اإلسالم وبناء المجتمع

مقدمة الكتاب
الحمد هلل والصالال والسالالم ى الع م الم الب اللخة البخالل نبخنالا محمالد وى الع لال وصالحب
الكلام  ،وب د:
خسـلنا أن نضالع بالخن خالـدم ئمال نالا الكالـلام وأىئا نالا الـالـالب كالـبا الكتالاب الالبم جالاء
وفق مفلدات مقلل اإلسالم وبناء المجتمع102( :س م) أحد متـ بات جام ة الم ك س ود.
ولهبا المقلل أكداف من أبلئكا :أن ختبخن الـالب م الم المجتمالع الماالالا الالبم خو الك
أن خصبح فخ ىنصلا ً ىامالً وفالاىالً .وأن خت اللف ى الع ب الم الم الكالت التالا خكالاد خب الو
منها مجتمع ،والسبل الكفخ ة بمحاصلتها.
وقد حلص المؤلفون ى ع أن خحقق كالبا المقاللل ادكالداف التالا وضالع مالن أج هالا ،مالن
بالالالل تقالالدخم الم ومالالة الصالالحخحة المناسالالبة ،المسالالتند للالالع الالالدلخل الالالبم خصالالاحب بخالالان ل حكمالالة
والت خل؛ ت خما ً ل ـالب وتمكخنا ً ل ؛ حتع خحسن الت امل مع ما حول  ،وكالو خ الخف فالا ىصالل
منفتح وخواج حضال مغاخل .
وقد اقتضع كبا التوج أن ن اللم فالا كالبا الكتالاب لأسال التالا خقالوم ى خهالا المجتمالع
اإلسالالالما ودكالالم سالالمات  ،االالم نالالبكل أبالاللئ الوسالالا ل التالالا ت الالخن ى الالع تالاللابـ ادفالاللاد وتماسالالك
المجتمع ،ام ن لج ى ع أبلئ الم كالت ا جتماىخة وسبل الوقاخة وال الج منها.
وقالد كالالان لأسالالل فالالا كالبا الكتالالاب الحالالف ادوفالالل مالن مفالاللدات المقالاللل باىتبالكالالا ال بنالالة
ادكم فالا بنالاء المجتمالع  ،فالبكلنا مالا ختصالل بهالا مالن أحكالام وت اللخ ات و داب؛ فالا حالدود مالا
ختسع ل المقام وخقتضخ المقال.
لننا نأمل من القالئ الكلخم حسالن المـال الة لهالبا الكتالاب؛ فالبلك خالؤبن بمئخالد مالن الفهالم
وا ستخ اب وهللا ولا التوفخق.
• * *
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تنوخ
جرى توزيع كتابة الموضوعات على النحو التالي:
من ص  – 11ص 39
من ص  – 40ص 69
من ص  – 70ص 106
من ص  – 107ص 135
من ص  – 136ص 174
من ص  – 175ص 196

 -1أ.د .زيد عمر عبد هللا
 -2أ.د .حسن عبد الغني أبو غدة
 -3أ.د .عبد هللا مرحول السوالمة
 -4د .حمدان عبد هللا الشمري
 -5د .العربي محمد اإلدريسي
 -6د .عبد العزيز مختار إبراهيم

و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبيل.
المؤلفون
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القسم ادول
المجتمع المس م
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الفصل ادول
مفهوم المجتمع المس م
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الفصل ادول
مفهوم المجتمع المس م
خحسن بنا قبل أن ن لم دس بناء المجتمع اإلسالما ولسمات  ،أن نبكل خ ا ً
مما تدىو الحاجة للخ فخما ختصل بمفهوم المجتمع ولفف الجماىة وادمة ،لخكون بماابة
توـ ة خسخل لما ب ده.
ت لخف المجتمع:
لخ خبفع أن لفف المجتمع م تق من َج َم َع ،فالجمع ضم اد خاء المتفقة وضده التفلخق
واإلفلاد ،وأحسن صاحب لسان ال لب حخن قال فا بخان م نع كبه ال ففة " :تجمع القوم
اجتم وا من كاكنا وكاكنا" ( ،)1وكو ت بخل خ حف من استحضال صاحب لمبدأ ن أ المجتم ات.
حخن النفل فا د لة لفف المجتمع من حخث كو مصـ ح ،خجد الملء ىد ت لخفات
من ؤكا تباخن النفلات تب ا ً ل تبصصات ،فنجد ت لخفا ً من منفول سخاسا ،و بل من
منفول اجتماىا ،واالاا ً نفسخا ً وككبا.
لسنا بصدد تتبع كبه الت لخفات ،وحسبنا فا كبا المقام ت لخف ل
المباحث التا سن لم لها .

ادقلب للع

فالمجتمع هو  :ىدد كبخل من ادفلاد المستقلخن ،تجم هم لوابـ اجتماىخة
ومصالح م تلكة ،تصحبها أنفمة تضبـ الس وك وس ـة تلىاكا(. )2
ولخ خب د ت لخف المجتمع المس م من غخله من المجتم ات ل بما فخ من
بصا ص ومواصفات – سوف نفصل القول فخها -
وى ع كدم من كبا خمكن ت لخف المجتمع اإلسالما بأن  :بال ق مس مون فا
ألضهم مستقلون ،تجم هم لابـة اإلسالم ،وتدال أمولكم فا ضوء ت لخ ات لسالمخة
وأحكام ،وخلىع ؤونهم و أمل منهم وحكام.
ت لخف الجماىة :

( )1لسان ال لب ،ابن منفول ،ماد جمع ج  9ص .404
( )2انفل :المجتمع اإلسالما  ،أمخن المصلم ،ص  ، 14المجتمع وادسل فا اإلسالالم  ،د محمالد ـالاكل
الجوابا  ،ص  ، 12ى م ا جتماع والمجتمع اإلسالما  ،د .مصـفع اكخن ،ص .43
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الجماىة  :كا الـا فة من النا خجم ها لابـ فأكال ،كالقلابة أو الجن  ،فها
بهبا المفهوم جئء من مكونات المجتمع ،فا حخن أن مفهوم ادمة أوسع وأ مل ،بباصة فا
ضوء المنفول اإلسالما البم خ نخنا فا كبا المقام.
ت لخف ادمة :
ت لف ادمة بقولهم ( :كل جماىة خجم هم أمل ما ،لما دخن واحد أو ئمان أو مكان
واحد سواء أكان كبا ادمل الجامع تسبخلاً كالجن وال ون ،أو ابتخالا ً كالم تقد وادلم (. )1
خت بل قبول كبا الت لخف لأمة ى ع لـالق  .دن خج ل ال وامل وادسباب الدنخوخة
كال غة وادلم والجن من مقومات ادمة ،وكبا ما خقله اإلسالم  ،مع اىتلاف بأن لها
أالا ً لخجابخا ً ،ل أنها تقوى ى ع تكوخن أمة واحد لما لض فها كادلم ،ولما لضخقها
كالقلابة.
خمكن ـ تجنبا ً لإلـالة ـ أن ن لف ادمة اإلسالمخة فا ضوء د ت النصوص
ال لىخة بأنها ( :جماىات من النا تجم هم ىقخد اإلسالم بغم النفل ىن أم اىتبال)
اس ( [ ل ىملان :
وخ هد لهبا القل ن الكلخم بقول ت الع ُ ) :ك ْنت ُ ْم َخي َْر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َجتْ ِللنَّ ِ
ون ( [ سول المؤمنخن :
 ، ]110وقول ت العَ ) :وإِنَّ َهـ ِذ ِه أ ُ َّمت ُ ُك ْم أ ُ َّمةً َو ِ
اح َدةً َوأَنَا ْ َربُّ ُك ْم فَاتَّقُ ِ
. ] 52
لن الدول الغلبخة لم تستـع أن تنـوم ك ها تحت أمة واحد ى ع اللغم من وجود
لوابـ كاخل بخنها ،وما ئلنا نسمع مصـ ح ادمم ادولوبخة ،وما ها كبلك الدول ادفلخقخة ،فإنها
ى ع ما بخنها من لوابـ تسمع ادمم ادفلخقخة ،فا حخن أننا نسمع بمصـ ح ادمم اإلسالمخة
بل كا أمة لسالمخة واحد  ،ى ع اللغم مما بخن أفلادكا من ابتالف فا ال غة والجن
وادلم ،وكبا خ نا أن ادمة اإلسالمخة تتكون من ىد مجتم ات ىتبالات تفلم نفسها،
لكن التوافق بخن المجتم ات اإلسالمخة م حوف بسبب اتفاقهم ى ع ملج خة ى خا واحد  ،وكا
اإلسالم.

( )1الك خات ،أبو البقاء ال كبلم ،ص  ، 176القامو

السخاسا ،أحمد ىـخة هللا ،ص .122
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الفصل الاانا
أس

بناء المجتمع وىناخة اإلسالم بها
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أس

الفصل الاانا

بناء المجتمع وىناخة اإلسالم بها

لن أم مجتمع باىتباله كخانا ً قا ما ً ببات  ،بد ل من أس خبنع ى خها ،وتكاد تكون
كبه ادس م تلكة بخن المجتم ات ك ها ،بخد أن المجتمع اإلسالما تمخئ ىن غخله فا كبا
المجال وكان تمخئه من جهتخن :أما ادولع فهو أن ج ل ال قخد بكل مفاكلكا وال لخ ة
تكون
بكل أحكامها ادسا ادكبل البم تبنع ى خ ادس ادبلى ،لب قخمة دم أسا
ال قخد وال لخ ة متما ة فخ قا مة ى خ  ،وكبا ما فهل ج خا ً فا التلبخة النبوخة ل مس مخن
أفلادا ً و جماىات بباصة فا ال هد المكا البم مهد الـلخق لأس ادبلى لتصبح
مكونات م تبل وكو ما حلصنا ى ع لبلائه حخن ىلضنا لهبه ادس وبخنا كخف أن
اإلسالم صبغها بصبغة ىقخدخة وصاغها صخاغة لسالمخة ،ومن كنا كان التمخئ وكانت اآلاال
اإلخجابخة.
أما الاانخة فإن بما أوجده من مواصفات ،وبما وض من اىتبالات تجاه كبه
ادس  ،فجاء كبا المجتمع متمخئا ً بتمخئ أسس  ،وكو ما سن لم ل فا كبا المبحث.
ادسا

خمكن القول لن ادس ال امة التا خقوم ى خها بناء المجتمع اإلسالما – ب د
ال قدم المهمخن ى خها – كا:
( )1اإلنسان .
( )2اللوابـ ا جتماىخة.
( )3الضبـ ا جتماىا.
( )4ادلم

ادسا ادول  :اإلنسان
ىنع اإلسالم باإلنسان الفلد ىناخة ماخل لها ،بغخة أن خهخ لخكون ادسا ادول
فا بناء المجتمع  ،وبلئت كبه ال ناخة اإللهخة منب الب ق والتكوخن حخن ب ق هللا ت الع بخدخ
ونفخ فخ من لوح ومنح ال قل والحوا  ،فبان بهبا أن مب وق كلخم ى ع هللا ام تب ت
ال ناخة اإللهخة حخن قضع هللا ت الع ،أن خكون ب خفة فا ادلم ،وقد توجت كبه ال ناخة
ب لخ ة اإلسالم وبما تضمنت من كداخات وتوجخهات تبص الفلد المس م كادت تستغلق
ال هد المكا ك  ،ولم خغف ها ال هد المدنا ،كدفت ك ها للع بناء بصخة ل فلد المس م متئنة
مستق ة تجمع بخن ما استودع فخها من لغبات ونئىات ،وبخن ما أنخـ بها من مسؤولخات
ى ع مستوى الفلد والجماىات ،وكبا ما ج ل من كبا اإلنسان ـ بحق ـ مب وقا ً متمخئاً ،
وصال ب خقا ً دن خصبح ب خفة فا ادلم ،وأكالً ل قخام بواجبات تجاه نفس وتجاه مجتم
كما أس فنا.
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لقد أسهم فا تحقخق كبه الغاخة ال فمع والمهمة ادسمع أن هللا ت الع أودع فا
اإلنسان نئىتخن ( )1متباخنتخن فا الفاكل ،لكنهما متكام تان وكما النئىة الفلدخة وكا التا
تج خحب البخل لنفس وخدفع ال ل ىنها ،وخحلص ى ع تحقخق بات  ،والنئىة ا جتماىخة
وكا التا تدف للع صف الجماىة وحضن المجتمع ،دن هللا ت الع ج ل بحكمت حاجة
الفلد للع الفلد ،كحاجة ال ضو للع ال ضو فا الجسد الواحد ( ، )2وخفهم كبا لبا ى م أن
س وك الفلد ولغبات كالحب والوفاء والتمخئ والفبل ،بد لها من محخـ اجتماىا تمال
فخ (. )3
خضاف للع كبه الدوافع الفـلخة ،دوافع مكتسبة أوجدكا ال الع الحكخم من بالل
ت لخ ات وتكالخف بوـب بها الفلد ،لها اتصال مبا ل با لمجتمع  ،وكبا م حوف فا
ال بادات ك ها كما سنلى ( ،بلك دن الحخا دابل المجتمع ،تمنح الفلد قو فوق قوت ) (. )4
لن المتأمل فا مكانة الفلد فا اإلسالم وما أحخـ ب من ىناخة وتهخ ة ،خدلك أن
أكل دن خكون ادسا ادول فا بناء المجتمع باىتباله ال بنة ادولع فا ادسل ،ت ك
ادسل التا تؤلف مع ماخالتها ،المجتمع اللبانا.

ادسا الاانا  :اللوابـ ا جتماىخة
فـل اإلنسان ى ع حب ا نتماء للع المجتمع ،فهو خمخل بـب للع بنا جنس
وخكله ال ئلة ،بلك ( :أن ا جتماع ما كو ل ت بخل ىن غلخئ مستكنة فا أىماق نف
اإلنسان والجماىة ،صفة ئمة من صفات ) (. )1
وحخاما وجد تجمع لنسانا بلئت ـ بال ك ـ لوابـ اجتماىخة و صالت
ىبال ىن فكل وس وك ) ( )2تنمو وت مل فا فل التفاىل ا جتماىا بخن ادفلاد.

( وكا

وخلى ب م الباحاخن ( )3أن كبه اللوابـ منها ما كو ىالقات اجتماىخة ،مال
الصداقة والمصاكل  ،ومنها ما كو ىم خات اجتماىخة أ د ت قخدا ً من سابقتها ،مال الجوال
والصلاع .ومنهم من خقسم كبه اللوابـ للع فـلخة كالقلابة ،وللع مكتسبة كالجوال (. )4

()1
()2
() 3
()4
()1
()2
()3
()4

ى م ا جتماع والمجتمع المس م ،د .اكخن ،ص  ، 85ص .،274
المجتمع اإلسالما  ،د .أمخن المصلم  ،ص .9
الملجع السابق ص 11
المجتمع اإلسالما  ،د .مصـفع ىبد الواحد  ،ص .28
المجتمع اإلسالما ،د .أمخن المصلم  ،ص .11
ى م ا جتماع والمجتمع المس م ،د .اكخن  ،ص .29
ى م ا جتماع والمجتمع المس م ،ص .11
المجتمع وادسل فا اإلسالم ،د .محمد ـاكل الجوابا ،ص .14
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وى ع كل ،فها فواكل نمت فا فل ا جتماع وتولدت من بسبب ول كل فلد
بحاجت للع الت اون مع اآلبلخن وا لتباـ بهم تحقخقا ً ل مصالح الم تلكة ،وكو ما ك ف
ىن لا د ى م ا جتماع ابن ب دون بقول  ( :لن قدل الواحد من الب ل قاصل ىن تحصخل
حاجت  ،فال بد من اجتماع القدل الكبخل من أبناء جنس ) (. )5
خجدل بنا أن نبكل فا كبا المقام تمخئ المجتمع اإلسالما ىن غخله فا مجال
اللوابـ ا جتماىخة ،فهو ولن أقل كاخلا ً من اللوابـ ولىاكا حق لىاختها ،ل أن ج ل
اللابـة ال فمع وال لو الواقع كا ال قخد وما خفخم ىنها من ت لخ ات وكداخات ،دنها
الملج خة ادولع وال خا دبناء المجتمع اإلسالما فا كل ما خصدل ىنهم من س وك
وتصلفات فكان ل قخد والحالة كبه دول فاكل فا لخجاد لوابـ اجتماىخة ،وفا تهبخب
لوابـ أبلى كان قد أقلكا ال لف من قبل.
لن اإلسالم ( )1خ تمد فا بناء مجتم ى ع قو اللابـة التا خض ها بخن المس مخن
وخج ل منهم جسما ً واحدا ً ختج ـ بقو ـ للع غاخة واحد  ،بلك ما خصوله الحدخث النبوم
الم هول ( :مال المؤمنخن فا توادكم وتلاحمهم وت اـفهم مال الجسد ،لبا ا تكع من
ىضو ،تداىع ل سا ل الجسد بالسهل والحمع) (. )2
حق فا ضوء كبه المفاكخم أن تكون اللوابـ ا جتماىخة واحدا ً من ادس
التا خبنع ى خها المجتمع ( و نب د ىن الصواب لبا ق نا أن المجتمع نسخج مكون من
صالت اجتماىخة) (. )3
ادسا الاالث  :الضبـ ا جتماىا
خؤال ادفلاد ب ضهم فا ب م ىندما خضمهم مجتمع واحد ،فخن أ ىن كبا
مجموىة من الس وكخات وادحاسخ والتصولات ،تبت ف ىما خفكل فخ الفلد وخح ب أو
خلخده لنفس  ،ولبما اتببت الجماىات قلالات لم خلدكا ب م أفلادكا لو ب وا بأنفسهم
بتالف اإللاد الفلدخة ىن اإللاد الجماىخة ،وكأن كبا خ نا وجود بصخة جماىخة
تفلم نفسها ى ع ادفلاد (. )4
خسما ى ماء ا جتماع كبا البم أ لنا للخ  ،بالضبـ ا جتماىا ،وخ نا ضلول
الوىا ب ول اآلبلخن ،وملاىا حقوقهم وانتهاج س وك ختأا ل بهبا الوىا وكبا الس وك
(.)5
()5
()1
()2
()3

()4
()5

مقدمة ابن ب دون  ،ابن ب دون ،ص .79
المجتمع اإلسالما  ،د .مصـفع ىبد الواحد  ،ص .42
صحخح م س م ،كتاب البل والص ة ،باب  :المؤمنون كلجل واحد فا التلاحم والت اـف.
المجتمع اإلسالما  ،د .أمخن المصلم  ،ص .12
انفل :الم جم الف سفا  ،د .جمخل ص خبا  ،ص  411بتصلف.
انفل :قامو ى م ا جتماع  ،د .محمد ىاـف  ،ص .410
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ك فا أن حاجة المجتمع ماسة لوجود ضوابـ وأنفمة ( تـ ق ن اـ ادفلاد
فا مجا ت ،وتحب ن اـهم فا مجا ت أبلى ،وتضع لهم مقاخخ ل س وك تقوم ادمول
تب ا ً لها ،فت تبل ب م ادمول كلخمة محببة وت تبل ب ضها كلخها ً مبموما ً ) (.)6
لقد تنب الم نخون ب ؤون المجتمع للع أكمخة كبا ادسا فا بنا  ،وكان غاخة ما
توص وا للخ من أجل تحقخق كبا الغلم ما سما بنفلخة ال قد ا جتماىا ،والتا اتضحت
م المها ى ع خد ال الم ال هخل ( لوسو ) ( وكا فكل مادخة تقوم فا حقخقتها ى ع تبادل
المصالح والت اخف بخن النا لخنال كل منهم حقوق  ،وكا محاولة بأ بها لكف نوائع
ال دوان والتس ـ) ( )1لكنها تقوى كا و ماخالتها بحال ى ع التألخف بخن ق وب أفلاد
المجتمع ،و بث المحبة بخنهم ،و ئلع لوح التسامح فا المجتمع ،فها تئخد ى ع
كونها محاولة ل توفخق بخن اللغا ب ،والمالءمة بخن المصالح ،حتع خحدث تصالع و
ابتالف .
لإلسالم منهج فا كبا المجال ما ىلفت الب لخة فا تالخبها الـوخل منهجا ً خوائخ
أو خدانخ  ،س ك فخ مسالك متنوىة ،فآتت امالكا ،وكان من بلك أن ئخن دفلاد المجتمع
ـلخقا ً سهالً موصالً ل جنة وللضوان هللا ىن ـلخق محبة اآلبلخن ،قال ( :تدب ون
الجنة حتع تؤمنوا ،و تؤمنوا حتع تحابوا ،أو أدلكم ى ع اء لبا ف تموه تحاببتم؟ أف و
السالم بخنكم) (.)2
فج ل انت ال المحبة المتبادلة بخن أفلاد المجتمع ،ىالمة ى ع تحقق اإلخمان ،ولتب
ى خ دبول الجنة وكبا من أىفم الحوافئ التا توضع بخن خدم المس م الخقف ،و ك أن
المحبة فا هللا لبا ف ت بخن أفلاد المجتمع ،كان لها من اآلاال والامال ما كو كفخل بتجاوئ
كاخل من ادئمات ،ونمو التسامح فا الم امالت.
كبلك لغب اإلسالم أبناءه فا ال ناخة بقضاخا المجتمع وحاجات أفلاده ،ولتب ى ع
كبا مكاسب ىفخمة بخنها اللسول  .بقول ص ع هللا ى خ وس م ( :المس م أبو المس م،
خف م و خس م  ،من كان فا حاجة أبخ ،كان هللا فا حاجت  ،ومن فلج ىن مس م كلبة
فلج هللا ىن بها كلبة من كلب خوم القخامة ،ومن ستل مس ما ً ،ستله هللا خوم القخامة) (. )3
لقد أوجدت كبه النصوص ال لىخة وأماالها ،لقابة باتخة لدى اإلنسان المس م،
وحافئا ً داب خا ً خحم ى ع التفاىل اإلخجابا مع أبناء مجتم  ،وتج خستحضل المسؤولخة
المنوـة ب تجاكهم وتكون امل كبا ك  ،أن تقوى أواصل المحبة والتسامح والنصح
واإلخاال وحسن ال ل وكف ادبى بخن أفلاد المجتمع ،وكو ما خسند نفم المجتمع وخبلئ
م الم ا نضباـ فخ .
()6
()1
()2
()3

انفل :المجتمع اإلسالما  ،د .المصلم  ،ص .13
انفل :المجتمع اإلسالما ،مصـفع ىبد الواحد ،ص  43-41بتصلف .
صحخح مس م  ،كتاب اإلخمان  ،باب بخان أن خدبل الجنة ل المؤمنون ،لقم.]54[ :
صحخح مس م  ،كتاب الف م  ،باب تحلخم الف م وادمل با ستغفال والتوبة.
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لم خل كن اإلسالم فا ضبـ الس وك وحفف ادمن ا جتماىا للع كبا المنهج ى ع
اللغم من أكمخة أاله اإلخجابا ،لنما ت داه للع لخجاد ت لخ ات خحتكم للخها أفلاد المجتمع ىن
لضا وـخب نف كونها لبانخة المصدل ،فقد نفم اإلسالم ال القة بخن أفلاد المجتمع المس م ،
وأوجد نفما ً تبص ادسل الصغخل والكبخل  ،ونفم أمول الم امالت ،لخقف كل فلد ى ع
ما ل وما ى خ  ،وكو منهج ختسم بالواق خة ،وخسهم فا ضبـ ادمول فا المجتمع.
دىت الحاجة -لضافة للع بلك ك  -للع وجود ب م اللوادع تما ت فا ت لخ ات
تت ق بال قوبات ى ع أنواىها ،تقوم اىوجاج ب م ادفلاد ،وتلدكم للع الصواب ،حماخة
لهم من لول أنفسهم ،وصخانة دمن المجتمع .وفا ضوء كبا ال لم البم تقدم ،تفهل
أكمخة ادنفمة فا المجتمع ومكانة الضبـ ا جتماىا ،باىتباله واحداً من أس بناء
المجتمع.
ادسا اللابع  :ادلم
ت د ادلم واحد من ادس التا خبنع ى خها المجتمع ،وبخان كبا  :أن هللا ت الع
أنئل اإلسالم بأحكام وت لخ ات لخحكم فا ادلم ،وخـبق ى ع ألم الواقع ،ختما
النا فا ؤون حخاتهم من أجل تقدخم أنموبج حا وماالا لمجتمع مس م متمخئ.
خبفع أن كبه الغاخات الكبلى تستدىا ب م ال وامل المساىد ى ع تحقخقها،
منها توفل حلخة التصلف لدى ادفلاد  ،والسالمة من التأاخل البالجا ،ووجود مناخ
مناسب إلقامة أحكام هللا وت لخ ات  ،ام وجود س ـة تم ك صالحخة اتباب القلال وتنفخبه،
وخت بل توافل كبه ال وامل أو خكاد لبا لم توجد بق ة من ادلم تجمع المس مخن ،وتكون
الك مة فخها لهم.
تتضمن سخل النبا  وأتباى الكلام ،ل الات توضح كبا الم نع ،فإن النبا  لما
ب ث فا مكة وصال ل أتباع ،حلصوا ى ع ا لتفاف حول النبا  وتكوخن تجمع باص
بهم ،متمخئ فا كاخل من نواحا الحخا ىن المجتمع الجاك ا الكبخل البم خ خ ون فخ ،
فأمكنهم التمخئ فا جوانب كال بادات وادبالق،وت بل التمخئ فا جوانب أبلى كالم امالت
ال امة( )1ولم خكن لإلسالم خوم ب قانون نافب ،ولم خكن ل قو خستـخع بها تنفخب ت الخم  ،فكان
الوائع الداب ا لدى المس مخن نباك ،مغنخا ً ىن القانون والس ـان.
لقد بحث النبا  منب وقت مبكل ىن ألم خقخم بها كو وأصحاب  ،لخن ئ مجتم ا ً
باصا ً ،فقصد أكل الـا ف ف م خجخبوه ،ام ىلم دىوت ى ع أكل المدخنة ،فاستجاب أك ها
الكلام لدىوت  ،وفتحوا أبواب مدخنتهم أمام اللسول  وجموع المس مخن من كل مكان،
فكانت الهجل من أىفم أحداث التالخخ اإلسالما ى ع اإلـالق ،دنها كخأت ادلم
ووفلت المناخ المناسب إلقامة مجتمع لسالما مستقل ومتمخئ ،فبدأت م الم كبا المجتمع
( )1انفل :أصول النفام ا جتماىا فا اإلسالم  ،الـاكل ابن ىا ول ،ص .89
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تع المجا ت بباصة ت ك التا تنفم ال القات

تبلئ ل خان ،وتتاب ت الت لخ ات فا
والم امالت بخن أفلاد المجتمع الواحد.
لقد تضمن القل ن الكلخم لبـا ً بخن لقامة ادحكام ال لىخة وبخن التمكخن فا
صالَةَ َوآت َ ُواْ َّ
الزكَـاةَ َوأ َ َم ُرو ْا
ض أَقَا ُمواْ ال َّ
ادلم حخن قال ت الع ) :الَّ ِذينَ ِإ ْن َّم َّكنَّا ُه ْم ِفي األ َ ْر ِ
ّلِل عَاقِبَةُ األ ُ ُمور ( ِِ [سول الحج خة .]41:
وف َونَه َْواْ ع َِن ا ْل ُم ْنك َِر َو ِ َّ ِ
بِا ْل َمع ُْر ِ
فقد سخقت اآلخة الكلخمة فا مقام ال كل لبخان أن التمكخن فا ادلم خقتضا كل
هللا ت الع بإقامة أحكام التا أمل بها بسبب ئوال كاخل من ال وا ق (.)2
لبا فهم كبا ،تبخنت ال ة التا من أج ها نع القل ن الكلخم ى ع أول ك البخن الوا
البقاء فا ألم الكفل ،ولم خهاجلوا للع ألم اإلسالم لالنضمام للع المجتمع المس م ،وبلك
فا قول ت الع ) :إِنَّ الَّ ِذينَ ت َ َوفَّا ُه ُم ا ْل َمالئِكَةُ َ
س ِه ْم قَالُواْ فِي َم كُنت ُ ْم قَالُواْ ُكنَّا
ظا ِل ِمي أ َ ْنفُ ِ
ست َ ْ
َاج ُرواْ فِيهَا فَأ ُ ْولَـئِكَ َمأ ْ َوا ُه ْم
ض َّ ِ
ُم ْ
َّللا َوا ِ
ض قَا ْلواْ أَلَ ْم تَك ُْن أَ ْر ُ
ضعَ ِفينَ فِي األ َ ْر ِ
سعَةً فَتُه ِ
َّ
سآ َءتْ َم ِصيرا ً( [سول النساء خة .] 97 :
َج َهن ُم َو َ
خمكن القول ـ فا ضوء ما تقدم ـ :لن ادلم من أس بناء المجتمع اإلسالما،
وخت بل لقامة مجتمع واضح الم الم ما لم خكن ل مس مخن ألم ،لهم فخها القول والفصل .
***

( )2انفل :تفسخل التحلخل والتنوخل ،الـاكل ابن ىا ول ،ج  17ص .280
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الفصل الاالث
سمات المجتمع اإلسالما
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الفصل الاالث

سمات المجتمع اإلسالما
تبخن من المبحث السابق ،أن لإلسالم نفلت المستق ة لأس التا تقوم ى خها
المجتم ات  ،وقد أدت كبه النفل وما صاحبها من مواصفات لهبه ادس  ،للع تمخئ
المجتمع اإلسالما ىن غخله من المجتم ات ب دد من السمات ج ت بحق مجتم ا ً فلخدا ً لم
ت لف الب لخة مجتم ا ً غخله جمع فا اناخاه كبه السمات الحمخد  ،لخكون أنموبجا ً خلتجع،
وماا ً خحتبى ىند ال قالء من بنا الب ل.
لما كان خت بل فا كبا المقام أن نبكل سمات المجتمع اإلسالما جمخ ها ،فإننا
سنبكل منها ما ل ص ة بالموضوىات التا ن لم لها فا كبا المقلل ونفصل القول فا
ألب ة منها ،وندع ادلب ة الباقخة لمدل المقلل خك ف الـالب لحها – ـ با ً لالبتصال
–:
لن من أبلئ سمات المجتمع اإلسالما أن مجتمع :
( )1م تئم بال لع .
( )2جاد .
( )3متسامح .
( )4من .
( )5متناصح .
( )6تسوده المساوا .
( )7متلاحم .
( )8مـخع دولا ادمل .
السمة ادولع  :أن مجتمع م تئم بال لع:
ن نا بهبه السمة ،أن ل مجتمع اإلسالما ملج خت ال خا ـ وكا الوحا ب قخ –
الكتاب و السنة – خصدل ىنها المجتمع فا كل تصلفات  ،فها التا تدخل ؤون أفلاده
وتحكم تصلفاتهم  ،وكبا من مقتضخات ا ستبالف فا ادلم ) :إِنَّ َما كَانَ قَ ْو َل ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ
س ِم ْعنَا َوأ َ َ
ط ْعنَا َوأ ُ ْولَـئِكَ ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ (
ِإذَا ُدعُواْ ِإلَى َّ ِ
سو ِل ِه ِليَحْ ُك َم بَ ْينَ ُه ْم أَن يَقُولُواْ َ
َّللا َو َر ُ
[النول خة.]51:
لن ا لتئام والقخام بما تأمل ب لخ ة المجتمع ،كو الجانب ال م ا فا ال قخد  ،كو
دلخل قو ا ستمساك بال قخد  ،لب ال مل جئء من ال قخد ملتبـ بها ،خ و ب وكا وخنحـ
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بانحـاـها ( ، )1وكبا ما خج نا ن دد ى ع أن المجتمع اإلسالما مجتمع خقوم ى ع أسا
ال قخد  ،وأن أالكا فخ تفوق كل أال ،وأنها أكبل مخئ تمخئه ىن غخله من المجتم ات.
خ نا كبا أن المجتمع اإلسالما خحتكم للع قاىد الحسن ما حسن ال لع والقبخح ما
قبح ال لع ،فهو م تئم التئاما ً تحوخل ىن و تبدخل بادحكام ال لىخة التا تنفم
تصلفات ادفلاد و ؤون ادسل وأبالقخات المجتمع ،وخلى بلك ك جئءا ً من التئام
الدخنا وىبودخت هلل ت الع ( )2فهو خ تفت للع ت ك الدىوات التا تصدل بخن الحخن واآلبل
باسم الحلخة والتـول وحقوق اإلنسان والتا تس ع للع النخل من اوابت المجتمع والمسا
بالتئامات تجاه ملج خت ال خا .
لن كبا ا لتئام والبم خج ل المجتمع اإلسالما متمخئاً ،خج كبلك ىلضة ل نقد
والهجوم من قبل أىداء اإلنسانخة الـاكل وكو ما خنبغا أن ختنب ل أفلاد المجتمع اإلسالما
.
السمة الاانخة أن مجتمع جاد:
فا المجتمع اإلسالما مفاكل ىد ت هد ى ع أن مجتمع جاد مكان فخ لصغا ل
ادمول وسفاسفها ،وخمكن أن ن د الحلص ى ع ال م النافع والس ا للع ال مل الصالح،
أبلئ مفهلخن ختضح من باللهما جدخة كبا المجتمع.

