٜٗ أْ ٗٓب ا٪غسٜ 
 (21)+اخرت ًِّٔ أضيعّا فقاي اهِيب  شهم هوِيب 

 حكنة حتديد التعدد بأربع

٘ا هك٘ فكطض أْ     ،ياهسٗضٝ اهؿٔطٙٞ هوركٚ   هقس ضيط يعهٍٔ ؼسٙس ا٪ضي  .1 ٗتكاه
هإلُػاْ أضي  ظٗجاب ٗجعى هلى ٗاذسٝ ًّ اهقػٍ أغكب٘عا ؾكا١ اهؿكٔط ٗتكس     

ٍ    ،ًط عوٍٚٔ مجٚعّا فقكس تلكْ٘ لذكسآّ يف أغكب٘عٔا      ،هلّ شهكم ضمبكا ٨ ٙكز
ِٗٓكا ٙلكْ٘ هكٕ     ،ذا٢هّا ٗاهطجى ممِك٘  ًكّ ا٨تككاي ئكا يف فكرتٝ اؿكٚ       

فإْ املبٚت ٓك٘   ،ٗهلّ ٓصا غري ًػٓوٍ ،ًّ اهطآطابًِسٗذٞ أْ ٙزكى يغريٓا 
  ٛ فٔكصا اهزعوٚكى غكري     ،ذق ًّ عِسٓا اؿٚ  ذزٟ ه٘ مل وكى اتككاي جِػك

   (22)ًقب٘ي

٪ْ اهزعكسز يكأضي  ٙػكز٘عب ككى      ؛هزقاَ اؿحٞ عوٟ اهطجى اهطاغكب يف اهِػكا١   .2
فزلْ٘ عِسٖ اهط٘ٙوٞ ٗاهقكريٝ ٗاهِرٚفكٞ ٗاهبسِٙكٞ أٗ اهبٚهكا١     ،أُ٘ا  اهِػا١ غاهبّا

أٗ شاب اهكسّٙ ٗشاب اؾٌكاي ٗشاب املكاي ٗشاب     ،ٗاهػٌطا١ ٗاهكفطا١ ٗاؿٌطا١
 .أٗ اؿازٝ طباعٔا ٗاهوِٚٞ ٗاملِقازٝ ٗاملعزسهٞ ،اؿػب

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
غكاًٛ يكّ   : أي٘ اهفسا١ لمساعٚى يّ عٌط يّ ك ري اهقطؾٛ اهسًؿقٛ تكس  :تفػري اهقطآْ اهععٍٚ -19

 .209م2َ د 1999 -ٓك 1420اه اُٚٞ  :زاض طٚبٞ هوِؿط ٗاهز٘ظٙ  ط: : طقٌس غ٩ًٞ
 .4235قرٚس ايّ ذباْ ن اهِلاح ح ُلاح اهلفاض ح  -20
 .2241ح ًّ أغوٍ ٗعِسٖ ُػا١ أك ط ًّ أضي  أٗ أخزاْ ح  ن اهط٩ق غِّ أيٛ زاٗٗز -21
 6د .2006-1427 ًكط، ط ًلزبٞ ٗٓبٞ عطٚٞ ققط ،ً٘غ٘عٞ ا٪غطٝ ؼت ضعاٙٞ اإلغ٩َ -22

 .78م 
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ٙطج  شهم لىل تايوٚٞ املطأٝ اؾِػٚٞ يعس ططح أٙاَ اؿكٚ  ٗاهِفكاؽ ٗأٙكاَ    = .3
ٗأًكا تايوٚكٞ    ،ًّٙ٘ا يف اهػكِٞ  92ٗعسَ اهطغبٞ اؾِػٚٞ ف٘جسٓا  ،٪خريٝاؿٌى ا

 ،ٗهٚؼ تب٘هكٕ غك٩ّٔ   ،ٗأْ ٓصا ًِات  ،ًّٙ٘ا يف اهػِٞ 325اهطجى فٔٛ أك ط ًّ 
فا٪غوٍ أْ ٙكرتن اهزعوٚكى ُٗقبكى ذلكٍ اهلل فٔك٘ اؿلكٍٚ اـكبري، فأذلكاَ اهلل         

ٍ     ،تعاىل ًِعٓٞ عّ اهعبث  ،ٗغ٘ا١ أعوٌِا ٗفٌِٔكا اؿلٌكٞ أَ مل ُعوكٍ ٗمل ُفٔك
 .(23)+فاؿلٍ ٓ٘ ٨ ٙزغري

ًالشرطًالثاني:ًالعدلًبينًالزوجات
 ،أًط اإلغك٩َ املػكوٍ أْ ٙعكسي يف ككى أًكط ًكّ أًك٘ض قكغريٓا ٗكبريٓكا         

ٗاهعكسي يكني ظٗجاتكٕ     ،أًط ياهعسي يني ضعٚزٕ ٗاهعكسي يكني أ٨ٗزٖ   ،ععٌٚٔا ٗذقريٓا
ڤ  ڤ   :تكاي تعكاىل   ،عاَ زا٢ٍ اتكرتْ ياهؿكطا٢  اهػكٌاٗٙٞ كوكٔا    ٗٓصا ًبسأ عاَ ُٗ

 .ز135 :شاهِػا١ ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ

ٗاهفطكطٝ تقزهكٛ    ،لْ ًّ أٍٓ ًا أًط يٕ اإلغ٩َ اهكعٗد اهعكسي يكني ظٗجاتكٕ    
ٗلْ ككاْ يٚكِّٔ    ،ٗاهعٗجكاب ًزٌكاث٩ب يف قكفٞ اهعٗجٚكٞ     ،اهعسي يني املزٌاث٩ب

ٗذكق   ،فإْ اهكفٞ املؿرتكٞ يِّٚٔ ٓكٛ اهعٗجٚكٞ   ،فطٗق يف اؾٌاي ٗاهغِٟ ٗغريٓا
 .(24)اهعٗجٚٞ ٨ يس أْ ِٙاي اؾٌٚ 

ًِٗعكت أٗ   ،ٗاملعطٗ  إُٔ لشا كاْ ِٓان عكسي اغكزقاًت ا٪ذك٘اي اهعٗجٚكٞ    
 ٗلشا كاْ اهلل تس ؾكطط اهزأككس ًكّ اهعكسي     ،توت املهاٙقاب ٗا٪ً٘ض اههاضٝ ا٪خط٠

 .عِس اإلتساَ عوٟ اهعٗاد فإْ اؾرتاطٕ يعس اهعٗاد أٗىل

ٗه٘ ككاْ فكطزّا ًكّ ا٨تككاي      ،ٗا٪ً٘ض اهي هب فٚٔا اهعسي ٓٛ املبٚت=
كٌكا لشا ككاْ ًطٙهكاّ ، أٗ كاُكت ًطٙهكٞ أٗ       ،اهصٜ تس ٙعكصض فٚكٕ اهطجكى    ،اؾِػٛ

لىل املكطأٝ   أًا لشا مل ٙلّ ًعصٗضّا ككأْ أضاز أْ ٙك٘فط ت٘تكٕ    ،ذا٢هّا أٗ قطًٞ ً ٩ّ

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
اهككازضٝ ًكّ    .6/7/1978ًقاي هوسكز٘ض ٗذٚس ظّٙ اهعايسّٙ عكسز   ،فوٞ اهرتيٚٞ اإلغ٩ًٚٞ -23

 .يغساز
 .122م  .(6د  .عطٚٞ ققط ،ا٪غطٝ ؼت ضعاٙٞ اإلغ٩َ ً٘غ٘عٞ -24
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 .(25)+ا٪خط٠ ف٩ ه٘ظ ؾطعّا

فقس كاْ اهكِيب ٙػكٜ٘ يٚكِّٔ    = ٗتسٗتِا يف اهعسي يني اهعٗجاب ضغ٘ي اهلل
  ٖ٘ ّ         ،يف ا٪فعاي ٗاملبٚكت ٗمك  ،أًكا قبكٞ اهقوكب فلكاْ وكب عا٢ؿكٞ أك كط ًكِٔ

٨ٗ ٙوكعَ اهزػك٘ٙٞ فٚٔكا ٪ُكٕ ٨      ،ٗأمج  املػوٌْ٘ عوٟ أْ قبزّٔ ٨ تلوٚف فٚٔا
 .(26)+تسضٝ ٪ذس عوٚٔا ٗلمنا ٧ًٙط ياهعسي يف ا٪فعاي

 گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ :تككككاي اهلل تعككككاىل 
 :تعكسه٘ا يٚكِّٔ كٌكا تكاي اهلل تعكاىل      لْ خفكزٍ ًكّ تعكساز اهِػكا١ أ٨     أٜ ز3 :شاهِػا١

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ فٌككّ خككا  ًككّ   ،ز129 :شاهِػككا١
 .شهم فوٚقزكط عوٟ ٗاذسٝ

ٗلشا أتسَ املػوٍ عوٟ اهزعسز ٗٓ٘ عوٟ ٙقني يعكسَ تسضتكٕ عوكٟ اهعكسي يكني      
ٗٓٛ املعاًوٞ ٗاملأكى ٗاملؿكطح ٗاملوكبؼ ٗاملػكلّ     ،ظٗجاتٕ يف ا٪ؾٚا١ املازٙٞ
ٗؾسز عوكٟ ً٘نك٘  اهعكسي يكني      ٗتس أكس ضغ٘ي اهلل  ،ٗاملبٚت فٔ٘ آثٍ عِس اهلل

س ضٜٗ ٙقكط يف ذق ًّ ذقك٘ق ظٗجاتكٕ فقك    ٗٗنس عقاح اهعٗد اهصٜ ،اهعٗجاب
َُٓطَِٙطٝ ِّ َأٔيٟ  ّٔ اهِٖٔب َ َع ٌَكا  =َتاَي   َِّع ُٔ َِِٚ ٍِ َِٙعٔسِي َي ْٔ َفَو ًَِطَأَتا َْ ٔعَِِس اهٖطُجٔى ا ٔلشَا َكا

َٗٔؾٗقُٕ َغأتْط ََِ٘ اِهقَٔٚاًَٞٔ   (27)+َجا١َ َٙ

 ،ٗاملقك٘ز ياهعسي ِٓا ٓ٘ اهعسي اهصٜ ٙػزطٚعٕ اإلُػاْ ٗٙقسض عوكٟ ؼقٚقكٕ  
ٗٓ٘ اهزػ٘ٙٞ يكني اهعٗجكاب يف املأككى ٗاملؿكطح ٗاملوكبؼ ٗاملػكلّ ٗاملبٚكت        

    ّ أًكا اهعكسي يف ا٪ًك٘ض اهكي ٨ ٙػكزطٚعٔا       ،ٗاملعاًوٞ مبا ٙوٚكق يلكى ٗاذكسٝ ًكِٔ
٪ْ ٓكصا   ؛فاهعٗد هٚؼ ًطاهبّا يٕ ،٨ٗ ٙقسض عوٚٔا ً ى احملبٞ ٗاملٚى اهقويب ،اإلُػاْ

 -يك٩ ؾكم  -ٗاإلُػاْ  ،ٗٓ٘ خاضد عّ لضازٝ اإلُػاْ ،ا٪ًط ٨ ِٙسضد ؼت ا٨خزٚاض
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   :كٌكا ٙعٔكط يف ت٘هكٕ تعكاىل     ٨ٕ ٙلوكف ل٨ مبكا ٙقكسض عوٚك    

 .ز286 :شاهبقطٝ ۈ
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 .املطج  اهػايق ُفؼ اهكفرٞ -25
: زاض لذٚكا١  ؾطح قرٚس ًػوٍ يّ اؿحاد أي٘ ظكطٙا وٟٚ يّ ؾكط  يكّ ًكطٜ اهِكٜ٘ٗ ط     -26

 .205 م15د 1392 ،يريٗب ط اه اُٚٞ ،اهرتاث اهعطيٛ
 .1171ط ح اهزػ٘ٙٞ يني اههطا٢ يفغِّ اهرتًصٜ ن اهِلاح ح ًا جا١  -27
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 طاتٞ ًٗقسضٝ اإلُػاْ ٗكاْ ضغك٘ي اهلل   فاهعسي املأً٘ض يٕ ٓ٘ ًا ٙلْ٘ يف
ٗٓ٘ أك ط اهِاؽ ًعطفٞ يسِٙكٕ ٗمبؿكاعطٖ ٗأذاغٚػكٕ اهقوبٚكٞ ٗأؾكس اهِكاؽ ذطقكّا        

َْ  َتاَهكتِ  أُٔكا  كٌا ضٗب اهػكٚسٝ عا٢ؿكٞ   عوٟ ؼقٚق اهعسي يني ظٗجاتٕ ٙق٘ي   َككا
ٍُ  اهٖؤٕ َضُغُ٘ي ٍٖ= ََُٗٙقُ٘ي فََِٚعٔسُي َِٙقٔػ ُٔ ٌٔ ََٓصا اهٖو ٌَكا  َٛتِػ ًِٔوكمُ  ٔفٚ ٌِِٔك  َفك٩َ  َأ ٌَكا  َٛتُو  ٔفٚ
ٌِٔوُم ًِٔوُم ٨ََٗ َت ٗشهم يعس أْ عسي يني ظٗجاتٕ يف كى ؾ١ٛ ًا عسا اهعاطفكٞ   (28)+َأ
   .كاْ ميٚى أك ط لىل أَ امل٧ًِني عا٢ؿٞ فإْ توبٕ

عازي  غري  اهِيباحملبٞ اهقوبٚٞ هلاْ  يفٗه٘ كاْ املقك٘ز ياهعسي اهعسي 
ذق غٚس اـوق ٗئصا ٗفق اهعوٌا١ يني اهعسي  يفًقب٘ي ٗٓصا غري  ،يني ظٗجاتٕ
ڄ  ڄ    :ت٘هٕ تعاىل يفآٙٞ لياذٞ اهزعسز ٗيني اهعسي املِفٟ  املطو٘ح يف

 ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ
ٗٙلْ٘  ،ٗيصهم تز٩تٟ ا٬ٙزاْ اهقويبفاهعسي املِفٟ ِٓا ٓ٘ اهعسي  ز129 :شاهِػا١

 أكسب ُفٕٚ.  اهيا٬ٙٞ اه اُٚٞ  يف املصك٘ض ا٬ٙٞ ا٪ٗىل غري يفاهعسي املطو٘ح 

ٗواٗي يع  اهِاؽ أْ ٙزدص ًكّ ٓكصٖ ا٬ٙكٞ اهلطميكٞ زهك٩ّٚ عوكٟ ؼكطٍٙ        
فؿطٙعٞ اهلل ٨ ميلّ أْ تبكٚس ا٪ًكط يف آٙكٞ ٗؼطًكٕ يف      ،اهزعسز ٗٓصا غري قرٚس

ٗاهِفقككٞ  آٙككٞ أخككط٠ فاهعككسي املطوكك٘ح يف ا٬ٙككٞ ا٪ٗىل ٓكك٘ اهعككسي يف املعاًوككٞ  
ٗاملعاؾطٝ ٗغا٢ط ا٪ٗنا  اهعآطٝ عٚث ٨ تزٌٚكع لذكس٠ اهعٗجكاب يؿك١ٛ زْٗ     

أًا اهعكسي يف احملبكٞ    .اهطعاَ أٗ املبٚت ا٪خطٙاب غ٘ا١ يف املوبؼ أٗ املػلّ أٗ
 .فٔ٘ غري ًػزطا ٗاهعاطفٞ ٗاملؿاعط 

ٗيف ذاهٞ ذب اهعٗد إلذس٠ ظٗجاتٕ ؾٌاهلا أٗ ـوقٔا ٗتعوقٕ ئا أك ط 
تس ُٔاٖ ٗذصضٖ ًّ أْ ميٚى ُٔا٢ّٚا أٗ ٙؿزط يف املٚى  جاتٕ ا٪خطٙاب فإْ اهللًّ ظٗ

لىل اهي تعوق ئا توبٕ ا٪ًط اهصٜ ٧ٙزٜ لىل تطن اهعٗجٞ ا٪خط٠ أٗ اهعٗجاب 
ف٩ ّٓ ًزعٗجاب هعسَ ذك٘هلّ عوٟ ذق٘تّٔ كعٗجاب  ،ا٪خطٙاب ًعوقاب

ٗٙعٔط  ،يع٩تٞ ظٗجٚٞٗشهم ٪ُّٔ ًطتبطاب  ؛٨ٗ ّٓ ًطوقاب فٚػزطعّ اهعٗاد
ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ   :تعاىل يف املٚى يف ت٘هٕ ؿططٓصا اهِٔٛ عّ اه

ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 .2136غِّ أيٛ زاٗٗز ن اهِلاح ح اهقػٍ يني اهِػا١ ح -28
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 .ز129 :شاهِػا١ ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ

فإْ هلا اؿكق ؾكطعّا يف    ،ٗلشا ثبت تقكري اهعٗد يف ذق ظٗجٞ ًّ ظٗجاتٕ
ِٗٓان ٙطوب اؿاكٍ ًّ اهعٗد لًػان ظٗجزٕ يكاملعطٗ  أٗ   ،اهؿل٠٘ لىل اؿاكٍ

پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ   :تعككاىلتػككطؤا يإذػككاْ كٌككا تككاي   

   .ز231 :شاهبقطٝ ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

هٚوكٞ أٗ أك كط    أًا املبٚت فٔ٘ أْ ىكل اهكعٗد هلكى ظٗجكٞ ًكّ ظٗجاتكٕ     
 ،أٗ يف اؿحكطٝ اـاقكٞ ئكا   ٙبٚت فٚٔا ًعٔكا يف يٚزٔكا لشا ككاْ هلكا يٚكت ًػكزقى،       

٪ْ اهقكس ًّ املبٚكت   ؛ٗٙزػا٠ٗ يف شهم اهكرٚرٞ ٗاملطٙهٞ ٗاؿا٢  ٗاهِفػا١
اهطجكى ٙػكزٌز  يعٗجزكٕ زْٗ ذكسٗث اهك٘ط١      ٗ ،ٓ٘ ا٪ُؼ اهكصٜ وككى هوعٗجكٞ   

٨ٗ ٙوكعَ اهكعٗد أْ هكاً      .فٚػزٌز  كى ًٌِٔا يا٬خط ياهِعط ٗامل٩ًػٞ ٗاهزقبٚكى 
هكاً    ْٗهكٕ أ  ،يف اؾٌكا   ّٔٙػكاٜٗ يٚكِ   ٨ْٗ هكب عوٚكٕ أ   ،ظٗجزٕ يف هٚوزٔكا 

ٗاهػكِٞ يف   ،شهكم ٗهلّ ٙػزرب هٕ أْ ٙػٜ٘ يِّٚٔ يف  ،يعهّٔ زْٗ اهبع  ا٬خط
 .املبٚت أْ ٙلْ٘ هلى ظٗجٞ هٚوٞ ٗاذسٝ ً  ًٙ٘ٔا

ٗلشا غافط اهعٗد غفطّا وزاد ًعٕ لىل ًطافقٞ لذس٠ ظٗجاتٕ ٨يس هوكعٗد أْ  
ٜ   ،ًّ ٗتعت عوٚٔا اهقطعٞ خطجت ًعٕٗ ،ٙوحأ لىل ا٨ترتا  ضغك٘ي   ٗٓصا ككاْ ٓكس

 ٗٓك٘ أْ اهكِيب    ،عا٢ؿكٞ ضنكٛ اهلل عِٔكا    املك٧ًِني  كٌا جا١ يف ذٚكث أَ   اهلل
 (29)+ٗأٙزّٔ خطد غٌٔٔا خطد ئا ًعٕ ،كاْ لشا أضاز غفطّا أتط  يني ُػا٢ٕ=

مل  فإشا ٗٓفٟ هلى ٗاذسٝ ًِّٔ كػ٘تٔا ُٗفقزٔا ٗاإلٙ٘ا١ لهٚٔكا = :ي ايّ ذحطات
 (30)+ٙهطٖ ًا ظاز عوٟ شهم ًّ ًٚى توب أٗ ترب  يزرفٞ

 ،لْ اهزٔازْ يف ًطاعاٝ اهعسي ٓ٘ اهصٜ ِٙؿكأ عِكٕ اهلك ري ًكّ أخطكاض اهزعكسز      
أًا اهقك٘اُني ٗا٪ٗاًكط ٗاهزِعٌٚكاب     ،ٗاهعسي ٨ ٙطاعٟ ل٨ لشا كاْ اه٘اظ  اهسٙ  تّ٘ٙا

 .ا٪ضنٚٞ فٔٛ عاجعٝ عِٕ ًٌٔا كاُت قطاًزٔا ٗزتزٔا

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 .7196ذسٙث اإلفم ٗتب٘ي ت٘يٞ اهقاش  ح  يف :اهز٘يٞ ح :ن :ًػوٍ -29
٘    :فزس اهباضٜ ؾطح قرٚس اهبداضٜ -30 اهفهكى اهعػكق٩ُٛ ط: زاض    أمحس يّ عوٛ يكّ ذحكط أيك
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ٛ         ٗا٬ٙ  ،اب تعطِٚكا ٗجك٘ح اهِعكط ٗاهكزفلري تبكى اإلتكساَ عوكٟ اهكعٗاد اه كاُ
فكإْ خٚكف    ،ٗتٚاؽ اؿاهٞ املاهٚٞ ٗاهِفػٚٞ ٗاؿا٨ب ا٪خكط٠ عوكٟ أعبكا١ اهزعكسز    

عسَ اهعسي كاْ اهزعسز ممِ٘عّا، ٗلشا كاْ فطز خ٘  اهعوٍ كافّٚا يف املِك  فلٚكف   
 .لشا ؼقق اهعوٍ

عٗجاب ٨ ػس ًؿكاكى تكِحٍ عكّ تعكسز     ٗلشا غاز اهعسي يف اهزعاًى يني اه
ٍ    ،ٗاهعٗجكٞ ككصهم   ،٪ْ اهعٗد ٙسضن ًا هٕ ًٗا عوٚكٕ  ؛اهعٗجاب ٨ٗ  ،فك٩ ٓكصا ٙعوك

 .شان ٙغهب فٚعٚـ اهلى يف أًّ ٗأًاْ ٗغ٩ًٞ ٗطٌأُِٚٞ

أْ اهلل تعاىل أياح اؾٌ  يني أك كط ًكّ ظٗجكٞ     :ٗمجا  ا٪ًط يف شهم كوٕ=
ثكٍ تكطض أُكٕ ٨     ،عِس خ٘  اهعوٍ أٗ تٚقِكٕ  عِس أًّ اؾ٘ض، ٗفطض ا٨كزفا١ ي٘اذسٝ
٪ْ أً٘ض اهقو٘ح ٨ غكوطاْ عوٚٔكا هغكري     ؛ٙطوب ًّ املػوٍ اهعسي يف املٚى اهقويب

ُٗبكٕ املػكوٌني لىل أُكٕ هكب عوكٍٚٔ أ٨       ،هلِٕ فطض اهعسي املازٜ املػزطا  ،اهلل
٘ا ٗضا١ ًٚى اهقو٘ح لىل ًا هعؤٍ ًقكطّٙ فٌٚكا افكرتض عوكٍٚٔ ًكّ عكسي       ِٙػات

 .(31)+ًػزطا 

ًّٗ امل٧غف أْ لس يعك  اهطجكاي اهكصٜ عكسزٗا ظٗجاتكٕ ٙكرتن اهعٗجكٞ        
فك٩ ٙزقكٛ اهلل    ،ٌٗٙٔى يف ذق٘تٔا اهعٗجٚكٞ  ،ف٩ ٙعاًؤا ًعاًوٞ طٚبٞ ،ا٪ٗىل ياهلوٚٞ
٨ٗ ٓكٛ   ،ٗهعؤا ًعوقكٞ ٨ ٓكٛ ُاهكت ذق٘تٔكا ككاًطأٝ ًزعٗجكٞ       ،عع ٗجى فٚٔا

ٗهب عوٟ املػوٍ أْ ٙقف ًك  ُفػكٕ هٚػكأهلا     ،طوقت هزٌاضؽ ذٚاتٔا كٌا تطغب
 :تبى اإلتساَ عوٟ اهعٗاد اه اُٛ أٗ اه اهث ٞيع  ا٪غ٣و

 ؟ٓى أُا يف ذاجٞ ًورٞ لىل اهزعسز أٗ ٨ -
 ؟ٓى هسٜ اهقسضٝ اؾػسٙٞ عوٟ لعطا١ اؿق٘ق اهعٗجٚٞ -
 ؟ٓى هسٜ اهقسضٝ املاهٚٞ عوٟ اإلُفاق عوٟ ظٗجاتٛ -
 ؟ط اهؿط  يٕٓى أغزطٚ  أْ أذقق اهعسي اهصٜ أً -
 ؟ٓى أغزطٚ  أْ أؼٌى تبعاب ٓصا اهزعسز ًّ ك طٝ ا٪٨ٗز ٗظٙازٝ اهِفقاب -

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 .2000َ -ٓكك 1420 ،1ط .قٌس يوزاجٛ. ط. زاض اهػك٩َ اهقكآطٝ   :ًلاُٞ املطأٝ يف اإلغ٩َ -31
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لْ اهعسي يني اهعٗجاب ٨ ٙع  ًطوق اهزػك٘ٙٞ يكني اهكعٗجزني     :ت٘يأٗأخريّا 
يى اهعسي ِٓا ٓ٘ لعطا١ كى ظٗجٞ ًكا ٓكٛ يف ذاجكٞ لهٚكٕ فعك٩ّ لىل       ،أٗ اهعٗجاب

 .َ ٗاهؿطاح ٗاملػلّ ٗاملوبؼ ٗاملػلّزضجٞ اهلفاٙٞ اه٢٩قٞ مب ؤا يف اهطعا

ًالقدرةًعلىًاإلنفاقً:الشرطًالثالث
تؿٌى اهِفقٞ اهطعاَ ٗاهؿطاح ٗاهلػ٘ٝ ٗاملػلّ ٗا٪ثاث اه٩ظَ هٕ ٗهب 
أْ تلْ٘ هس٠ اهطجى اهصٜ ٙقسَ عوٟ اهعٗاد ياز٥ شٜ يس١ اهقسضٝ املاهٚٞ عوٟ 

ًّ أغباح اهطظق ًا ميلِٕ  ٗلشا مل ٙلّ هسٕٙ ،اإلُفاق عوٟ املطأٝ اهي غٚزعٗد ئا
ٗٙعٔط ٓصا ٗانرّا جوّٚا  ،ف٩ ه٘ظ هٕ ؾطعّا اإلتساَ عوٟ اهعٗاد ،ًّ اإلُفاق عوٚٔا

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   :آٙاب اهقطآْ اهلطٍٙ ًِٗٔا ت٘هٕ تعاىل يف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      :ٗت٘هٕ تعاىل ،ز33 :شاهِ٘ض ڤ  ڤ  ڦ

ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ    پ  پ     ڀڀ

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ     ڄٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
 ز7-6 :شاهط٩ق

فٔصا ت٘جٕٚ ًّ اهلل غبرإُ ملّ ٙطٙس أْ ٙزعٗد ياهرتٙث ذزٟ هس ًا ٙ٘اجكٕ  
ٛ      ،١ اؿٚكاٝ اهعٗجٚكٞ  يٕ أعبا هعكسَ اهفكاضق    ،ٗٓكصا ٙككسق عوكٟ اهكعٗاد ا٪ٗي ٗاه كاُ
 .فلى هٕ تبعاتٕ ،يٌِٚٔا

ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې   :ٗتكككاي أٙهكككاّ 

ٗٓككككصا  ،ز233 :شاهبقككككطٝ ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ
ِّ    تكاي  َعِبكُس اهٖوكٕٔ   هوؿباح املقسَ عوٛ اهعٗاد فعّ  ت٘جٕٚ اهِيب   ُكِٖكا ًَكَ  اهِٖٔبك

ّٔ اِغكَزَطاَ  اِهَبكا١ََٝ       = َؾَباّيا ٨َ َُٔحُس َؾ٣ِّٚا َفَقاَي هََِا َضُغُ٘ي اهٖوكُٕ   َٙكا ًَِعَؿكَط اهٖؿكَبأح ًَك
ِٖٗد ُّ ٔهِوَفِطٔد ،َفإُُٖٕٔ َأَغٗ  ٔهِوَبَكٔط ،َفوََِٚزَع َِ٘ٔ ،ََٗأِذَك ٍِ َِٙػَزٔطِ  َفَعَوِٕٚٔ ٔياهٖك ِّ َه ًَ َفإُٖٔكُٕ َهكُٕ    ،َٗ
 (32)+َٗٔجا١ْ