 -1المفهل ادول :العلم النافع:
لن ال م النافع كو كل ى م خحقق ملضا هللا ت الع وخج ب النفع ل باده ،فالمجتمع
اإلسالما خلحب بهبا ال م وخهخئ المناخ المناسب ل  ،دن الوسخ ة الفاى ة لتحقخق مقاصد
االاة خحلص المجتمع ى خها وكا ( )1توجخ التفكخل ،ولصالح ال مل ،ولخجاد الوائع
النفسا .
لن المجتمع اإلسالما خلفم كل ى م خكون وسخ ة لتحقخق لحدى الغاخات السامخة
ل مجتمع ،وخصنف ى ع أن ى م خنفع ،وقد أل دنا النبا  للع كبا الفهم حخن است اب  من
كبا ال م ،فكان خقول ( ال هم لنا أىوب بك من ى م خنفع ) ( ،)2كبا النوع من ال م ،خس ع
المجتمع اإلسالما للع محاصلت والتضخخق ى ع أك أخا ً كان الوىاء البم خفهل فخ كبا
ال م ،دن محص ت واحد وكا التلوخج ل بث ولضاىة الوقت ،والت كخك فا الاوابت،
ولاال ال بهات ،وكا أمول كان خب و المجتمع اإلسالما منها فا ىصوله البكبخة.
()1
()2
()1
()2

المجتمع اإلسالما  ،محمد أمخن المصلم ،ص . 20
أنفل :أصول النفام ا جتماىا فا اإلسالم  ،الـاكل ابن ىا ول ،ص . 91
أنفل :أصول النفام ا جتماىا فا اإلسالم  ،ص 91
جئء من حدخث لواه مس م  ،كتاب البكل والدىاء باب فا اددىخة.
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المفهل الاانا ال مل الصالح:
ختبع ال م النافع ال مل الصالح لب أنهما متالئمان ،و ختصول انفصالهما ،لب
خكون ال مل صالحا ً ما لم خبن ى ع ى م نافع ،ولهبا قدم هللا ت الع ادمل بال م ى ع ادمل
ت(
ست َ ْغ ِف ْر ِلذَن ِبكَ َو ِل ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوا ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
َّللا َوا ْ
بال مل فا قول ت الع ) :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ ال َ ِإلَـهَ ِإال َّ ُ
[سول محمد خة  ، ]19:و قخمة ل م نافع ،ما لم ختب ىمل صالح ،فقد بم هللا ت الع كبا
َّللا أَن تَقُولُواْ َما ال َ ت َ ْفعَلُونَ ( [سول
ا نفصام النكد فا قول سبحان َ ) :كبُ َر َم ْقتا ً ِعن َد َّ ِ
الصف خة.]3:
لن مفهوم ال مل الصالح ،ملتبـ بمفهوم ال باد كما خفهمها المجتمع اإلسالما،
فدا ل ال مل الصالح واس ة ،ف كل ىمل خؤدم للع ملضا هللا وخج ب النفع للع الب لخة،
فهو ىمل صالح خلحب ب المجتمع اإلسالما ،وخفتح ل أبواب وخ جع ى خ أصحاب  ،ولخ
من ـبخ ة المجتمع اإلسالما تصنخف ادىمال للع لفخع ووضخع ،و التنفخل من ىمل قـ
ما دام صالحا ً وتدىو الحاجة للخ ( ،)3فا الوقت نفس خضخق المجتمع اإلسالما ى ع
ادىمال ال باخة بكل أ نواىها ،دنها مضخ ة ل وقت ،مهدل ل جهد ،م غ ة ىن الجد ،و
مكان فا مجتمع أنخـت ب مهمة البالفة فا ادلم لمال كبه ادىمال مهما حاول أك ها
تئخخنها ل نا  ،بلك أن المجتمع اإلسالما خقف بكل أفلاده (.)1
السمة الاالاة :أن مجتمع متسامح :
التسامح فا ال غة :مصدل سامح لبا أبدى ل السماحة القوخة ،دن صخغة التفاىل كنا
لخ فخها جانبان ،فخت خن أن خكون الملاد بها المبالغة فا الف ل ،مال :ىافاك هللا ،وأصل السماحة:
السهولة فا المبالـة والم ا ل  ،وكا لخن فا الـبع فا مفان تكال فا أماالها ال د (.)2
لن السماحة صفة بالئ من صفات المجتمع اإلسالما ،دنها فاكل فا اناخا
ض ُ
اإلسالم ك  ،فادحكام ال لىخة مبنخة ى خها ،فهبا قول هللا ت الع خنـق بها ) :فَ َم ِن ا ْ
ط َّر
َ
علَيْه ِ( [سول البقل خة  ، ]173:وهللا ت الع خصف لسول 
اغ َوال َ عَا ٍد فَال إِثْ َم َ
غي َْر بَ ٍ
َ
َّللا ِلنتَ لَ ُه ْم َولَ ْو
بالسماحة وخوجه ل مداومة ى خها ،وبلك فا قول ت الع ) :فبِ َما َرحْ َم ٍة ِمنَ َّ ِ
غ ِلي َ
ُك ْنتَ فَظا ً َ
ب ال َ ْنفَضُّواْ ِم ْن ح َْو ِلكَ ( [سول ل ىملان خة ، ]159 :وخ بص كبا
ظ ا ْلقَ ْل ِ
( )3
القول النبا  ( : أحب الدخن للع هللا الحنخفخة السمحة) .

()3
()1

()2
()3

بكل الفقهاء أن أبناء المجتمع اإلسالما جمخ ا ً خأامون لبا احتاج المجتمع للع حجام ولم خجده .
دبل لجل ى ع ىمل لضا هللا ىن فقال ل  :خا أمخل المؤمنخن لنا أقوم ب مالل لا الع ،فقالال لال كالالون
الل خد وما باك؟ قال خالا أمخالل المالؤمنخن لنالا القالا بالاإلبل ى الع اإلبالل فتبالل فالا بلمهالا وككالبا حتالع
تصبح س س ة فأبن ل أمخل المؤمنخن أن خقوم بهبا ال مل فاىجب الحاضلون ببلاىت  ،فأمل ل كالالون
الل خد بجا ئ وأمالل بج الده بمسالخن ج ال د  .فاسالتهجن اللجالل والحاضاللون صالنخع أمخالل المالؤمنخن فقالال
لحم هللا مقولة ىفخمة حكخمة قال أىـخناه جا ئ ى ع بلاىتال وأملنالا بج الده دنال خقالوم ب مالل خفخالد
أحدا ً .
أصول النفام ا جتماىا فا اإلسالم  ،الـاكل ابن ىا ول ،ص . 266
لواه الببالم ت خقا ً فا كتاب اإلخمان ،باب الدخن خسل .
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تفهل السماحة فا المجتمع اإلسالما ج خة فا المواـن التا خفن فخها فهول
ضدكا كا نف ال والم اد والغضب وادنانخة ،وبلك فا حا ت البخع وال لاء وا بتالـ فا
أماكن المنافع وا حتكاك فا الـلق ال امة ،فإن أبناء المجتمع اإلسالما خمتا ون قول النبا



( لحم هللا لجالً سمحا ً لبا باع لبا ا تلى ولبا اقتضع) ( )4فالسماحة بمفهومها الواسع،
صفة مصاحبة لتصلفات أفلاد المجتمع اإلسالما ،فهم ب خدون ىن ا نف ا ت ،حبلون من
الم احنات ،م لضون ىن التجاوئات ،وكبا ما تقتضخ ادبو فا الدخن.

و خ نا كب ا أن السماحة محصول بخن المس مخن فخما بخنهم ،فقد أمل هللا ت الع بها
مع المبالفخن فا الدخن ،فأمل باإلحسان للع الوالدخن الكافلخن ،وأبن سبحان ببل المبالفخن
ما لم خكونوا محالبخن ،وأباح الئواج من نساء الخهود والنصالى ،وأجائ الم امالت الدنخوخة
م هم ،وكبه كا السماحة ب خنها ،وكبا غخل الو ء البم خكون ل هلل وفا هللا.
ولخ خ َبل المس م بتلك السماحة واإلىلام ىنها بحجة أن غخله خ نع بها أو
بحجة كال الهموم وضغـ ال مل وسوء ادحوال ،فإن هللا ت الع وصف ىباد اللحمن بقول
ض َه ْونا ً َوإِذَا َخا َ
سالَما ً (
شونَ َ
ـن الَّ ِذينَ يَ ْم ُ
طبَ ُه ُم الجَا ِهلُونَ قَالُواْ َ
علَى األ َ ْر ِ
) َو ِعبَا ُد َّ
الرحْ َم ِ
[سول الفلقان خة .]63:
وسخل النبا  حاف ة بادحداث التا تؤكد سماحت مع كل من ت امل م هم،
فهبا أىلابا خجبب لسول هللا  من اوب حتع تلك أالا ً فا ىنق وكو خقول ل :
اىـنا مما أىـاك هللا فإنك ت ـنا من مالك و من مال أبخك ،فتبسم ل النبا
وأمل ل ب ـاء (.) 1
ك ما كان المجتمع للع اإلسالم أقلب كان باب السماحة فخ أوسع وألحب  ،فخحسن
صبَ ُرواْ َو َما
بالملء أن خجاكد نفس لتصب َح السماحة ب قا ً ئما ً ل َ ) :و َما يُلَقَّا َها إِال َّ الَّ ِذينَ َ
يُلَقَّا َهآ ِإال َّ ذُو ح ٍَظ ع َِظ ٍيم ( [سول فص ت خة .]35:
السمة اللاب ة :أن مجتمع من :
ختصف المجتمع اإلسالما بأن مجتمع من ،وادمن مـ ب ل خ ل مجتم ات
جمخ ها ،بخد أن حصولها ى خ لخ بادمل الخسخل ،ولن الوقا ع وادحداث من حولنا
لت هد بهبا.
َّللا َمثَالً
امة تالئم واضح بخن ادمن واإلخمان ،وبخن الكفل والبوفَ ) :وض ََر َ
ب َّ ُ
آمنَةً ُّم ْط َمئِنَّةً يَأْتِيهَا ِر ْزقُهَا َر َ
اس
َان فَ َكفَ َرتْ بِأ َ ْنعُ ِم َّ ِ
قَ ْريَةً كَانَتْ ِ
َّللا ِلبَ َ
غدا ً ِمن ك ُِل َمك ٍ
َّللا فَأَذَاقَهَا َّ ُ
صنَعُونَ ( [سول النحل خة.]112:
ف ِب َما كَانُواْ يَ ْ
وع َوا ْل َخ ْو ِ
ا ْل ُج ِ
( )4صحخح الببالم  ،كتاب - :البخوع ،باب السهولة والسماحة فا ال لاء والبخع .
( )1صحخح مس م ،كتاب الئكا  ،باب لىـاء من خسأل بغ فة.
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لما كان المجتمع اإلسالما مجتم ا ً مؤمنا ً م تئماً ،كان بالضلول مناً ،ونحسب
أننا نبالغ ىندما نقول لن الب لخة ق ما هدت مجتم ا ً ساده ادمن وادمان كالمجتمع
اإلسالما ى ع مل ال صول ،وحسبنا دلخالً ى ع كبا ،ت ك ادلقام واإلحصاءات التا تتحدث
ىن أىداد مبك ة ومبخفة من جلا م القتل والسلقة وا غتصاب ،ت هدكا الدول المتقدمة،
والتا تصنف ى ع أنها دول ال الم ادول (.)1
لقد تحققت صفة ادمن كبه ل مجتمع اإلسالما ب د ـلق :
أولها  :ىن ـلخق سالمة منهج الفلد :واستقامة س وك فإن ادصل فا اإلنسان المس م أن
( خحتاج للع لقابة القانون وس ـة الدولة لكا خلتدع ىن الجلا م ،دن لقابة
اإلخمان أقوى ،والوائع اإلخمانا فا ق ب المؤمن حال خقف ،خفالق ال بد
المؤمن و ختب ع ىن ) (. )2
وكبا ما تفتقده كافة المجتم ات ادبلى ،مما ج ل أمل المحاففة ى ع أمنها
ىسخلاً.
ثانيهما  :ىن ـلخق المجتمع :فما المجتمع اإلسالما فا أصل تكوخن ل ىدد كبخل من
ادسل التا ن أت ى ع كدم من هللا ت الع ،فقامت بدولكا المنوـ بها فا لىاخة
أفلادكا وتوجخههم ،لخكونوا ىناصل بخل وحلا أمن فا المجتمع.
خضاف للع كبا ،أن المجتمع نفس تحكم ضوابـ وتسود فخ لوابـ اجتماىخة،
منب ها ك ها اإلخمان ،وكا بمجموىها تئخن دبناء المجتمع البخل بكل أ كال ،
وتحث ى خ بالتلغخب ،وتقبح ال ل بكل صوله ،وتحبل من بالتلكخب ،وكبا ك
خنتفم فا ت لخع ادمل بالم لوف والنها ىن المنكل البم امتائ ب المجتمع
المس م ،والبم خ د بماابة السخاج وال الج.
لن المجتمع اإلسالما بمواصفات المتمخئ خلىع أبناءه ،وخحاصل فخهم نئىة
التفلد والتملد ،وخ ئ فا نفوسهم احتلام القخم الجماىخة ،وكبا خسهم للع حد ب خد
فا توفخل ادمن لهبا المجتمع.

( ) 1أود أن أبكل فا كبا المقام ب م اإلحصاءات الباصة بالجهات الت خمخة فا أملخكا فقـ لتكون
مؤ لا ً و اكدا ً ى ع ما بكلنا.
فقد بكلت الدلاسات أن  % 80من ـالب المدال فا أملخكا خت اـون المبدلات
خحدث فا المدال ادملخكخة  270000حالة ىنالف تصالل بسالال المالدال بسالببها للالع 500
م خون دو ً سنوخاً.
دلت اإلحصاءات أن  50ألف فتا ممالن كالن دون سالن  14سالنة فالا المالدال ادملخكخالة خحم الن
بـلق غخل م لوىة كل ىام.
خقتل فا المدال ادملخكخة كل خوم ـف خن بسبب أىمال ال نف بخن الـالب.
لمئخالد مالالن الم ومالالات واإلحصالالاءات فالا كالالبا ال الالأن خلاجالالع كتالاب اللىاخالالة السال ودخة لأق خالالات
اإلسالمخة فا ىهد بادم الحلمخن ال لخفخن  ،تألخف د .ئخد ال خص .
( )2منهج اإلسالم فا تئكخة النف  ،د .أن كلئون  ،ص .818
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ثالثها  :ىن ـلخق ال قوبات :فها موانع لف ة من النا ىن المسا بأمن المجتمع،
فإن اإلسالم خلكن فا كبا المقام للع الوائع الفلدم واللقابة الجماىخة فحسب،
فحخث ( )1لن ب م النفو تمخل للع حب السخـل وال دوان ،والقوم مخال للع
النخل من الض خف ،فقد تكفا والحالة كبه صخحات التهبخب واإلصالح ،و
خ ات الوىخد بألخم ال باب فا اآلبل ل م تدخن  ،قد خكفا كبا و باك ،فالبد من
لادع مادم وىقاب ىاجل ،كا تنئجل كبه الف ة ،وخ خف المجتمع منا ً .
خبفع أن المقصد ادسمع لإلسالم كو لصالح الفلد والمجتمع ،وقد ببل فا
سبخل كبا جهودا ً كبخل  ،وقد تت امالكا بفضل هللا ،فكان من تمام حكمة هللا ومن مفاكل
لحمت  ،أن خلىع كبا اإلنجائ ال فخم ،وخصون من ىبث ال اباخن ،فكانت الحدود
وال قوبات ب امة ،لحمة من هللا ت الع بالمجتمع.
لن البخن خ تلضون ى ع كبه الحدود بحجة اإل فاق ى ع ادفلاد ،كم فا حقخقة
ادمل خ تدون ى ع حقوق مجتمع بأ كم  ،فجلمهم بهبا المس ك ،أ د وأقبح من جلم من
التكب جلخمت .
كما أن أول ك البخن خلون أن ب م ال قوبات قاسخة ،ت بل ى خهم – لجه هم  -أن
ختصولوا قساو الجلخمة التا قام بها من استحق كبه ال قوبة ،لب لو لم تكن ال قوبة بمستوى
الجلخمة ،لما كانت كبه ال قوبة لادىة.
ل قد غاب ىن كؤ ء البخن خ تلضون ى ع ال قوبات ال لىخة ،أن حخا المجتمع
وأمن  ،منوـة بها ،وقد أبان القل ن الكلخم ىن كبا الم نع بقول ت العَ ) :ولَ ُك ْم ِفي
بَِ ( [سول البقل خة ، ]179:لن التهدخد بقتل من خقتل ،أو
ا ْل ِقص ِ
َاص َحيَاةٌ يأُو ِلي األ َ ْلبَا ِ
تنفخب حكم ا لقصاص فخ  ،كفخل بأن خحول بخن ى لات جلا م القتل التا كانت قد تحدث لو
البوف من القصاص ،ولن الوقا ع وادحداث ،اكد ى ع كبا .
خنبغا ى ع أبناء المجتمع اإلسالما أن خ تفتوا للع أدىخاء اإلنسانخة ،والمستتلون
بحقوق اإلنسان ،والبخن خهدفون للع تدمخل المجتمع ،وللع ل اىة الفاح ة فخ  ،وللع نئع
ادمن من جنبات  ،وبلك ىن ـلخق ا ىتلام ى ع ال قوبات ال لىخة بحجة الغخل
المئىومة ى ع حخا أفلاد لم خ د لهم مكان فا المجتمع بسبب انحلافهم.
لن ال قوبات التا لىها هللا ت الع ب لوـ وضوابـ كا غاخة فا ا حتخاـ ت د
لحمة من هللا ت الع ،دنها تحفف ى ع المجتمع أمن  ،وتج متمخئا ً بخن المجتم ات ادبلى
بهبه السمة.
***

( ) 1انفل :دلاسات فا الاقافة اإلسالمخة  ،د .ى ا السالو

و بلون ،ص  ، 325بتصلف.
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الفصل اللابع
أسباب تقوخة اللوابـ ا جتماىخة
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الفصل اللابع
أسباب تقوخة اللوابـ ا جتماىخة
سبق الحدخث ىن اللوابـ ا جتماىخة باىتبالكا واحد من ادس التا خبنع ى خها
المجتمع اإلسالما ،وى ع كدم من كبا ،حلص ال الع الحكخم ى ع كبه اللوابـ بت اكد
الفلاسة ومداومة الحلاسة ،حتع خببو نولكا ،و خض ف دولكا ،بلك أن ى ع اللغم
من أن اإلنسان اجتماىا بـب  ،خألف وخؤلف ،وخحلص ى ع لقاء اآلبلخن ،وخغ ع
تجم اتهم ،ل أن اإلسالم لم خلكن للع كبا الدافع الباتا وحده ،دن فا اإلنسان ض فا ً خنسخ
ومخالً للع غل خ هخ .
ت د ال بادات ب امة ،أبلئ الوسا ل التا ت خن ى ع تقوخة اللوابـ ا جتماىخة بخن
أبناء المجتمع الواحد ،فا جتماع فاكل فا الص وات ك ها ،وفا الئكا ت امل مع امانخة
أصناف من أبناء المجتمع ،وخفهل م نع الجماىة ج خا ً فا الصوم حخن خمسك أبناء المجتمع
الواحد فا وقت واحد ،وخفـلون فا وقت واحد ،كبلك الحج مؤتمل جامع ل مس مخن خبلئ
فخ مفهوم ادمة الواحد .
خضاف للع كبا ت لخ ات وأحكام تتصل بالواجبات ا جتماىخة وادبالق الفاض ة ،
كانت ك ها أسبابا ً لتقوخة اللوابـ ا جتماىخة .وسوف ن لم فا كبا المبحث للع ب م كبه
ادسباب .
أ ـ ت لخع صال الجماىة والجم ة وال خدخن والجنائ :
أو ً  :صال الجماىة :
فلم هللا ت الع ى ع أبناء المجتمع المس م بم ص وات فا الخوم وال خ ة  ،ووج
سبحان للع أن نص ا فا المساجد جماىة بغخة أن خ تقا المس مون تحت سقف واحد فا
صفوف متلاصة لخكون كبا ل الاً لهم بأنهم كالجسد الواحد وكالبنخان خ د ب ض ب ضاً،
لم كان بـاب هللا ت الع ل مس مخن فا كبا ال أن بصخغة الجمع) :
ول ل كبا خفسل لنا َ
َ
ْ
صالَةَ َوآت ُواْ
َّ
َ
َ
الرا ِك ِعينَ ( [سول البقل خة ، ]43 :وقول هللا
ع
م
ا
و
ع
ك
ار
و
ة
ا
ك
الز
َوأَقِي ُمو ْا ال َّ
َ ْ ُ َ َ َّ
ت الع:
َ
ُّ
ُ
اج ِدينَ ( [سول ال لاء خة.]219- 218:
{وتَقلبَكَ فِي ال َّ
) الَّذِي يَ َراكَ ِحينَ تَقو ُم} َ
س ِ
فالصال كا الصال فلدا ً كانت أو جماىة بألكانها وواجباتها ،بخد أن فضل التجمع
ولغبة اإلسالم فا استملاله ،ج ل صال الجماىة أفضل بسبع وى لخن دلجة (.)1

( )1صحخح الببالم  ،كتاب ادبان  ،باب فضل الجماىة.
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لن كبا تفاضل كبخل حلم بالمس م أن خستحضله ىند كل فلم ،وأن خستحضل
الغلم ادسمع البم من أج أقل ال الع الحكخم كبا التفاضل ،وما خحمل فا اناخاه من
اواب ىفخم.
تئداد حكمة ال الع وضوحا ً فا كبا المقام ،حخن نلى النبا  خ تد غضب ى ع
أول ك البخن خمخ ون للع ا نفلاد ،و خست لون م نع أن خكون الواحد جئءاً من الجماىة،
حخن خؤدون الصال المكتوبة فلادى فا بخوتهم ،وقد ب غ الغضب بالنبا  مب غ حخن كم
بإحلاق بخوتهم ى خهم حخن قال ( :والبم نفسا بخده لقد كممت أن مل بحـب فخحـب ام
مل بالصال فخؤبن لها ام مل لجالً فخؤم النا ام أبالف للع لجال فأحلق ى خهم بخوتهم)
(.)2
لم خكن كبا الوىخد ال دخد بسبب تلك الصال  ،بل بسبب التب ف ىن ا جتماع لها،
دن بتب ف كبا ،خسئ للع نفس وخسئ للع مجتم .
لن المس م الخقف صاحب اإلحسا الملكف فا الت امل مع النصوص ال لىخة،
لخغنخ استحضال كبه الم انا السامخة فا صال الجماىة ىن أن خكون الحافئ ل فا
حضولكا م لفة اللاجح من أقوال الفقهاء أكا فلم ىخن أم أقل من بلك.
اانخا ً  :صال الجم ة:
لبا كان ال الع الحكخم قد أمل بصال الجماىة فا المسجد بنصوص تدل ىند
ك فلم صال أسبوىخة وكا صال الجم ة ،قال هللا
الكاخلخن ى ع فلضختها ،فإن
َ
َ
ْ
َ
َّللا َوذَ ُرواْ
ْ
ُ
َ
سعَ ْوا إِلى ِذك ِْر َّ ِ
صال ِة ِمن يَ ْو ِم ال ُج ُمعَ ِة فا ْ
ِي ِلل َّ
ت الع ) :يأَيُّهَا ال َّ ِذينَ آ َمنُواْ إِذا نود َ
ا ْلبَ ْي َع ذَ ِل ُك ْم َخي ٌْر لَّ ُك ْم إِن كُنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ ( [سول الجم ة خة ( .]9:فقد أملت اآلخة الكلخمة
بالس ا للخها وادمل ل وجوب و خجب الس ا ل لواجب )(.)1
أوجب ال الع الحكخم صال الجم ة ى ع اللجال ادحلال المقخمخن ،بلك أن كؤ ء
من تناـ بهم المسؤولخات دابل المجتمع ،وكم أصحاب القلال فخ  ،كل فا مجال  ،ولغب
فا حضولكا لمن سواكم من النساء وادـفال.
لن ت لخع كبه الصال ادسبوىخة خفخم بالحكمة ،لب أن الحاجة تدىو أن خنتفم
أبناء المجتمع الواحد فا لقاء أسبوىا ،خؤبن بالتب ف ىن ل لصاحب ىبل لىا ،قال
 ( : لخنتهخن أقوام ىن ودىهم الجم ات أو لخبتمن هللا ى ع ق وبهم ،ام لخكونن من الغاف خن)
(.)2
( )2صحخح الببالم  ،كتاب ادبان  ،بالاب وجالوب صالال الجماىالة ،وصالحخح مسال م ،كتالاب الصالال ،
باب فضل صال الجماىة وبخان الت دخد فا التب ف ىنها.
( )1المجتمع وادسل فا اإلسالم ،د .الـاكل الجوابا ،ص . 53
( )2صحخح مس م ،كتاب الصال  ،باب التغ خف فا تلك الجم ة  ،والنسا ا باب الت دخد فا التب ف ىن الجم ة.
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لن صال الجم ة مؤتمل أسبوىا اجتماىا ختحقق من بالل منافع ىد  ،خستمع فخ
المص ون للع توجخهات ومواىف تل دكم للع البخل ،وتقوم س وكهم ،وت الج م اك هم
ا جتماىخة فا بـبتخن ،ح تا محل لك تا الفهل ،دنها ألبع ،وصال الجم ة لك تان،
وكو ما خؤكد أكمخة الحضول المبكل وا ستماع للع البـبتخن.
لن تكلال كبا الم هد المبالك كل أسبوع ،وما خحم من كداخات دخنخة واجتماىخة،
لم توىد النبا  المتب فخن ىن صال الجم ة بأن خكونوا ممن بتم هللا ى ع ق وبهم
خوضح لنا َ
ومن ا لغاف خن ،فا حخن أن ب م أىداء اإلسالم لم خغفل ىن أال صال الجم ة فا تقوخة
المس مخن حخن قال لن نتغ ب ى ع المس مخن ما دام فخهم القل ن الكلخم وصال الجم ة .
االاا ً  :صال ال خدخن:
لما قدم النبا  المدخنة :وجد أك ها خحتف ون فا خومخن من أخام السنة ،كما قال أن
ابن مالك لضا هللا ىنـ  ،قدم النبا  : المدخنــة ولهم خومـان خ بون فخهما ،فقال النبا (: 
قد أبدلكم هللا ت الع بهما بخلا ً منهما ،خوم الفـل وخوم ادضحع)(.)1
لع النبا  فا كبخن الخومخن ،صال كا صال ال خدخن ،لتكون لقا ًء ىاما ً
ل مس مخن جمخ ا ً ،ومؤتملا ً اجتماىخا ً نصف سنوم دبناء المجتمع اإلسالما كافة.
لقد كان من كدخ  أن خبلج لصال ال خد فا مكان ىام ومك وف ،وخبلج م
المس مون جمخ ا ً بما فخهم النساء بال استاناء  ،ف ن أم ىـخة لضا هللا ىنها قالت ( :أملنا
لسول هللا  أن نبلجهن فا الفـل وادضحع  :ال واتق والحخم وبوات البدول ،فأما
الحخم فخ تئلن الصال وخ هدن البخل ودىو المس مخن ،قالت :خا لسول هللا  :لحدانا
خكون لها ج باب قال لت بسها أبتها ج بابها)(. )2
ففا كبا الحدخث من الد ت ما خؤكد حلص  ى ع أن خ الك أبناء المجتمع
اإلسالما جمخ ا ً فا كبا ا حتفال ال ام ،إلبلائ مفهوم ادمة الواحد  ،كما تفهل من
الحدخث ،الدىو للع التكافل ا جتماىا فا كبا الخوم لخفلح الجمخع.
وكان النبا  خوج المس مخن للع ال ناخة بهبه المناسبة ،وبلك بالغسل ولب الاخاب
الجمخ ة والتـخب  ،فقد ولد ىن أن بن مالك لضا هللا ىن أن قال ( :أملنا لسول هللا فا
ال خدخن أن ن ب أجود ما نجد ،وأن نتـخب بأجود ما نجد ،وأن نضحا بأجود ما نجد)(.)3