 ،ٗٓلصا ا٪ًط ياهِػبٞ هوطجى اهصٜ ٨ ٙػزطٚ  أْ ِٙفق عوٟ أك ط ًكّ ظٗجكٞ  
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 .5066اهبداضٜ ن اهِلاح ح ًّ مل ٙػزط  اهبا١ٝ فوٚكٍ ح  -32
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ٗ  ،فإُٕ ٨ وى هٕ ؾطعّا أْ ٙزعٗد يأخط٠  ،اهعٗجكاب ٗاجبكٞ   فاهِفقٞ عوٟ اهعٗجكٞ أ
ّ  اهلل عبكس اؿسٙث اهكصٜ ضٗاٖ  ٧ٙٗكس شهم  ،ٗاهزقكري فٚٔا ذطاَ ٗلثٍ كبري ٗ  يك  عٌكط

 (33)+ٙع٘ي ًّ ٙهٚ  أْ لنّا ياملط١ كفٟ= :ٙق٘ي  اهلل ضغ٘ي مسعتتاي 

يكى ٨   ،فإشا مل ٙزرقق ٓصا اهؿكطط فك٩ هك٘ظ هوٌزكعٗد أْ ٙزكعٗد يكأخط٠      
 ٪ْ شهم غ٧ٚزٜ لىل اهعوٍ. ؛ه٘ظ هغري املزعٗد أْ ٙزعٗد

ٗتِبكٕ لهٚكٕ ثاُٚكّا     ،املعاؾطٝ يكاملعطٗ  ٗٓصا اهؿطط أًط طبٚعٛ تقزهٕٚ أ٨ّٗ 
ٗامل٩ذكغ   ،ا٪ٗاًط ٗاه٘قاٙا اه٘اضزٝ يف اهزرصٙط ًّ اهزقكري يف اإلُفاق عوٟ ا٪ٓى
ٗفقكس ُعٌككٞ   ،يف ٓكصا اهعًكاْ عِككس يعك  اهطجككاي اهكصٜ فقكس اهغككريٝ عوكٟ عطنككٕ      

 ،أٗ اهططتككاب اهعاًككٞ ،اإلذػككاؽ ػككسٖ هعككى ظٗجاتككٕ ٙزػكك٘هّ أًككاَ املػككاجس 
ى ٗاذسٝ ًِّٔ تسضّا ًعِّٚا ًّ املاي تأتٛ يٕ يف كى ٙكَ٘ ٗٓك٘ زا٢كٍ    ٗٙفطض عوٟ ك

اهػٔط يف احملطًاب ه٩ّٚ ٗاهَِ٘ يف يٚزٕ ُٔاضّاّ ، ٓى ٓصا ٙعس ًػكوٌّا أًكط عفكغ ًكا     
 .أًط اهلل يٕ أْ وفغ

ـ    ،ٗهٚػت اهقسضٝ عوٟ اإلُفاق ًعِآا أْ تعٚـ كى ظٗجٞ يف ضغس ًكّ اهعكٚ
ْ اهِفقكٞ اهكي أًكط ئكا اإلغك٩َ ًكا ٙػكس ذاجكٞ         ٗتطوب ًا ٓ٘ ف٘ق طاتٞ اهعٗد ٪

فك٩ ٙلوكف    ،ًٗا تزطوبكٕ ظكطٗ  اؿٚكاٝ    ،اإلُػاْ ًّ ًطعٍ ًٗؿطح ًٗوبؼ ٗزٗا١
 .اهلل ُفػّا ل٨ ٗغعٔا

ٗأًككا غككبب لُفككاق اهطجككى عوككٟ ظٗجزككٕ أْ املككطأٝ قب٘غككٞ عوككٟ اهككعٗد  
ُفك    فلاْ ،ممِ٘عٞ ًّ اهزكط  ٗا٨كزػاح هزفطغٔا ؿق٘تٕ ،مبقزهٟ عقس اهعٗاد
اهغكٍِ   ٪ْ ؛ٗعوٕٚ كفاٙزٔا ٗل٨ ٓولكت  ،فلاْ عوٕٚ أْ ِٙفق عوٚٔا ،ذبػٔا عا٢سّا عوٕٚ

ْ   ،ياهغطَ فٌكّ اذزكبؼ ملِفعكٞ غكريٖ      ،فاهِفقكٞ جكعا١ ا٨ذزبكاؽ    ،ٗاـكطاد ياههكٌا
ٗاهكصٜ جعكى ضظتٔكٍ يف     ،ٗجبت ُفقزٕ يف ًاي اهغري كاهقانٛ ٗاهك٘اهٛ ٗامل٘ظكف  

ممِك٘  ًكّ اهزلػكب هزفطغكٕ      ،٪ْ ك٩ ًٍِٔ قب٘ؽ ؿكق املػكوٌني   ؛يٚت املاي
 .(34)ملكاؿٍٔ

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 .9176: غِّ اهِػا٢ٛ ح لثٍ ًّ نٚ  عٚاهٕ ح -33
 .1400ًككط  ، . ط. ًلزبكٞ اؾٌٔ٘ضٙكٞ اهعطيٚكٞ   عبس اهلل يّ أمحس يّ تساًٞ املقسغٛ ،املغ  -34

= 
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كاطبكّا   ذٚكث تكاي    ،ًّ ثِاٙا خطبٞ ذحكٞ اهك٘زا   اهِفقٞ  ٗٙعٔط ٗج٘ح
ٍِ اهَِِّػا١ٔ يف اهٖوَٕ اٖتُق٘ا= :املػوٌني ّٖ َفإُُٖٔل ُٓ ٌُ٘ ًَاَُٞٔ َأَخِصُت ٍِ  اهٖوكٕٔ  ٔيَأ ّٖ  َٗاِغكَزِرَوِوُز  ُفكُطَٗجُٔ
ٌَككٞٔ ْٖ اهٖوككٕٔ ٔيَلٔو ٍِ َٗٔل ّٖ َهُلكك ٔٔ ِْ َعَوككِٚ َّ ٨َ َأ ٍِ ُٙكك٘ٔط٣ِ َُ٘ككُٕ َأَذككّسا ُفُطَؾككُل ُٓ ِْ َتِلَط َّ َفككٔإ  َفَعِوكك

ّٖ ُٓ ّٖ ًَُبطِّٕح َغَِٚط َنِطّيا َفاِنٔطُي٘ ُٔ ٍِ ََٗه ّٖ َعَوُِٚل ُٔ ّٖ ٔضِظُت ُٔ َُ٘ت ٌَِعُطٗٔ  َٗٔكِػ    .(35)+ٔياِه

عوٟ اهطجى اهقٚاَ يلى ًكا ٙوكعَ ظٗجزكٕ     ٨ٗ خ٩  يني اهفقٔا١ يف إُٔ هب
 .أٗ ظٗجاتٕ ًّ طعاَ ًِاغب ٗهبؼ ًٗػلّ ًِاغب

فكإشا مل تزك٘فط ٓكصٖ اهؿكطٗط فك٩       ،لْ اهزعسز جا٢ع يؿطٗطٕ املازٙكٞ ٗا٪زيٚكٞ  
ٗذى املؿل٩ب ا٨جزٌاعٚٞ اهي ًكّ ٓكصا اهِك٘  ٙطجك  لىل ٙقعكٞ اهقوك٘ح        ،تعسز

ًٗلاغب اهِػا١ ًكّ اهزعكسز،    ،هقاُْ٘ٗغ٩ًٞ ا٪خ٩ق ًّ تبى أْ ٙطج  لىل غط٘ٝ ا
 .(36)هٚػت أتى ًّ ًلاغب اهطجاي

 نتائج تعدد الزوجات: املبحح الجالح

ًالنتائجًاإليجابيةً:أولًا
هقس كاْ هزعسز اهعٗجاب يف اإلغ٩َ فهى كبري يف يقا١ اجملزٌك  اإلغك٩ًٛ   

اجملزٌعاب اهكي  ُقّٚا يعٚسّا عّ اهطشا٢ى ا٨جزٌاعٚٞ ٗاهِقا٢ل اـوقٚٞ اهي فؿت يف 
 :  آثاضٖ فٚٔا ًِٗٔا ب٨ ت٧ًّ ياهزعسز ٨ٗ تعرت  يٕ مما ظٔط

علكٍ  -فقكس ٙ٘جكس عِكس يعك  اهطجكاي       :ًّ اضتلاح احملطَ ؼكني اهِفؼ .1
 ،لش ضمبا ٨ تؿبعٕ اًطأٝ ٗاذكسٝ  ؛ضغبٞ جِػٚٞ جاقٞ -طبٚعزٍٔ اهِفػٚٞ ٗاهبسُٚٞ

وٚوكٞ تفػكس عوٚكٕ    فبكس٨ّ ًكّ أْ ٙزدكص خ    ،٨ٗغٌٚا يف يعك  املِكاطق اؿكاضٝ   
ٗٓكى ا٪فهكى    ،ُأيٚس هٕ أْ ٙؿكب  غطٙعتكٕ عكّ ططٙكق ذك٩ي ًؿكطٗ        ،أخ٩تٕ

أَ أْ ٙبكاح   ،هوطجى ٗهوٌحزٌ  أْ ٙػوم اهطجى ططٙق اهعُا ٗلفػكاز اجملزٌك   
 .هٕ اهزعسز

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
= 

 .564/ 7د
 .1907ح ِيب ح قفٞ ذحٞ اه :غِّ أيٛ زاٗٗز ن اؿخ -35
 .243 ،242م  .ط. زاض ثايت .قٌس اهغعاهٛ ،ًا٢ٞ غ٧اي يف اإلغ٩َ -36
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فقكس   :ًكّ أًكطاض ٗأطفكاي غكري ؾكطعٚني      تطٔري اجملزٌ  ًّ ككى ًكا ٙسُػكٕ    .2
ٝ ٗغاٙكاب ُبٚوكٞ ٗأٓكسا  غكاًٚٞ     ؾط  اهلل تعسز اهعٗجاب ٗأياذٕ ؿلٍ يآط=

ٗذفعكّا هورٚكاٝ    ،تطٔريّا هوٌحزٌ  ًّ اهفػاز ٗاغزبعازّا هوطشا٢ى ٗأًاُّا ًّ اهقوكق 
كٛ تبقٟ غوٌٚٞ ًّ أزضْا ا٪ًطاض، ٗتطٌِّٚا هوصضٙكٞ ٗا٪جٚكاي؟ لش ٙؿكعط ككى     

ٗٓكصا اهؿكع٘ض    ،ٗطٔاضٝ شضٙزٕ، ٗإُٔ هٚؼ ٗهٚس ُعٗٝ عكايطٝ  ،لُػاْ فٕٚ يِقا١ ُطفزٕ
ٕ ًّ ا٬ثاض اإلهايٚٞ عوٟ املس٠ اهبعٚس عوٟ ُفػكٕ ٗفزٌعكٕ؛ لش ميزوك٤    هٕ ًا ه

فداضّا ذٌِٚا ٙلرب ٗٙعط  إُٔ شٗ ُػب ؾطٙف تطيٟ يف ضعاٙكٞ أيكّ٘ٙ ًٔكزٌني    
ٗعاجاتٕ اهِفػٚٞ ٗاملازٙٞ فِٚؿأ غّ٘ٙا ًزفا٩ّ٢ خاهّٚا ًّ اهعقس اهِفػكٚٞ اهكي    ،يٕ

  ٗ طككف ا٬يككا١ ٗذِككاْ  ًني ًككّ عوككؼ ئككا ا٪٨ٗز غككري اهؿككطعٚني احملككط
   (37)ا٪ًٔاب+

% ًّ امل٘اهٚكس أطفكاي غكري ؾكطعٚني،     15ٗتس زهت اإلذكا٢ٚاب ا٪ملاُٚٞ أْ 
% ًّ ت٩ًٚص املساضؽ ا٨يزسا٢ٚٞ يف أملاُٚا ٙعٚؿْ٘ ً  آيكا١ غكري ؾكطعٚني ٨    8ٗأْ 

ٙطيطٍٔ غ٠٘ اتفاق ق٘ضٜ، ٗغببٕ أْ ت٘اُني أملاُٚا فطنت ًعاؾّا ٪ضاًى اؿكطح،  
ٙقط  ه٘ تعٗجّ، فا٪ضًوٞ ؼطم عوٟ املعكاف ٗتهكطح عكّ اهكعٗاد اهطمسكٛ،      

ذاجزٔا لىل ضجى ٙػلّ ًعٔكا   ٗك ريّا ًا أعوِت ا٪ضًوٞ عّ ،ٗتفهى عوٕٚ املدازُٞ
 .(38)يف ؾقزٔا ا٪ُٚقٞ اهي ٨ تز٘فط ه٫ععح، ٗئصا ك ط أ٨ٗز اهعُا

ُؿطتٔا ٣ٚٓٞ ا٪ًٍ املزركسٝ عكاَ    اهيٗغ٘  أؾري ِٓا لىل اهِؿطٝ اإلذكا٢ٚٞ 
أْ اهعكامل ٙ٘اجكٕ ا٬ْ ًؿكلوٞ     :بزت ٓصٖ اهِؿطٝ يا٪ضتاَ ٗاإلذكا٢ٚابثهقس أ 1955

ٓكصٖ اإلذككا٢ٚٞ أْ ُػكبٞ     يفٗجكا١   .ؾكأْ امل٘اهٚكس   يف (اؿك٩ي اؿطاَ أك ط ًّ  
يع  اهب٩ز ٗعوكٟ   يفاملا٢ٞ. ٗأًا  يفا٪طفاي غري اهؿطعٚني تس اضتفعت لىل غزني 

أْ ث٩ثكٞ   أٜ ،املا٢ٞ يفغبٚى امل اي يٌِا فقس جاٗظب ٓصٖ اهِػبٞ اـٌػٞ ٗاهػبعني 
١٨ ا٪طفكاي غكري اهؿكطعٚني    ٗأضف  ُػبٞ هل٧ !عّ ططٙق اؿطَا ًّ كى أضيعٞ ً٘اهٚس