()1
()2
()3

سنن النسا ا ،كتاب صال ال خدخن ،الحدخث لقم  1557ص . 224
صحخح مس م  ،كتاب صال ال خدخن ،باب فا بلوج النساء للع ال خدخن.
لواه الحاكم بإسناد بأ ب .
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لن صال ال خد بهخ تها التا وج للخها النبا  ،ت د مخئ من مخئات المجتمع
اإلسالما ،وتؤكد تلابـ وانسجام أفلاده ب ضهم مع ب م ،وكا بحق ىخد لهبه ادمة كما
قال النبا  دبا بكل لضا هللا ىن  ( :خا أبا بكل لن لكل قوم ىخدا ً وكبا ىخدنا) (.)4
لن من تمام الحكمة فا كبه الصال  ،أن لع اللسول  لها بـبة خ لم فخها
البـخب لقضاخا اجتماىخة خحسن ىلضها فا كبا ا جتماع ال ام ،وكان النبا  خبص
النساء فا كبه البـبة بحدخث باص مما خؤكد أال الملأ فا المجتمع (.)1
ومما خؤكد الغلم ا جتماىا من صال ال خد ،أن خسن البكاب للع الصال من
ـلخق واللجوع منها من ـلخق بل ،كما كان خف ل اللسول  )2( لتتاح الفلصة ل قاء أكبل
ىدد من المس مخن ،لتبادل التهن ة م هم كما كان خف ل أصحاب النبا .)3( 
كل بلك خج ل صال ال خدخن وسخ ة ف الة فا تقوخة اللوابـ ا جتماىخة بخن أفلاد
المجتمع المس م.
لاب ا ً  :صال الجنائ :
من أسباب تقوخة اللوابـ ا جتماىخة بخن أفلاد المجتمع المس م ،أن خ الك ب ضهم
ب ضا ً فا أفلاحهم وأحئانهم ،وأن خست ل كل واحد منهم أن لكل فلد فا كبا المجتمع حقا ً
ى خ  ،حخا ً كان أو مختاً.
ى ع كدم من كبه الم انا النبخ ة ،لع اإلسالم صال الجنائ  ،وج ها فلم
كفاخة ى ع المجتمع ،وقد لغب اللسول  فخها كاخلا ً ،وبما ختب ها من م ا للع المقبل ،
وم الكة فا دفن المخت ،واستغفال ل  ،فقد قال  ( :من اتبع جنائ مس م لخمانا ً واحتساباً،
وكان م ها حتع خص ع ى خها وخفلغ من دفنها ،فإن خلجع من ادجل بقخلاـخن ،كل قخلاـ
مال أحد ،ومن ص ع ى خها ام لجع قبل أن تدفن ،فإن خلجع بقخلاـ ) (.)4
لن المس م ىندما خستحضل ما فا كبا الحدخث من أجل ىفخم وكاخل ،مقابل ىمل
خبدو أن خسخل ،خسالع من ت قاء نفس فا تحصخل كبا ادجل بالصال ى ع المخت،
والم الكة فا دفن  ،بغم النفل ىن مدى ص ت وم لفت بالمخت وأك  ،وكبا مس ك حمخد
خسهم فا تقوخة اللوابـ ا جتماىخة بخن أفلاد المجتمع الواحد ،بباصة فا مال كبه
الفلوف التا خكون فخها أكل المخت فا أم الحاجة للع المواسا  ،والوقوف للع جانبهم
لتبفخف مصابهم ،كما خ ل الم خ ون أنهم تجم وا لوداع أخ لهم كان جئءاً من مجتم هم،

()4

()1
()2
()3
()4

صحخح الببالم  ،كتاب ال خدخن ،باب سنة اإلسالم دكل ال خدخن.
صحخح الببالم ،كتاب ال خدخن ،باب موىفة اإلمام النساء خوم ال خد.
صحخح الببالم  ،كتاب ال خدخن ،باب من بالف الـلخق لبا لجع خوم ال خد .
لواه أحمد بإسناد جخد.
صحخح الببالم  ،كتاب اإلخمان ،باب اتباع الجنا ئ من اإلخمان .
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خدىون ل وخستغفلون ل  ،خف ون كبا وكم خستحضلون أن كل واحد منهم سوف خحفع
بهبه ال ناخة ىند موت من أبناء مجتم .
ب ـ ت لخع اإلسالم ل واجبات ا جتماىخة الباصة تقوخة اللوابـ ا جتماىخة :
ىمل اإلسالم ى ع تقوخة اللوابـ ا جتماىخة بت لخع ال دخد من الواجبات الباصة فا
دا ل اإلنسان المحخـة ب مبا ل  ،ومن بلك ما خ ا:
أو ً ـ بل الوالدخن وـاىتهما:
ً
ً
فلم
ج ل اإلسـالم بل الوالدخـن قو وف ال وباصة ادم لض فها ووفل ىاـفتها -
َ
ىخن ى ع كل ابن وابنة؛ دن ادبوخن سببٌ فا وجود الولد ،فقد تحمال ال بء الكبخل وال اء
الكاخل فا لىاخت وتلبخت  ،قال هللا ت العَ ) :وقَضَى َربُّكَ أَال َّ ت َ ْعبُدُواْ ِإال َّ ِإيَّا ُه َو ِبا ْل َوا ِل َدي ِْن
ف َوال َ ت َ ْنه َْر ُه َما َوقُل لَّ ُه َما
سانا ً إِ َّما يَ ْبلُغَنَّ ِعندَكَ ا ْل ِكبَ َر أ َ َح ُد ُه َما أَ ْو ِكالَ ُه َما فَالَ تَقُل لَّ ُه َمآ أ ُ ٍ
إِحْ َ
قَ ْوال ً ك َِريما ً ( ) َو ْ
ص ِغيراً
ض لَ ُه َما َجنَا َ
اخ ِف ْ
ب ْارح َْم ُه َما َك َما َربَّيَانِي َ
ح الذُّ ِل ِمنَ َّ
الرحْ َم ِة َوقُل َّر ِ
( ]اإلسلاء .[24- 23 :
وقد بكب كاخل من ال ماء للع أن ف ل المباح خنق ب للع واجب لبا أمل ب أحد الوالدخن
أو كالكما ،وأن خجوئ لالبن أن خسافل فا مباح ل بإبن والدخ (.)1
وادصل فا كبا ،أن لجال جاء للع لسول هللا  فقال :ج ت أباخ ك ى ع الهجل ،
وتلكت أبوم خبكخان ؟ قال " :الجع ى خهما ،فأضحكهما كما أبكختهما (. )2
وككبا خكون بل الوالدخن واإلحسان للخهما من أسباب التلابـ فا بخ ة اإلنسان
الباصة المحخـة ب  ،وكو تئال االه م هود فا المجتمع اإلسالما ،بخنما تفتقدكا
المجتم ات الغلبخة كما كو م اكد ،حخث خهجل ادب ناء باءكم و خسألون ىنهم،
ولبما ملت ال هول وكم خ لفون خ ا ىن أببالكم وأحوالهم ،وما لبا كانوا فا
ملم أو ىجئ أو حاجة للع لىانة.
اانخا ً ـ ص ة ادلحام واإلحسان للخهم:
ادلحام كم :أقالب اإلنسان من جهة أبخ أو أم  ،كأىمام وىمات وأبوال وبا ت
وأبنا هم جمخ ا ( . )3وقد أوجب هللا ت الع بلكم وحبهم والت اـف م هم ،ودىا للع ص تهم
بالك مة الـخبة والهداخا ،ولمدادكم بأنواع البخل والم لوف ،ومواساتهم فا كلباتهم ،كما
س ْيت ُ ْم إِن
حلم لخباءكم ونهع ىن مجافاتهم ولو كانوا غخل مس مخن ،قال هللا ت الع ) :فَ َه ْل َ
ع َ
َ
ص َّم ُه ْم
َّللا فَأ َ
ت َ َولَّ ْيت ُ ْم أَن ت ُ ْف ِ
سدُواْ فِي األ َ ْر ِ
ض َوتُقَ ِطعُواْ أَ ْرحَا َم ُك ْم ( ) أ َ ْولَـئِكَ الَّ ِذينَ لَعَنَ ُه ُم َّ ُ
َار ُه ْم ( ] سول محمد 22 :و.[23
َوأ َ ْع َمى أ َ ْبص َ
(  )1لحخاء ى وم الدخن 218 / 2
(  )2سنن أبا داوود كتاب الجهاد ،باب اللجل خغالئو وأبالواه كالكالان ،لقالم  ،2528وكالو صالحخح ،كمالا فالا
صحخح التلغخب والتلكخب لألبانا 648/2
(  )3المغنا  82 / 9و 425 / 11
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وىن أسماء بنت أبا بكل ـ لضا هللا ىنهما ـ قالت :قدمت أما وكا م لكة ،لاغبة
بب ضهم ـ فسألت النبا 
فا ىهد النبا  ـ أم :منتهئ ص ح الحدخبخة واتصال النا
أص ها؟ .قال " :ن م " (. )1
لن ص ة ادلحام ت ود ى ع فاى ها بالبخل ال مخم فا المال وال مل وال افخة ،ففا
( )2
سأ َ ل فا أاله ،ف خصل لح َم "
سـ ل فا لئق  ،وخن َ
الحدخث ال لخف " :من أحب أن خب َ
 .وفا المقابل نجد أن قـخ ة اللحم ؤم ى ع صاحبها ،فها تب ده ىن لحمة هللا ت الع،
وتحلم من ن خم الدنخا واآلبل  ،ففا الحدخث ال لخف " :خدبل الجنة قاـع لحم " (. )3
ولبا كانت صـ ة ادلحام ى ـع كبه ال ـاك ة الحمخد والمنافـع ال دخد  ،فها ت تبل ـ بحق
ـ سببا ً من أسباب التآلف والتلابـ ا جتماىا التا ىنا بها اإلسالم وأو كا لىاخت
واكتمام .
االاا ً ـ اإلحسان للع الجخلان وتجنب لخبا هم:
الجخلان كم :من خساكنوننا فا الحا ،ولو كانـوا ى ع ب د ألب خن دالا ً كما ولد ىن
ىا ة لضا هللا ىنها ( ، )4وكما أن الجال خكون فا السكن فقد خكون فا ال مل.
والجخلان ى ع االث دلجات كما تدل ى خ النصوص ال لىخة ال امة :جال ل حق
واحد ،وكو الجال الكافل ،ل حق الجوال ،وجال ل حقان ،وكو الجال المس م ،ل حق الجوال
وحق اإلسالم ،وجال ل االاة حقوق ،وكو الجال المس م بو اللحم ،ل حق الجوال وحق
اإلسالم وحق اللحم.
وقد دىا اإلسالم للع لكلام الجال فا سبخل ئخاد التآلف ا جتماىا ،وأوجب ل حقوقا
كاخل  ،ومن بلك :ا بتداء بالسالم ،ولفهال السلول م  ،وغم البصل ىن حلمات ،
والت ـف مع أو ده ،وحفف فا غخبت  ،والصبل ى خ  ،وستل ئ ت وما انك ف من
ىولات  ،وم الكت أفلاح  ،ومواسات فا مصخبت  ،ود لت ى ع البخل والم لوف ،وببل
بلك ل ( . )5وادصل فا كبه الحقوق حدخث " :من كان خؤمن باهلل والخوم اآلبل ،ف خكلم
جاله " ( . )6وفا حدخث بل " :ما ئال جبلخل خوصخنا بالجال حتع فننت أن سخولا "
( . )7
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7

صحخح الببالم ،كتاب اددب ،باب ص ة الوالد الم لك ،لقم 5978
صحخح الببالم ،كتاب اددب ،باب من بســ ل فا اللئق لص ة اللحم ،لقم  ،5985وصحخح مس م،
كتاب البل والص ة ،باب ص ة اللحم وتحلخم قـخ تها ،لقم 6534
صحخح الببالم ،كتاب اددب ،باب لام القالاـع ،لقالم  ، 5984وصالحخح مسال م ،وال فالف لال  ،كتالاب البالل
والص ة ،باب ص ة اللحم وتحلخم قـخ تها ،لقم 6521
انفل :فتح البالم447/10
لحخاء ى وم الدخن 213 / 2
صحخح الببالم ،كتاب اددب ،باب من كان خؤمن باهلل والخوم اآلبل فال خؤب جاله ،لقم 6019
صحخح الببالم ،كتاب اددب ،باب الوصا بالجال ،لقم  ، 6015وصحخح مس م ،كتاب البل والصال ة،
باب الوصخة بالجال واإلحسان للخ  ،لقم 6687
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ول ل كبه الم انا ت مل ت اون الجخلان فخما بخنهم ى ع لىاخة الحا البم خسكنون فخ ،
وا لتقاء ب  ،وتنمخة ملافق  ،بما خ ود ى خهم وى ع حخهم بالبخل.
وفا المقابل من بلك ،حلم اإلسالم لخباء الجال ،ومنع من الت دم ى ع حقوق  ،أو ا ست الء
ى ع داله بئخاد البنخان؛ مبافة ا ـالع ى ع ىولات  ،أو حجب الهواء أو نول ال م ىن
مسـكن  ،وفا الحدخث ال لخف " :وهللا خؤمن ـ كللكا االاا ـ البم خأمن جاله بوا قَ " (. )1
كبه نمابج وصول من الواجبات ا جتماىخة تجاه الجخلان ،فإبا قام كل لنسان بحقوق
جخلان  ،أصبح أفلاد المجتمع جمخ ا متحابخن مت اضدخن؛ دنهم جمخ ا جخلان ،سواء فا
السكن أو فا ال مل وادسواق أو فا المئالع.
ج ـ دىو اإلسالم للع أسباب التآلف ا جتماىا ال ام تقوخة ل لوابـ ا جتماىخة:
خحتاج اإلنسان فا أم ىصل من ال صول ،للع أن خ خف حخات ا جتماىخة ال امة فا
وفاق وتآلف وت اون مع اآلبلخن ،وقد حلص النبا  ى ع تحقخق كبا الم نع وتـبخق
ىم خا أول كجلت للع المدخنة ،وبلك من بالل مؤابات بخن المهاجلخن وادنصال.
ام توالت ت الخم اإلسالم تسقا جل كبه المؤابا وتغبخها بأسباب التآلف ا جتماىا،
التا انق بت للع حقوق اابتة ل مس م ى ع أبخ المس م ،خس التساكل فخها أو تلكها ،ومن
بلك ما خ ا:
أو ًـ لف اء السالم:
م ناه :ن له وت مخم ى ع النا بالصخغة المأاول  ( :السالم ى خكم ) بغخلكا من
الصخغ الوافد كقول " :صباح البخل " أو " ملحبا " أو تحلخك اللأ أو ال خنخن ،أو نحو
بلك مما فخ كجل ل توجخهات وال ا ل اإلسالمخة ،و خمنع من بكل كبه ادلفاف ونحوكا
ب د السالم.
س م ى خ  ،وكو
والبدء بالسالم سنة من سنن اإلسالم ،والحكمة من  :ببل ادمان ل م َ
وسخ ة ممهد لت الف النا ب ضهم ى ع ب م ،قال لسول هللا  " :تدب ون الجنة حتع
تؤمنوا ،و تؤمنوا حتع تحابُّوا ،أ َ َو أدلُّكم ى ـع اء لبا ف تموه تحاببتم؟ .أف وا السالم
بخنكم " (. )2
وقد أكد اإلسالم ى ع ابتداء اآلبلخن بالسالم ومصافحتهم لن أمكن بلك؛ لما فخ من
ت مخق م انا المود والتآلف ،والفوئ بمغفل هللا ت الع ،ففا الحدخث ال لخف " :ما من
مس مخن خ تقخان فختصافحان ل غفل لهما قبل أن خفتلقا " (.)3
(  )1صحخح الببالم ،كتاب اددب ،باب الوصا بالجال ،لقم 6016
(  )2تقدم تبلخج ص .19
(  )3سنن أبا داوود ،كتاب اددب ،باب المصافحة ،لقم  ،5212وسنن التلمبم ،كتاب ا ست بان ،باب مالا
جاء فا المصافحة ،لقم  ،2727وقال :كبا حدخث حسن غلخب.
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ومن أحكام السالم و داب  :ما ولد فا الحدخث النبوم " :خس م الصغخل ى ع الكبخل،
والمال ى ع القاىد ،والق خل ى ع الكاخل " ( .)1وأن خكون بال فف بالخد وادصابع فقـ؛
ُّ
احتلاما ً لآلبلخن وتقدخلا ً لهم.ومنها :ببل ىند مفالقة اآلبلخن ،ل الا ً لهم بالبكاب،
واحتلاما ً لهم ،ود لة ى ع استملال حسن ال القة ،وفا الحدخث " :لبا انتهع أحدكم للع
المج ف خس م ،فإبا ألاد أن خقوم ف خس م ،ف خست ادولع بأحق من اآلبل " (.)2
أما لد السالم :فهو واجب دخنا باتفاق الفقهاء ،خأام تالك وخحاسب ى خ  ،قال هللا
سيبا ً
َّللا كَانَ َ
َيءٍ َح ِ
ت العَ ) :وإِذَا ُح ِييت ُم بِت َ ِحيَّ ٍة فَ َحيُّواْ بِأَحْ َ
علَى ُك ِل ش ْ
سنَ ِم ْنهَآ أ َ ْو ُردُّو َهآ إِنَّ َّ َ
(
] النساء .[ 86 :
وفضالً ىن كبا ،فإن ىدم المبا بلد السالم ،س وك اجتماىا اب ،بل محلم وكو خدل
ى ع اضـلاب فا المئاج وجفاء فا الـبع ،ومن أجل تالفا بلك ،لع اإلسالم لف اء
السالم وأوجب لده؛ لما فخ من تقوخة ل تآلف ا جتماىا ال ام ون ل ل مود بخن النا .
اانخاًـ توقخل الكبال وال ـف ى ع الصغال:
لخ من دخن و نفام حث ى ع توقخل الكبال ،ولحمة الصغال ،كما ف ل اإلسالم ،فقد
ىد كبا ـاىة ختقلب بها اإلنسـان للع بالق  ،ففا الحدخث ال لخف " :لخ منا من لم خلحم
صغخلنا وخوقل كبخلنا " (.)3
َ
وكان النبا  خت ـف بالصغال وخداىبهم؛ لما فا بلك من لدبال السلول ى خهم وى ع
أك خهم ،وتقوخة تآلفهم ا جتماىا ،وكو البم مائح ـفالً وواسـاه حال حئن ى ع موت
ىصفوله الصغخل قا ال " :خا أبا ىمخل ،ما ف ل النُّغَخل؟.)4( " .
االااًـ أسباب أبلى تقوم التآلف ا جتماىا:
لع اإلسالم ال دخد من ادسباب ادبلى فا التآلف ا جتماىا ،وج ها من الحقوق
الاابتة ل مس م ى ع المس م ،بحخث خس تلكها من غخل ىبل ،ومن بلك :الدىاء ل ،
وبل قسم ،
ولجابة دىوت  ،وتبادل الئخال م  ،وت مخت لبا ىـ  ،وىخادت لبا ملمُّ ،
وستل ىالات  ،والصفح ىن  ،ولسداء النصخحة ل  ،ولخااله ى ع النف  ،وصدق فا الحدخث،
والبب ىن فا غخبت  ،وأن تحب ل ما تحب لنفسك ،وأن خكون ق بك س خما ً ى خ  ،وأن ت هد

( )1
( )2
( )3
( )4

صحخح الببالم ،كتاب ا ست بان ،باب تسال م الق خالل ى الع الكاخالل ،لقالم  ،6231وصالحخح مسال م ،كتالاب
السالم ،باب خس م اللاكب ى ع الما ا ،لقم 5646
سنن أبا داوود ،كتاب اددب ،باب السالالم لبا قالام مالن المج ال  ،لقالم  ،5208وسالنن التلمالبم ،كتالاب
ا ست بان  ،باب التس خم ىند القخام وىند الق ود ،لقم  ،2706وقال :كبا حدخث حسن.
سنن التلمبم ،كتاب البل والص ة ،باب مالا جالاء فالا لحمالة الصالبخان ،لقالم  ،1919وقالال :كالبا حالدخث
غلخب.
صحخح الببالم ،كتاب اددب ،باب ا نبساـ للع النا  ،لقم  ،6129وصالحخح مسال م ،كتالاب اآلداب،
باب جوائ تكنخة من لم خولد ل  ،لقم 5622
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جنائت لبا مات .وادصل فا كبا حدخثُّ " :
حق المس م ى ع المس م بم  :لد السالم،
( )1
وىخاد الملخم ،واتباع الجنا ئ ،ولجابة الدىو  ،وت مخت ال اـ " .
كبا ،ومن أسباب التآلف ا جتماىا التا لىها اإلسالم :التئاول فخما بخن الجخلان
وادصدقاء ،وكفالة الختخم ،واإلحسـان للع ادلم ة والمسـكخن...للخ .وادصل فا كبا ك
علَى ا ْل ِبر َوالت َّ ْق َوى ( ]الما د .[2 :
اونُواْ َ
قول ت العَ ) :وتَعَ َ
د ـ دىو اإلسالم للع ادبالق الفاض ة تقوخة ل لوابـ ا جتماىخة:
تصول ،وقد ب ـغ من ىناخت بها أن ج ل تحقخقها
اكتم اإلسـالم بادبالق اكتماما ً فاق كل
ُّ
من غاخات الب اة النبوخة " :لنما ب ات دتمم مكالم ادبالق " ( .)2وفا كبا الحدخث ل ال
بخنة للع أن مكالم ادبالق من ادمول المكتسبة غالبا ً الجب خَة المحضة ،وكا أخضا من
أكداف دىو النبخخن أجم خن ،بل لقد كالت توصخات اللسول  بها فا كل ئمان ومكان
حتع قال " :ما من اء أاقل فا مخئان المؤمن خوم القخامة من ب ق حسن ،ولن هللا ت الع
( )3
الفاحف الببئ "
لخبغم
َ
كبا ،ولخ الب ق المـ وب فا اإلسالم مجلد م لفة أن الصدق فضخ ة ،والكبب
لبخ ة ،وأن اإلبالص سمو ،والبداع انحـاـ ،و مجلد الحدخث فخما بخن النا ىن بلك،
لنما الب ق كو تفاىل النف وتأالكا بما خنبغا أن تكون ى خ  ،وتتصف ب من مكالم
ادبالق ابتغاء لضوان هللا ت الع ،وما خنبغا أن تهجله وتتلك من بمخمها وفاسدكا ابتغاء
لضوان هللا أخضاً؛ دن لصالح الباـن حقخقة كو أسا لكل لصالح فاكلم ،ولن ادبالق
الكلخمة كا ال جل الـخبة التا تؤتا أك ها كل حخن بإ بن لبها ومن أج  ،من أجل
ادىلاف وال ادات وادنفمة.
أصناف ادبالق:
صنف ب م الباحاخن الم اصلخن ادبالق فا بمسة أقسام ى ع النحو التالا:
1ـ ادبالق الفلدخة :كالصبل ،وال فة ،وضبـ النف ...
2ـ ادبالق ادسلخة :كبل الوالدخن ،واإلحسان ل ئوجة ،وص ة ادلحام...
3ـ ادبالق ا جتماىخة :كإف اء السالم ،وىخاد الملخم ،والوفاء بال هد ،والجد فا
ال مل ،واإلصالح بخن المتباصمخن ،ولماـة ادبى ىن الـلخق...
4ـ ادبالق المتص ة بحق هللا ت الع :كالصدق مع هللا ت الع ،والقخام بحقوق  ،و كله
ى ع ن م  ،ومناصل دخن  ،وحسن التوكل ى خ ...

(  )1صحخح الببالم ،كتاب الجنا ئ ،باب ادمل باتباع الجنا ئ ،لقم ،2340وصحخح مس م ،كتالاب السالالم،
باب حق المس م ل مس م لد السالم ،لقم5650
(  )2موـأ مالك ،كتاب حسن الب ق ،باب ما جاء فا حسن الب ق ،ومسالند أحمالد  ،381/2ونقالل فالا ك الف
البفاء  :211/1أن ابت من وجوه صحاح.
(  )3سنن أبا داوود ،كتاب اددب ،باب حسن الب ق ،لقم  ، 4799وسنن التلمبم ،وال فالف لال  ،كتالاب البالل
والص ة ،باب ما جاء فا حسن الب ق ،لقم  ،2002وقال :كبا حدخث حسن صحخح.
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5ـ أبالق الدولة :كاللفق باللىخة ،وال مل بال ولى ،وحماخة النفو
( )1
وادموال ،وتحلم المصالح ال امة ،والوفاء بالم اكدات .
كبا ،ومن المكالم ادبالقخة المهمة التا دىا للخها اإلسالم ما خ ا:

وادىلام

أو ـ الصدق:
كو التئام الحقخقة دا ما ،فاكلا ً وباـناً ،فا ادقوال وادف ال ( )2وفا الحدخث ال لخف:
" لن الصدق خهدم للع البل ،ولن البل خهدم للع الجنة ،ولن اللجل لخصدق حتع خكون
صدخقاً ،ولن الكبب خهدم للع الفجول ،ولن الفجول خهدم للع النال ،ولن اللجل لخكبب حتع
خكت َب ىند هللا كبابا ً " (. )3
و خبفع أن ل صدق مفاكل ختج ع فخها ،ومن بلك :الصدق فا الم ام ة ،وال مل،
والحدخث ،والوىد ،ولد ادمانة ،قال النبا  " :خة المنافق االث :لبا حدث كبب ،ولبا وىد
أب ف ،ولبا اؤتمن بان" (. )4
ومنها أخضاً :صدق الحال والسلخل مع النا  ،قال النبا  ": تجدون ل النا با
الوجهخن ،البم خأتا كؤ ء بوجـ وكؤ ء بوج " (. )5وكبا ما خسمع الخوم :النفاق
ا جتماىا ،وكو من أبـل ادمول ى ع مسخل أم مجتمع ونهضت .
( )6

لن ل صدق املات خس د بها الفلد والمجتمع ،ومن بلك :لاحة النف " :الصدق ـمأنخنة "
.ومنها :حصول البلكة " :البخ ان بالبخال ما لم ختفلقا ،فإن صدقا وبخنا بولك لهما فا بخ هما "
( .)7ومنها :الفوئ بلضوان هللا ودبول جنت  ،ومنها :استقلال الت امل بخن النا  ،وكسب اقتهم،
ونحوكا مما خئخد فا تقوخة اللوابـ ا جتماىخة.
اانخا ً ـ الحخاء:

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7

انفل :دستول ادبالق فا القل ن لدلائ ص( 89بتصلف)
منهاج المس م ل جئا لم ص 224
صحخح الببالم ،كتاب اددب ،باب ما خنهع ىن الكبب ،لقم  ،6094وصحخح مس م ،كتاب البل ،باب
قبح الكبب وحسن الصدق ،لقم 6637
صحخح الببالم ،كتاب اددب ،باب ما خنهع ىن الكبب ،لقم  ،6095وصحخح مس م ،كتالاب اإلخمالان،
باب بصال المنافق ،لقم 211
صحخح الببالم ،كتاب المناقب ،باب قول هللا ت الع( :با أخها النا لنا ب قناكم من بكالل وأناالع) ،لقالم
 ،3494وصحخح مس م ،كتاب فضا ل الصحابة ،باب بخال النا  ،لقم 6454
مسالند أحمالالد  ، 200/1وسالنن التلمالالبم ،كتالاب صالالفة القخامالالة ،بالاب حالالدخث اىق هالا وتوكالالل ،لقالالم ،2518
وقال :كبا حدخث حسن صحخح.
صحخح الببالم ،كتالاب البخالوع ،بالاب لبا بالخن البخ الان ولالم خكتمالا ،لقالم  ،2079وصالحخح مسال م ،كتالاب
البخوع ،باب الصدق فا البخع والبخان ،لقم 3858
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ىلف الجلجانا بأن  :انقبام النف من اء ،وكو نوىان :نفسانا ب ق هللا فا ىامة
النا  ،كالحخاء من ك ف ال ول  ،ولخمانا خمنع المؤمن من ف ل الم اصا بوفا ً من هللا
ت الع ( .)1والحخاء غخل البجل المبموم البم كو ض ف فا النف .
وقد ىد اللسول  " : الحخاء بة من اإلخمان " ( . )2واإلخمان ك بخل ،وكو قوام
حخا اإلنسان السوم؛ وخب ث ى ع الفضا ل والبخلات ،وخصلف ىن الم اصا والمنكلات،
سواء فخما خت ق بحقوق هللا ت الع أو بحقوق النا  ،وكبلك الحخاء البم كو فلع من  ،ك ُّ
بخل ،فإبا تب ق ب الملء ،أحب هللا وكتب ل المحبة ىند النا .
ولن كما خستحخا اإلنسان من الب ق ،خنبغا أن خستحخا من البالق ،بل لن هللا ت الع
َّللا َوه َُو َم َع ُه ْم ِإ ْذ يُبَ ِيت ُونَ َما
ست َ ْخفُونَ ِمنَ َّ ِ
اس َوال َ يَ ْ
أحق أن خست َحخا من  ) :يَ ْ
ست َ ْخفُونَ ِمنَ النَّ ِ
َّللا بِ َما يَ ْع َملُونَ ُم ِحيطا ً ( ] .النساء .[108 :
ال َ يَ ْرضَى ِمنَ ا ْلقَ ْو ِل َوكَانَ َّ ُ
أما نقخم الحخاء :فهو الوقاحة والببَاء فا القول أو الف ل ،وكا من صفات أكل النال" :
الحخاء من اإلخمان ،واإلخمان فا الجنـة ،والبباء مـن الجفاء ،والجفاء فا النال " ( . )3ومن
المالحف أن النا جب وا ى ع حب الحخا ال ـخف ،وكلاكة الببئ الفاحف.
االااًـ الب ا ة وـالقة الوج :
كا من الصفات التا تدل ى ع حسن فا الب ق ،واىتدال فا المئاج ،وسالمة فا
الصحة النفسخة ،كما أنها من أكم ادسباب التا تقلبك من النا  ،وتواق ىالقتك بهم،
س ِف َرةٌ ( )
وتكسبك محبتهم واقتهم ،وبها خت ا ل أكل الجنة ،قال هللا تـ ـالعُ ) :و ُجو ٌه يَ ْو َم ِئ ٍذ ُّم ْ
ش َرةٌ (  ].ىب  . [39- 38 :وفا الحدخث ال لخف " :كل م لوف صدقة،
َاحكَةٌ ُّم ْ
ست َ ْب ِ
ض ِ
( )4
ولن من الم لوف أن ت قع أباك بوج َ
ـ ق"  .وىن جلخل بن ىبد هللا البج ا أنـ
قال " :ما ل نا النبا  ل تبسم فا وجها"( . )5أما صاحب الوج ال بو والجبخن
المقَـب فغالبا ما خ انا من اضـلابات نفسخة ،وخ خف فا حالة من ا كت اب والهموم التا
نهاخة لها ،وكو خبقا ل ى ع صدخق؛ لسوء ب ق وكال لوله ،فختحا اه النا
وخست خبون من .
لاب اًـ المدالا والت ُّ
ـف باآلبلخن:
المدالا كا :الت ـف باإلنسان ل حد من ضلله ،وكا من الدَلء والدفع ،أو من
المداول والمجالا ل وصول للع البخل (. )6وكا غخل النفاق والمداكنة بقصد لقلال اإلنسان
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6

الت لخفات ل جلجانا ص 84
صحخح الببالم ،كتاب اإلخمان ،باب الحخاء من اإلخمان ،لقم  ،24وصحخح مس م ،كتاب اإلخمان ،باب
ىدد ب اإلخمان ،لقم 152
مسند أحمد  ،501/3وسنن التلمبم ،كتاب البل والص ة ،باب ما جاء فالا الحخالاء ،لقالم  ،2009وقالال:
كبا حدخث حسن صحخح.
سنن التلمبم ،كناب البل والص ة ،باب ما جاء فا ـالقة الوج وحسن الب ل ،لقم  ،1970وقال :كبا
حدخث حسن.
صالالحخح الببالالالم ،كتالالاب اددب ،بالالاب التبسالالم والضالالحك ،لقالالم  ،6089وصالالحخح مسال م ،كتالالاب فضالالا ل
الصحابة ،باب فضا ل جلخل بن ىبد هللا  ، لقم 6364
ال
انفل :الم جم الوسخـ :مادتاَ :د َلأ َ و َد َ
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ى ع باـ  .والغاخة منها :تجنُّب لاال البالف مع اآلبلخن ل وصول بهم للع الحق ،وكا
تدل ى ع كمال فا ال قل وحسن فا الب ق ،وفا الحدخث " :لن هللا أملنا بمدالا النا "
( . )1ومن بلك مدالاتـ  دن بن مالك  البم قال " :بدمت النبا  ى ل سنخن ،فما قال
ف قـ ،وما قال
لا :أ ٍّ
ل اءٍّ صن ت  :ل َم صن تَ ؟ .و ل اء تلكت  :ل َم تلكت َ ؟. )2(" .
وقد ب غ من مدالات دصحاب  أن  " :ما ىاب ـ اما ً قـ ،كان لبا ا تهاه أك  ،ول
تلك ( . )3و خقول :أحب  ،أو أكلك ؛ ملاىا لباـل من خحب .
والمدالا ىالمةٌ ى ع ب د الن َ
س َة الح م ،دن النفو غالبا ً ما ت م ئ ممن خ اك
ف ٍّل ،و َ
وتمتص ا نف ال والنفول.
ملادكا وخستفئكا ،والمدالا توقف بلك،
ُّ
قال أن بن مالك " :كنت أم ا مع لسول هللا  وى خ بلد نجلانا غ خف الحا خة،
فأدلك أىلابا فجبب بلدا جببة دخد  ،فنفلت للع صفحة ىنق لسول هللا  وقد أال
بها حا خة اللداء من د جببت  ،ام قال :خا محمد ،مل لا من مال هللا البم ىندك ،فالتفت
للخ فضحك ،ام أمل ل ب ـاء" (. )4
ولخست ب خد ىنا قصة ادىلابا البم بال فا المسجد ،فقام للخ الصحابة لخق وا فخ ،
سجال ( دلواً ) من ماء ،فإنما ب اتم مخسلخن
فدالاه النبا  وقال :دىوه ،وألخقوا ى ع بول َ
ولم تب اوا م سلخن ( . )5ولو أن لم خف ل بلك لتضالب الـلفان ،وبسل المس مون لجال
كان بإمكانهم أن خدالوه وخل دوه للع التصلف الصحخح ،وخغس وا أال بول  ،كما وجههم
للع بلك صاحب الب ق ال فخم . 
وككبا تكون المدالا ودمااة الب ق والت ـف بالنا  ،ىوام َل َجبب وكسب لآلبلخن،
تحبب صاحبها للخهم فخاقون ب  ،وخ تمدون ى خ  ،وخلتاحون للخ .
بامساً :أبالق أبلى دىا للخها اإلسالم وأبالق حبل منها:
كناك قخم لنسانخة وأبالق فاض ة أبلى ـ تقل أكمخة ىما سبق بخان ـ دىا للخها
اإلسالم أخضاً ،ومن بلك :ـخب الكالم ،والتواضع ،وادمانة ،والح م ،والكلم ،وال دل،
واإلحسان ،واإلخاال ،ومواسا اآلبلخن ،وتلك الملاء والجدال ،والقناىة ،وببل الجاه
والم لوف لآلبلخن ،ولغااة الم هوف ،واإلصالح بخن النا  ،وادمل بكل بخل وبل،
والنها ىن كل لام و ٍّل...
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

لواه الدخ ما فا مسنده بسند ض خف ىن ىا ة ملفوىا ،كما فا ك ف البفاء 422/1
صحخح الببالم ،كتاب اددب ،باب حسن الب ق ،لقالم  ،6038وصالحخح مسال م ،كتالاب الفضالا ل ،بالاب
حسن ب ق  ،لقم 6016
سالنن التلمالالبم ،كتالاب البالالل والصال ة ،بالاب تالاللك ال خالالب ل ن مالة ،لقالالم  ،2031وقالالال :كالبا حالالدخث حسالالن
صحخح.
صالالحخح الببالالالم ،كتالالاب فالاللم البم ال  ،بالالاب ماكالالان النبالالا  خ ـالالا المؤلفالالة ق الالوبهم ،لقالالم ،3149
وصحخح مس م ،كتاب الئكا  ،باب لىـاء المؤلفة ،لقم 2429
القصة بتمامها فا صحخح الببالم ،كتاب اددب ،باب خسلوا و ت سلوا ،لقم 6128
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وفا مقابل بلك حبل اإلسالم ونهع ىن كل ب ق ل خم سخئ ،خسبـ هللا ت الع ،وخج ب
ال لول واآلاام ى ع صاحب  ،وخضل بالمجتمع ،وخفقده ادمان وا ستقلال ،وخفسد الحخا
ال امة ،ومن بلك:السلقة ،والئنع ،والل و  ،والبخانة ،وال ح ،والكبل ،والتجس ى ع
النا  ،وس وء الفن بهم ،والنمخمة ،وكال الح ف ،ون ل اإل اىات ،والخأ من لحمة
َّللا
هللا ...وادصل فا ىموم ما سبق من ادبالق الحسنة وضدكا قول هللا تـ ـالع ِ ) :إنَّ َّ َ
َاء َوا ْل ُم ْنك َِر َوا ْلبَ ْغي ِ يَ ِع ُظ ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم
آء ذِي الْقُ ْربَى َويَ ْنهَى ع َِن الْفَحْ ش ِ
ان َوإِيت َ ِ
يَأ ْ ُم ُر بِا ْلعَ ْد ِل َواإلحْ َ
س ِ
تَذَك َُّرونَ ( ]النحل . [90 :
كـ ـ ت لخع اإلسالم ل تكافل ا جتماىا تقوخة ل لوابـ:
مما انفلد ب اإلسالم ىن غخله من النفم ،أن حفف ل فلد حق فا ال مل والكسب،
وحفف ل مجتمع حق ى ع الفلد فا الم ونة والتضامن؛ لبا د ىا للع الكسب ،ولغب فا
ـ ب اللئق وأوجب  ،وبلك من بالل ال مل الجاد المنتج النافع ،فلق فا بلك بخن الجهـد
البدنا والجهد البكنا .وـالب كل قادل ى ع ال مل أن خ مل ،وأن خ ان ى ع ىم  ،لخكفا
نفس وأسلت  ،وفا الحدخث ال لخف " :لن هللا خحب المؤمن المحتلف " ( . )1وفا حدخث
بل " :ما أكل أحد ـ اما قـ بخلا من أن خأكل من ىمل خده ،ولن نبا هللا داوود ى خ
السالم كان خأكل من ىمل خده" (. )2
بل لقد ىد اإلسالم ال مل والكسب ىباد خؤجل ى خها اإلنسان ،لما ختلتب ى ع بلك من
الكفاخة الباتخة ،وتحقخق حاجات المجتمع وتنمخة موالده ،وفا الحدخث ال لخف :مل ى ع
النبا  لجل ،فلأى الصحابة من ن اـ و َج َده ،فقالوا :لو كان كبا فا سبخل هللا؟! .فقال
لهم اللسول  " : لن كان بلج خس ع ى ع ولده صغالا ،فهو فا سبخل هللا ،ولن كان بلج
خس ع ى ع أبوخن خبخن كبخلخن ،فهو فا سبخل هللا ،ولن كان بلج خس ع ى ع نفس خ فها،
فهو فا سبخل هللا" ( . )3وببلك نلى أن النبا  ج ل ال مل مكاف ا ً ل جهاد فا سبخل هللا ،وكبا
من أوضح ال بادات.
أما ال اجئون البخن خستـخ ون ال مل لملم أو خبوبة ،أو القادلون البخن
خجدون ىمالً ،أو خكفخهم دب هم لتحقخق م خ ة قة بهم ،أو البخن أضلت بهم الحلوب
والكوالث ،ف م ختلكهم اإلسالم دنخاب الفاقة والحاجة ،بل لع لهم ال دخد من التدابخل
الحاسمة فا التكافل ا جتماىا للىاختهم والنهوم بهم ،وتأمخن الحخا الم خ خة الال قة بهم،
وب م كبه الوسا ل كا ى ع سبخل الوجوب والفلم ،وب ضها اآلبل ى ع سبخل التلغخب
والندب ،وبخان كبا فخما خ ا:
أو ً :ت لخع فلخضة الئكا :
(  )1لواه الـبلانا فا الكبخل وادوسـ ،وفخ ض ف كمالا فالا مجمالع الئوا الد ،63/4والتلغخالب والتلكخالب
335/2
(  )2صحخح الببالم ،كتاب البخوع ،باب كسب اللجل وىم بخده ،لقم 2072
(  )3لواه الـبلانا ولجال لجال الصحخح ،كما فا مجمع الئوا د  ،325/4والتلغخب والتلكخب 335/2

42

This file was downloaded from QuranicThought.com

اإلسالم وبناء المجتمع

نام أو قابل ل نماء ،لبا ب غ نصابا ً
الئكا  :لىـاء نسبة مبصوصة لمستحقها ،من مال ٍّ
وحال ى خ الحول ( . )1وكا من فلوم اإلسالم ،ومن حقوق الفقلاء ونحوكم فا أموال
سآ ِئ ِل
ادغنخاء ،لخست ى ع سبخل المنحة والمنةَ ) .والَّ ِذينَ فِي أَ ْم َوا ِل ِه ْم َح ٌّ
ق َّم ْعلُو ٌم ( ) لِل َّ
وم ( ] الم الج.[ 25 – 24:
َوا ْل َمحْ ُر ِ
ومن أكدافها وغاخاتها :ـاىة هللا ت الع و تنفخب أوامله ،وتـهخل المال مما دا َب َ بغخل
حق بدون ى م  ،وتـهخل نف الغنا من ال ح والببل والمغا فا حب المال ،ودف للع
الببل وال ـاء ،وتـهخل نف الفقخل من الحسد والتـ ع للع ما فا أخدم النا  ،فضالً ىن
لقامة المصالح ال امة ل مس مخن.
و ك أن الئكا تحد من انت ال الجلا م وباصة الجلا م المالخة؛ دنها توفل سخولة كلخمة
بخن أخدم الفقلاء والمحلومخن ،فخلىوون ىن جلا مهم واىتدء تهم ى ع أموال اآلبلخن ،وفا
يه ْم بِهَا ( ] التوبة :
جمخع كبا خصدق قول هللا ت العُ ) :خ ْذ ِم ْن أ َ ْم َوا ِل ِه ْم َ
ص َدقَةً تُ َط ِه ُر ُه ْم َوت َُز ِك ِ
.[103
والئكا وسخ ة مهمة من وسا ل تقوخة اللوابـ ا جتماىخة ،تبكب الغل والـمع من نفو
البخن خم كون ما خكفخهم تجاه البخن خم كون وختن مون ،وتحقق التوائن ا قتصادم النسبا
حال صلف ب م أموال أغنخاء ادمة للع ادمة نفسها ،مما ة فا فقلا ها وبقخة مصالف
َّللا الَّذِي آتَا ُك ْم (
الئكا الم لوفة ،وفا كبا السخاق جاء الت بخل القل ناَ ) :وآت ُو ُه ْم ِمن َّما ِل َّ ِ
]النول .[33 :
وما الخد الم ـخة والخد اآلبب ل خدان لكخان واحد ،ك تاكما ت مل لبدمة بلك الكخان ،أ
وكو كخان ادمة المس مة ،التا قوام لها و بقاء ل بتكافل جمخع أفلادكا وت اـفهم مع
ب ضهم ،ولهبا أجمع الصحابة  ى ع محالبة مان ا الئكا  ،البخن من وا حق هللا ت الع،
و قوا وحد ادمة.
وتبكل اللواخات التالخبخة :أن ىمل بن البـاب  كان خ ـا الفقلاء ما خغنخهم وخ خنهم
ى ع القخام بم الخع وأىمال تجالخة ولنتاجخة تنموخة ،تدل ى خهم المال الوفخل ،بحخث خبدؤون
حخا جدخد خودىون فخها الفقل والبـالة واستجداء النا  ،وكان خقول " :لبا أىـختم
فأغنوا " ( . )2ولنا أن نتصول :كم ستب غ أموال الئكا لو أبلجها أغنخاء المس مخن جمخ هم،
من نقودكم وئلوىهم وتجالاتهم وىقالاتهم وموا خهم وبقخة الواتهم المستامل فا ىموم
سلكم
ال الم اإل سالما وبالج ؟ .وكم ست َس ُّد من حاجات لبوانهم الفقلاء ،وت خد للخهم وللع أ َ
الس اد والهناء ؟!.
اانخاً :ت لخع ئكا الفـل:
(  )1انفل :جواكل اإلك خل  118 /1ومباحث فا ا قتصاد اإلسالما ص120
(  )2المغنا  760/2ومباحث فا ا قتصاد اإلسالما  121وموسوىة ىمل بن البـاب ،ماد  :ئكا 8ب2
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كا واجبة ى ع كل مس م ،بكل أو أناع ،صغخل أو كبخل ،ىنده قوت خوم ال خد ،قال هللا
ت الع ) :قَ ْد أ َ ْفلَ َح َمن ت َ َزكَّى ( ]ادى ع . [14 :قال ب م أكل التفسخل :نئلت فا ئكا الفـل
التا تؤدى قبل صال ىخد الفـل (. )1
وقد لىت ـهل ل صا م ،وتالفخا ً
لتصلفٍّ قد خنقص أجل صخام  ،ففا الحدخث
ُّ
خل ،ى ع كل
ال لخف " :فلم لسول هللا  ئكا الفـل صاىا من تمل أو صاىا من
حل أو ىبد ،بكل أو أناع من المس مخن" ( . )2كما لىت سدا لحاجة المحتاجخن وم ونة
ٍّ
لهم؛ لخ الكوا بقخة أفلاد المجتمع بفلحة ال خد ،ب خدا ىن الحاجة والسؤال فا كبا الخوم.
وخالحف أن كبه الوسخ ة من التكافل ا جتماىا ت ئم م ات المالخخن من المس مخن
المخسولخن ،وخستفخد منها م ات المالخخن أخضا ً من المس مخن الفقلاء والمحلومخن ،مهما
كانت ص وبة ادوضاع ا قتصادخة ،ولبلك فإن ئكا الفـل تغنا اآلببخن و تفقل
الم ـخن.
االااً :ت لخع النفقات الواجبة:
فلم اإلسالم لب م ادقلباء أنواىا ً من النفقات خ ئم دف ها للخهم ىن ـواىخة وابتخال ،فإن
امتنع أقلباؤكم ادغنخاء ىن أدا ها ،ألئموا بها جبلا ً ىن ـلخق القضاء .ون خل كنا للع
ىا كبه النفقات الواجبة ى ع النحو التالا:
نو َ
بالفقل ،قال هللا ت العَ ) :وعلَى
النوع ادول :النفقة ى ع الئوجة :كا واجبة با حتبا
وف ( ] البقل  .[233 :دن الئوجة تفلغ أوقاتها،
ا ْل َم ْولُو ِد لَهُ ِر ْزقُ ُهنَّ َو ِكس َْوت ُ ُهنَّ بِا ْل َمع ُْر ِ
وتحتب نفسها ل قخام ب ؤون الئوج وادو د ولىاخة البخت وادسل  ،وتهخ ة المناخ
المناسب لحخا س خد وكان ة ( . )3وكل كبا مما خقوم اللوابـ ا جتماىخة وخحقق التكافل
ادسلم.
وكبا البم تقدم بالف ما ى خ ال مل فا المجتم ات غخل اإلسالمخة ،حخث امتنع الئوج
من لىالة الئوجة بتأخخد من القانون ،وفلم ى خها المجتمع أن ت مل وتبت ـ بالنا ؛ لت ول
نفسها وتبحث ىن لقمة ال خف ولو كانت فا مقتبل ال مل ،فتهلبت من الحمل والو د ،
وتمئقت ال القات ادسلخة ،وكالت الم كالت ا جتماىخة وادبالقخة...
وأقلبا

النوع الاانا :النفقة ى ع ادقالب :كا واجبة ى ع اللجل الموسل لوالدخ وأو ده
المحتاجخن ،وادصل فا بلك قول ت العَ ) :وقَضَى َربُّكَ أَال َّ ت َ ْعبُدُواْ إِال َّ إِيَّاهُ

(  )1انفل :فتح القدخل ل وكانا 425/5
(  )2صحخح الببالم ،كتاب الئكا  ،بالاب فاللم صالدقة الفـالل ،لقالم  1503وصالحخح مسال م ،كتالاب الئكالا
باب ئكا الفـل ى ع المس مخن ،لقم 2279
(  )3انفل :تبخخن الحقا ق ل ئخ ا ( 51 /3بتصلف)
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سانا ً ( ] اإلسلاء  .[23 :وقول  لئوجة أبا سفخان" :ببم ـ أم من مال
َوبِا ْل َوا ِل َدي ِْن إِحْ َ
( )1
ئوجك ـ ما خكفخك وولدَك بالم لوف " .
وو َلده البكول واإلناث لبا كانوا فقلاء
قال فا المغنا :وخ
ج)بل اللجل ى ع نفقة والدخ َ
وكان ل ما خنفق ى خهم (. 2
وفا مبكب الحناب ة :تجب النفقة ى ع اللجل الموسل دقلبا الفقلاء من بوم
الفلوم وال صبات ،لب ك ُّل قلخب خلث قلخب الفقخل ال اجئ ىن الكسب لو مات غنخاً ،تجب
ى خ نفقت حال فقله وىجئه؛ دن من المقلل فا اإلسالم :أن الغلم بالغنم( . )3قال هللا
ث ِم ْث ُل ذ ِلكَ } ] البقل .[233 :
{و َ
علَى ا ْل َو ِار ِ
ت العَ :
وبناء ى ع كبا ،تجب النفقة فا مال القلخب الموسل ل محتاجخن للخها من أصول
وفلوى  ،ولبوت وأبوات  ،وأىمام وأبنا هم ،ونحو كؤ ء من الوالاخن أصحاب الفلوم
وال صبات ،ال مات والبا ت ال واتا لهن أقلباء من بوم الفلوم وال صبات خنفقون
ى خهن (. )4
وككبا نلى أن اإلسالم نفم صول تكام خة ـ لخ لها ماخل فا ادنفمة ادبلى ـ
لتحقخق مئخد من التكافل ا جتماىا وتقوخة اللوابـ بخن أـلاف المجتمع؛ دن المجتمع فا
الحقخقة ختكون من مجموىات ادسل ك ها.
لاب اً :ت لخع واجبات مالخة أبلى تكاف خة:
حلص اإلسالم ى ع تحقخق أكمل صول من التكافل ا جتماىا ،وبلك حخن أوجب
ت لخ ات مالخة أبلى ى ع المس مخن من مال :النبول ،والكفالات ،وال َهدم الواجب فا
الحج ،وادضاحا ـ وكا واجبة ىند الحنفخة ـ ودخة القتل البـأ ى ع ال اق ة(ال صبة)،
والموالخث ونحوكا مما تقوم ى خ منفومة التآلف والتكافل ا جتماىا فا اإلسالم من أجل
سد الب ل قدل اإلمكان.
بامساً :ت لخع الصدقات التـوىخة:
لم خقتصل اإلسالم فا ت لخع ما خحقق التكافل ا جتماىا ى ع الئكا والنفقات الواجبة ،بل
ىضد بلك بالدىو للع الببل ا بتخالم المفتوح دون حدود ،وبلك من بالل ما خ لف
بالصدقات التـوىخة :النقدخة وال خنخة ،التا خببلها المس م ل فقلاء والمحتاجخن ونحوكم ،ابتغاء
سراً
َار ِ
اواب هللا ت الع ولضوان  ،قال هللا ت الع ) :ال َّ ِذينَ يُنْ ِفقُونَ أ َ ْم َوالَ ُه ْم ِباللَّ ْي ِل َوالنَّه ِ
علَي ِْه ْم َوال َ ُه ْم يَحْ َزنُونَ ( ]البقل .[274:
ف َ
َو َ
عالَنِيَةً فَلَ ُه ْم أَجْ ُر ُه ْم ِعن َد َربِ ِه ْم َوال َ َخ ْو ٌ
( )1
( )2
( )3
( )4