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 .َ 1997-ٓكك  1417( 1زاض يّ ذكعَ ط   .خاؾ  ذقٛ ،ابتعسز اهعٗجاب أَ تعسز اهعؿٚق -37

 .53م 
 .1951 .12 .19 .ً٘غ٘عٞ آخط غاعٞ املغطيٛ -38
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 .  (39)أًطٙلا اه٩تِٚٚٞ يفً٘ج٘زٝ 

ٗيف اهكسامنطن   ،ٗيف اهػ٘ٙس ٙ٘هس طفى غري ؾكطعٛ يكني ككى عؿكطٝ أطفكاي     
غكري  غكٚساب  كٌا تزٍ ذكا٨ب لجٔكاض كك ريٝ ي٘اغكطٞ      ،طفى يني كى ث٩ثٞ أطفاي

 ،أخكا٢ٚاب مما ذفع اهكرف عوٟ ًطاهبٞ اؿلً٘ٞ كٛ ػعكى اإلجٔكاض تاُُ٘كاّ   
 .٨ ٙػأي ا٪طبا١ عِٕ لشا تاً٘ا يٕ ع٩ُٚٞ

أٜ ُػكبٞ   1959أهف طفى غري ؾكطعٛ خك٩ي    221أًا يف أًطٙلٚا فقس ٗهس 
 .(40)طف٩ّ يف كى أهف طفى ٗهس يف أًطٙلا شهم اهعاَ 52

٘ا ك٩ّ ٗعكاضّا ٗعاهكٞ    ٗكٍ ًّ ضجاي ًزعٗجني هلٍ أ٨ٗز غري ؾطعٚني أقبر
باذّا ملكا ذكاق يأٗه٣كم ا٪٨ٗز ٗأًٔكاتٍٔ     فو٘ كاْ تعسز اهعٗجاب ً ،عوٟ اجملزٌ 

ّ     ،ًا ٍٓ فٕٚ ًّ اهعصاح اهلْ٘ لْ لياذكٞ تعكسز    ،ٗهػكوٍ عطنكّٔ ٗعكطض أ٨ٗزٓك
 .(41)اهعٗجاب ػعى كى اًطأٝ ضيٞ يٚت ٗأَ أ٨ٗز ؾطعٚني

ذفغ اجملزٌ  ًّ اهعُا ٗاملدازُٞ ٗا٪ًكطاض كٌكا وكسث يف ا٪ٗغكاط اهكي       .3
ٗلىل جاُككب  ،آس يف اهغككطح ككك ريّاٗٓككصا ًؿكك ،توزككعَ مببككسأ اهعٗجككٞ اه٘اذككسٝ

ٗلىل اهػكلط ٗاهعطيكسٝ    ،ا٪ًطاض اـبٚ ٞ اهي تِؿأ عّ ٓصٖ اهكك٩ب احملطًكٞ  
لىل جاُب ٓصا ك ط ا٪طفكاي غكري اهؿكطعٚني ٗك كطب      ،ٗا٨مطا  ُزٚحٞ هصهم

 .ًعٍٔ ًؿاكؤٍ اهي أتوقت اهسٗي ٗانططب لىل غّ تؿطٙعاب غك٘قٍٔ

اهكي   ٗاهفعكا٢  ٗزُٗم لذكا٢ٚٞ ذسٙ ٞ تبني ٗات  اهعامل اإليكاذٛ املكطٙ    
تزفاتٍ ٗتزعكاظٍ ًٙ٘كّا يعكس ٙكَ٘ ُزٚحكٞ ؾكٚ٘  اهفاذؿكٞ ٗا٨ُغٌكاؽ يف اهؿكٔ٘اب          

 ٗت٘اُِٚٔا اؾا٢طٝ: ،ٗاهطشا٢ى يف ظى اؿهاضٝ اهغطيٚٞ املازٙٞ اهزعٚػٞ
 12  غري ؾطعٚني يف أًطٙلا ًوُّٚ٘ا ًّ ا٪طفاي ي٩ أح). 
 255 )ٛغِّ٘ٙا يف اهعامل. ًوُّٚ٘ا ًكايْ٘ ياهػ٩ْٚ  ًطض جِػ 

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
ٍ    :ٗذٚس اهسّٙ خاْ تطمجٞ :اإلغ٩َ ٙزرس٠ -39 عبكس اهككب٘ض    :ظفط اهسّٙ خكاْ ًطاجعكٞ ٗتقكسٙ

 .199 :م 1:ؾآني ط
 .163م  .ًكطفٟ اهػباعٛ .املطأٝ يني اهفقٕ اهقاُْ٘ -40
 .986م  .1485 .اجملوس اهطاي  .قٌس ضؾٚس ضنا .فوٞ املِاض -41
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 55  ٜغِّ٘ٙا يف اهعامل. (ًطض جِػٛ ًوُّٚ٘ا ٙكايْ٘ ياهعٓط 
 8       ًّوْٚ٘ اًطأٝ ياهغٞ غري ًزعٗجٞ يف يطٙطاُٚكا تػكعْ٘ ياملا٢كٞ ًكٍِٔ مياضغك

 اؾِؼ.
 75أطفكاي غكري ؾكطعٚني يف    13 .% ًّ ا٪ظٗاد ىُْ٘٘ ظٗجاتٍٔ يف أٗضٗيا %

 ورتا.لل
 4 ٞٙ٩ًٙني أضًوٞ يف أملاُٚا ا٨ؼاز.   
 َ(42)أغطٝ ًّ كى عؿط أغط أًطٙلٚٞ متاضؽ ُلاح احملاض. 

لْ ٓصا اه٘ات  امل٧مل اهصٜ ٙعٚؿٕ اهعامل اؿسٙث ٗتعزاز ًآغٕٚ ًّٙ٘ا يعس ٙكَ٘  
ٗتزفككاتٍ ع٘اتبككٕ اه٘خٌٚككٞ غككاعٞ يعككس أخككط٠ هِٚككصض يككاحملق ٗاهككسًاض، ٨ٗ ميوككم  

ٌا  ٗاملػ٧ٗهْ٘ أٙٞ ٗغٚوٞ هورس ًّ توكم اؾكطا٢ٍ اهكي    املكورْ٘ ٗعوٌا١ ا٨جز
 .(43)ياتت تِغل أًّ اجملزٌ  اهعاملٛ يأغطٖ

تقك٘ي اهععٌٚكٞ اهعاملٚكٞ     :تػطح ع٘اًى اههعف ٗا٨م٩يمحاٙٞ اهِف٘ؽ ًّ  .4
 أُٛ يٚعاُت(: ك رّيا ًا ٙطز عوٟ فلطٜ أْ املكطأٝ يف اإلغك٩َ أك كط ذطٙكٞ ًكّ      

فاإلغ٩َ وٌٛ ذق٘ق املطأٝ أك ط ًّ ا٪زٙاْ ا٪خط٠ اهي ؼعط تعكسز   ،غريٖ
فبٌِٚكا   ،ٗأنٌّ ؿطٙزٔكا  ،ٗتعاهٍٚ اإلغ٩َ ياهِػبٞ هوٌطأٝ أك ط عساهٞ ،اهعٗجاب

مل تِى املطأٝ ذق املولٚٞ يف لُلورتا ل٨ ًِص عؿطّٙ غِٞ فقكط، فإُِكا لكس أْ    
لْ  :ٗلْ ًّ ا٨فرتا١ أْ ٙقكاي  ،اإلغ٩َ تس أثبت هلا ٓصا اؿق ًِص اهورعٞ ا٪ٗىل

   .اإلغ٩َ ٙعزرب اهِػا١ فطزاب ًّ اهطٗح

ًزٟ ٗظُا ا٪ً٘ض يقػطاؽ اهعكسي املػكزقٍٚ ظٔكط هِكا أْ تعكسز       :ٗتق٘ي أٙهّا
اهعٗجاب اإلغ٩ًٛ اهصٜ وفغ ٗوٌٛ ٗٙغكصٜ ٗٙلػك٘ اهِػكا١ أضجكس ٗظُكا ًكّ       

ثكٍ ٙقكص     ،  ؾكٔ٘اتٕ اهبغا١ اهغطيٛ اهصٜ ٙػٌس يأْ ٙزدص اهطجى اًطأٝ حمل  لؾبا
 .(44)ئا لىل اهؿاض  ًزٟ تهٟ ًِٔا أٗطاضٖ

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
ٛ   :تعسز اهعٗجاب أَ تعكسز اهعؿكٚقاب   -42 ٍ     .31 ،30م  :خاؾك  ذقك  .ُقك٩ّ عكّ فوكٞ اهزقكاٙ

 .1988زٙػٌرب 
 .32م  :اهػايق -43
ٗظاضٝ  :ا٪ٗىل اهِاؾط :ط ،قٌس يّ مجٚى ظِٙ٘ :ت٘جٚٔاب لغ٩ًٚٞ هإلق٩ح اهفطز ٗاجملزٌ  -44

= 
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  ْ ٛ    .لْ اإلغ٩َ ُعكاَ هإلُػكا ٙز٘افكق ًك  فطكطٝ اإلُػكاْ      .ُعكاَ ٗاتعكٛ لهكاي
ٗٙز٘افكق ًك  ٩ًيػكاب ذٚاتكٕ املكزغريٝ يف       ،ٗتلِٕ٘ٙ، ٗٙز٘افق ً  ٗاتعٕ ٗنطٗضاتٕ

ٙوكزقط اإلُػكاْ    ،ٛلُٕ ُعاَ ٗاتعٛ لهكاي  ،ؾزٟ اهبقا  ٗؾزٟ ا٪ظًاْ، ٗؾزٟ ا٪ذ٘اي
ًّٗ ً٘تفٕ اهصٜ ٓ٘ عوٕٚ، هريتف  يكٕ يف املطتقكٟ اهككاعس،     ،ًّ ٗاتعٕ اهصٜ ٓ٘ فٕٚ

لىل اهقٌككٞ اهػككاًقٞ. يف غككري لُلككاض هفططتككٕ أٗ تِلككط؛ ٗيف غككري لغفككاي ه٘اتعككٕ أٗ 
 لٌٓاي.

لُٕ ُعاَ ٨ ٙقَ٘ عوٟ اؿصهقٞ اؾ٘فا١؛ ٨ٗ عوٟ اهزعكط  املكا٢ ؛ ٨ٗ عوكٟ    
اهفاضغٞ؛ ٨ٗ عوٟ ا٪ًِٚاب اؿاملٞ، اهي تكطسَ يفطكطٝ اإلُػكاْ ٗٗاتعكٕ     (امل اهٚٞ  

ٗٓك٘ ُعكاَ ٙطعكٟ خوكق اإلُػكاْ، ُٗعافكٞ        ٩ًٗيػاب ذٚاتٕ، ثكٍ تزبدكط يف اهلك٘ا١!   
اجملزٌ ، ف٩ ٙػٌس يإُؿا١ ٗات  ًازٜ، ًّ ؾإُٔ ام٩ي اـوق، ٗتو٘ٙكث اجملزٌك ،   

ٗاتعكّا   ٤ٙز٘خٟ زا٢ٌكّا أْ ِٙؿك   ؼت ًطاضق اههطٗضٝ اهي تكطسَ يصهم اه٘ات . يى
ًك  أٙػكط جٔكس ٙبصهكٕ اهفكطز ٗٙبصهكٕ        ،ُٗعافكٞ اجملزٌك    ،ٙػاعس عوٟ قٚاُٞ اـوق

 .اجملزٌ 

    ٛ ٗمكّ   ،فإشا اغزكربِا ًعِا ٓصٖ اـككا٢ل ا٪غاغكٚٞ يف اهِعكاَ اإلغك٩ً
ٗ٪ْ اإلغكك٩َ ٙزعاًككى ًكك  اهككِفؼ  ؟فٌككاشا ُككط٠ ُِعككط لىل ًػككأهٞ تعككسز اهعٗجككاب

ا فٚٔا ًّ ًعاد فطٙس ٧ًهف ًكّ اهقبهكٞ ًكّ اهطكني ٗاهِفدكٞ ًكّ       اهبؿطٙٞ ظٌوٞ ً
أٗ ً اهٚزٔكا   ،ٗي٘اتعٚزٔكا امل اهٚكٞ   .ٗظٌوٞ ًا فٚٔا ًّ اغكزعسازاب ٗطاتكاب   .ضٗح اهلل
زْٗ تِكات    ،ٗتكط  يطٗذٔكا لىل اهػكٌا١    ،اهي ته  تسًٚٔا عوكٟ ا٪ضض  ،اه٘اتعٚٞ

٨ٗ ٙبقكٟ يف ُفك٘ؽ    ؛ٞف٩ تطٚق ٓصٖ اهككو  ،فأًا ذني ػف اهقو٘ح .ٗزْٗ اُفكاَ
٪ْ اإلغك٩َ ٨ ميػكم ا٪ظٗاد    ؛فكاهزفطق لشْ خكري   ،اهعٗجني ًا تػزقٍٚ ًعٕ اؿٚاٝ

أٗ  ؛لمنككا ميػككلٍٔ يككامل٘زٝ ٗاهطمحككٞ ؛٨ٗ يككاهقٚ٘ز ٗا٪غكك٩ي ،ياهػ٩غككى ٗاؿبككاي
فإشا يوغ اؿكاي أْ ٨ تبوكغ ٓكصٖ اه٘غكا٢ى كوكٔا عك٩د اهقوك٘ح         .ياه٘اجب ٗاهزحٌى

أٗ يف ضيكاط   ؛فإُٕ ٨ ولٍ عوٚٔا أْ تقٍٚ يف غحّ ًّ اهلطآٚٞ ٗاهِفكطٝ  ،املزِافطٝ
 ظآطٜ ٗاُفكاَ ذقٚقٛ!

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
= 

 :املٌولككٞ اهعطيٚككٞ اهػككع٘زٙٞ تككاضٙذ اهِؿككط ،٩ًٚٞ ٗا٪ٗتككا  ٗاهككسع٘ٝ ٗاإلضؾككازاهؿكك٧ْٗ اإلغكك
 145ٓك.م1418
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ظٙازٝ عسز اهػلاْ يف اهب٩ز توٚوٞ اهػلاْ ك ريٝ اـرياب، ٗك كطٝ اهِػكى تك٘ٝ لْ     .5
أذػّ ت٘جٚٔٔا، ٗٗجس ًا ٙلفٚٔكا، ٗكاُكت ك كطٝ اهِػكى اهككا  ًكّ ا٪عٌكسٝ        

 اإلغ٩َ ٗت٘تٕ.اهق٘ٙٞ اهي تاًت عوٚٔا ُٔهٞ 

 ،فوحأب لىل ذٚى هإلك كاض ًِكٕ   ،ٗتس ؾلت يع  اهسٗي ذسٙ ّا ًّ توٞ اهِػى=
كاضد  ،ياهزوقٚس اهكِاعٛ كٌكا فعوكت فطُػكا عقكب اؿكطح       ،ٗيرتذٚى اهفزٚاب لىل ـا
ٗكٌا ؾأب ٣ٚٓكٞ اهكزعٌري يعكس اؿكطح اهعاملٚكٞ اه اُٚكٞ لىل اغكزقسَا         ،اهعاملٚٞ اه اُٚٞ

 ،ٗشهكم هوراجكٞ لىل اهِػكى    ،س اهِػا١ اه٩تٛ خوفكزّٔ اؿكطح  اهؿباْ لىل أٗضٗيا هزوقٚ
٘ا يف اهؿباْ اهععٗيٞ ٗعسَ ظٙازٝ غٍِٔ عوٟ مخؼ ٗعؿطْٗ غِٞ  .(45)+ٗؾطط

ؼكني اجملزٌ  ًكّ اؽكاش اـوك٩ٚب يف اهعٌكى أٗ غكريٖ اهكي ؼكسث يف         .6
فاهزعسز هعى اهطجى ٙزعٗد ممّ ٙطٙكس   ،اجملزٌعاب اهغطيٚٞ ُزٚحٞ عسَ اهزعسز

أًكا لشا ًِك  فإُكٕ ٙعاؾكطٓا      ،أًاَ اهِاؽ؛ ٪ْ ططٙق اؿ٩ي ًفز٘ح أًإً ع٩ُٚٞ
ٗٗتفكت تبلكٛ    ،طوبت ج٘ظٜ اهط٩ق ًّ ظٗجٔكا يف ؾكٔط اهعػكى    ،يف اؿطاَ

هقككس اذزفوِككا يعٗاجِككا يف ا٪غككب٘   :تاهككت ،أًككاَ اهقهككا١ ٗٓككٛ تككطٜٗ تكككزٔا
ٗهلكِ  قكسًت يف    ،املانٛ ٗتطضُا أْ ُقهٛ ؾٔط اهعػى عوٟ ؾاط٤ اهبرط

هقس تكاي هكٛ    ،اهَٚ٘ اهزاهٛ عِسًا ٗجسب فزاٝ ؾقطا١ مجٚوٞ تؿاضكِا ؾٔط اهعػى
 ،ظٗجٛ لُٔا غلطتريتٕ اـاقٞ ٗإُٔ ٨ ٙػزطٚ  أْ ٙػزغ  عِٔكا ؿعكٞ ٗاذكسٝ   
ٗمل ٙلّ مملِكّا أْ اذزٌكى ٗجك٘ز اًكطأٝ أخكط٠ ٗٓكٛ ػوكؼ أًكاَ ظٗجكٛ          

ٗطوكب   ،ككف ؾكٔط عػكوٛ أُكا    ٗميهٛ ًعٔا ُ ،ياملاٖٙ٘ هٌٚوٛ عوٚٔا خطاياتٕ
فدكطد ًكّ احمللٌكٞ     ،اهقانٛ ًّ اهعٗد أْ ىزاض يكني اهعٗجكٞ ٗاهػكلطتريٝ   

 .(46)ٗٓ٘ ٙزأيط شضا  غلطتريتٕ

أ٨ هٚككت ي٩زُككا كككب٩ز املػككوٌني فٚٔككا اؿؿككٌٞ : تاهككت اهلاتبككٞ ًككؼ اتككطٗز
ثكٍ لْ اهعكاض عوكٟ يك٩ز اإللوٚكع أْ       ،ٗاهعفا  ٗاهطٔاضٝ ٨ٗ متؼ ا٪عطاض ٙػك١٘ 

فٌا ياهِا ٨ ُػعٟ ٗضا١ ًكا هعكى    ،يِاتٔا ً ٩ّ هوطشا٢ى يل طٝ كاهطٞ اهطجايػعى 
اهبِت تعٌى عوٟ ًا ٙ٘افق فططتٔا اهطبٚعٚٞ ًّ اهقٚاَ يف اهبٚت ٗتطن أعٌاي اهطجكى  

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 .98( م 6د  .عطٚٞ ققط .عاٙٞ اإلغ٩ًَ٘غ٘عٞ ا٪غطٝ ؼت ض -45
 .164م  .ًكطفٟ اهػباعٛ .املطأٝ يني اهفقٕ اهقاُْ٘ -46
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 .(47)هوطجى ٗيف شهم غ٩ًٞ هؿطفٔا

تعزرب ظآطٝ اهعِ٘غٞ يكني اهِػكا١ يف فزٌعاتِكا املػكوٌٞ      :اهزقوٚى ًّ اهعِ٘غٞ .7
فقكس يكسب    ،اقطٝ ًّ اهع٘آط ا٪ك ط اُزؿاضاّّ، ٨ غٌٚا يف اهػِ٘اب ا٪خكريٝ املع

ٗأقبس اهِػا١ ٗاهطجاي ٙعكاُْ٘ ًكّ    ،ًِزؿطٝ ًٗزفؿٚٞ يف اجملزٌعاب اإلغ٩ًٚٞ
ممكا ٙك٧ثط عوكٟ     ،ٓصٖ اهعآطٝ اهي تؿٚ  ظ٨ّ٩ ًّ اهٚأؽ ٗاهلآيٞ هس٠ اهععاح

فهك٩ّ   ،اهكي ٙعٚؿكْ٘ فٚٔكا    ٗتفاعؤٍ ً  فزٌعٍٔ ٗيٚأتٍٔ ،اغزقطاضٍٓ اهِفػٛ
 .(48)عّ تفؿٛ اهفػاز ٗاملٌاضغاب غري اهؿطعٚٞ

ٗلْ ًّ أٍٓ أغباح اهعِ٘غٞ ٓ٘ اهععٗ  عّ تعسز اهعٗجكاب ٗتكأخري غكّ    
ٗٓك٘ تفلكري خكاط٤ ُاؾك٤ ًكّ عكسَ تقكسٙط         ،اهعٗاد ضٙ ٌا تلٌى املكطأٝ تعوٌٚٔكا  

 .جٔاقاذبزٕ ياهع٘اتب لش ٨ ه٘ظ أْ ٙلْ٘ تعوٍٚ املطأٝ عقبٞ أًاَ ظٗا

ٗٓصٖ ؾٔازٝ لذس٠ اهِػا١ اهغطيٚاب تقطض فٚٔا أْ تعسز اهعٗجاب ًّ أغكباح  
 ،لْ ٓصا اهزرسٙس ي٘اذسٝ ٓ٘ اهصٜ جعى يِاتِكا ؾك٘اضز   :اهزقوٚى ًّ اهعِ٘غٞ تاهت فٚٔا

٨ٗ يس ًكّ تفكاتٍ اهؿكط لشا مل ٙكبس هوطجكى       ،ٗتص  ئّ لىل اهزٌاؽ أعٌاي اهطجاي
ٗجاب ٙعزس تسيريّا ؾطعّٚا هورس ًكّ اهعِ٘غكٞ   اهزعٗد ًّ أك ط ًّ ٗاذسٝ، ٗتعسز اهع

شهم أْ اهزعسز ٙفهٛ لىل اؿس ًّ اُزؿاض اهطشٙوكٞ ٗاهفػكاز يف    ؛يك٘ضٝ غري ًباؾطٝ
ٗٓكصا يكسٗضٖ    ،ٗاملٌاضغٞ غكري اهؿكطعٚٞ   ،٧ٙٗزٜ لىل اؿس ًّ اُزؿاض اهعُا ،اجملزٌ 

ٙسف  لىل لهاز ي٣ٚٞ قاؿٞ تسف  اهؿباح لىل لؾبا  غطا٢كعٍٓ عكّ ططٙكق اهكعٗاد     
 .(49)ٗلتباي اهؿباح عوٟ اهعٗاد ،ٗٓصا ًّ ؾإُٔ اهزقوٚى ًّ اهعِ٘غٞ ،اهؿطعٛ

ٗيف ًسِٙٞ ي٘  يأملاُٚا طاهب أٓؤا أْ ٙلْ٘ تعكسز اهعٗجكاب نكٌّ ًك٘از     
 4.355.555ا٪خكريٝ يوكغ ذك٘اهٛ     ٪ْ عسز اهع٘اُؼ ذػب اإلذككا٢ٚاب  ؛اهسغز٘ض
مبكا ىفكف    ،. ٗتس اترتذت يع  اهل٣ٚاب لتاًٞ َٙ٘ هورتفٚكٕ عكّ اهعك٘اُؼ   (50)اًطأٝ

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 .36م  .خاؾ  ذقٛ :تعسز اهعٗجاب أَ تعسز اهعؿٚقاب -47
 .37م  .املطج  اهػايق -48
٩ًّٔ ٙا زعاٝ اهعِ٘غٞ. زضاغٞ فقٔٚٞ اجزٌاعٚٞ. قٌس خاهس عبس اهععٙكع ًِكك٘ض. زاض املِكآخ     -49

 .93َ. م 2000 -ٓك  1420(. 2عٌاْ. ط  ،ا٪ضزْ ،ٗاهز٘ظٙ هوِؿط 
 .1958 .11 .7 :عسز .جطٙسٝ اهؿعب -50
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ًّ ٨ تطنٟ ًكّ اهرتفٚكٕ ٗاهلكساٙا ل٨ يقػكٌٚٞ      ًّٗ اهعاُؼ ،عوّٚٔ آ٨ًّٔ اهِفػٚٞ
 ٗٓٛ ًػزعسٝ هسف  أٜ ؾ١ٛ يف غبٚى اؿك٘ي عوٟ ايّ ذقٚقٛ. ،اهعٗاد

 1944كاْ تس كزبٔا غكِٞ   ،ط ًاضتّ ي٘ضًاْ ُا٢ب ٓزوطٗتس اكزؿفت ٗثٚقٞ غ
لْ ٓزوط كاْ ٙفلط جسّٙا يف أْ ٙبٚس هوطجى ا٪ملاُٛ اهكعٗاد ًكّ اثِكزني     :ٙق٘ي فٚٔا
 .(51)ههٌاْ ًػزقبى ت٘ٝ اهؿعب ا٪ملاُٛ ،ؾطعّا

 :ٗهوعِ٘غٞ آثاض غوبٚٞ عوٟ اجملزٌ  لٌؤا فٌٚا ٙوٛ
 .ٗاهزقوٚى ًّ ٗج٘زٓا يف اجملزٌ  هعسَ ٗج٘ز اهعٗاد ،تٔسٙس كٚاْ ا٪غطٝ .أ 
ٗتس ؾط  اإلغك٩َ ًكّ اهزكسايري ًكا وفعكٕ ٌِٗٙٚكٕ        ،اهزأثري املباؾط عوٟ اهِػى .ح 

 .ٗٙل طٖ
ي٘ج٘ز أقٔاض جكسز ممكا    ،اهزقوٚى ًّ يِا١ اهطٗايط ا٨جزٌاعٚٞ اهِاؾ٣ٞ عّ اهعٗاد .د 

 .ٙعٌق ًعاُٛ ا٪هفٞ يني ا٪يِا١
ٗقٚطكٕ اهقطٙكب هعكسَ اغكزقطاضٖ      ،عح ٗيكني أغكطتٕ  اخز٩  اهع٩تٞ يكني ا٪عك   .ز 

 .(52)اهِفػٛ
ظض  ا٪ذقككاز يف ُفكك٘ؽ اهؿككباح ٗاهفزٚككاب اهككصّٙ مل ٙزعٗجكك٘ا عِككسًا ٙككطْٗ   .ٖ 

 .أتطأٍُ ٙزٌزعْ٘ ياهػعازٝ اهعٗجٚٞ يف أذهاْ أغطٝ ًزلاًوٞ
٪ْ أيك٘اح  ؛ هٚؿكب  ضغبزكٕ اؾِػكٚٞ    فزس أي٘اح اؿكطاَ أًكاَ اهؿكباح ٗاهفزٚكاب     .ٗ 

 .ًغوقٞ اؿ٩ي أًأًٍ
لْ ًا ِٙزخ عِٔا ًّ أنطاض تس ميؼ اهِاذٚٞ اـوقٚٞ أٗ اهككرٚٞ أٗ ا٨تزككازٙٞ    .ظ 

ٗتكس ٙككاح يكٕ     ،ٗتس تككاح يكٕ املكطأٝ    ،ٗتس ٙكاح يٕ اهطجى ،أٗ ا٨جزٌاعٚٞ
 .ك٩ٌٓا ٗاهصضٙٞ ٗاجملزٌ  أٙهّا

ًالنتائجًالسلبيةً:ثانياًا
ِٗٓا ٙهطط لىل  ،ٗغاقٞ عوٟ قاذب اهسخى احملسٗز :ظٙازٝ ا٪عبا١ املاهٚٞ .1

غوم ططق غري ًؿطٗعٞ هورك٘ي عوٟ ًا ٙ٘اجٕ ًطاهب أك ط ًّ ظٗجٞ 

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 .1960 .12 .3 .جطٙسٝ ا٪ٓطاَ املكطٙٞ -51
 .44املطج  اهػايق م  -52
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فوِزك٘ض شهم يف أكطَ  .ٗأغطٝ ٗكٚف ميوم ُفػٕ لظا١ ٓصٖ املطاهب املورٞ
ذني جوػت أًٔاب امل٧ًِني ذ٘هٕ ٙطاهبِٕ  ٗٓٛ أغطٝ اهِيب  ،أغطٝ ٗأُبؤا

ْ ٗغ  اهلل عوٕٚ يف١ٛ ياهزٌز  مبا تزٌز  يٕ ُػا١ كػط٠ ٗتٚكط، خاقٞ ٗيعس أ
ي  تطٙعٞ فِعي اهزدٚري ًّ اهلل عع ٗجى هلّ يني ضجا١  ي  اهِهري ٗغِا٢ٍ
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ﮲  ﮳   :تاي تعاىل .اهسُٚا أَ ا٬خطٝ