صحخح الببالم ،كتاب النفقات ،باب لبا لم خنفالق اللجالل ف ماللأ أن تأبالب بغخالل ى مال مالا خكفخهالا ،لقالم
 ،5346وصحخح مس م ،كتاب ادقضخة ،باب قضخة كند ،لقم 4477
المغنا 582 /7
المغنا  ،584 /7وتنفخم اإلسالم ل مجتمع دبا ئكل ص  141و الغلم :ما خغلم اإلنسان من مالال ،
و الغنم :ما خكسب من غخله ،و الم نع :أن البم خمد خده لأبب خنبغا أن خمدكا لإلىـاء و الببل أخضاً.
ادسل الس خد فا لحاب اإلسالم ص151
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خنبغا دحد أن خحتقل الصدقة الق خ ة؛ دن الق خل خصخل بما كاخلاً ،فخنقب أسل من
لن
جوع وملم وىلمٍّ ،أو خمول م لوىا ً دسل محتاجة ،فخفتح لها ـلخق الغنع وا ىتماد
ى ع النف  ،ولهبا خقول النبا  " :اتقوا النال ولو ب ق تمل "(. )1
كبا ،وخقسم ال ماء الصدقات التـوىخة للع أنواع ،منها ما خ ا:
النوع ادول :الصدقة الناف ة المـ قة :خجوئ أن تكون نقدخة أو ىخنخة ،كـ ام أو كساء أو
ىالج أو أدوات ،ق خ ة أو كاخل  ،وكا تلتبـ بئمان و مكان ،وفخها خصدق قول النبا
 " :لن هللا خقبل الصدقة وخأببكا بخمخن  ،فخلبخها دحدكم. )2(" ...
النوع الاانا:الصدقة الجالخة :كا :الوقف ،وم ناه :تحبخ ادصل وتسبخل المنف ة (. )3
أم :التنائل ىن م كخة بات المال هلل ت الع ،من أجل أن خنتفع ب النا  ،وبلك كوقف
المساجد ولوائمها ،والمدال والمكتبات والمسـت فخات والبخوت والمئالع ومخاه ال ـلب
وغخلكا ،قال النبا  " : لبا مات ابن دم انقـع ىم ل من االث :صدقة جالخة ،أو ى م
خنتفع ب  ،أو ولد صالح خدىو ل " (. )4
وقد ب غ المس مون البلو فا اإلقبال ى ع الوقف البخلم ال ام ،والوقف البُّلم ادك ا،
ى ع البلخة و ادكل فما تجد ب دا ً ل وفخها مساجد أو مدال أو مساكن أو مست فخات أو
مخاه موقوفة ،لغبة فا اواب هللا ت الع ،وبب ً دسباب التكافل ا جتماىا ،ولىانة ل نا
ى ع ال خف فا س اد ولباء (. )5
النوع الاالث :الوصاخا :كـا تبلىات مالخة مضافة للع ما ب د الموت ( ، )6تصلف
دصحابها ب د وفاء الدخون ،مما خئخد ى ع ا ث التلكة ،حتع خستدلك بها اإلنسان ما قد
خكون فات من أىمال البل والبخل ،ام خوئع الباقا بخن الولاة ،وكا تسهم فا تقوخة اللوابـ
ا جتم اىخة وئخاد التآلف بخن النا  ،وفا الحدخث ال لخف :أن النبا  ىاد س د بن أبا
وقاص  فا ملض  ،فسأل  :أَفَأوصا بمالا ك ؟ .قال ... :قال :فبالا ث؟ .قال :الا ث
والا ث كاخل (. )7
النوع اللابع :ال والم والمنا ح والقلوم الحسنة وادىـخات والهداخا والهبات:
صد بها التخسخل ى ع
كا من صول التكافل ا جتماىا وأىمال البل واإللفاق ،التا خق َ
(  )1صالحخح الببالالالم  ،كتالاب الئكالالا  ،بالالاب اتقالوا النالالال ولالالو ب الق تمالالل  ،لقالالم ،1417وصالحخح مسال م ،كتالالاب
الئكا  ،باب الحث ى ع الصدقة ولو ب ق تمل  ،لقم 2349
(  )2سنن التلمبم ،كتاب الئكا  ،باب ما جاء فا فضل الصدقة ،لقم  ،662وقال :كبا حدخث حسن صحخح.
(  )3انفل :المغنا 184 /8
(  )4صحخح مس م ،كتاب الوصخة ،باب ما خ حق اإلنسان من الاواب ب د وفات  ،لقم 4223
(  )5انفالل :مالالن لوا الع حضالالالتنا ص125و129و138و ،153ففخال بخالان ىم الالا وافٍّ لمالالا خحققال الوقالالف مالالن
تآلف وتكافل اجتماىا.
(  )6انفل :المغنا 389 /8
(  )7صالالحخح الببالالالم ،كتالالاب الوصالالاخا ،بالالاب أن خنالاللك ولاتال أغنخالالاء ،لقالالم  ،2742وصالالحخح مسال م كتالالاب
الوصخة ،باب الوصخة بالا ث ،لقم 4209
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اآلبلخن ،وتفلخج كلباتهم ،والتحبُّب للخهم ،ـم ا ً فا اواب هللا وحده وحسن جئا  ،قال
النبا  فا ال والم والمنا ح " :من كانت ل ألم ف خئلىها ،أو لخمنحها أباه ف خئلىها"
( . )1وقال أخضا فا الهبات ونحوكا " :تهادَوا تحابُّوا ،وتصافحوا خَبكب الغ ُّل ىنكم" (. )2
علَى ا ْل ِبر َوالت َّ ْق َوى (
اونُواْ َ
وفا ىموم ما تقدم فا كبا النوع خصدق قول ت العَ ) :وتَعَ َ
]الما د .[2 :
وككبا ختضح :مدى حلص اإلسالم ى ع استكمال أسباب اللوابـ ا جتماىخة ،من
الم ل تكافل ا جتماىا ،ى ع سبخل الوجوب ،أو ى ع سبخل ا ستحباب ،وكبا
بالل ت لخع م َ
مما لم خ لف فا أم ت لخع أو نفام بل.
و ـ دىو اإلسالم للع الحوال والجدال بالتا كا أحسن تقوخة ل لوابـ:
وبخان بلك فا النقاـ التالخة:
ك فخ أن الدىو اإلسالمخة دىو ىالمخة لكل
أو ً :اإلسالم دىو ىالمخة :مما
الب ـل ،ى ع ابتالف ألوانهم ولغاتهم ،قال هللا ت الع مباـبا ً نبخ محمدا  ) :قُ ْل
َّللا إِلَ ْي ُك ْم ج َِميعا ً ( ]ادىلاف  .[158:وقال النبا " :والبم
سو ُل َّ ِ
اس إِنِي َر ُ
يأَيُّهَا الن َّ ُ
نف محمد بخده  ،خسمع با أحد من كبه ادمة :خهودم و نصلانا ،ام خموت
ولم خؤمن بالبم ألس ت ب  ،ل كان من أصحاب النال"(. )3
وختصف المجتمع اإلسالما بأن مجتمع منفتح ى ع المجتم ات وادفكال ادبلى
مادامت ب خد ىن البلافات وادوكام ،مساخل ل فـل الس خمة ،متفقة مع منهج هللا ،وكو
خمنع من الجهل بت ك ادفكال ولىالنها؛ دن الغاخة من الدىو اإلسـالمخة ـ كانت و تئال ـ
صالح حال اإلنسان وس ادت  ،ومن أجل بلك وجهت للخ الت لخ ات واإلل ادات ،وت قت
ب ادحكام والح َكم أملا ً ونهخاً.
اانخاً :اىتماد اإلسالم ـلخق الحوال الحسن فا تب خغ لسالت  :اىتمد اإلسالم فا ىلض
خسع المس م
لدىوت أس وب المجادلة بالتا كا أحسن ،وج ل بلك فلخضة
سبِي ِل َر ِبكَ ِبا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِع َظ ِة
تلكها ،قال هللا ت الع بصخغة ادمل ) :ا ْد ُ
ع إِ ِلى َ
سنُ ِإنَّ َربَّكَ ه َُو أ َ ْعلَ ُم ِب َمن َ
س ِبي ِل ِه َوه َُو
ض َّل عَن َ
ي أَحْ َ
ا ْل َح َ
سنَ ِة َوجَا ِد ْل ُهم ِبالَّتِي ِه َ
ْ
َ
ينَ
أ َ ْعلَ ُم بِال ُم ْهت ِد ( ]النحل .[125 :
(  )1صحخح الببالم ،كتاب الحلث والمئالىة ،باب الئلاىة والامل ،لقم  ،2340وصحخح مسال م ،كتالاب
البخوع ،باب ادلم تمنح ،لقم  ، 3961وال والم والمنا ح :جمع ىالخة ،ومنخحة ،ومن م انخهما :دفع
ادلم لمن خئلىها وخأبب غ تها ك ها ،أو خأبب الا ث أو اللبع أو نحو بلك ،ام خل ُّد ادلم لصاحبها،
انفل :المغنا 557 /7وما ب دكا.
(  )2سنن التلمبم ،ب فف بل ،كتاب الو ء والهبة ،باب حث النبا  ى ع الهدخة ،لقم  ،2130وقالال :كالبا
حدخث غلخب .ولواه بلون ،كمالك والـبلانا والبخهقا وال سكلم وغخلكم ،كما فالا ك الف البفالاء
 320/1ونقل :أن حدخث جخد ،وانفل :مجمع الئوا د .146/4
(  )3صحخح مس م ،كتاب اإلخمان ،باب وجوب اإلخمان بلسالة نبخنا محمد ،لقم 386
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ولن الهدف من الحوال ،كو التوصل للع بخان الحقخقة الكبلى ،وكا صدق اإلسالم
وصحة ت الخم وت لخ ات  ،وحلص ى ع تحقخق مصالح النا وس ادتهم ،وكبه تحتاج
فا غالب ادحوال ل للع ىلم الدلخل وبخان الفضا ل والمكلمات ،كما ف ل ج فل بن أبا
ـالب  مع النجا ا م ك الحب ة فا قصت الم هول .
بل لن من خلاجع أحداث السخل النبوخة والتالخخ اإلسالما ،خجد كاخلا من الوقا ع التا
أال فخها الحوال والجدال الحسن ،فا تب ا كاخل من ادفلاد والجماىات ىن م تقداتهم
وقناىاتهم وس وكخاتهم الباـ ة ،واىتناق اإلسالم واللضا بت الخم وت لخ ات  ،ف ن أبا
أمامة  قال :لن فتع ابا أتع النبا  فقال :خا لسول هللا ،ا بن لا بالئنع ،فأقبل القوم
ى خ فئجلوه ،وقالواَ :م َ ،م ( أم :ما أنك؟ .وما ولاءك؟) .فقال ل النبا  :ادن منا،
فدنا من قلخبا فج  ،فقال ل  :أتحبُّ دمك؟ فقال :وهللا ،ج نا هللا فداءك ،قال :و النا
خحبون دمهاتهم ،أفتحب بنتك ؟ .فقال :وهللا خا لسول هللا ،ج نا هللا فداءك ،قال :و
النا خحبون لبناتهم ،قال :أفتحب دبتك؟ .فقال :وهللا ،ج نا هللا فداءك ،قال :و النا
خحبون دبواتهم ،قال :أتحب ل متك؟ .فقال :وهللا ،ج نا هللا فداءك ،قال :و النا
خحبون ل ماتهم ،قال أتحب لبالتك؟ .قال :وهللا ،ج نا هللا فداءك ،قال :و النا خحبون
لبا تهم ،قال :فوضع  خده ى ع صدله ،وقال :ال هم اغفل بنب  ،وـهل ق ب  ،وحصن
فل َج  ،ف م خكن ب د بلك الفتع خ تفت للع اء (. )1
وككبا صبل النبا  ى ع كبا الفتع وحاوله وحلك ىواـف وحمخت الفـلخة بالحسنع،
وىلم ل الحجج ،وت اـف م بوضع خده ى ع صدله والدىاء ل  ،حتع تمكن من نئع
قناىات وس وكخات الباـ ة ،ولبدالها بقناىات وس وكخات حسنة.
االااً :حقخقة الحوال وأقسام ولوائم  :الحوال والجدل ،والمحاول والمجادلة ،ألفاف
متقالبة الم انا ال غوخة ،وخلاد بها :المناق ة والمنافل والملاج ة فا الكالم(.)2
َّللا قَ ْو َل الَّتِي تُجَا ِدلُكَ فِي َز ْو ِجهَا وتشتكي إلى هللا وهللا
ومن اآلخة ) :قَ ْد َ
س ِم َع َّ ُ
يسمع تحاوركما ( ] المجادلة .[1 :
وكا فا ا صـالح :تبادل وجهات النفل بخن ـلفخن أو أكال ،فا جو كادئ،
إلحقاق قو ٍّل و تبـ ة غخله ،دون تسفخ لأم المبالف(. )3
وقد قسم ال ماء الحوال والجدل قسمخن :ممدوح ومبموم ،فادول الممدوح :ما خوصل
للع الحق بأس وب صحخح مناسب .وأما الاانا المبموم :فما خوصل للع الحق ،وقد
تصاحب المغالـة أو ا نف ال ،وخؤدم للع الكلاكخة والضغخنة (.)4
( )1
( )2
( )3
( )4

مسند أحمد  ،257 /5وقال فا مجمع الئوا د  :129 /1لجال لجال الصحخح
الم جم الوسخـ :ماد َ :ج َدلَ ،ح َول
منهج الدىو ل دنان ىلىول  ،ص 401
المدبل للع ى م الدىو ص 264
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والنوع ادول من الجدل م لوع ،بل كو فلم مح َكم غخل منسوخ ،خجب استصحاب
سنُ (
ي أَحْ َ
وا لتئام ب فا أم حوال؛ لآلخةَ ) :وال َ تُجَا ِدلُواْ أ َ ْه َل ا ْل ِكتَا ِ
ب إِال َّ بِالَّتِي ِه َ
]ال نكبوت  . [46 :وتأمل أدا الحصل فا اآلخة ( :ل بالتا كا أحسن ) .أما النوع الاانا:
أبغم اللجال للع هللا
فهو حلام منها ىن  ،لمآ ت ال قخمة الضال  ،وفخ ولد حدخث ( :لن
َ
 ،ادلدُ البَصم )(.)1
كبا ومن لوائم الجدل ومتـ بات الحوال والمنافل ما خ ا(:)2
ْ
َ
1ـ اإلخمان ال مخق بما خدىو للخ وخنافل ف خ  :وبلك ل ال خ م قول ت الع ) :أتَأ ُم ُرونَ
س ُك ْم ( ] البقل . [44 :
س ْونَ أ َ ْنفُ َ
اس ِبالْ ِب ِر َوت َ ْن َ
النَّ َ
2ـ ال م بقضخة الحوال وم لفتها م لفة تامة :ول كان الحوال بغخل ى م ،وكو مبموم
ْس لَ ُك ْم بِ ِه ِع ْل ٌم ( ] ل ىملان.[ 66:
لآلخة  ) :فَ ِل َم تُحَآ ُّجونَ فِي َما لَي َ
3ـ التئام الهدوء والسكخنة والب د ىن ا نف ال :كما فا محاول النبا  ـ اآلنفة ـ
ع إِ ِلى سَبِي ِل
ل اب البم جاء خستأبن فا الئنع ،وادصل فا كبا قول ت الع ) :ا ْد ُ
َربِكَ بِا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِع َ
ي ( ]النحل .[125 :
ظ ِة ا ْل َح َ
سنَ ِة َوجَا ِد ْل ُهم بِالَّتِي ِه َ
4ـ الحلص ى ع الوصول للع الحق ونصلت  :وبلك لقول  " :دن خهدم هللا بك
لجال واحدا ،بخل لك من أن خكون لك حمل الن َم" (. )3
5ـ استقامة الس وك والتب ق بالب ق الحسن :لب بخل فخمن خوافق حال مقالَ  ،قال
ع ْنهُ إِ ْن أ ُ ِري ُد إِالَّ
خبَ ) :و َمآ أ ُ ِري ُد أ َ ْن أ ُ َخا ِلفَ ُك ْم إِلَى َمآ أَنْهَا ُك ْم َ
هللا ت الع ىن نبخ
ست َ َ
طعْتُ ( ] كود .[88 :
صالَ َ
اإل ْ
ح َما ا ْ
ِ
6ـ لحسان الفن بالـلف اآلبَل واحتلام  :وكبا مما خسهل الوصول للع ق ب وتم ك
ض ال َّ
ولقناى  ،قال هللا ت الع ) :يأَيُّهَا ال َّ ِذينَ آ َمنُواْ اجْ تَنِبُواْ َكثِيرا ً ِمنَ ال َّ
ظ ِن
ظ ِن إِنَّ بَ ْع َ
ِإثْ ٌم ( ]الحجلات  .[12 :وقالت ىا ة لضا هللا ىنها" :أ َم َلنا لسول هللا  أن
ننئل النا منائلهم" ( .)4وخؤكد كبا ما ف النبا  مع ىدم بن حاتم  فا قصة
صحبَ للع بخت وأكلم  ،ودىاه وحاوله فأس م(. )5
لسالم  ،حخث َ

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

صحخح الببالم ،كتاب المفالم ،باب قول هللا ت الع ( :وكو أل ُّد البصام) ،لقم  ،2457وصحخح مس م،
كتاب ال م ،باب فا ادلد البَصم ،لقم6780
المدبل للع ى م الدىو ص  155وما ب دكا
صحخح الببالم ،كتاب الجهاد ،باب دىاء النبا  للع اإلسالم والنبو  ،لقالم  ،2942وصالحخح مسال م،
كتاب فضا ل الصحابة ،باب فضا ل ى ا بن أبا ـالب  ،لقم 6223
صحخح مس م (ت خقا فا أول مقدمت ) .ولواه بلون كأبا داوود والحاكم وأبا ن الخم وكالو حسالن ،كمالا
فا ك ف البفاء 195 /1
السخل النبوخة بن ك ام 226 /4

49

This file was downloaded from QuranicThought.com

اإلسالم وبناء المجتمع

الفصل البام
50

This file was downloaded from QuranicThought.com

اإلسالم وبناء المجتمع

أكم الم كالت ا جتماىخة
وسبل الوقاخة منها وىالجها
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أكم الم كالت ا جتماىخة وسبل الوقاخة منها وىالجها
تب و حخا المس مخن الم اصل من م كالت تنتفل الت بخص وبخان سبل الوقاخة
وال الج ،ومن كبه الم كالت ما خ ا:
أـ انحلاف ب م ال باب:
خبفع أن ال باب الصالح مصدل قو ل مجتم ات ،ف خهم ت قد اآلمال ،وبإلاداتهم
الجاد وسواىدكم المنتجة ،تتحقق الـموحات السامخة ،أما لبا كانوا فاسدخن ،فإنهم خكونون
سببا فا تدمخل أنفسهم ،وتدمخل مجتم هم وتحـخم مالهم و مال .
كبا ،ومن أكم أنواع انحلاف ال باب ما خ ا:
1ـ ا نحلاف الفكلم :وكو أبـل أنواع ا نحلاف ،حخث خ تنق ال باب أفكالا ً غخل
سوخة تهدم م الم الدخن( ،)1كال َ مانخة ،والقومخة ،وانتقاص أحكام اإلسالم ،أو اىتقاد
ىدم وجوب الحكم بما أنئل هللا ،أو انتقاص الصحابة والس ف الصالح ،أو الت كخك
فا الحضال اإلسالمخة ومقوماتها ( ،)2أو الفهم الباـعء لم نع القضاء والقدل ،أو
الت دد فا ادبب بت الخم الدخن وأحكام  .وغالبا ً ما ختلتب ى ع كبا ا نحلاف
الفكلم ،التسبب فا كدم الدخن من داب أو من بالج .
وخ هد لهبا ما ولد :أن ب م أصحاب النبا  قال :أنا أص ا ال خل أبداً ،وقال بل :أنا
أصوم الدكل و أفـل ،وقال بل :أنا أىتئل النسـاء فال أتئوج أبداً ،فجاء للخهم النبا 
فقال :أنتم البخن ق تم كبا وكبا؟ .أما وهللا لنا دب اكم هلل وأتقاكم ل  ،لكنا أصوم وأفـل،
وأص ا وألقد ،وأتئوج النساء ،فمن لغب ىن سنتا ف خ منا(.)3
وككبا استـاع النبا  ببخان أن خحقق ادمن الاقافا ل مجتمع المس م ،وخحمخ من
ا نحلاف الفكلم والغ و فا الدخن ولن كانت دواىخ سامخة؛ ل ال خصخل كؤ ء
النفل قدو لغخلكم ،فا البلوج ى ع سنن ا ىتدال والوسـخة التا جاء بها
غخلكم بغخل ى م و كدى ،وخكونون سببا ً فا ت دد
اإلسالم ،وحخن ب خض ُّون
َ
المجتمع وانغالق ى ع بات  ،فخهدمون اإلسالم من داب و خنفلون النا َ ىن .
ومما خهدم الدخن من بالج لقبال ب م ال باب ى ع الاقافات وادفكال غخل
اإلسالمخة ،التا تئىئع فـلتهم ،وتب بل م تقداتهم ،وبلك قبل أن خت مقوا فا دخن
هللا وخحخـوا بم الم ال امة ،وخكونوا دنفسهم حصانة فكلخة تحمخهم من ا نئ ق
فا ال بهات واتباع غخل الحق ،قال ىمل  :ق ت ل نبا  :مللت بخهودم من
خهود قلخفة ،فكتب لا جوامع من التولا دىلضها ى خك ،قال :فتغخل وج لسول
(  )1انفل :بناء المجتمع اإلسالما ص 123
(  )2انفل :مجتم نا الم اصل ص 135و151و 302و 305
(  )3صحخح الببالم ،كتاب النكاح ،باب التلغخب فا النكالاح ،لقالم  ،5063وصالحخح مسال م كتالاب النكالاح،
كتاب استحباب النكاح لمن تاقت نفس للخ ووجد مؤنة ،لقم 3403
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هللا  ،قال ىبد هللا بن اابت :فق ت ل مل :أ تلى للع ما بوج النبا ؟ .فقال
ىمل :لضخنا باهلل لبا ً وباإلسالم دخنا ً وبمحمد لسو ً ،قال :فسلم ىن النبا  ام
قال :والبم نفسا بخده ،لو أصبح موسع بخن أفهلكم ،ما وس َ ل أن ختب نا ،ولو
تلكتمونا لض تم (. )1
و خفهمن أحد أن اإلسالم خمنع من ا بتكال والتجدخد وا نفتاح ى ع ال وم
والاقافات ادبلى الناف ة ،لب خبفع ما حف ت ب خات القل ن الكلخم ،وأحادخث
النبا  من الدىو للع ال م النافع البم خنما المجتم ات ،وخلفع من أنها ،ومن
ب ِز ْدنِي ِع ْلما ً ( ] ـ  .[114 :وقول  " : الحكمة ضالة
كبا قول ت العَ ) :وقُل َّر ِ
( )2
المؤمن ،فحخث وجدكا فهو أحق بها " .
2ـ ا نحلاف الس وكا :خبفع وجود ب م مفاكل ا نحلاف الس وكا ىند ب م
المس مخن فا الم امالت المالخة وفا ادبالق ،وقد نتج ىن بلك ائدخاد أىمال
الفساد والجلخمة ،من نصب ،واحتخال ،وسلقة ،وأكل ل مال بالباـل ،ومحابا ،
ونف خة ،فضالً ىن التبلج ،وا بتالـ ،وتبادل النفلات والمحاداات المحلمة بخن
ال باب والفتخات ،والجلأ ى ع اقتلاف المنكلات ،والتقاصل ىن ادمل بالم لوف
والنها ىن المنكل ،وا ستهتال باآلبلخن وىدم ا ستحخاء منهم...
كما نَ َ
ـ الت ب بغخل المس مخن فا ادىخاد ،والمناسبات ،والمواسم ،وا جتماىات،
والمهلجانات ،وأئخاء المالب (الموضات) ،وفا حفالت الئواج ،وفا ال ـ ة ادسبوىخة،
واإلجائات ،ونحو بلك مما فخ ابت اد ىن كدم النبو  ،وخنـبق ى خ حدخث " :من ت ب بقوم
فهو منهم "(.)3
كبا ،ولنما نهخنا ىن الت ب بغخل المس مخن؛ تجنبا ً لحبهم وموا تهم ،وتقمص
بصختهم ،وحفافا ً ى ع الهوخة اإلسالمخة وال بصخة المس مة المتمخئ ب قخدتها
َّللا
َّللا َو َم ْن أ َ ْح سَ ُن ِم َن َّ ِ
وس وكها وىاداتها وو ها لدخن هللا ت الع القا لِ ) :ص ْبغَة َ َّ ِ
ِص بْغَة ً َون َ ْح ُن لَه ُ عَابِدو َن ( ] البقل .[138 :
كبا ،و خنبغا الب ـ بخن ىبادات غخل المس مخن وىاداتهم ،وبخن لنجائاتهم التا فخها
مص حة ل مس مخن فا حخاتهم الدنخوخة ،كا بتكالات وا بتلاىات والمصالح ادبلى
الم ابهة ،فإن خنبغا ا ستفاد منها وال مل بها ،وكا لخست من الت ب بهم فا اء،
وخ هد لهبا :اقتلاح س مان الفالسا  ى ع النبا  حفل البندق لصد كجوم ادحئاب ى ع
(  )1مسند أحمد  470/3و  ، 266/4وبكل ألفافا أبلى فا الفتح اللبانا  174/1وما ب دكا ،وقال :لسالناده
حسن.
(  )2سنن التلمبم ،كتاب ال م ،فضل الفق ى ع ال باد  ،لقم  ، 2687وقال:كبا حدخث غلخالب ن لفال ل
من كبا الوج  ...وانفل:ك ف البفاء  363/1ففخ كبا ال فف.
(  )3سنن أبا داوود ،كتاب ال با  ،باب فا لب ال هل  ،لقم  ،4031قال فا مجمع الئوا د  :371 /10فا
سنده من ابت ف فا تواخق  .وقال ابن تخمخة فا الفتاوى  :331 /25كبا حدخث جخد.
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المدخنة ،وقول ل نبا  : كانت الفل تصنع مال كبا لبا حئبهم البأ  ،فأقل النبا  كبا
ا قتلاح ،وأمل أصحاب بحفل البندق.)1(...
ب ـ انت ال وسا ل اإلىالم المض ة:
خكاد ختفق الباحاون ى ع أن اإلىالم بم ناه الصحخح كو :تئوخد النا بالم ومات
الصحخحة ،والتلفخ ىنهم بن ل ادببال الصادقة ،واإلبداىات المفخد  ،والحقا ق والحوادث
وغخلكا ،مما خساىد ى ع فهم الم كالت وتكوخن لأم صا ب خنما المجتمع وخلتقا
بأ فلاده .فإبا ب ت وسا ل اإلىالم من كبه الم انا ،صالت وسا ل تض خل وتدمخل ل نا (.)2
وقد ت ددت وتنوىت وسا ل اإلىالم الم اصل من مقلوء ومسموىة ومل خة ،ولن
كاخلا من مواقع " اإلنتلنخت " وقنوات " الت فئخون " من أبـل كبه الوسا ل اإلىالمخة،
فها قد أببت مكان الص دال فا ؤون التلبخة والت خم والتلفخ والتوجخ والتأاخل وباصة
ى ع النا ة ،بما فخها من لمكانخات متنوىة وفا قة وجبابة ،خسهل الت امل م ها والوصول
للخها فا أغ ب ادحخان وادماكن.
و خبفع أن النسبة ال فمع من كبه الوسا ل اإلىالمخة بما كا ى خ اآلن ،تقوم
ب م خة غسخل المخ ب خدا ً ىن القخم اإلنسانخة النبخ ة ،والس وك الفـلم السوم ،وىن
ت الخم اإلسالم وكدخ ومقاصده ،حخث ت َل م فخها ى ع جمخع أفلاد ادسل والمجتمع ـ
كبالا ً وصغالا ً ،نساء ولجا ً ،ماقفخن وغخل ماقفخن ـ ادفكال والقخم الضالة المحـمة
ل قخد والمدمل لأبالق ،تحت ستال  :حلخة اللأم ،أو البحث ال ما ،أو النقاف
الموضوىا ،أو التجدخد والتـوخل ،أو التلفخ  ،وتئخن فخها ادقوال وادف ال القبخحة من
غمئ ولمئ وغخبة ونمخمة ،وتك ُّ ف وابتالـ ولقص ،وت اكد فا بلامجها وتماخ خاتها
وحفالتها صول البالىة والمخوىة والمجون ،وئ لع اللبخ ة وال نف والجلخمة،
والسبلخة من الحجاب ،والتهكم ب ماء اإلسالم وبالم مخن وغخلكم ،باسم التلفخ !
كبا ،وقد أجلى الدكتول محخا الدخن ىبد الح خم دلاسة جاد بحث فخها اآلاال الس بخة
ل ت فئخون ى ع مجموىات من ال باب فا ست جام ات مصلخة ،فتبخن ل  :أن كفة الس بخات
لجحت ى ع كفة اإلخجابخات ،وأن كاخلا من التماخ خات تقدم ما خفخد ،وأنها تحـم قخم
المجتمع الدخنخة وأبالق الفاض ة ،وتساىد ى ع ا نحلاف ،وتدفع للع اللبخ ة ،وتقتل
الوقت ،و تتناول قضاخا المجتمع وم اك  ،وأن الجمهول ولن كان خقبل ى ع م اكد
و سا ل اإلىالم كبه ،ف خ م نع بلك أن مقتنع بها أو لام ىن كبه ادىمال ،ولنما خلاكا
لقو تأاخلكا وان دام البدا ل ادبلى.)3( ...
وفا دلاسة أبلى أجلاكا الدكتول ىبد اللحمن ال خسوم ى ع مجموىات من ال باب
ال بنانا ،أفهلت النتا ج :أن الغالبخة من كبه ال خنات وكا (  ) %72خ تبلون أن ضلل
الت فئخون أكال من نف  ،بناء ى ع ما لمسوه مما خقدم من بالل ال ا ة ،مما فخ منافل
(  )1انفل القصة فا :اللوم ادنف فا لح سخل ابن ك ام 272/6
(  )2ادسل المس مة أمام الفخدخو والت فئخون ص12
(  )3الدلاما الت فئخونخة وال باب الجام ا ص 154و 171و253
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ماخل ت جع ى ع الم اكسة ،وـ ب ال ب المبتبلة ،وتحث ى ع ال نف والجلخمة ،وتهدم
ادبالق ا جتماىخة السوخة ،والقخم اإلنسانخة النبخ ة(.)1
خسع المس م أمام كبه ادبـال المحدقة ب من وسا ل اإلىالم المض ة ،ل أن
لن
خ مد للع ما خ ا:
1ـ ملاقبة هللا ت الع فا السل وال ن ،وـ ب لضوان من بالل ال مل ى ع مقاـ ة
الوسا ل والمواقع والقنوات اإلىالمخة التا ا تهلت با نحلاف والفساد ،وال مل
أخضا ً ى ع دىو اآلبلخن للع مقاـ تها والتحبخل منها.
 2ـ تنفخم ادوقات فا م اكد وسا ل اإلىالم فخما فخ جدخة فاكل ونفع وفا د  ،وىدم
ا نجلال ولاء وسا ل اإلىالم وا نغما فا مس سالتها وبلامجها ىموماً ،وىدم
تضخخع ادوقات فخما جدوى فخ .
 3ـ ملء أوقات الفل اغ بادىمال والهواخات المفخد  ،كالقلاء الهادفة ،واللخاضة
المناسبة ،وئخال ادقالب وادصدقاء ،وتقوخة الوائع الدخنا بحضول المحاضلات
والندوات ونحوكا من الن اـات الاقافخة وا جتماىخة والتـوىخة الناف ة.
 4ـ ىدم السكوت ى ع كبه المواقع والم اكد والمواقف المنحلفة والمض ة ،بل مناق ة
أفكالكا ،وبخان أبـالكا ـ ل صغال والكبال ـ وتحبخلكم منها ،وتج خة الموقف
شي َع
الصحخح البم تحجب ىن النا ( .)2قال هللا ت العِ ) :إنَّ الَّ ِذينَ يُ ِحبُّونَ أَن ت َ ِ
َّللا يَ ْعلَ ُم َوأ َ ْنت ُ ْم الَ
احشَةُ فِي الَّ ِذينَ آ َمنُواْ لَ ُه ْم َ
اب أ َ ِلي ٌم فِي ال ُّد ْنيَا َو ِ
ا ْلفَ ِ
عذَ ٌ
اآلخ َر ِة َو َّ ُ
ونَ
ت َ ْعلَ ُم ( ] النول .[ 19 :
ج ـ ض ف ص ة كاخل من ال باب ب ماء اإلسالم:
من أبـل الم كالت ا جتماىخة أالاً ،ابت اد كاخل من ال باب ىن ى ماء الدخن وض ف
الص ة بمجالسهم ،وىدم ا كتمام بها ،فنا ً منهم أنهم قادلون بأنفسهم ى ع تكوخن م اىل
لخمانخة ،وأبالق دخنخة ،واقافة لسالمخة كافخة من الكتب التا تقع ى خها أخدخهم ،أو من وسا ل
اإلىالم.
والواقع غخل بلك؛ دن ى ماء ادمة اللبانخخن ،كم منالات الهدى فا أم مجتمع؛ بما
أىـاكم هللا ت الع من ال م النافع ،البم خ َلف ب الحالل من الحلام ،والصواب من البـأ،
وكم الحصانة لأفلاد فا السلاء والضلاء ،ولهبا فض هم هللا ت الع ى ع غخلكم فقال ) قُ ْل
ب ( ]الئمل.[9:
َه ْل يَ ْ
ست َ ِوي الَّ ِذينَ يَ ْعلَ ُمونَ َوالَّ ِذينَ ال َ يَ ْعلَ ُمونَ إِنَّ َما يَتَذَك َُّر أ ُ ْولُو األ َ ْلبَا ِ

(  )1ادسل المس مة أمام الفخدخو والت فئخون ص  248وما ب دكا
(  )2اآلاال النفسخة وا جتماىخة ل ت فئخون ال لبا ص 68و 81و147
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لن ال ماء كم ولاة ادنبخاء ،ولن صحبتهم من أقوى ال وامل فا لصالح الفلد المس م،
وت مخق لخمان  ،وتـبخع أبالق ى ع ا ىتدال من غخل لفلاـ و تفلخـ ،وتفقخه أمول
الدخن ،ولىداده لوحخاً ،وتكوخن تلبوخاً ،وادبب بخده نحو الكمال المن ود  ) :يَـأَيُّهَا الَّ ِذينَ
َّللاَ َوكُونُواْ َم َع الصَّا ِد ِقينَ ( ]التوبة  .[119 :وىن ابن ىبا  قال :قخل :خا
آ َمنُواْ اتَّقُواْ َّ
م ج سا نا بخل ؟ قال" :من بكلكم هللاَ لؤخت  ،وئاد فا ىم كم منـق  ،وبكلكم
لسول هللا :أ ُّ
باآلبل ىم "(.)1
لن مما خنبغا ى ع باب كبه ادمة ،تواخق ص تهم بال ماء اللبانخخن المب صخن
وتقوختها ،واإلكاال من ئخالاتهم ،وحضول مجالسهم والت م منهم ،واحتلامهم ولكلامهم،
وىلم الم كالت ى خهم ،وا ستماع للع لا هم وتوجخهاتهم ،وت ك الصفات ـ بحق ـ من
أكم أسباب الحصانة من ا نحلاف بكافة أنواى وصوله ،وكا أخضا ً من أبلئ ىوامل
ا لتقاء بادمة ،وتحقخق مالها وـموحاتها ،وبباصة فا كبه الفلوف ال صخبة التا خمل
بها المس مون ،قال ال با :ص ع ئخد بن اابت  ى ع جنائ  ،فقلبت للخ بغ ت لخلكبها،
فجاء ابن ىبا  فأبب بلكاب  ،فقال ئخد :بل ىنك خا ابن ىم لسول هللا  فقال ابن ىبا :
ككبا أملنا أن نف ل ب ما نا ،فقبل ئخد خده وقال :ككبا أملنا أن نف ل بأكل بخت نبخنا .)2(
سبل الوقاخة من كبه الم كالت وىالجها :فضالً ىما تقدم بكله من سبل الوقاخة
وال الج ل م كالت ا جتماىخة اآلنفة ،خجدل التنوخ بسبل أبلى منها:
 -1تحصخن ال باب بالاقافة اإلسالمخة الواىخة من بالل ا كتمام باللىاخة ادسلخة
والبلامج اإلىالمخة الدخنخة والتلبوخة ،ولبـهم بالمساجد ،وت لخفهم بادحكام
ال لىخة لت ك الم كالت ،والبـول المتلتبة ى خها ،قال هللا ت الع ) :قُ ْل َه ْل
ب ( ]الئمل.[9:
يَ ْ
ست َ ِوي الَّ ِذينَ يَ ْعلَ ُمونَ َوالَّ ِذينَ ال َ يَ ْعلَ ُمونَ ِإنَّ َما يَتَذَك َُّر أ ُ ْولُو األ َ ْلبَا ِ
ب ونساءٍّ كانوا
 -2اإلكاال من بكل القصص والنمابج والمواقف التالخبخة للجا ٍّل و با ٍّ
فا موضع القدو الصالحة ،وقد قخل:لن الحكاخات جند من جنود هللا ت الع ،خابت
س ِل
ص َ
بها ق وب أولخا  ،وكبا مصداق قول ت العَ ) :وكُـالًّ نَّقُ ُّ
علَ ْيكَ ِم ْن أ َ ْنبَ ِ
الر ُ
اء ُّ
َما نُث َ ِبتُ ِب ِه فُؤَادَكَ ( ] كود .[120 :
 -3حث ال باب والفتخات ى ع الئواج المبكل ،وتخسخل أسباب لهم ،وتق خل المهول
ونفقات ادىلا ؛ لتحصخنهم ضد اإلغلاءات والمفاسد( :خا م ل ال باب ،من
استـاع منكم الباء ف ختئوج ،فإن أغم ل بصل و أحصن ل فلج ،ومن لم خستـع
ف خ بالصوم فإن ل و َجاء)(.)3
(  )1لواه أبو خ ع كما فا مجمع الئوا د  ،226/10والتلغخب والتلكخب  80 /1وفخهما تصحخح .
(  )2أبلج الـبلانا والبخهقا والحاكم وقال :صحخح اإلسناد ى ع لـ مس م ،كما فالا المغنالا ىالن حمالل
ادسفال 50/1
(  )3صحخح الببالم ،كتاب النكاح ،باب من لم خستـع البالاء ف خصالم ،لقالم  ،5066وصالحخح مسال م ،كتالاب
النكاح ،باب استحباب النكاح لمن تاقت نفس للخ  ،لقم 1400
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 -4ىدم التهاون مع المتبلجات ،ومنع الب و والمحاداات الفاتنة ،وا بتالـ المحلم،
فا المجال والمنتدخات ونحوكا ،وال مل ى ع تجنُّب ما خاخل الغلا ئ ،ومحاسبة
َار ِه ْم
من خجتلئ ى ع بلك ،قـال هللا تـ ـالع  ) :قُ ْل ِل ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَغُضُّواْ ِم ْن أ َ ْبص ِ
َويَحْ فَ ُ
َ
ير بِ َما يَ ْ
صنَعُونَ ( ) َوقُل ِل ْل ُم ْؤ ِمناتِ
َّللا َخبِ ٌ
ظواْ فُ ُرو َج ُه ْم ذ ِلكَ أ َ ْزكَى لَ ُه ْم إِنَّ َّ َ
َ
ُ
ْ
يَ ْغ ُ
ضضْنَ ِم ْن أ ْبص َِار ِهنَّ َويَحْ فَظنَ ف ُرو َج ُهنَّ ( ]النول.[31-30:
 -5لنئال ال قوبة ال لىخة بالمفسدخن والمجلمخن ،وىدم التهاون م هم؛ لما خسببون من
أضلال ومفاسد دخنخة وأبالقخة وصحخة وم خ خة ،تدمل المجتمع ومكتسبات ىاجالً
ب لَعَلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ ( ]
أو جالً ،قال هللا ت العَ ) :ولَ ُك ْم فِي ا ْل ِقص ِ
َاص َحيَاةٌ يأُو ِلي األ َ ْلبَا ِ
البقل .[179 :
د-

ف الالو الفالالواحف ادبالقخالالة ( :كالئنالالا ،وال الالواـ ،والقالالبف وا بالالتالـ )..وبخالالان حكمهالالا
وحكمة تحلخمها ،وادبـال المتلتبة ى خها.

حلم هللا سبحان وت الع الفواحف ب تع أنواىها ،لخبقع المجتمع س خما ً نفخفا ً نقخاً،
ظه ََر ِم ْنهَا َو َما بَ َ
ش َما َ
طنَ ( [ادن ام]151 :
مادخا ً وم نوخاً ،قال ت الع َ ) :وال َ ت َ ْق َربُواْ ا ْلفَ َو ِ
اح َ
ومن كبه الفواحف:
 -1الئنا:
حكم  :كو حلام ومن كبا ل البنوب بالكتاب والسنة ولجماع ادمة.
س ِبيالً ( [ا سلاء]32:
سآ َء َ
احشَةً َو َ
الزنَى ِإنَّهُ كَانَ فَ ِ
قال ت العَ ) :وال َ ت َ ْق َربُواْ ِ
وقال"  :من أ لاـ الساىة أن خلفع ال م وخفهل الجهل ،وخ اللب البمالل  ،وخفهالل الئنالا ..
( )1
"( )1وقال  " :خئنا الئانا حخن خئنا وكو مؤمن"
وأما اإلجماع فقد أجمع المس مون ى ع ابتالف مباكبهم ى ع تحلخم الئنا(.)2
الحكمالة مالن تحاللخم الئنالا :تتج الع الحكمالالة مالن تحاللخم الئنالا ،بإفهالال مفاسالده وأضالاللاله
ى ع الفلد والمجتمع ،بل وى ع اإلنسانخة ك ها فا حال م ا هم وم الادكم ومالن كالبه ادضاللال
()3
والمباـل التا حلم الئنا من أج ها:
-1
-2

الئنالالا خسالالبب أملاضالالا ً فتاكالالة ت صالالف بحخالالا أفالاللاد المجتمالالع ،كالسالالخالن والئكالاللم
وادخدئ وغخلكا ،كما أن سبب فا ال باب ادلخم خوم القخامة ،دن من الكبا ل.
الئنا خفسد نفام البخت وخقـع ال القة بخن الالئوجخن ،وخ اللم ادو د لسالوء التلبخالة
والت لد وا نحلاف ،كما أن خسبب ضخاع النسب.

(  )1صحخح الببالم  ،كتاب الحدود ،باب لام الئنا  ،لقم 6810
(  )2ال قوبات المبت ف ى خها فا جلا م الحدود ،ل دكتول ى ا الحسون (ص .)172
(  )3خنفل ل توسع فالا بكالل كالبه ادضاللال :كتالاب الحالدود والت ئخاللات ىنالد ابالن القالخم ل الخخ بكالل أبالو ئخالد
(ص  )100وما ب دكا.
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-3
-4

خ البع اللغبالات اللوحخالة ،والتالا كالا

الئنا ولن أ بع اللغبالات الجنسالخة  ،ل أنال
من مقاصد الئواج ال لىا.
الئنا خكون سببا ً فالا ال الئوف ىالن الالئواج ال اللىا ،وكالو ىم خالة حخوانخالة مؤقتالة
تب ة ولاءكا ،خمجها الـبع الس خم ،وخنأى ىنها اإلنسان السوم ال لخف.

 -2ال واـ :
ال واـ ف ة قبل وانحلاف ىن الفـالل  ،و البوب فالا السال وك ،ومالن أب الع المنكاللات
وأبـلكالا ى الع اإلنسالالانخة مالن جمخالالع الجوانالب ،وقالالد ف ال قالالوم لالوـ ى خال السالالم ،ف الالاقبهم هللا
ىقابا ً دخدا ً (.)1
حكم ال واـ:كو حلام من كبا ل البنوب ،ودلخ من الكتاب والسنة واإلجماع(.)2
سبَقَ ُك ْم ِبهَا ِم ْن أَ َح ٍد ِمن ا ْلعَالَ ِمينَ ( ) إِنَّ ُك ْم
احشَةَ َما َ
قول ت الع َ ) :ولُوطا ً إِ ْذ قَا َل ِلقَ ْو ِم ِه أَتَأْت ُونَ ا ْلفَ ِ
ُ
آء بَ ْل أ َ ْنت ُ ْم قَ ْو ٌم ُّمس ِْرفونَ ( [دىلاف]81 ، 80:
الرجَا َل َ
س ِ
ُون النِ َ
لَتَأْت ُونَ ِ
شه َْوةً ِمن د ِ
وقال "من وجدتموه خ مل ىمل قوم لوـ ،فاقت وا الفاىل والمف ول ب "
و قد أجم ت ادمة ى ع تحلخم .

( )3

الحكمة من تحريم اللواط  :حلم ال واـ دن من أكبل الجلا م والفواحف التا تسبب فساد
الدخن والب ق ،والفـل والدنخا ،والحخا نفسها ،ولهبا كان ىقاب ملتكبخها مناسبا ً لب اىة
سافِلَهَا
ف هم ،فبسف هللا ادلم بقوم لوـ ،وأمـل ى خهم ) فَلَ َّما جَآ َء أ َ ْم ُرنَا َجعَ ْلنَا عَا ِليَهَا َ
ي ِمنَ ال َّ
َوأ َ ْم َ
ط ْرنَا َ
ظا ِل ِمينَ ِببَعِيدٍ
س ِجي ٍل َّم ْنضُو ٍد ( ) ُّم َ
َارةً ِمن ِ
علَ ْيهَا ِحج َ
س َّو َمةً ِعن َد َر ِبكَ َو َما ِه َ
( [كود ،]83 ، 82:وأمل  بقتل الفاىل والمف ول ب كما تقدم .
ومن ادبـال وادضلال المتلتبة ى ع كبا الف ل (:)4
 -1مقالالت هللا سالالبحان وت الالالع ول نت ال  ،االالم مقالالت النالالا
ى ع مال كبا الف ل.

وائدلاؤكالالم لمالالن ختجالاللأ

 -2خسبب كبا الف ل انصلاف اللجل ىن الملأ  ،وىجئه  -أحخانا ً  -ىن
مبا لتها ،وبهبا تت ـل وفخفة الئواج ولنجاب ادو د ،وقد قال قوم لوـ
ع ِل ْمتَ َما
ل ىندما ىلم ى خهم نكاح بنات وتلك أضخاف  ) :قَالُواْ لَقَ ْد َ
َق َو ِإنَّكَ لَت َ ْعلَ ُم َما نُ ِري ُد ( [كود]79:
لَنَا ِفي بَنَا ِتكَ ِم ْن ح ٍ
( )1
( )2
( )3
( )4

ومن ال وـخة ،لتخان اللجل ئوجت فالا دبلكالا؛ قالال ت الالع[ :فالأتوكن مالن حخالث أماللكم هللا لن هللا خحالب
التوابخن وخحب المتـلكخن] [البقل  ،] 223 :أم خكون اإلتخان فقـ فا الفلج ،ومن أتع الدبل فقد اىتدى
واستحق ال قوبة اللادىة ،الم بص الفقها ،ل دكتول الفوئان(،ص)535
انفل :ا جماع ى ع تحلخم فا ال قوبات المبت الف ى خهالا فالا جاللا م الحالدود ،ل الدكتول الحسالون (ص
 ، )239ملاتب ا جماع ،بن حئم (ص .)216
سنن أبا داود ،كتاب الحدود ،باب فخمن ىمل ىمالل قالوم لالوـ  ،لقالم  .4462وجالامع التلمالبم ،كتالاب
الحدود ،باب ما جاء فا حد ال وـا لقم  .1456والحاكم ( )355/4وصحح ووافق البكبا.
ل توسع :انفل كتاب ا سالم والـب ،ل دكتول محمد وصفا.
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 -3خس الالبب لفاى الال أملاض الالا ً فتاك الالة ،منه الالا الحم الالع التخفودخ الالة ،والدوس الالنـالخا،
وا خالالدئ وغخلكالالا ،كمالالا خسالالبب تم الئق المسالالتقخم  ،وكتالالك أنسالالجت  ،والتبالالاء
ىضالت .
 -4ال واـ لوا أبالقخة ،وملم نفسا ،وفساد ل ـبالاع ،فصالاحب خمخالئ بالخن
الفضالالخ ة واللبخ الالة ،ىالالدخم الوجالالدان مخالالت الضالالمخل ،ختحالاللج مالالن السالالـو،
والتكاب الجلا م ،وابتـاف ادبلخاء ولن كانوا صغالا ً
 -3القبف:
كو اللما بالئنا فا م لم الت خخل أو فا النسب مما خوجب الحد منهما
حكم القبف  :كو محلم بالكتاب والسنة ولجماع ادمة.

( )1

اب أ َ ِلي ٌم
احشَةُ فِي الَّ ِذينَ آ َمنُو ْا لَ ُه ْم َ
شي َع ا ْلفَ ِ
قال ت الع ِ ) :إنَّ الَّ ِذينَ يُ ِحبُّونَ أَن ت َ ِ
عذَ ٌ
َّللا يَ ْعلَ ُم َوأ َ ْنت ُ ْم ال َ ت َ ْعلَ ُمونَ ( [النول ]19:وقال ت الع ) :إِنَّ ال َّ ِذينَ يَ ْر ُمونَ
فِي ال ُّد ْنيَا َو ِ
اآلخ َر ِة َو َّ ُ
َ
ْ
ْ
اب ع َِظي ٌم ( ) يَ ْو َم ت َ ْ
ش َه ُد
اآلخ َر ِة َولَ ُه ْم َ
ت ال ُم ْؤ ِمنا ِ
ت ا ْلغَافِالَ ِ
صنَا ِ
ا ْل ُمحْ َ
ت لُ ِعنُواْ فِي ال ُّدنيَا َو ِ
عذ ٌ
ِيه ْم َوأ َ ْر ُجلُ ُه ْم ِب َما كَانُواْ يَ ْع َملُونَ ( [النول]24 ، 23 :
َ
علَي ِْه ْم أ َ ْل ِ
سنَت ُ ُه ْم َوأ َ ْيد ِ
وقال النبا  " اجتنبوا السبع الموبقات( )2قالوا :خا لسول هللا ومالا كالن؟ قالال :ال اللك
( )3
باهلل  ...وقبف المحصنات المؤمنات الغافالت".
كما أجمع ال ماء ى ع تحلخم القبف وىدوه من الكبا ل.

( )4

حكمةةة تحةةريم القةةذف ( : )5تقالالدم الكالالالم ى الالع الحكمالالة مالالن تحالاللخم الئنالالا وال الالواـ،
وخضالالاف كنالالا أخضالالاً :لب الالاىة كالالبه الجالاللا م كالالان اللمالالا وا تهالالام بهالالا الالنخ ا ً وبلالالك لحماخالالة
ادىاللام وصالونها ىالن الالتهم والـ الون ،والمحاففالة ى الع سالم ة اإلنسالان وصالخانة كلامتال ،
ومنالالع ض ال اف النفالالو مالالن ل الالاىة الفاح الالة فالالا ادبلخالالاء الغ الاف خن ،والمحاففالالة ى الالع م الالاىل
أفلاد ادسل وال مل ى ع تماسكها ،وبالتالا تماسك أفلاد المجتمع ب كل ىام.

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

جلخمة القبف ل دكتول ىبدالحمخد ال والبا (ص  ، )27الحدود والت ئخلات ىند ابن القخم (ص )199
بتصلف خسخل.
الموبقات (أم المه كات).
صحخح الببالم  ،كناب الوصاخا ،باب قول هللا ت الع ( :لن الالبخن خالأك ون أمالوال الختالامع لقالم ،2766
صحخح مس م  ،كتاب اإلخمان ،باب بخان الكبا ل وأكبلكا لقم . 89
الم بص الفقها ل دكتول صالح بن فوئان الفوئان (ص .)536
جلخمة القبف ل دكتول ال والبا (ص  ،)27الحدود والت ئخلات ىند ابن القخم(ص )199
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ك أن القبف ل بـل ىفخم ،ولهبا لتالب هللا
المخاطر المترتبة على القذف (:)1
ت الع ى خ ىقوبة تناسب كبا الف ل ،وكو ج د القالابف امالانخن ج الد  ،ووصالف بالفاسالق ،وىالدم
قبول هادت ومن كبه المباـل:
أن القالالبف خالالؤدم للالالع لحالالوق ال الالال والم الالل بالمقالالبوف و المقبوفالالة ،و مالالن خقلبهمالالا
وت ب فنون النا حول  ،وخؤدم للع الت كخك فا نسب ادو د ،وختسالبب فالا تفكالك ادسالل
وانهخالكا ،كما خؤدم للع ادحقاد وال داء بخن أفاللاد ادسالله ،وأحخانالا ً للالع الم الاجلات وسالفك
الدماء.
 -4ا بتالـ:
حكم  :ا بتالـ منها ىن  ،لمالا لال مالن أضاللال ومبالاـل كاخالل  ،وبلالك كالا بتالـ
فالالا الحف الالالت ال ام الالة أو المناسالالبات ،والمنت الالدخات واس الالتقبال ال الالئوال ،أو مخ الالدان ال م الالل ،أو
المدال  ،والجام ات ،والمست فخات وادسواق ونحوكا .
ج ا ْلجَا ِه ِليَّ ِة
ومن أدلة النها ىن قول ت العَ ) :وقَ ْرنَ فِي بُيُو ِتكُنَّ َوال َ تَبَ َّرجْ نَ تَبَ ُّر َ
( )2
األُولَى ( [ادحئاب ]33 :وقول " : ما تلكت ب دم فتنة أضل ى ع اللجال من النساء"
وقولـ " بخل صفوف اللجال أولها ،و لكا بلكا ،وبخل صفوف النسالاء بلكالا
( )3
و لكا أولها"
قال اإلمام النووي  :الماللاد بالحالدخث :صالفوف النسالاء ال الواتا خصال خن مالع اللجالال،
وأما لبا ص خن متمخئات مع اللجالال ،فهالن كاللجالال بخالل صالفوفهن أولهالا و اللكا بلكالا،
ولنمالالا فضالالل بالالل صالالفوف النسالالاء الحاضالاللات مالالع اللجالالال ،لب الالدكن مالالن مبالـالالة اللجالالال
ولؤخ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتهم،
وت ق الق ب بهم ىند لؤخة حلكالاتهم وسالماع كالمهالم ونحالو بلالك ،وبم أول صالفوفهن ،ل كال
بلك )4( .أ كـ
حكمة تحلخم ا بتالـ :
ع ونحوكا.
ن
ئ
و
وىلم،
تبلج،
من
،
الفواحف
وقوع
ومنع
 -1سد باب الفتنة،
َ
ً
 -2حفف ادىلام ،والبقاء ى ع الحخاء ىند اللجال والنساء ى ع حد سواء.
 -3تحقخق الـمأنخنة ،والمحاففة ى ع السالمة ال ق خة والنفسخة والصحخة.
 -4المحاففة ى ع تماسك ادسل  ،وحففها من ال كوك ،والتهتك والتفكك.

( )1
( )2
( )3
( )4

فق السنة (ص  )440بتصلف.
صالالحخح البب الالالم ،كت الالاب النكالالاح  ،ب الالاب م الالا ختقالالع م الالن الالؤم المالاللأ  ،لق الالم  ، 5096ص الالحخح مس الال م،
كتاب البكل والدىاء ،باب أكال أكل الجنة الفقلاء  ..وأكال أكل النال النساء وبخان الفتنالة بالنسالاء ،لقالم
.2740
صحخح مس م ،كتاب الصال  ،باب تسوخة الصفوف ولقامتها وفضل ادول فادول  ،لقم .440
لح مس م (المنهاج) (.)159/4

61

This file was downloaded from QuranicThought.com

اإلسالم وبناء المجتمع

()1

ادبـال المتلتبة ى ع ا بتالـ ،ومنها ما خأتا:
 -1فساد ادبالق ولماتة الضما ل ،وقتل الغخل لدى النا .
 -2فهول الفواحف ،من تبلج وىلم ،وئنع ،لب خكون كل جن حلخصا ً ى الع أن خفهالل
فا أىخن الجن اآلبل بأجمل مفهالل وأحسالن لبالا  ،وخالؤدم كالبا التسالابق للالع وجالود
الفجول والئنع.
 -3تالدمخل ادسالل  ،وبالتالالا تفكالك المجتمالع وسالقوـ وح الول الق الق والتالوتل ،وادماللام
النفسخة وال صبخة(.)2
كـ -المبدلات  ،والمسكلات ،والدبان:
المبدلات:
-1
( )3
لُغة :مأبوب من ال َب َدل  ،وكو الكسل أو الفتول
( )4
وفي االصطالح :كا ما خغخب ال قل والحوا  ،دون أن خصحب بلك ن و
وفةةي المفهةةوم الطبةةي :كالالا كالالل مالالاد تالالؤال ى الالع الجهالالائ ال صالالبا بدلجالالة تض ال ف
وفخفت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
أو تفقالالالدكا بصالالالفة مؤقتالالالة( ،)5ومالالالن أنالالالواع المبالالالدلات  :الح الالالخف  ،والهخالالاللوخن ،
والكوكاخخن ،وادفخون ،والقات ،والبنج ،وجوئ الـخب(. )6
 -2المسكلات:
المسكر  :كو المغخب ل قل مع ن و وسلول ،ومخل للع البـف ،وا نتقام
ومةةن أنةةواع المسةةكرات :البخالاللا ،والنبخالالب ،وال الاللق ،والوخسالالكا ،والكونخالالاك ،والجالالن ،والالاللوم،
( )8
والكحول
()7

هل المخدرات والمسكرات شي ٌء واحد أو ال؟
ً
من بالل الت لخفات السابقة خبدو أن كناك ب الم الفاللوق ،كمالا أن كنالاك اجتماىالا أو
اتفاقا ً بخنهما فا جوانب .
وقالالد بكالالب ب الالم ال مالالاء للالالع أن كنالالاك فلق الا ً بخنهمالالا مالالن حخالالث الت لخالالف الوصالالفا،
فالالبكب القلافالالا للالالع أن متنالالاول المبالالدلات  -غالب الا ً  -تغخالالب م ال الحالالوا كالبصالالل  ،والسالالمع
( )9
وال م وال م ،وأما المسكلات :فال تغخب مع متناولها  -غالبا ً  -الحوا

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8
( )9

وانفل :أبـال الئنع وقد تقدمت.
وسخأتا قلخبا ً بأن تحلخم ا بتالـ من ىوامل حماخة ا سل فا المجتمع اإلسالما .
لسان ال لب ()232/4
الفلوق ل قلافا ( ، )217/1الئواجل ىن اقتلاف الكبا ل ل هختما (.)212/1
أحكام الجلا م فا اإلسالم لمصـفع اللاف ا (ص .)44
المبدلات فا الفق اإلسالما ،ل دكتول الـخال (ص  )35وما ب دكا.
اد لبة وأحكامها ،ل دكتول ماجد أبو لبخة( ،ص .)340
اد لبة وأحكامها ،ل دكتول ماجد أبو لبخة (ص  )325وما ب دكا.
الفلوق ( ، )217/1اد لبة وأحكامها د .أبو لبخة (ص .)340
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وى ع كل حال ،فها جمخ ها ت تلك فا تبدخل ال قل ،ولحداث فتالول ىالام فالا البالدن
 ى ع ما مل فا الت لخفات  -مع وجود تبخالت فاسد  ،وأفكال غخل حقخقخة ،قد ختلتالب ى خهالا()1
ب م الجلا م والجناخات
وبناء ً ى ع كبا ت حق المبدلات بالمسكلات

تلاكهما فا ى ة تحلخم المسكل

( )2

حكم المبدلات والمسكلات :
المبدلات والمسكلات ،ولن ابت فالت أنواىهالا وتفاوتالت فالا تأاخلكالا ى الع ال قالل ،ل
أنها محلمة ،فخحلم تناولها وت اـخها ،وا تجال بها ،وتلوخجها ونحوه ،ومن أدلة تحلخمها:
ع َم ِل
س ِم ْن َ
قول ت الع ) :يَـأَيُّهَا ال َّ ِذينَ آ َمنُواْ ِإنَّ َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْي ِ
س ُر َواألَنص ُ
َاب َواأل َ ْزالَ ُم ِرجْ ٌ
ش ْي َ
ان فَاجْ تَنِبُوهُ لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ ( [الما د ]90:
ال َّ
ط ِ
وقول  " :كل مسكل بمل ،وكل مسكل حلام"

( )3

وسأل أبالو موسالع اد ال لم لضالا هللا ىنال لسالول هللا  ىنالدما ب اال النبالا  للالع
الالالخمن ىالالن الاللاب كنالالاك قالالا الً :خالالا لسالالول هللا لن الاللابا ً خصالالنع بألضالالنا خقالالال ل ال المالالـئل مالالن
ال خل ،و اللابٌ خقالال لال البتالع مالن ال سالل فقالال لسالول هللا  كالل مسالكل حاللام ( ،)4وىالن أم
()5
س مة  -لضا هللا ىنها  -قالت  :نهع لسول هللا  ىن كل مسكل ومفتل"
واتفق ال ماء قدخما ً وحدخاا ً ى ع تحلخم المبدلات ومنها الح خف (.)6
الحكمة من تحلخم المبدلات والمسكلات  :حلمها ال الع لحكم منها:
 -1حفالالف الك خالالات البمال  ،الالالدخن ،وال قالالل ،والالالنف  ،وال الاللم  ،والمالالال ،والتالا جالالاء
ال لع بحففها.
 -2حفالالف كلامالالة اإلنسالالان ،والمحاففالالة ى الالع المنالالـئلة التالالا ت خالالق بإنسالالانخت  ،والب الالد ىالالن
البلة والصغال.
 -3حفف ادسل من التفكك والضخاع ،والمجتمع من ا نحالل والدمال.
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6