﮻  ﮼                ﮽  ﮾  ﮿     ﮺﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  

 .ز29-28 :شا٪ذعاح ﯀   ﯁                     

ٗأُٟ هإلُػاْ اهعكازٜ ًكّ اهؿكط  ٗاملِعهكٞ ًكا ٙػكاعسٖ عوكٟ غكو٘ن ٓكصا          
ٗاه٘ٙكى   ،ًغطًكٞ ياهكس٢٨ى   ،لْ املطأٝ أغكريٝ املكاي   ؟املػوم ٗعوٟ ضنا ظٗجاتٕ يٕ

ًٗعوكَ٘ أْ اهزقككري يف    ،هوطجى لْ مل ٙلّ ضج٩ّ تزٌ ى فٕٚ ككى ممٚكعاب اهطجكاي   
 .يكى عوكٟ اجملزٌك  كوكٕ     ،ٗجٚكٞ عاًكٞ  اإلُفاق عوٟ املطأٝ هٕ ُزا٢حٕ عوٟ اؿٚكاٝ اهع 

 ،فبسي أْ ِٙفق اهطجى عوٟ أغطٝ ٗاذسٝ أقبس ًطاهبّا يز٘فري ًػكلّ هوعٗجكٞ اه اُٚكٞ   
 .ٗت٘فري اهِفقٞ املاهٚٞ هلا ٗ٪٨ٗزٓا ٗٓصا ٙلوفٕ أً٘ا٨ّ طا٢وٞ

 ،ٗشهككم ياُؿككغاهٕ يزككسيري أذكك٘اي أك ككط ًككّ أغككطٝ   ؛لضٓككاق أعكككاح اإلُػككاْ .2
  ّ ٗاهعكسي اهلاًكى اهكصٜ ٙطنكٛ ككى       ،ٗمبراٗهٞ اهعسي يني اههكطا٢ط ٗأ٨ٗزٓك

خؿكٚٞ أْ وؿكط ٙكَ٘     ،ا٪ططا  عػري ًٗزعصض ٙقوق ياي ًّ ٙطٙكس ليكطا١ شًزكٕ   
 .اهقٚاًٞ ؾقٕٚ ًا٢ى

ٗٓكٛ ُكسا١اب ٨ ُكسا١     ،ٗشهم يزوبٚٞ ُسا١ اهغطٙعٝ اؾِػكٚٞ  :نعف قرٞ اهطجى .3
ٗغاقكٞ عِكس اهزعكسز ٗزخك٘ي      ،ٗاهعٗجكٞ لشا غكاح عِٔكا ظٗجٔكا ًكسٝ      ،ٗاذكس 
 ،ًِزعطٝ أؾس ا٨ُزعاض فطم متزعٔكا يكٕ   ،تلْ٘ ؾسٙسٝ اهؿ٘ق لىل هقا٢ٕ ،اههطا٢ط

ٗاملػكلني ذكا٢ط    ،ًِكٕ  ٗٓٛ تعوٍ إُٔ كاْ ً  نطتٔا أٙهّا يف ً ى ًا تِزعكطٖ 
تكك٘ض   ،يٌِٚٔا واٗي لضنا١ٌٓا جِػّٚا ٗعاطفٚاّ ، ِٗٓا تلْ٘ املعاُكاٝ ؾكسٙسٝ  

ٗٓك٘ تكس خكطد     ،هزرعٟ يطنا ظٗجٔا اهقاغٍ املؿرتن تفِِت يف اهزروٛ اًطأٝ
      ٍ  ،ًّ ًٚساْ املعطكٞ اهػايقٞ ً  اهعٗجكٞ ا٪خكط٠ خكا٢ط اهقك٠٘ ًِٔك٘ن اؾػك
ٗضمبا كاُت شاب ٙس توٚوٞ ٨ تػعفٕ مبا ميس يٕ ُفػٕ ًّ ٗت٘ز ٗغك٩ح ٨ظًكني   
هٚرزفغ مبطكع املِزكط يف املٚساْ اه اُٛ اهكصٜ ٨ ٙقكى خطك٘ضٝ عكّ ا٪ٗي لْ     
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 .ٕمل ٙفق

خوق ج٘ ًكّ تطٚعكٞ اهكطذٍ يكني أ٨ٗز اههكطا٢ط اه٩تكٛ ٙغطغكّ يف ُف٘غكٍٔ          .4
يى تس ٙزعس٠ شهم لىل غطؽ كطآٚٞ ٗاهكسٍٓ   ،كطآٚٞ لخ٘أٍُ ًّ ا٪َ ا٪خط٠

ٗاهلٌػاب اهبػٚطٞ يف ًطذوٞ اهطف٘هكٞ   ،يف تو٘ئٍ يططٙق ًباؾط أٗ غري ًباؾط
ٙزٌ ى شهم يف عكطان   ،ػزٌ  ٗتلْ٘ تبا٢ى ًسًٓطٝ ٗيطاكني ثا٢طٝ يف املػزقبى

ًٗكّ   ،ٗغباح ٗؼاغس ٗتآًط، ًٗا لىل شهم ًّ ًعكاْ تك٩ظَ ُف٘غكٍٔ طك٩ّٙ٘    
 .أكرب ًا ٙػاعس عوٟ شهم عسَ اهزعاَ اهعسي يف ًعاًوٞ اؾٌٚ 

ٗلشا كِا ُط٠ اإلخ٘ٝ ا٪ؾقا١ ٙزبآْ٘ يف كػب ًا ميلكّ ًكّ عطكف اه٘اهكس     
ٙزفانوْ٘ يف ذكب ٗلٙ كاض   ٗخريٖ ًعّا، ٙ٘ت  اهؿحاض يٍِٚٔ يف ق٘ضٝ ًفععٞ عِسًا 

ٗهقكس ُبكٕ اهكِيب لىل اـطكط ًكّ أ٨ٗز       ،فلٚف ئٍ ه٘ كاُ٘ا لخ٘ٝ ًّ عك٩ب  ،مبازٝ
ّٔف اههطا٢ط لْ مل ٙلّ يٍِٚٔ عسي يف املعاًوٞ. ْٔ َع ٌَا ّٔ  اهِِٗع  ٛٔيك  اَُِطَوكقَ  َتكايَ  َئؿكريٕ  ِيك

ٌٔؤُِ َأٔيٟ َْ  ََُرِوُت َتِس أَُِّٟ اِؾَِٔس اهٖؤٕ َضُغَ٘ي َٙا َفَقاَي  اهٖؤٕ َضُغ٘ٔي ٔلَهٟ َِٛٙر ٌَكا  َككَصا  اهِِٗع
ِّ ََٗكَصا َْ ََُرِوَت ًَا ًِٔ َى ََُرِوَت َتِس ئََِٚم َأُكٖى= َفَقاَي. ًَٛأه ًٔ ٌَا  َتكايَ . ٨َ َتكايَ . + ؟اهِِٗع
ٍٖ، َغِٚٔط٠ ََٓصا َعَوٟ َفَأِؾِٔٔس = ِْ أََُٙػكٗطنَ  :َتاَي ُث ُُ٘ك٘ا  َأ َ٘ا١ّ  اِهٔبكطِّ  يف ٔلَهِٚكمَ  َُٙل  َتكايَ . + َغك
 .(53)+ٔلّشا َف٩َ= َتاَي. َيَوٟ

اهغريٝ يف ذقٚقزٔا ًعٙخ ًّ اؿكب ٗاهقوكق تقكَ٘ عوكٟ      :ؾسٝ اهغريٝ عِس املطأٝ .5
ٗتس تلْ٘ زافك  خكري هوزفكاُٛ يف خسًكٞ اهكعٗد ٗجكصح        ،ا٪ُاُٚٞ ٗذب اهصاب

فاهغاهب أْ اهغكريٝ ؾكسٙسٝ ٗذكازٝ يكني اههكطا٢ط،       ،ٗهلّ ٓصٖ اؿاهٞ ُازضٝ ،توبٕ
فٔكٛ   ،كٌا أْ اهغريٝ تس تػاعس عوٟ اهزعاْٗ ٗاهرتاذٍ عِس ت٧ٚٔ ا٪غباح هكصهم 

فٔٛ ٨ تلْ٘ عاًى خري ل٨ لشا كاُت ًعزسهكٞ، فكإشا امطفكت     ،غ٩ح شٗ ذسّٙ
ٗتكس ميزكس خططٓكا لىل اهكعٗد      ،كاُت أكرب اهع٘اًى ٨نططاح اؿٚاٝ اهعٗجٚٞ

لُٔا ًطض ٨ تلكاز تػكوٍ    ،ك٘ضٝ يؿعٞ تس تلْ٘ امل٘ب يططٙقٞ لجطاًُٚٞفػٕ ي
ٗتكس تػكس ًِافكص اهعقكى      ،أٗ شاب ز٨٨ب يعٚكسٝ  ،ًِٕ اًطأٝ ت ريٓكا أًك٘ض تافٔكٞ   
 .فززكط  تكطفاب جُِ٘ٚٞ

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 4272ح  .اهلبٞ يفح كطآٞ تفهٚى يع  ا٪٨ٗز  .اهلباب :ن: ًػوٍ -53
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َٔكا      ،ٗٓصٖ ؾ٘آس ًّ اهػِٞ اهِب٘ٙٞ تسي عوٟ شهم َٛ اهٖوكُٕ َعِِ ِّ َعا٢َٔؿكَٞ َضٔنك فَع
ِّ   َتاَهِت ًَا ٔغِطُب َعَو ِّ َُٔػكا١ٔ اهِٖٔبك َٔكا        ٟ َأَذٕس ًٔ ُِٙز ًَكا َضَأ َٗ ًَكا ٔغكِطُب َعَوكٟ َخٔسَهكَٞ 
 ٗٛ َْ اهِٖٔب ِّ َكا َٔكا ٔفكٛ     طُِٙلٔ  ََٗهٔل ٍٖ َِٙبَعُ  ٍٖ َُٙقطُِّعَٔا َأِعَها١ّ ُثك ٌَا َشَيَس اهٖؿاَٝ ُث َُٗضٖي َٓا  ٔشِكَط

ٌَا ُتِوُت َهُٕ َكأَُُٖٕ َٔكا      َقَسا٢ٔٔق َخٔسَهَٞ َفُطٖي ًَِطأَْٝ ٔلٖهكا َخٔسَهكُٞ فََُٚقكُ٘ي لُٖٔ َُِٚا ا ِّ ٔفٛ اهٗس ٍِ َُٙل َه
ََٗهْس َٔا  َْ ٔهٛ ًِِٔ ََٗكا ََٗكاَُِت   .  (54)َكاَُِت 

تاي ملكا تكسًت قكفٚٞ ًكّ خٚكرب أُعهكت يف يٚكت         ٗعّ عطا١ يّ ٙػاض 
ؿاضثٞ يّ اهِعٌاْ فػٌ  ُػا١ ا٪ُكاض فح٣ّ ِٙعكطْ لىل مجاهلكا ٗجكا١ب عا٢ؿكٞ     

عوٟ أثطٓا فقكاي كٚكف ضأٙكت ٙكا عا٢ؿكٞ تاهكت       ًزِقبٞ فوٌا خطجت خطد اهِيب 
 (55)ضأٙت ٙٔ٘زٙٞ فقاي ٨ تق٘هٛ شهم فإُٔا أغوٌت ٗذػّ لغ٩ًٔا

َْ َضُغُ٘ي اهٖؤٕ  ِّ َعا٢َٔؿَٞ َتاَهِت َكا َْ ٔلشَا َقكٖوٟ    ُٙٔرب َٗع َٗاِهَعَػَى َفَلكا َ٘ا١َ  اِهَرِو
ٌٖكا       اِهَعِكَط َزاَض َعَوٟ َُٔػا٢ٕٔٔ  َٓا َأِكَ كَط ًٔ ّٖ َفَسَخَى َعَوكٟ َذِفَككَٞ َفكاِذَزَبَؼ ٔعِِكَس ُٔ فََٚسُُِ٘ ًِِٔ

َْ َِٙرَزٔبُؼ َف ِّ َشٔهَم َفٔقَٚى ٔهَكا ِّ َعَػكٕى      َٛػَأِهُت َع َٔكا ُعٖلكّٞ ًٔك ًٔ ِ٘ ِّ َت ًَِطأَْٝ ًٔ َٔا ا َِٓسِب َه َأ
َٗاهٖوك ً َفَػَقِت َضُغَ٘ي اهٖؤٕ  ًَا  ّٞ َفُقِوُت َأ َِ٘زَٝ      ُِِٕ َؾِطَي ّٖ َهكُٕ. َفكَصَكِطُب َشٔهكَم ٔهَػك ٕٔ هََِِرَزكاَه

َفإُٖٔكُٕ   ؟َهُٕ َٙا َضُغَ٘ي اهٖوكٕٔ َأَكِوكَت ًََغكأفريَ    ُُٖٕٛ غََٚسُُِ٘ ًِِٔٔم َفُق٘ٔهَُٗتِوُت ٔلَشا َزَخَى َعَوِٚٔم َفٔإ
َْ َضُغُ٘ي اهٖؤٕ  ََٗكا َٓٔصٖٔ اهطُِّٙس  ِْ َُٙ٘جَس ًِِٔكُٕ   غََُٚقُ٘ي َهٔم ٨َ. َفُق٘ٔهٟ َهُٕ ًَا  َِٙؿَزٗس َعَوِٕٚٔ َأ

َٞ َعَػٕى. َفُق٘ٔهٟ َهُٕ َجَطَغكِت َُِرُوكُٕ اِهُعكِطُفطَ    ٛإُُٖٕٔ غََُٚقُ٘ي َهٔم َغَقزِِٔاهطُِّٙس َف  ،َذِفَكُٞ َؾِطَي
َِ٘زَٝ َتاَهكِت َتُقك       ،ََٗغَأُتُ٘ي َشٔهَم َهُٕ ٌٖكا َزَخكَى َعَوكٟ َغك َِ٘زُٝ  َُٗت٘ٔهٕٚٔ َأُِٔت َٙا َقٔفُٖٚٞ َفَو ُ٘ي َغك