أنفل  :المبدلات فا الفق اإلسالما ،ىبدهللا الـخال ( ،ص )80
بكب للع كبا كاخل من أكل ال م كابن حئم ،والنووم ،وابالن تخمخالة ،وابالن حجالل ،وابالن ىابالدخن ،انفالل
كتاب المبدلات فا الفق ل دكتول الـخال (ص  )80وما ب دكا.
صحخح مس م ،كتاب اد لبة  ،باب بخان أن كل مسكل بمل  ،لقم .2003
صحخح الببالم  ،كتالاب المغالائم  ،بالاب ب الث أبالا موسالع وم الاب للالع الالخمن  ،لقالم  .4343وصالحخح
مس م ،كتاب اد لبة ،باب بخان أن كل مسكل بمل  ، ..لقم  ،1733وال فف لمس م.
سنن أبا داود ،كتـاب اد لبة ،باب النها ىن المنكالـل  ،لقالـم  .3686ومسالند أحمالد ( . )309/6وقالال
ال لاقا  :لسناده صحخح.
مجمالالوع الفتالالاوى ( ،)186/34ئكالالل ال الاللخف فالالا تحالاللخم الح الالخف (ص  ،)120 - 119الئواجالالل ىالالن
اقتلاف الكبا ل بن حجالل الهختمالا ( .) 212/1وانفالل :أخضالا المبالدلات فالا الفقال اإلسالالما ،ل الدكتول
الـخ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال،
(ص .)100
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أبـالالال المبالالدلات والمسالالكلات وأضالاللالكا( : )1لن لت الالاـا المبالالدلات أضالاللالا ً كاخالالل
وبـخل ى ع الفلد والمجتمع منها:
أضلال دخنخة:
ت اـخها خصد ىن بكل هللا ت الع وىن الصال  ،وباقا ال بادات والـاىات.
أضلال اجتماىخة:
خوقع ال داو والبغضاء والتدابل والتقاـع بخن أفلاد ادسل الواحد  ،وبخن المجتمع
-1
ب كل ىام ) ،إِنَّ َما يُ ِري ُد الشَّ ْي َ
َاوةَ َوا ْلبَ ْغضَآ َء فِي ا ْل َخ ْم ِر
طانُ أَن يُوقِ َع بَ ْينَ ُك ُم ا ْلعَد َ
س ِر ( [الما د ]91 :
َوا ْل َم ْي ِ
كال الحوادث المؤلمة التا خبكب ضحختها كاخل من أبناء المجتمع.
-2
خؤدم للع الـالق وتفكك ادسل وت لد ادـفال.
-3
أضلال صحخة:
وكالالا كاخالالل جالالدا ً وقات الالة  ،كالتسالالمم الكحالالولا ،وضالالمول المالالخ والمبالالخخ ،والنوبالالات الدماغخالالة،
والتهاب الالات ادىص الالاب ،وال م الالع ،والته الالاب الب الالوم وس الاللـان الم الاللىء ،وفق الالدان ال الالهخة ،
والتهابالالات ادم الالاء بأنواىهالالا ،وتضالالبم الـحالالال .ونقالالص المناىالالة ( ، )2فهالالو خ َحالالول ا نسالالان
الجمخل الباسم ،للع كخكل ىفما احب ال ون ك خب المنفل.
أضلال اقتصادخة ومنها:
ض ف جسم اإلنسان وانهخال قواه مما خج ختسبب فا ض ف اإلنتاج.
-1
ابتالالئائ ادمالالوال ونهالالب االاللو ادمالالة مالالن قبالالل ادىالالداء الالالبخن خلوجالالون المبالالدلات
-2
والمسكلات ،وبالتالا سخـلتهم ى ع ادمة مادخا ً وم نوخاً.
ىالج المدمنخن  ،ومالحقتهم ،خضخف ىب ا ً ى ع الدولة وخك فها أموا ً كاخل .
-3
بكاب بلكة ادموال وئوال الن م وح ول النقم بادمة أفلادا ً وجماىات.
-4
 -3الدبان أو التبغ:
ت لخف  :كو نبالات ح الخف مبالدل ،مالل الـ الم م التمل ى الع النخكالوتخن السالامة بنوىخال التوتالون
( )3
والتنباك
حكم  :حلام ،لتحقق ضلله ى ع الدخن والبدن والمال ،مع ىدم نف

مـ قا ً.

(  )1خنفل :أحكام الجلا م فا اإلسالم  ،د .مصـفع اللاف ا (ص  )43بتصلف.
(  )2لالستئاد انفل :كتاب ادضلال الصحخة ل مسكلات والمبدلات ل دكتول البال ،فهو كتاب باص بهبا،
والمبدلات فا الفق اإلسالما د .الـخال (ص  )61وما ب دكا.
(  )3التدبخن ،ل بدهللا بن جبلخن(ص  ،)10نقالً ىن فتوى ل خخ محمد بن لبلاكخم-لحم هللا -
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ومن اددلة ى ع تحلخم :
 -1قول ت الع:
وف َويَ ْنهَا ُه ْم ع َِن ا ْل ُم ْنك َِر َويُ ِح ُّل لَ ُه ُم ال َّ
علَي ِْه ُم ا ْل َخبَآئِ َ
ث(
ت َويُح َِر ُم َ
ط ِيبَا ِ
) يَأ ْ ُم ُرهُم ِبا ْل َمع ُْر ِ
[ادىلاف ،]157 :وما من ىاقل خقول ،لن الدبان لخ ببخاا ً مستقبلا ً ـ ما ً ولا حةً.
 -2قول ت الع :
َّللا كَانَ ِب ُك ْم َر ِحيما ً ( [النساء . ] 29 :وقد ابت ضلل الدبان ى ع
) َوال َ تَقْتُلُواْ أ َ ْنفُ َ
س ُك ْم ِإنَّ ََّ
الصحة ،وأن سام ،وسبب فا أملام كاخل مه كة تسوق صاحبها للع حتف  ،فهو محلم.
 -3تقدم فا المبدلات أن النبا  قال" :كل مسكل حلام"( )1ونهع  ىن كل مسكل ومفتل"
( )1والدبان ى ع أقل تقدخل مفتل.
 -4قول ت الع:
ُ
ْ
َّ
ْ
ْ
ب ال ُمس ِْرفِينَ } [ادىلاف ]31:وقال ) َوال َ تُب َ ِذ ْر
) و ُكلُواْ َواش َْربُوا َوال َ تُس ِْرفوا إِنهُ ال َ يُ ِح ُّ
ين ( [ا سلاء]27 ،26 :
ت َ ْبذِيرا ً ( ) ِإنَّ ا ْل ُمبَذ ِِرينَ كَانُواْ ِإ ْخ َوانَ ال َّ
شي َ ِ
اط ِ
اإلسلاف أو التببخل كو لنفاق المال ولن قل فا غخل حق  ،ولنفالاق المالال ى الع الالدبان كالو
من كبا القبخل ،فالدبان لبن حاللام  ،و خقالولن قا الل :لالخ فالا كالل مالا بكالل كنالا وغخالله
دلخل صلخح خقضا بتحلخم الدبان.
والجواب لن الدبان خقا ى ع غخله من المبدلات ،لب لخ كالل الاء بالد وأن خالنَص
ى ع حكم فالا ال اللخ ة ،ولنمالا كنالاك ك خالات ىامالة وقواىالد اللىخة خنالدلج تحتهالا أحكالام
كاخل  ،ومنها الدبان وأماال .
حكمة تحريم الدخان :نهع اإلسالم ىن كل ما فخ مضل ى ع اإلنسان ،وقد احتوى
الدبان ى ع كاخل من ادضلال كادضلال الدخنخة ،وادضلال ادبالقخة  ،وادضلال
( )2
ا جتماىخة ،وادضلال ا قتصادخة ،وادضلال الصحخة
أما األضرار الدينية :فالدبان من أسباب الصد ىن بكل هللا وىن الصال  ،وىدم حضالول
صاحب مجال البكل  -غالبا ً  -كما أنال خاقالل ى خال الصالخام ،وا ىتكالاف ،خقالول ال الخخ ىبالدهللا
( )3
بن جبلخن :ل ل بلك حدث بسبب ىمع الق ب الحسا والم نوم
وأما أضراره الخلقيةة واالجتماعيةة :فبالم الاكد ناللى كاخاللا ً مالن المالدبنخن لالدخهم الجاللأ
ى ع لساء ادبالق  ،باإلضافة للع أن المالدبن كاخالل الغضالب خاالول دتفال ادسالباب ،سالخما
(  )1تقدم تبلخجهما فا المبدلات والمسكلات.
(  )2وانفل ما تقدم فا الحكمة من تحلخم المبدلات.
(  )3التدبخن ل خخ بن جبلخن ص ( )15وما ب دكا.
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لبا نفد ما ىنده من الدبان ،ولبما خضـل للع ـ ب الالدبان بـاللق غخالل م اللوىة ،كالساللقة
التسول.
أو ا بتال  ،أو
ُّ
وأما أضراره الصحية :فها مؤلمالة وقات الة ،فسالموم الالدبان وت فنال ك هالا تصالب فالا نفال
المدبن وبدن  ،فخصاب بأملام كاخل فا كالل جهالائ مالن أجهالئ جسالم  ،كساللـان الحنجالل
وسلـان القصبات الهوا خة ،وسلـان الم د والبنكلخا  ،وتص ب ال لاخخن ،وغخلكا(.)1
وأمةةا أضةةراره االقتصةةادية :فهالالا كاخالالل وكبخالالل  ،لب خصالاللف ى الالع السالالجاخل مبالالالغ كبخالالل ،
وخصلف ى الع ىالالج ادماللام التالا خسالببها كالبلك مبالالغ ـا الة ،كمالا أن المالدبن خقتالل ى الع
أك الال وأو ده ،لخالالؤمن امالالن سالالجاخله ،وكالالبا خسالالبب م الالاكل اقتصالالادخة واجتماىخالالة( ،)2و كالالبه
الحقا ق خنكلكا أحد حتع البخن خدخنون بدخن الحق.
و -الل و وأالكا فا لفساد ال القات ا جتماىخة:
الرشةاء  :لسالن الالدلو أو حب ال الالبم ختوصالل بال للالع المالاء ،أو
الرشوة مأخوذة من ِ
ِ
( . )3
من ل ا الفلخ لبا مد لأس للع أم لتئق (أم تـ م )
وفةةةي االصةةةطالح :كالالالا مالالالا خ ـخالالال ال الالالبص لحالالالاكم أو غخالالالله إلبـالالالال حالالالق أو
إلحقاق باـل(. )4
حكم الرشوة :كا محلمة ،وت د مالن كبالا ل الالبنوب ى الع اآلبالب والم ـالا والوسالخـ
بخنهما ،بالكتاب والسنة وا جماع.
اط ِل َوت ُ ْدلُواْ ِبهَا ِإلَى
أما من الكتاب :فقوله ت العَ ) :وال َ تَأ ْ ُكلُو ْا أ َ ْم َوالَ ُك ْم بَ ْينَ ُك ْم ِبا ْلبَ ِ
اإلثْ ِم َوأ َ ْنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ ( [البقل  ]188:وقول ت الع
ا ْل ُحك َِّام ِلتَأ ْ ُكلُواْ فَ ِريقا ً ِم ْن أ َ ْم َوا ِل النَّ ِ
اس بِ ِ
ت ( [الما د ]42 :
س َّما ُ
ب أَكَّالُونَ ِللسُّحْ ِ
) َ
عونَ ِل ْل َك ِذ ِ
ففا اآلخة ،بم الخهود لسماىهم الكالبب وأك هالم ل سالحت ،وقالال ابالن سالخلخن كالان خقالال:
(. )5
السحت الل و فا الحكم
وأما من السنة :ف ن ىبدهللا بالن ىماللو  -لضالا هللا ىنهمالا  -قالال" :ل الن لسالول هللا
 اللا ا والملت ا" (. )1
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

مما خدل ى ع بـل الدبان أن خقتل سنوخا ً ألب ة مالخالخن البص ( ،)4000000وتقالدل منفمالة الصالحة
ال المخة أن خصل ال دد للع ى الل مالخالخن البص ( )10.000000بح الول ىالام (2020م) %70 ،مالن
كبه الوفخات كم من الدول النامخة ،كبا باإلضالافة للالع م الات المالخالخن الالبخن خصالابون بالأملام مبت فالة
بسبب الدبان.
تفخد ا حصا خات أن امن التبغ المسته ك ىالمخا ً خصل للع  300ألف م خون دو ل ،وأن البسالا ل الناتجالة ىالن
التدبخن بسبب ادملام والتغخب ىن ال مل والحلا ق التا خسببها تصل للع التلخ خونات من الدو لات سنوخًا.
لسان ال لب (.)322/14
الت لخفات ل جلجانا (ص  )148بتصلف.
صحخح الببالم ،كتاب اإلجال  ،باب ما خ ـع فا اللقخة ،بدون لقم.
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وأما اإلجماع  :فقد اتفق الصحابة والتالاب ون ومالن ب الدكم ى الع تحاللخم الل الو أبالبا ً
ً ( . )2
وبب ً وتوسـا
الهدخة :ت لخفها و حكمها:
الهديةةة  :كالالا مالالا خ ـالالع مالالن غخالالل ـ الالب أو الاللـ ،بقصالالد لفهالالال المالالود وحصالالول
ادلفة ،والاواب ،لأقلباء وادصدقاء والص حاء ،ومن خحسالن الفالن بهالم ( ، )3وكالا مسالتحبة،
( . )5
قال ": تهادوا تحابوا" (" ، )4وكان  خقبل الهدخة وخاخب ى خها "
الفلق بخن الل و والهدخة:
 الل و محلمة باتفاق ،والهدخة فا ادصل مستحبة باتفاق .لـ م ها.
 الل و ما خ ـخ ب لـ أن خ خن  ،والهدخةً ( )6
 الل و ما أببت ـ باً ،والهدخة ما بالبلت ىفالوا ،وقالد تـ الب ولكالن تقاباللبما ها أو أحسن منها.
فادصل أن الهدخة جا ئ  ،بخد أن سد البلخ ة خقتضا ىدم قبولها من قبل القضا والو
ومن فا حكمهم ،والت فف ىنها ب خة الوقوع فا الحلام ،وبلك دن النبا  " است مل
لجالً  ..خقال ل ابن ال تبخة ى ع الصدقة ،ف ما قدم قال :كبا لكم وكبا أكدم لا قال :فهال
ج فا بخت أبخ  -أو بخت أم  -فخنفل أخهدى ل أم ؟ والبم نفسا بخده ،خأبب أحد
منكم خ ا ً ل جاء ب خوم القخامة خحم ى ع لقبت لن كان ب خلا ً ل لغاء ،أو بقل لها
بوال ،أو ا تخ ل  -ام لفع بخده حتع لأخنا ىفل لبـخ  -ال هم كل ب غت ال هم كل ب غت
ً ( )7
االاا"
وقد امتنع ىمل بن ىبدال ئخئ ىن قبول تفاح أكدم ل  -مع لغبت ال دخد للخ  -فقخل
ل  :ألم خكن لسول هللا  وأبو بكل وىمل خقب ون الهدخة؟ فقال :كانت الهدخة ئمن لسول هللا
( )8
 كدخة ،والخوم ل و "
مضار الرشوة وأثرها في إفساد العالقات االجتماعية (: )9

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8
( )9

سنن أبا داود  ،كتاب ادقضخة  ،باب فا كلاكخة الل و  ،لقم  ،3580جامع التلمبم ،كتاب ادحكالام
 ،باب ما جاء فا اللا ا والملت ا فا الحكم لقم  1337وقال :حسن صحخح ،سنن ابن ماج  ،كتاب
ادحكام ،باب التغ خف فا الحخف والل و  ،لقم .2313
ان فل :جلخمة الل و فا ال لخ ة اإلسالمخة ل ـلخقا (ص .)108
الل الالو لحس الالخن م الالدكول( ص  ، ) 137وجلخم الالة الل الالو ف الالا ال الاللخ ة ل الالدكتول الـلخق الالا (ص )68
بتصلف.
اددب المفلد (ص  ،) 205وحسن ادلبانا كما فا للواء الغ خل (.)44/6
صحخح الببالم  ،كتاب الهبة  ،باب المكاف ة فا الهبة  ،لقم .2585
انفل :تحقخق القضخة فا الفلق بخن الل و والهدخة (ص  ، )84و (ص .)198
صحخح الببالم ،كتاب الهبة  ،باب من لم خقبل الهدخة ل  ،لقم 2597
أبلج الببالم ت خقا ً  ،المصدل السابق ،بدون لقم.
خنفل  :المجتمع وادسل فا اإلسالم (ل جوابا ص .)78
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ك أن الل و ت د ملضا ً اجتماىخا ً بـخلاً ،ختسبب تف خ لفساد حخا ادفلاد
والجماىات ،واضـلاب نفامهم ،ومن االكا السخ ة:
 -1لكدال القخم اإلسالمخة ال خا ،كال دل ،فخنت ل الف م.
 -2تولخة الوفا ف ال امة والملاكئ المهمة فا الدولة لغخل مستحقخها ،و انت ال الحقد
بخن النا  ،واستخالء البوف والخأ ى ع ق وب الض فاء.
 -3أكل المال بالباـل ،وانحصال المصالح ولؤو
 -4اإلىانة ى ع ضخاع حقوق من
ل بالل و .

ادموال لدى ف ة م خنة من النا .

خقدل ى ع الل و لصالح البم ت ود أن
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القسم الاانا
ادسل المس مة
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الفصل ادول
أكمخة ادسل ومكانتها فا اإلسالم
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الفصل ادول
أكمخة ادسل ومكانتها فا اإلسالم.
أ -أكمخة ادسل وتكونها من بالل الئواج ال لىا دون غخله:
اقتضت سنة هللا ت الع فا الب ق أن خكون قا ما ً ى ع الئوجخة ،فب ق سبحان وت الع
من كل اء ئوجخن ،قال ت الع َ ) :و ِمن ك ُِل ش َْيءٍ َخلَ ْقنَا َز ْو َجي ِْن لَعَلَّ ُك ْم تَذَك َُّرونَ (
[البالخات]49:
كما أودع سبحان وت الع مخالً فـلخا ً بخن ئوجا كل جن  ،فكل بكل خمخل للع
أنااه ،وال ك  ،وبلك لتكاال المب وقات واستملال الحخا ى ع وج ادلم ،وج ل سبحان
مخل اللجل للع ادناع وادناع للع اللجل مبت فا ً ىن باقا الكا نات ،فالمخل ىند اإلنسان
غخل مقخد بوقت و متناه ىند حد الوفخفة الجنسخة ،وبلك بتالف ـبخ ة اإلنسان ىن
ـبخ ة الحخوان ،فالص ة الق بخة والت ق اللوحا ىند اإلنسان ،خقفان ىند قضاء المألب
فحسب ،بل خستملان مدى الحخا .
ولما كان اإلنسان مكلما ً مفضالً ىند بالق  -ىئ وجل  -ى ع كاخل ممن ب ق ،فقد
ج ل تحقخق كبا المخل واتصال اللجل بالملأ ىن ـلخق الئواج ال لىا فقـ ،ولهبا ب ق
هللا دم ى خ السالم وب ق من حواء ،ام أسكنهما الجنة فقـال ت الع ) :ه َُو الَّذِي َخلَقَ ُك ْم ِمن
سكُنَ إِلَ ْيهَا ( [دىلاف ]189 :وقال ت الع :
اح َد ٍة َو َجعَ َل ِم ْنهَا َز ْو َجهَا ِليَ ْ
نَّ ْف ٍس َو ِ
َ
َ
سك ُْن أ ْنتَ َو َز ْو ُجكَ ا ْل َجنَّة ( [البقل .]35 :
) َوقُ ْلنَا يَا آ َد ُم ا ْ
وككبا كانت أول أسل فا تالخخ الب لخة كا أسل دم ى خ السالم ،ام تكاالت
ارفُوا
ادسل وانت لت للع ما نلاه الخوم ،مصداقا ً لقول ت الع َ ) :و َجعَ ْلنَا ُك ْم ُ
شعُوبا ً َوقَبَآئِ َل ِلتَع َ َ
( [الحجلات]13 :
ا اإلسالم بادسل  ،فأحاـها بسخاج من ال ناخة واللىاخة  ،وحلص ى ع
لقد ىن َ
استملالكا قوخة متماسكة ،وما بلك ل لمكانة ادسل وأكمختها ،فما مكانة ادسل فا
اإلسالم؟
تبلئ أكمخة ادسل ومكانتها من بالل ما خأتا:
تحقخق النمو الجسدم وال اـفا ،وبلك بإ باع النـئىات الفـلخة والمخول
-1
( )1
الغلخئخة ،وت بخة المـالب النفسخة واللوحخة والجسدخة باىتدال ووسـخة.
(  )1ادسل المس مة فا ال الم الم اصل لوكبة الئحخ ا( ،ص  )21بتصلف.
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-2
-3
-4
-5

س ُك ْم
تحقخق السكن النفسا والـمأنخنة قال ت العَ ) :و ِم ْن آيَاتِ ِه أ َ ْن َخلَ َ
ق لَكُم ِم ْن أَنفُ ِ
س ُكنُواْ إِلَ ْيهَا َو َجعَ َل بَ ْينَكُم َّم َو َّدةً َو َرحْ َمة ( [اللوم]21 :
أ َ ْز َواجا ً ِلت َ ْ
ادسل كا الـلخق الوحخد إلنجاب ادو د ال لىخخن ،وتلبختهم ،وتحقخق ىاـفة
ادبو والبنو  ،وحفف ادنساب.
ت د ادسل مؤسسة ل تدلخب ى ع تحمل المسؤولخات ،ولبلائ الـاقات ،لب خحاول
ك ٌّل من الئوجخن ببل الوسع ل قخام بواجبات  ،ولابات جدالت لتحقخق س اد ادسل .
ت د ادسل كا ال بنة لبناء المجتمع فالمجتمع ختكون من مجموع ادسل.

أما اتصال اللجل بالملأ ىن ـلخق غخل م لوع (السفاح) فهو اتصال خ خق بكلامة
خحقق بحال
اإلنسان ،و كو ولن حقق ال هو ال ابل الم وبة بالحسل والندا مة ،ل أن
من ادحوال السكن والهدوء وا ستقلال ،كما أن لم خكن من مقاصده تحمل المسؤولخات،
ولنجاب الموالخد ،ولن جاء مولود فهو سقـ ،أو لقخـ ـلخد ،وككبا خكون مال كبا ا تصال
بخن البكل وادناع ،مصدل قاء وت اسة  ،وأ باح لخل تـالد الفاى خن ل  ،فهم
خ لون بس اد و استقلال ما داموا ى ع كبه الحال ،وخبقع الئواج ال لىا أ ُّ تكون
وسل س ادتها وبقا ها ،وبالتالا س اد المجتمع واستقلاله.
ادسل
ُّ
المكانة التا حفخ ت بها الملأ فا اإلسالم  ،مقالنة بالمجتم ات وادنفمة القدخمة
ب-
والحدخاة..
أو ً-الملأ ىند غخل المس مخن:
قبل الحدخث ىن مكانة الملأ فا اإلسالم ،بد من للقاء الضوء ى ع أوضاع
الملأ فا ب م المجتم ات غخل اإلسالمخة قدخمة كانت أم حدخاة ،وبلك لخبلئ بجالء
ووضوح فضل اإلسالم ى ع الملأ بانقابكا ولنصافها فا جمخع المجا ت ،ومن ت ك
المجتم ات ى ع سبخل الماال:
 -1الخونانخون(: )1
كانت الملأ ىند الخونانخخن مس وبة الحلخة ،والحقوق اإلنسانخة وا جتماىخة،
وا قتصادخة .كما كانت تباع وت تلى ،و تحفع باحتلام ،وبقخت الملأ ى ع كبه الحال،
للع أن تببلت وابت ـت باللجال مؤبلا ً  ،ف اع الئنا ىندكم وصال ف ل الفاح ة غخل
مست َب ع و مستنكل  ،فكان بلك لخبانا ً بانهخال حضالتهم وسقوـها.
 -2اللومانخون (:)2
كانت الملأ اللومانخة م دومة ادك خة تماما ً كالصغخل والمجنون ،وىندما تتئوج
تد بل فا سخاد ئوجها ،وتصخل فا حكم ابنت  ،ول أن خحاكمها ،وخ اقبها باإلىدام فا ب م
ادحخان ،ام تغخل وض ها ،فبلجت للع مجال ال هو والـلب ،و لب البمول مما أدى
للع بلاب حضال اللومان وئوالها.
(  )1أنفل الملأ بخن الفق والقانون(ص  ، )14 -13الحجاب ل مودودم (ص  15وما ب دكا).
(  )2انفل الحجاب ل مودودم (ص  )20وما ب دكا بتصلف.
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 -3الملأ فا الحضال الهندخة (:)1
كانت الملأ ىندكم قاصل  ،ولخ له ا حق ا ستقالل ىن أبخها أو ئوجها أو لبنها ،وكا
فا نفلكم مصدل ؤم  ،ومدنسة لكل اء تمس  ،و بد لها من حلق نفسها ىند موت
ئوجها ،ول ىلضت نفسها لهوان أ د ىبابا ً من النال ،وكانت الملأ تقدم قلبانا ً لآللهة
لتلضع ،أو لتأمل بالمـل أو اللئق.
 -4الخهود(: )2
خَ ُّد الخهود  -بنا ًء ى ع أص هم المحلف  -الملأ ل نة ،لب كا أصل ال لول ومنبع
() 3
البـاخا ،دنها  -بحسب ئىمهم  -أغلت دم  -ى خ السالم  -بادكل من ال جل الم ونة
كما خ دونها نجسة فا أخام حخضها ،وكا ىندكم بملتبة البادم ،ودبخها الحق فا بخ ها
قاصل  ،وكا م حلومة من المخلاث ،ام تغخل حال الملأ ىند كاخل من الخهود ،من النقخم
للع النقخم ،وخكفا أن ن م أن الملأ أصبحت ىندكم من ادس حة التا خستبدمونها فا
غئو ق وب ال باب ولفسادكم ،والسخـل ى ع ال الم.
وقد جاء فا بلوتوكو ت حكماء صهخون" :خجب أن ن مل لتنهال ادبالق فا كل
مكان فتسهل سخـلتنا  ،لن فلوخد منا وسخفل خ لم ال القات الجنسخة فا ضوء ال م ،
لكا خبقع فا نفل ال باب اء مقد  ،وخصبح كم ادكبل كو للواء غلا ئه الجنسخة،
وحخن ب تنهال أبالق "(. )4
 -5النصالى (:)5
كانت النفالل للالع الماللأ ىنالد لجالال الكنخسالة قالدخما ً نفالل سالوداوخة ،دنهالا فالا نفاللكم كالا
التالالا أغالاللت دم ى خال السالالالم بادكالالل مالالن ال الالجل الم ونالالة ،وكالالانوا خ الالككون فالالا لنسالالانخة المالاللأ ،
ولالالخ لهالالا ىنالالدكم حالالق فالالا التم الالك ،بالالل لن ال خبالالاح بخ هالالا فالالا ب الالم ادحخالالان )6( ،كمالالا أنهالالم كالالانوا
خحتقلون ال القة الجنسخة بخن اللجل والملأ  ،وخئكدون بها ،ولن كانت ىن ـلخق م لوع.
وقد حاول ب م مجددم القلن الاامن ى ل ت دخل كالبه النفالل نحالو الماللأ  ،لكالن الخ ا ً
ف خ ا ً تجاوئ ادمل الحد للع أن تمبم النفام ا جتماىا فا القاللن ال اللخن ىالن نفلخالات
االالالث كالالا :المسالالاوا بالالخن اللجالالال والنسالالاء ،واسالالتقالل النسالالاء ب الالؤون م ا الالهن ،وا بالالتالـ
المـ الالق بالالخن اللجالالال والنسالالاء ( . )7وكالالبه النتخجالالة ولن أوكمالالت المالاللأ بأنهالالا نالالالت الالخ ا ً مالالن
حقوقهالالا ،ل أنهالالا فالالا الحقخقالالة انتقالالال بهالالا مالالن حضالالخم للالالع حضالالخم ،ومالالن لفالاللاـ للالالع
( )1
تفلخـ( ،)8باإلضافة للع كال الفواحف والمصا ب وادملام الفتاكة
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8

الملأ بخن الفق والقانون (ص  ،)18مابا ىن الملأ د /ىتل (ص .)18
خنفل الملأ بخن الفق والقانون (ص  ،)19الملأ المس مة أمام التحدخات (ص  )18بتصلف.
كبه التهمالة ألصالقوكا بالالملأ ئولا ً وبهتانالاً ،وكالا منهالا باللاء  ،والحالق أن لب الخ كالو الالبم أغاللى دم
وحواء بادكالل مالن ال الجل  ،و قالد جالاء ال الوم آلدم فالا ب الم اآلخالات دون اإل الال للالع حالواء ،كمالا كالو
م لوف.
جاك خة القلن ال لخن (ص  ،)169نقالً ىن البلوتوكو ت.
انفل :الملأ بخن الفق والقانون (ص  ، )20الحجاب ل مودودم (ص  24وما ب دكا).
الملأ بخن الفق والقانون (ص  )21 - 20بتصلف.
انفل :الحجاب ل مودودم (ص .)30
أنفل :الحجاب (ص  ،)14 - 13مابا ىن الملأ د .ىتل (ص  )21 - 20بتصلف.
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وقد أحسن مصـفع صبلم لب قال" :لن من نفل للع مفاكل الغلب ،خحسب أك
خ بدون الملأ وخج ُّونها بهبا الحد ،ومن كبه المفاكل ،اىتبلت الملأ ال لقخة مقهول
منكود الحف ،لكن الحقخقة أن الغلبخخن ومق دتهم منا ،خ بدون كوى أنفسهم فا ىباد الملأ ،
وما لجالل اللجل ال صلم الملأ ؛ وتقدخم لخاكا ى ع نفس  ،ل نوىا ً من الضحك ى ع
بقنها؛ لمبادىتها؛ وج ها أدا ل هو وال ب ،كما أن لبلاجهـا من بدلكا وستولكا ،م ناه،
( )2
لنئالها من ىل ها المنخع للع أسواق ا بتبال"..
( )3
 -6ال لب فا الجاك خة
َ
َ
َ
ُ
ش َر أ َح ُد ُه ْم بِاأل ْنثى َ
ظ َّل
كان ال لب خت اءمون من و د ادناع ،قال ت العَ ) :وإِذا بُ ِ
ُون أَ ْم
س ُكهُ َ
ش َر ِب ِه أَيُ ْم ِ
وء َما بُ ِ
س ِ
ارى ِمنَ ا ْلقَ ْو ِم ِمن ُ
َوجْ ُههُ ُمس َْودا ً َوه َُو ك َِظي ٌم ( ) يَت َ َو َ
علَى ه ٍ
سآ َء َما يَحْ ُك ُمونَ ( [النحل ]59 ،58 :ولخ ل ملأ حق فا الم ول أو
ب أَال َ َ
يَ ُد ُّ
سهُ فِي الت ُّ َرا ِ
لبداء اللأم ،ولو كان بلك فا أبص بصوصخاتها ،كابتخال الئوج ماالً ،ولخ لها حق فا
اإللث ،و فا المهل ،ولخ لت دد الئوجات ىندكم حد م خن ،و ل ـالق ىدد محدود،
وت د ئوجة ادب للاا ً دكبل أبنا من غخلكا ،كما كانت كناك ب م ادنكحة الفاسد
،كال غال وا ستبضاع والبغاء وغخلكا.