َ٘ َهَقِس ٔك ُٓ ِْ ُأَيأز٢َُٕ ٔياٖهٔصَٗاٖهٔص٠ ٨َ ٔلَهَٕ ٔل٨ٖ  َٗلُُٖٕٔ َهَعَوٟ اِهَبأح َفَطّتكا ًِِٔكٔم    ُٛتِؤت ٔه ِٜسُب َأ
ٌٖا زََُا َضُغُ٘ي اهٖؤٕ  َٓكٔصٖٔ    +٨َ=َتاَي  ،َتاَهِت َٙا َضُغَ٘ي اهٖؤٕ َأَكِوَت ًََغأفرَي َفَو ٌَكا  . َتاَهكِت َف

َٞ َعَػٕى َٛغَقزِِٔ=اهطُِّٙس َتاَي  ٌٖكا َزَخكَى      +َذِفَكُٞ َؾِطَي . َتاَهِت َجَطَغكِت َُِرُوكُٕ اِهُعكِطُفَط. َفَو
ٌٖكا َزَخكَى َعَوكٟ          ٌِٔ كٔى َشٔهكَم َفَو ٍٖ َزَخَى َعَوكٟ َقكٔفَٖٚٞ َفَقاَهكِت ٔي ٟٖ ُتِوُت َهُٕ ًِٔ َى َشٔهَم ُث َعَو

. َتاَهكِت َتُقكُ٘ي   +ٔيكٕٔ  ٨َٛ َذاَجكَٞ ٔهك  =َأ٨َ َأِغكٔقَٚم ًِِٔكُٕ َتكاَي    َذِفَكَٞ َتاَهِت َٙا َضُغَ٘ي اهٖؤٕ 
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ًَِِاُٖ َٗاهٖؤٕ َهَقِس َذَط َْ اهٖؤٕ  َِ٘زُٝ ُغِبَرا َٔا اِغُلٔزَغ    (56)ٛ. َتاَهِت ُتِوُت َه

لْ اهصٜ زف  اهػٚسٝ عا٢ؿٞ ضنٛ اهلل عِٔا ٪فعاهلا ٓصٖ غريتٔا اهؿكسٙسٝ عوكٟ   
 ،ٗعسَ ضنآا ًؿاضكٞ اًكطأٝ أخكط٠ هلكا يف ضغك٘ي اهلل      ،ٗذبٔا هٕ ضغ٘ي اهلل 

ٗٓصا يف يٚت اهِب٘ٝ فٌكا ياهِكا يكاهبٚ٘ب اهكي تكى فٚٔكا اإلميكاْ أٗ اهكي اُعكسَ فٚٔكا           
 ياهلوٚٞ.  

 ثناء غري املشلنني على تعدد الزوجات: املبحح الرابع

أْ ؾكطٙعزٔا قكاؿٞ هلكى ظًكاْ      ًّ فهى اهلل تعكاىل عوكٟ أًكٞ قٌكس     
ٍ      ،ًٗلاْ ٗتكس فطكّ لىل ٓكصٖ     ،ٗتِاغب مجٚك  اهِكاؽ يف ككى ذكا٨تٍٔ ٗظكطٗفٔ

ٗأتكط ياؿقٚقكٞ اهكي ٨     ،املٚعٝ ًّ مل ٙؿٔس أْ ٨ لهٕ ل٨ اهلل ٗأْ قٌسّا ضغك٘ي اهلل 
ٗأثِٟ عوٟ اإلغ٩َ يف ج٘اُبٕ املزعسزٝ هٚعطٛ هوٌػكوٌني زضغكّا    ،ِٙلطٓا ل٨ جاذس

ككبريّا ًكّ اهغكطح يِععاتكٕ املدزوفكٞ       ًّٗ أٍٓ اؾ٘اُب اهي ُاهت ثِا١ّ ،يف ذٚاتٍٔ
ٗا ًقاضُٞ يني اهزؿطٙ  اإلغ٩ًٛ اهصٜ وفغ ذق اهطجكى   ؛تعسز اهعٗجاب ٪ٍُٔ عقس

اهكي عِٚكت ظاُكب ٗأٌٓوكت ج٘اُكب       ،ٗيني اهؿطا٢  ا٪خط٠ أٗ اه٘نعٚٞ ،ٗاملطأٝ
 .ٗاغزبسهت ئا أً٘ضّا خاهفت اهفططٝ اإلُػاُٚٞ اهػوٌٚٞ ،ًزعسزٝ

ٗاجمل ٗا٬خط يلوٌكاب  ٗتطاهعِا اهكرف  ٗاهلزب ا٨جزٌاعٚٞ يني اؿني  ٩ب 
ٗاملفلطّٙ اهغطيٚني وبصْٗ اهكصٜ   ،فٚٔا ُعاَ تعسز اهعٗجكاب  هل ري ًّ ا٨جزٌاعٚني 

زٔكا ٗلُػكاُٚزٔا   ،٨ٗ ٓهٍ ؿق٘تٔا ،هٚؼ فٕٚ ظوٍ هوٌطأٝ ِٗٙكازْٗ يكٕ    ،٨ٗ لٓاُٞ هلطًا
ٗا٪خ٩ق ،ٗٙؿحعُٕ٘ ٘اهلٍ     ،ملا هٕ ًّ أثط كبري يف لق٩ح اجملزٌ   ٗٓكصٖ يعك  أتك

٘انكس عوكٟ مسك٘       ٗاهكسهٚى اه هِعطٛ اهصّٙ وطًْ٘ تعسز اهعٗجاب اهربٓاْ اهػكاط  
ٞ املطأٝ ٗٙفهى اهطجى ،اهزؿطٙ  اإلغ٩ًٛ يكى ٓك٘ تؿكطٙ      ،ٗإُٔ ٨ ٙعزسٜ عوٟ كطًا
يف ضغاهزٕ كوٌٞ عكّ   (ؾ٘يِ٘ز . تاي اهفٚوػ٘  ا٪ملاُٛ اهؿٔري ع ٗجىعازي ًّ اهلل ع

ُ٘ا= :اهِػا١ ٗاد يف أٗضٗيكا فاغكسٝ املبِكٟ مبػكاٗتٔا املكطأٝ ياهطجكى      لْ ت فقكس   ،ني اهع
ٗاذسٝ فأفقستِا ُكف ذق٘تِكا  ٗاجباتِكا     ،جعوزٔا تقزكط عوٟ ظٗجٞ  ٗنكاعفت عوِٚكا 

ككطأٝ ًككّ ا٪ًككٍ اهككي ػٚككع تعككسز اهعٗجككاب ظٗجككّا ٙزلوككف يؿكك٧ُٗٔا    ،٨ٗ تقككَ٘ ًا
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 .3752ح ٗج٘ح اهلفاضٝ عوٟ ًّ ذطَ اًطأتٕ ٗمل ِٙ٘ اهط٩ق. ح  ،ًػوٍ ن اهط٩ق -56
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ّ يغ ،ٗاملزعٗجٞ عِسُا ُفط توٚى ٗغريّٓ ٨ وكني عسزّا يني يلط ًكّ   ،ري كفٚىتطٓا
ٗكو٘تكاب نكعٚفٞ ًكّ اهطبقكاب      ،اهطبقاب اهعوٚا تس ؾاخت ٗٓٛ ٓا٢ٌٞ ًٗزرػكطٝ 

ٗضمبكا تبكصهّ فٌكِّٔ تعٚػكاب      ،اهػفوٟ ٙزحؿٌّ اهكعاح ٗٙزرٌوّ ًؿاق ا٪عٌكاي 
ٗاهعاض ففٛ ًسِٙٞ هٚسْ ٗذسٓا ناُْ٘ أهف يِكت عًٌ٘ٚكٞ غكفم     ،ًٗزوبػاب ياـعٜ 

ٗاد ٗاذكسٝ   نر ،زَ ؾطفّٔ عوٟ ًصعٞ اهع ُٗزٚحكٞ تعِكت    ،ٚٞ ا٨تزكاض عوكٟ ظٗجكٞ 
أًكا آْ هِكا أْ ُعكس يعكس شهكم تعكسز        ،ًٗا تسعٕٚ هِفػٔا ًّ ا٪ياطٚى ،اهػٚسٝ ا٪ٗضٗيٚٞ

 .(57)+اهعٗجاب ذقٚقٞ هِس  اهِػا١ يأغطٝ

لْ ًبسأ ُعكاَ تعكسز اهعٗجكاب اهؿكطتٛ ُعكاَ طٚكب       = :ٗتاي غ٘غزا  ه٘يْ٘
ٗٙعٙكس ا٪غكطٝ اضتباطكّا ٗميكِس      ،تقك٘ي يكٕ  ٙطف  املػز٠٘ ا٪خ٩تٛ يف ا٪ًكٍ اهكي   
 .(58)+املطأٝ اذرتاًّا ٗغعازٝ ٨ تطآا يف أٗضٗيا

ٗأثبت ا٪عصاض اهكي أيكاح    ،ٗٓصٖ ؾٔازٝ ضجى ًػٚرٛ هلِٕ ػطز هق٘ي اؿق
ًكا ًكّ ؾكم يف    = :اإلغ٩َ فٚٔا هوطجى أْ ٙزعٗد يأك ط ًّ اًطأٝ فقاي ُعٌٟ ه٘تكا 

ْ   ًٛٗكّ اهبكسٙٔ   ،َ ً اهٛأْ ُعاَ اهعٗجٞ اه٘اذسٝ اهسا٢ٌٞ ُعا  ،أ٨ ٙطبقكٕ ل٨ امل كاهٚ٘
ُٗعطٝ لىل ٗات  اؿٚاٝ اهبؿطٙٞ يف تاضٙذ فزٌعاتٔا اهغايطٝ ٗاؿانطٝ تطوعِا عوكٟ  

ٗغك٘ا١ يطخككٞ ًكّ     ،تعسز اهعٗجاب يف ذٚاٝ اهطجى اه٘اذكس غك٘ا١ جٔكطّا أٗ غكطاّ    
زعكسز يغكري   ًٗكا ًكّ عاتكى ٙفهكى اه     ،اهسّٙ أٗ اهقاُْ٘ أٗ ذزٟ يف اهقاُْ٘ ٗاهعقٚسٝ

ٗ٪ُكٕ اؿكى اه٘ذٚكس     ؛عِس٢كص ٨ ذٚوكٞ ل٨ يف اهزعكسز    ،ضخكٞ عوٟ اهزعسز ٙطخككٕ 
ًٗكا اهقك٘ي يف اهعٗجكٞ     ،اهػوٍٚ ٪غاؽ اؾٌاعكٞ، ٗاههكطٗضاب تبكٚس احملعك٘ضاب    

ٍ     ،أتعسٓا املكطض  ًٗكا اهقك٘ي يف اهعٗجكٞ اهػكقٌٚٞ      ،ًٗكا اهقك٘ي يف اهعٗجكٞ اهعقكٚ
٨ ؾم أْ ا٪ًط ٗانس ٓكٛ   ؟ٗجٞ أخط٠ط٩تٔا أضذٍ ئا أٗ لضزافٔا يع ؟ا٪عكاح

 .(59)+تػزدسَ عقٔا هلِٔا هٚػت لهعاًّاضخكٞ لشْ 

ٗاه٘اتك  ٙؿكٔس يكأْ     :(ُاقكط اهكسّٙ زِٙٚكٕ    ٗتاي املػزؿطق اهفطُػٛ املػوٍ 

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 -ٓكك   1418( 1ط  .عوكٛ عوكٛ ؾكآني    .ِٙق  ًا جا١ يف كزاح ًقاهٞ يف اإلغ٩َاإلع٩َ  -57
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ٗغك٘  ٙعكى ً٘جك٘زّا ًكا ٗجكس       ،تعسز اهعٗجاب ؾ١ٛ شا٢  يف غا٢ط أضجا١ اهعامل
ٗهلّ املػأهٞ اه٘ذٚسٝ ٓٛ ًعطفٞ ًكا لشا   ،ًٌٔا تؿسزب اهق٘اُني يف ؼطميٕ ،اهعامل

٨  ،أَ أْ ٙعى ُ٘عّا ًّ اهِفكاق املػكزرت   ،كاْ ا٪فهى أْ ٙؿط  ٓصا املبسأ أٗ وسز
.. فاهكسعاضٝ تِكصض يف أك كط ا٪تطكاض اإلغك٩ًٚٞ      . ؾ١ٛ ٙقف أًإً ٗوس ًّ مجاذكٕ 

ٗككصهم غك٘  ٙعٔكط يف يك٩ز      ،ٗتِزؿط آثاضٓا املدطيكٞ  ،ٗيغريٖ غ٘  تزفؿٟ فٚٔا
شهم ٓ٘ ععٗيٞ اهِػكا١ اهكي تِزؿكط يآثاضٓكا املفػكسٝ       ،اإلغ٩َ زا١ مل تعطفٕ ًّ تبى

 ،ٗتكس ظٔكط شهكم فٚٔكا يِػكبٞ ًفععكٞ       ،يف اهب٩ز املقك٘ض فٚٔا اهعٗاد عوكٟ ٗاذكسٝ  
 (60)ٗخاقٞ عقب فرتاب اؿطٗح

ٗمل ٙلّ ثِا١ املفلطّٙ اهغطيٚني تاقكطّا عوكٟ اهطجكاي فقكط يكى تعكس٠ لىل       
ق اهصٜ أتطٖ اإلغ٩َ يعس أْ زضغّ ذاي اجملزٌعاب اهكي ٙعؿكّ   اهِػا١ هِٚطقّ ياؿ

ٗطبكق ُعكاَ    ،ٗذاي اجملزٌ  اإلغ٩ًٛ اهكصٜ اتككف ياهعفكٞ ٗاهطٔكط ٗاهِقكا١      ،فٚٔا
 .اهزعسز كٌا أًطب اهؿطٙعٞ اإلغ٩ًٚٞ

لُٕ مل ٙقكٍ اهكسهٚى ذزكٟ ا٬ْ يكأٜ ططٙقكٞ       :(ه٘ضافٚ ٚا تاهت اهلاتبٞ اإلٙطاهٚٞ 
عٗجكاب ٓك٘ ياههكطٗضٝ ؾكط اجزٌكاعٛ ٗعقبكٞ يف ططٙكق        عوٟ أْ تعكسز اه  ،ًطوقٞ
ٗيف اغكزطاعزِا أٙهكّا أْ    ،ٗهلِِا ٧ُثط أْ ٨ ُِاتـ املػأهٞ عوٟ ٓصا اهكعٚس ،اهزقسَ

 ،ُكط عوٟ إُٔ يف يع  ًطاذى اهزط٘ض ا٨جزٌاعٛ عِسًا تِؿأ أذ٘اي خاقٞ يعِٚٔكا 
يف اؿكطح ًك ٩ّ ٙككبس تعكسز      ٛكأْ ٙقزى عسز ًّ اهصك٘ض ندٍ لىل ذس اغكز ِا٢ 

ٗعوكٟ أٙكٞ ذكاي فوكٚؼ ِٙبغكٛ أْ ملكٍ عوكٟ ٓكصٖ          ،اهعٗجاب نطٗضٝ اجزٌاعٚٞ
٪ُٔكا كاُكت يف أٙكاَ قٌكس ًقب٘هكٞ       ؛اهعآطٝ مبفآٍٚ اهعك٘ض اهقسميكٞ املزكأخطٝ  

٨ يني اهعطح فرػكب يكى    ،ٗكاُت ًعرتفّا ئا ًّ ٗجٔٞ اهِعط اهؿطعٚٞ ،تب٨ّ٘ كا٩ًّ
 .(61)املِطقٞ أٙهّايني ك ري ًّ ؾع٘ح 

٘ا عوٟ تعسز اهعٗجاب اهصٜ زعت لهٕٚ اههطٗضٝ اهكي تزكٚس هوٌػكوٍ أْ     لٍُٔ أثِ
ٗاذسٝ أًا اهزعسز يكسْٗ زا  ٨ٗ غكبب لًكا ًكّ يكاح اهفدكط، أٗ أْ        ،ٙزعٗد يأك ط ًّ 

فٔكصا أًكط ٨ ٙقكطٖ ؾكط       ،اجملزٌ  أٗ اهقبٚوٞ اهي ٙعٚـ فٚٔا اهطجاي تعسز اهعٗجاب
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 .149م  .ًكطفٟ اهػباعٛ .املطأٝ يني اهفقٕ ٗاهقاُْ٘ -60
 .151املكسض اهػايق م  -61
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 ؛ًٗا شكطتٕ ًّ ؾكٔازٝ غكري املػكوني توٚكى ًكّ كك ري       ،فططٝ ُق٨ٗٞٚ  ،٨ٗ عقى غوٍٚ
٘ا تعاهٍٚ اإلغ٩َ ٗا ياهغطح، ٗتطك    .هلّ أضزب أْ أن  اؿقٚقٞ أًاَ اهصّٙ تأثط

 اخلامتة

يى كاْ ً٘جك٘زّا يف ا٪ًكٍ    ،مل ٙلّ اإلغ٩َ أٗي ًّ ؾط  ُعاَ تعسز اهعٗجاب .1
 .ٗا٪ؾ٘ضٙني ٗاملكطٙني اهكِٚٚني ٗاهلِ٘ز ٗاهبايوٚني ،اهقسميٞ كؤا تقطٙبّا

لْ تعسز اهعٗجاب ياهؿطٗط اهي أضغٟ زعا٢ٌٔا اهقطآْ اهلكطٍٙ ٗاهػكِٞ اهِب٘ٙكٞ     .2
ٗٙعٔكط مبكا ٨ ٙكس  فكا٨ّ      ،اهكرٚرٞ ٙعس ًّ يني ًا ميٚع اهزعاهٍٚ اإلغ٩ًٚٞ

ٗهٚكِري   ،هوؿم أذقٚٞ ٓصا اهزؿطٙ  يف أْ ٙػ٘ز ٓصا اهعامل هٚعٙى يقاٙا اؾآوٚكٞ 
ٗيف ظى تؿطٙعاتٕ اهػٌرٞ اهكي   ،يف اجملزٌ  اإلغ٩ًٛ ،اهططٙق أًاَ اهػاهلني

تزهٌّ لياذٞ تعسز اهعٗجاب عوٟ اهؿطٗط اهػاهف شكطٓا لكس أُكٕ ٨ ت٘جكس    
 .ًا مل ٙلّ هسٙٔا ً٘اُ  ؾطعٚٞ ،اًطأٝ يغري ظٗاد ؾطعٛ

ً كى  اتهس أْ اجملزٌعاب اهي ؼطَ تعسز اهعٗجاب تلْ٘ فطم ا٪ضاًكى يف   .3
ًعِٟ ٓصا أْ اجملزٌعاب  ،ٓصٖ اجملزٌعاب ن٣ٚوٞ جسّا يف اؿك٘ي عوٟ ظٗد

اهي تبٚس تعسز اهعٗجاب ٗاهي ٨ تكط٠ فٚكٕ ًػاغكّا يلطاًكٞ تزكاح فٚكٕ فكطم        
   .اهعٗاد هلى اًطأٝ ًٌٔا كاْ هسٙٔا ًّ ً٘اُ  اهطغبٞ فٚٔا كعٗجٞ

عسز يكسْٗ زا   أًا اهز ،ثِا١ اهغطح عوٟ تعسز اهعٗجاب اهصٜ زعت لهٕٚ اههطٗضٝ .4
 ٨ٗ غبب، فٔصا أًط ٨ ٙقطٖ ؾط  ٨ٗ عقى غوٍٚ، ٨ٗ فططٝ ُقٚٞ.  

٪ُكٕ ًكّ عِكس     ؛هع٩تٞ يني اهطجى ٗاملطأٝ ٓ٘ اهزؿطٙ  اهػوٍٚيف اتؿطٙ  اهلل لْ  .5
  ٍ املؿكطٗ  ٓك٘    زعكسز فاه ،خاهق اهبؿط اهعامل مبا ٙكورٍٔ يف زُٚكآٍ ٗآخكطتٔ

هعاطفكٞ ٗاحملبكٞ ٗا٪هفكٞ ٗاؿِكاْ     اهصٜ ِٙزخ اهع٩تٞ اهكاؿٞ اهي تق٠٘ فٚٔكا ا 
   .يني اهعٗجني

ٗؾقا١ اجملزٌعكاب اهكي    ،غعازٝ اجملزٌعاب اهي تػري ٗفق ًِٔخ اهلل عع ٗجى .6
  ۆئائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  . تكاي تعكاىل:   تعطض عكّ ؾكطعٕ تعكاىل   

 :شطكككككككٕ ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی
 .ز123-124
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 املصادر واملراجع

 .اهلطٍٙ يطٗاٙٞ ذفل عّ عاقٍاهقطآْ 

1.  ٜ ط زاض عٌككط يككّ  .ًبؿككط اهطككطاظٜ اؿػككٚ  :اإلغكك٩َ اهككسّٙ اهفطككطٜ ا٪يككس
   .1977اإلغلِسضٙٞ. ط  .اـطاح

ْ  اهسّٙ ظفط :تطمجٞ خاْ اهسّٙ ٗذٚس :ٙزرس٠ اإلغ٩َ .2 ٍ  ًطاجعكٞ  خكا : ٗتقكسٙ
 .1ط  ؾآني اهكب٘ض عبس

ٛ  اهفهى أي٘ ذحط يّ عوٛ يّ أمحس :اهكرايٞ متٚٚع يف اإلقايٞ .3  :ط اهعػكق٩ُ
 .اهبحاٜٗ قٌس عوٛ :ؼقٚق1412 ،ا٪ٗىل اهطبعٞ يريٗب ،اؾٚى زاض

( 1ط  .عوكٛ عوكٛ ؾكآني    .اإلع٩َ ِٙق  ًا جا١ يف كزاح ًقاهٞ يف اإلغك٩َ  .4
   .اهقآطٝ .ط زاض اهطباعٞ احملٌسٙٞ .َ 1998 -ٓك  1418

غوػكوٞ  ( 1قٌك٘ز غك٩َ ظُكاتٛ ط     سز اهعٗجاب هس٠ اهؿكع٘ح اإلفطٙقٚكٞ،  تع .5
 .اتطأ

ٛ   تعسز اهعٗجاب أَ تعسز اهعؿكٚقاب،  .6  1417( 1زاض يكّ ذكعَ ط    .خاؾك  ذقك
 َ   1997-ٓك

ٛ : ست .اهقطؾٛ ك ري يّ عٌط يّ لمساعٚى اهفسا١ أي٘ :اهععٍٚ اهقطآْ تفػري .7  غكاً
 .َ 1999 - ٓك1425 اه اُٚٞ :ط ٗاهز٘ظٙ  هوِؿط طٚبٞ زاضط:  :غ٩ًٞ قٌس يّ

٘  مجٚى يّ قٌس :ٗاجملزٌ  اهفطز إلق٩ح لغ٩ًٚٞ ت٘جٚٔاب .8  ا٪ٗىل :ط ،ظِٙك
٘ٝ  ٗا٪ٗتا  اإلغ٩ًٚٞ اهؿ٧ْٗ ٗظاضٝ :اهِاؾط  اهعطيٚكٞ  املٌولكٞ  ،ٗاإلضؾكاز  ٗاهكسع

 ٓك1418 :اهػع٘زٙٞ
   .1958 .11 .7 :عسز. جطٙسٝ اهؿعب .9

   .1965 .12 .3 .جطٙسٝ ا٪ٓطاَ املكطٙٞ .15

ط ُٔهٞ ًكط هوطباعكٞ ٗاهِؿكط    عباؽ اهعقاز ،ذقا٢ق اإلغ٩َ ٗأياطٚى خكًٕ٘ .11
1989َ   

   .ط. امللزبٞ اهصٓبٚٞ .عٌط يّ عبس اهععٙع تطٙؿٛ :مساذٞ اإلغ٩َ .12

 .زاض اهفلط ط: أي٘ زاٗز غوٌٚاْ يّ ا٪ؾعث اهػحػزاُٛ غِّ أيٛ زاٗز، .13
 .زاض لذٚا١ اهرتاث اهعطيٛ ، قٌس يّ عٚػٟ اهرتًصٜ ط:غِّ اهرتًصٜ .14



 عبد الرازق درغام أبو شعيشعد. 

   السنة    العدد 
2:: 

ًلزكب املطب٘عكاب    ، اهِػا٢ٛطمحّ أمحس يّ ؾعٚب أي٘ عبس اه ،اهِػا٢ٛغِّ  .15
 .عبس اهفزاح أي٘ غسٖ :ؼقٚق ،1986-1456 ،اه اُٚٞ ط: ،اإلغ٩ًٚٞ

ٟ  ًػوٍ قرٚس ؾطح .16 ّ  وٚك ٜ  ؾكط   يك ٛ  اهكرتاث  لذٚكا١  زاض :ط اهِك٘ٗ  ،اهعطيك
 .1392 ،2 ط يريٗب

ّ  يرتتٚكب  ذباْ ايّ قرٚس .17 ْ  ايك ّ  قٌكس : يوبكا ْ  يك ّ  ذبكا ٘  أمحكس  يك  ذكا   أيك
 .  يريٗب ،اهطغاهٞ ٧ًغػٞ :اهبػي اهزٌٌٚٛ

، 3 :يكريٗب ط  ،زاض يكّ كك ري   :قٌس يّ لمساعٚى اهبداضٜ ط ،اهبداضٜقرٚس  .18
1457 :1987. 

ٜ  اؿػني أي٘ اؿحاد يّ ًػوٍ :ًػوٍ قرٚس .19 ٜ  اهقؿكري  لذٚكا١  زاض :اهِٚػكاي٘ض
 .اهباتٛ عبس ف٧از قٌس :ؼقٚق يريٗب ،اهعطيٛ اهرتاث

ٛ  ذحكط  يّ عوٛ يّ أمحس :اهبداضٜ قرٚس ؾطح اهباضٜ فزس .25  زاض :ط اهعػكق٩ُ
 1379 يريٗب ،املعطفٞ

   .ط. زاض ثايت .قٌس اهغعاهٛ ،ًا٢ٞ غ٧اي يف اإلغ٩َ .21
اهككازضٝ   .6/7/1978ٗذٚس ظّٙ اهعايكسّٙ عكسز    :ًقاي ،فوٞ اهرتيٚٞ اإلغ٩ًٚٞ .22

 .ًّ يغساز

 .2554 ،4هٚبٚا    ،ظهٚنت ،فوٞ اؾاًعٞ ا٪مسطٙٞ .23
 .986م  .1485 .اجملوس اهطاي  .قٌس ضؾٚس ضنا .فوٞ املِاض .24
   .1959( 1قٌس اهطغاهٞ ٗاهطغ٘ي. ُعٌٛ ه٘تا ط   .25

( 1املككطأٝ يككني اهفقككٕ ٗاهقككاُْ٘. ًكككطفٟ قككربٜ. ط. زاض اهػكك٩َ اهقككآطٝ. ط  .26
1424 - 2553 َ  . 

ٛ   املغ ، .27 ط. ًلزبكٞ اؾٌٔ٘ضٙكٞ اهعطيٚكٞ،     .عبس اهلل يّ أمحس يّ تساًكٞ املقسغك
 .1455ًكط 

 .قٌس يوزكاجٛ. ط. زاض اهػك٩َ اهقكآطٝ    .قطآْ اهلطٍٙ ٗاهػًِٞلاُٞ املطأٝ يف اه .28
 َ.  2555 -ٓك1425( 1ط  

   .1951 .12 .19 .ً٘غ٘عٞ آخط غاعٞ املغطيٛ .29
ًككط   اإلغك٩َ، عطٚكٞ قكقط ط ًلزبكٞ ٗٓبكٞ،     ً٘غ٘عٞ ا٪غكطٝ ؼكت ضعاٙكٞ     .35

11427- 2556   .َ 
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زضاغٞ فقٔٚٞ اجزٌاعٚٞ. قٌس خاهس عبس اهععٙكع ًِكك٘ض.    :٩ًّٔ ٙا زعاٝ اهعِ٘غٞ .31
   َ.2555 -ٓك 1425(. 2عٌاْ. ط  ،ا٪ضزْ ،زاض املِآخ هوِؿط ٗاهز٘ظٙ 

   .1966ط.  .قٌس غ٩َ ظُاتٛ .اهقاُُ٘ٚٞ ا٪فطٙقٚٞ .32