اانخا ً  :مكانة الملأ فا اإلسالم:
أنصالالف اإلسالالالم المالاللأ  ،وأىـاكالالا حقوقهالالا المبت فالالة ،ولد لهالالا اىتبالكالالا كإنسالالان،
وحفخت بمكانة ىفخمالة لالم تحال َ
ف بهالا فالا أم مجتمالع غخالل مسال م ،سالواء أكالان قالدخما ً أم حالدخاا،
ومن مفاكل كبا التكلخم:
-1

أقل اإلسالم لنسانخة الملأ وكلامتها ،وأنها مب وقة من نف اللجل ،وكا لنسانة
اس اتَّقُواْ َربَّ ُك ُم
ما تماماً ،فا الب قة وأصل الكلامة( ، )4قال ت الع ) :يأَيُّهَا النَّ ُ
ق ِم ْنهَا َز ْو َجهَا ( [النساء]1:
اح َد ٍة َو َخلَ َ
الَّذِي َخلَقَ ُك ْم ِمن نَّ ْف ٍس َو ِ
بلأكا مما ألصق بها ب م أصحاب الدخانات السابقة من أنها أم المصا ب ،وأنها
سبب لبلاج دم من الجنة ،وبخن أن ال خـان كو السبب فا لغلاء دم وحواء (، )5
ش ْي َ
ع ْنهَا فَأ َ ْخ َر َج ُه َما ِم َّما كَانَا فِي ِه ( [البقل ]36 :
طانُ َ
قال ت الع ) :فَأ َ َزلَّ ُه َما ال َّ

-3

حلم الت اؤم بو دتها ،أو الت لم لحخاتها بغخل حق ،بأم كل من اد كال.

( )1

بكلت مج ة التاخم فا تقلخلكا ل الام 1985م أن ىالدد الحوامالل مالن بنالات أملخكالا م خالون سالنوخاً ،وكانالت
نسبة الئواج غخل ال لىا  %15فا سنة  ،1950ام قفئت للع  % 75فا ب م مناـق أملخكا الخوم.
(أنفالالل أضالالواء ى الالع أحالالوال بخالالل أمالالة أبلجالالت ل نالالا ل الالدكتول كمالالال كامالالل (ص  ،)43وتقالالدل منفمالالة
الصحة ال المخة أن البخن قوا حتفهم بسبب اإلخدئ منب فهالوله ىالام 1981م وحتالع نهاخالة ىالام 2001م
أكال من ى لخن م خوناً.
قولا فا الملأ لمصـفع صبلم (ص .)3
انفل :الملأ بخن الفق والقانون (ص .)22
الملأ بخن ـغخان النفام الغلبا ولـا ف الت لخع اللبانا (ص  )39وما ب دكا.
مكانة الملأ فا القل ن الكلخم والسنة الصحخحة ،لب تاجا (ص  )71وما ب دكا.

-2

( )2
( )3
( )4
( )5
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-4

أمالالل اإلسالالالم بالالإكلام المالاللأ فالالا جمخالالع ملاحالالل حخاتهالالا ،سالالواء كانالالت أم الا ً أو بنت الا ً أو
ئوجة.
أما األم :فقد ابت لكلامها بنصوص كاخل منها:
سانا ً ( [ا سلاء]23 :
قولـ ت العَ ) :وقَضَى َربُّكَ أَال َّ تَ ْعبُدُواْ ِإال َّ ِإيَّا ُه َو ِبا ْل َوا ِل َدي ِْن ِإحْ َ
فقد قلن كنا سبحان اإلحسان لأبوخن ب بادت .
وقالالد جالالاء لجالالل للالالع لسالالول هللا  فقالالال " :مالالن أحالالق النالالا بحسالالن صالالحابتا؟ قالالال:
أمك ،قال :ام مالن؟ قالال :االم أمالك ،قالال :االم مالن؟ قالال :االم أمالك .قالال االم مالن؟ قالال :االم
( )1
أبوك".
وأما البنت :فقالد لغالب اإلسالالم فالا تلبختهالا ،واإلحسالان للخهالا ،ولتالب ادجالل ال فالخم
ى الالع بلالالك ،ف الالن ىا الالة  -لضالالا هللا ىنهالالا  -أن النبالالا  قالالال" :مالالن ابت الالا( )2مالالن
( )3
البنات ب عء فأحسن للخهن كن ل ستلا ً من النال"
ش ُروهُنَّ
وأما الئوجة فقد جاء لكلامها كبلك فا القل ن والسنة ،قال ت العَ ) :وعَا ِ
َّللا فِي ِه َخيْرا ً َكثِيرا ً (
سى أَن تَك َْرهُواْ َ
وف فَ ِإن ك َِر ْهت ُ ُموهُنَّ فَعَ َ
ِبا ْل َمع ُْر ِ
شيْئا ً َويَجْ عَ َل َّ ُ
[النساء]19 :
وقال " : الدنخا متاع ،وبخل متاع الدنخا الملأ الصالحة"

( )4

-5

ج ل اإلسالم الملأ أكالً ل تك خف ،فها مك فة كما أن اللجل مك ف ،ومجئخة
بأىمالها دنخا و بل  ،لن بخلا ً فبخل ولن لا ً ف ل ،قال ت العَ ) :م ْن ع َِم َل صَا ِلحا ً
ِمن ذَك ٍَر أ َ ْو أ ُ ْنثَى َوه َُو ُم ْؤ ِمنٌ فَلَنُحْ يِيَنَّهُ َحيَاةً َ
س ِن َما
طيِبَةً َولَنَجْ ِزيَنَّ ُه ْم أَجْ َرهُم بِأَحْ َ
كَانُواْ يَ ْع َملُونَ ( [النحل]97:

-6

أىـاكا اإلسالم حقوقا ً مالخة ب د أن كانالت محلومالة منهالا ،ف هالا حالق المهالل ،ولهالا أن
تلث ،وتتصلف فخما تمت ك ،وفق حدود ال لع (.)5

-7

ج ل لها الحق فا الم اول ولبداء اللأم،ب د أن كانت مس وبة تماما ً من كبا،
علَي ِْه َما (
ح َ
َاو ٍر فَالَ ُجنَا َ
قـال ت الع ) :فَ ِإ ْن أ َ َرادَا فِصَاال ً عَن ت َ َر ٍ
اض ِم ْن ُه َما َوتَش ُ
[البقل ]233 :

( )1

صحخح الببالم ،كتاب اددب ،باب من أحق النا بحسن الصحبة ،لقم  5971وصحخح مسال م ،كتالاب
البل والص ة واددب ،باب بل الوالدخن ،لقم  2548وال فف لمس م.
سماه ابتال ًء ،دن النا كانوا خكلكونهن فا الجاك خة.
صحخح الببالم  ،كتاب الئكا  ،باب اتقوا النال ولالو ب الق تمالل  ،لقالم  ،1418وصالحخح مسال م  ،كتالاب
البل والص ة  ،باب فضل ا حسان للع البنات ،لقم 2629
صحخح مس م ،كتاب اللضاع ،باب بخل متاع الدنخا الملأ الصالحة  ،لقم 1467
سخأتا الكالم ىن الحقوق المالخة فا ت لخع النفقات الواجبة وفا المهل وغخلكما.

( )2
( )3
( )4
( )5
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كمالالا خؤبالالب لأخهالالا فالالا الالالئواج ،ولهالالا حالالق فالالا الب الالع ،لبا مالالا كلكالالت ا سالالتملال فالالا
الئواج ،كبا باإلضافة للع حقوق كاخل خأتا بكلكا.
وى ع اللغم من لنصاف اإلسالم ل ملأ  ،ولىـا ها كالل كالبه الحقالوق التالا حلمالت مالن
كاخالل منهالا فالا المجتم الات ادبالاللى  -ى الع مالا مالل  -وى الع الالاللغم مالن المكانالة التالا تبوءتهالالا
المالاللأ فالالا فالالل النفالالام اإلسالالالما ،ل أن ب الالم الحاقالالدخن مالالن أىالالداء المسالال مخن ،وب الالم
المفتونخن بهم مالن أبنالاء كالبه ادمالة ،أبالع ى الخهم حقالدكم ،وـالب هم فالا حالبهم لالبواتهم وىبالادتهم
ل هواتهم  ،ل أن خـ الوا بلؤوسالهم نالافاخن بسالموم حقالدكم ،نالاىقخن بالفتنالة  ،مفهاللخن التبالاكا
والحسل ى ع حقوق النساء المضخ ة فا اإلسالم ،مدىخن بها ً ما أنئل هللا بها مالن سال ـان.
وكبه ب م بههم ،واللد ى خها بهة بهة .

ب م ال ب واللد ى خها:
ىمالل الماللأ  :قالالوا :لن ال ماللأ فالا اإل سالالالم لالم ت مالا ل مالا خمال سال الل جالل مالالن
-1
ادىمال والوفا ف ،وبهبا خصبح نصف المجت مالع ىالاـال ً ىالن ال مالل ،وت حالل
البـالة بادمة.
اللد:
واللد ى ع كبه ال بهة خكون ببكل الحقا ق اآلتخة:
لن اإلسالالم خمنالع ىمالالل الماللأ مالن حخالالث المبالدأ فالا المجالالا ت التالا تالدىو الحاجالالة
أ-
للخهالالا ،كالتالالدلخ والتـبخالالب ب الاللوـ منهالالا :ا لتالالئام بالحجالالاب ال الاللىا ،وموافقالالة
الالالئوج أو ولالالا ادمالالل ،وتجنالالب ا بالالتالـ والب الالو  ،وأن خسالالتغلق ال مالالل جهالالدكا
ووقتها(. )1
ب-

ج-

لن دىالالوى منالالع المالاللأ مالالن ال مالالل وت ـخالالل نصالالف المجتمالالع ،مغالـالالة ومكالالابل  ،بالالل
الملأ ت مالل فالا بختهالا ،تلبالع أـفالهالا وتبالدم ئوجهالا ،وكالبه مسالؤولخة ىفخمالة ،ومالا
قالوه لنمالا خنـبالق ى الع مجتمالع تحفالع فخال الماللأ باللىاخالة ،و ختحمالل مسالؤولخة
اإلنفاق ى خها ادب أو الئوج أو اإلبن ،و خنـبق ى ع المجتمع المس م.
لن المـالبة ب مل الملأ فا ادىمال التا تناسب ـبخ تها ،كالقضاء والو خة
ال امة ،غخل جا ئ لىا ً و خجل نف اً ،بل الضلل فخ محقق ،أما ىدم لىخت ف قول
" : ، لن خف ح قوم ولوا أملكم لملأ " ( ، )2وأما ىدم نف  ،فأن فخ قاء الملأ
وت استها ،فقد بلجت من بختها وتحم ت أىما ً تضاف للع أىمالها ،وفخ فساد تلبخة
ادو د ،وتأالكم صحخا ً وىق خا ً وب قخاً ،وفهول ال بوب بخنهم ،وفخ مئاحمة اللجال،

(  )1مابا ىن الملأ ل دكتول نول الدخن ىتل (ص  )138بتصلف.
(  )2صحخح الببالم ،كتاب المغائم ،باب كتاب النبا  للع كسلى وقخصل  ،لقالم  ،4425وكتالاب الفالتن،
باب  ، 18لقم 7099
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وت ـخ هم ىن ال مل ،فت مل النساء ،وخت ـل اللجال ،وفخ أخضا ً تفكك ادسل وكال
الـالق.
د-

كخان الملأ النفسا والجسدم خبالف تكوخن اللجل ،فالملأ خ تلخها حخم وحمل
ونفا  ،ولضاع ،وما خلافق بلك من م وحا ت نفسخة ،كل بلك خ خقها ىن ال مل
بالج المنـئل ،فمن الـبخ ا أن خكون لكل من اللجل والملأ ىمل خناسب ـبخ ت ،
()1
ْس الذَّك َُر كَاأل ُ ْنثَى ( [ ل ىملان]36 :
سوى ادىمال الم تلكة ،قال ت العَ ) :ولَي َ
وأبخلا ً ننفل للع نتا ج تجلبة ىمل الملأ بالج بختها ىند ب م الدول:

خقول الفخ سوف "بلانئاندلسالل" " :لن ادسالل انح الت باسالتبدام الماللأ فالا ادىمالال
ال امة ،وأفهل ا بتبال أن الملأ تتملد ى الع تقالخالد ادبالالق المألوفالة ،وتالأبع أن تفالل أمخنالة
للجالالل واحالالد لبا تحالالللت اقتصالالادخاً"( . )2وقالالد أجالاللم اسالالتفتاء ىالالام فالالا جمخالالع ادوسالالاـ فالالا
الو خات المتحد لم لفة لأم النساء ال امالت فا ال مل ،وكانت النتخجة كاآلتا:
لن الملأ مت بة اآلن ،وخفضالل  %65مالن نسالاء أملخكالا ال الود للالع منالائلهن ،كانالت
الملأ تتوكم أنها ب غت أمنخة ال مل ،أما الخوم  -وقد أدمالت ىااللات الـلخالق قالدمها واسالتنئفت
( . )3
الجهود قواكا  -فإنها تود اللجوع للع ى ها ،والتفلغ دحضان فلابها"
-2

اللد:
أ-

هاد الملأ  :ومفاد ال بهة ،أن اإلسالم انتقص الملأ وىام ها دون اللجل فج ل
هادتها ى ع النصف من هاد اللجل وفا كبا كدل إلنسانختها وكلامتها،
ستَش ِْهدُواْ ش َِهي َدي ِْن ِمن ِرجَا ِل ُك ْم فَ ِإن لَّ ْم يَكُونَا َر ُجلَي ِْن
خ خلون للع قول ت العَ ) :وا ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
نَ
َآء أن ت ِض َّل إ ْحدَاه َما فتذ ِك َر إِحْ دَاه َما
ان ِم َّمن ت َ ْرض َْونَ ِم ال ُّ
ش َهد ِ
فَ َر ُج ٌل َو ْ
ام َرأَت َ ِ
األ ُ ْخ َرى ( [البقل ]282 :
موضالالوع ال الالهاد ىالقالالة لالال باإلنسالالانخة والكلامالالة ،فاإلسالالالم سالالوى بالالخن اللجالالل
والملأ فا كبا الجانب.

ب-

لن موضوع ال هاد باص بادمول المالخة ،ولابات الحقوق ،والجناخات ،وكبا ك
لخ من ابتصاص الملأ  ،و من ضمن اكتماماتها ،فها تنسع كبه ادمول ،و
ت قا لها با ً ،ولبلك جاء الت خل فا اآلخة ) :أَن ت َ ِض َّل إْحْ دَا ُه َما فَتُذَ ِك َر ِإحْ دَا ُه َما
األ ُ ْخ َرى ( [البقل ]282 :

ج-

كمالا أن المالاللأ ىاـفخال بـب هالالا ،فقالالد تتالأال بالالالموقف أو تتالالأال بالم الهود لال أو ى خال ،
بكلا ً كان أو أناع ،فخن ك بلك ى ع هادتها.

(  )1ىمل الملأ فا المخئان ل دكتول البال (ص  )57وما ب دكا بتصلف.
(  )2الملأ بخن الفق والقانون نقالًًُ ىن اإلسالم والحضال ال لبخة لكلد ى ا (.)92/2
(  )3الملجع السابق (ص .)259
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د-

وممالالا خالالدل ى الالع أن الالهادتها ىالقالالة لهالالا باإلنسالالانخة و با نتقالالاص مالالن كلامتهالالا
وقدلكا ،كو أن اإلسالم قبل هادتها وحالدكا فخمالا خبالص النسالاء ،وممالا خـ الن ى خال
دون اللجالالال غالب الاً ،فتقبالالل بهالالبا الالهادتها وحالالدكا فالالا لابالالات الالالو د  ،وفالالا الاخوبالالة
والبكال  ،وفا اللضاع ونحوكا (. )1

-3

الدخة  :قال أصحاب ال بهة :تقولون لن اإلسالم سوى بخن اللجل والماللأ  ،فالا حالخن
نلى أن دخة الملأ ى ع النصف من دخة اللجل ،فهبا فخال تنالاقم مالن جهالة ،كمالا أن
فخ لكدالا ً لمنـئلة الملأ وكلامتها من جهة أبلى.

اللد:
أ-

قالد سالالوى اإلسالالالم بالالخن اللجالل والمالاللأ فالالا الكلامالالة واإلنسالانخة ،فهمالالا فالالا بلالالك سالالواء،
ولهالالبا فالالا حالالال ا ىتالالداء ى الالع الالالنف ىمالالدا ً خقتالالل القاتالالل بالالالمقتول ،سالالواء أكالالان القاتالالل
لجالً أو لملأ  ،أو المقتول لجالً أو لملأ .
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ف
قال ت الع َ ) :و َكت َ ْبنَا َ
ف بِاألن ِ
س بِالنف ِس َوالعَيْنَ بِالعَي ِْن َواألن َ
علَي ِْه ْم فِيهَآ أَنَّ النَّفْ َ
َاص ( [الما د ]45 :
الس ِن َوا ْل ُج ُرو َ
ح قِص ٌ
السنَّ ِب ِ
َواألُذُنَ ِباألُذُ ِن َو ِ
كمالالا أن اإلسالالالم لالالم خفالاللق فالالا دخالالة الجنالالخن بالالخن كون ال بكالاللا ً أو أناالالع ،حخالالث قضالالع فخ ال
لسول هللا "بغل ىبد أو أمة"( ، )2باىتباله نفساً ،وفخها دخة .

ب-

فا حال قتل البـأ ونحوه ،أو تنائل ولا المقتول ىمدا ً ىن القصاص ،وقبول الدخة،
فتكون حخن ب دخة الملأ ى ع النصف من دخة اللجل ،دن لنسانختها غخل لنسانخة
اللجل ،ولنما تكون الدخة كنا ت وخضا ً ل ضلل البم ألـم بأسل المقتول والبسال التا
ح ت بها ،فبسال ادو د ،والئوجة بفقد ادب المك ف باإلنفاق ى خهم وت خمهم ،غخل
بسال الئوج وادبناء بفقد ئوجت وأم أبنا  ،التا لم تك ف باإلنفاق ى ع نفسها و
ى ع غخلكا  -غالبا ً  -ففا الحالة ادولع البسال بسال مالخة ،وفا الاانخة بسال
م نوخة ،والبسال الم نوخة ت وم بمال.

ج-

تكون دخة الملأ  -أحخانا ً -مساوخة لدخة اللجل ،بل كناك من خقالول بتسالاوم دخالة اللجالل
والمالاللأ فالالا جمخالالع ادحالالوال ( ، )3وى الالع كالالل حالالال فالالإن الدخالالة وتنصالالخفها ،ىالقالالة ل ال
بإنسانخة الملأ  ،و خنتقص بلك من كلامتها-ى ع ما مل-

 -4ت دد الئوجات:
وخمكن ت بخص كبه ال بهة بما خأتا (:)4
الت دد ىلف ىند المس مخن ،وكو مجلد استجابة ل نـئوات وال هوات.
أ-
ب -فا الت دد لمتهان ل ملأ وتس ـ ى خها ،وكبا منافٍّ ل مساوا .
( )1
( )2
( )3
( )4

الملأ بخن الفق والقانون (ص  )31بتصلف.
صحخح الببالم ،كتاب الدخات ،باب جنخن الملأ  ،لقم .6904
قال ببلك ب م ال مالاء ،وقالد كتالب مصالـفع الصخاصالنة كتالاب دخالة الماللأ فالا ضالوء الكتالاب والسالنة،
وح د فخ أقوا ل ال ماء وأدلتهم ،وناق ها  ،لكن أكال ال ماء ى ع تنصخف الدخة .وهللا أى م.
خنفل :مابا ىن الملأ (ص  )143بتصلف.
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ج -الت دد خؤدم للع البصام وال قاق بخن أفلاد ادسل الواحد .
د -الت الالدد خالالؤدم للالالع كاالالل النسالالل ،ممالالا خصالال ب م ال التلبخالالة والت الالخم ،كمالالا خالالؤدم للالالع
البـالة ،وكال ا نحلاف فا ادمة.
-

وقبل اللد ى ع كبه ال بهة بجوانبها المت دد  ،بد من التأكخد ى ع الحقا ق اآلتخة:
أباح اإلسالم الت دد لمن لغب فخ وقدل ى خ  ،فقال ت الع ) :فَان ِك ُحواْ َما َ
اب لَ ُك ْم
ط َ
َ
آء َمثْنَى َوثُالَ َ
ُ
اح َدةً أ َ ْو َما َملَكَتْ أ ْي َمان ُك ْم
ث َو ُربَا َ
ع فَ ِإ ْن ِخ ْفت ُ ْم أَال َّ ت َ ْع ِدلُواْ فَ َو ِ
س ِ
ِمنَ النِ َ
ذ ِلكَ أ َ ْدنَى أَال َّ تَعُولُواْ ( [النساء ]3 :و خجوئ من ب كل ىام ،أو الت كخك فخ ،
أو التنفخل ىن .

-

أن هللا ت الع أحكم لىة الت دد ونفام لحكاما ً متقنا ً بما خئخح ىنال كالل نقالد وىخالب،
واإلساءات التا تحصل فا الت دد ،لنما كا من سالوء اسالتبدام حالق الت الدد ،وكالبا
خكون حجة ى ع ال لع.

-

خجب ى ع من خ دد ،ال دل بخن ادئواج فخما خم ك ،فا المسكن ،والنفقة ،والكسو ،
والم ا ل  ،وأما ما لخ فا مقدوله أو استـاىت كالمخل الق با ،ف خ مؤاببا ً ب
صت ُ ْم فَالَ ت َ ِميلُواْ ُك َّل
آء َولَ ْو ح ََر ْ
لقول ت العَ ) :ولَن ت َ ْ
س ِ
ست َ ِطيعُواْ أَن ت َ ْع ِدلُواْ بَ ْينَ النِ َ
ا ْل َم ْي ِل فَتَذَ ُرو َها كَا ْل ُمعَلَّقَ ِة ( [النساء]129 :
وقالالالت أم المالالؤمنخن ىا الالة  -لضالالا هللا ىنهالالا  -أن النبالالا  كالالان خقسالالم بالالخن نسالالا
( )1
فخ دل وخقول " :ال هم كبه قسمتا فخما أم ك ،فال ت منا فخما تم ك و أم ك"

-

لن ئواج النبالالا  بئوجات ال الـالالاكلات أمهالالات المالالؤمنخن ،كالالان مضالاللب الماالالل ،فالالا
ال فاف والـهل ،والغاخات النبخ ة ،وكان جم دكال مالن ألبالع مالن أمهالات المالؤمنخن
بصوصالالخة مالالن بصوصالالخات التالالا أكلمالال هللا بهالالا ،وكالالان ئواجالال بهالالن دغالاللام
سامخة ،ومص حة دخنخالة ،كبخالان الت اللخع ،أو تحقخالق التكافالل بجبالل بالواـل ادلامالل،
أو تالالألخف ق الالوب النالالا وتقالاللخبهم للالالع اإلسالالالم ،أو تقالالدخل وتكالاللخم ب الالم ادصالالحاب
الالالبخن ضالالحوا وأب الالوا فالالا اإلسالالالم بالالال ًء حسالالناً ،وقالالد كالالان أول ئواج ال بالالأم المالالؤمنخن
بدخجة ،وكانت اخبا ً وتكبله ببمسة ى ل ىاماً ،ولم ختئوج ى خها وكالا حخالة .لضالا
( )2
هللا ىن أمهات المؤمنخن أجم خن
قد خكون الت دد  -أحخانا ً  -ضلول من الضلولات ا جتماىخالة أو ال بصالخة ،ولهالبا
( )3
أباح ال الع الحكخم ،ومن كبه الضلولات

(  )1سنن أبا داود ،كتاب النكاح ،باب القسم بخن النساء  ،لقم  ، 2137جامع التلمبم ،كتاب النكاح ،باب ما
جاء فا التسوخة بخن الضلا ل  ،لقم  1140و ال فف ل  ،سنن النسا ا  ،كتاب النكاح  ،بالاب مخالل اللجالل
للع ب م نسا دون ب م ،لقم  3943والحدخث صحح الحاكم وابن حبان.
(  )2أنفل ل توسع فا ت دد ئوجات النبا  ، كتاب ت دد الئوجات ل بدهللا ى وان.
(  )3خنفل كبا الموضوع بتوسع :فا كتاب الملأ بخن الفق والقانون (ص  )81وما ب دكا.
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أ  -ائدخاد ىدد النساء ى ع اللجال لكال الموالخد منهن.
ب  -حاجة ادمة المستمل للع التكاال ب كل ىام ،وللع اللجال ب كل باص.
ج  -قد تكون الئوجة ملخضالة أو ىقخمالاً ،فمالن ادكاللم لهالا ولئوجهالا ،أن ختالئوج
بأبلى مع بقاء ادولع واإلحسان للخها.
د  -قد خكون اللجل كاخل ادسفال  ،و خستـخع اصـحاب ئو جال  ،و كالو
خب الالع ى الالع نف سالال الفت نالالة ،ف مالالن ال ضالاللولم ك نالالا أن خ تالالئوج وخ الالف
نفس .
كـ  -ب الالم الل جالالال لد خالال قالالو جن سالالخة ،فالالال تكف خالال ئوج تالال  ،وببا صالالة أن
ال مالاللأ ت مالالل بفالاللوف حالالخم وح مالالل ون فالالا و مالاللم ،فخ الالدد ح تالالع
خقع فا الحلام.
اللد ى ع ال بهة:
أ  -قولهم :لن اإلسالم كو أول من جاء بالت دد  ..الخ.
لالخ صالالحخحا ً  ،فالت الالدد كالان موجالالودا ً قبالالل اإلسالالالم ،وىلفتال ال وب كاخالالل كالالال بلخخن،
والصالالالقالبة ،والجلمالالالانخخن والسكسالالالونخخن ،والخهالالالود والنصالالالالى ( ،)1و ادنبخالالالاء قب الالالل
وبهم ،كما كان الت الدد موجالودا ً فالا الجاك خالة قبالل اإلسالالم بالال حالدود ،فالأقله اإلسالالم
وقخده بألبع ئوجات ،والت دد موجود حتع اآلن ىند وب غخل لسالالمخة فالا افلخقخالة،
والهند والصخن ،والخابان وغخلكا ،وبهبا ختضح بـالن كبا الئىم.
ب-

قولهم :الت دد امتهان ل ملأ وتس ـ ى خها  ..لالخ صالحخحا ً مالا ادىالوه ،بالل فالا الت الدد
لكاللام ل ماللأ وحفالف لمصالالالحها ،وقالد سالبق بكالل ضالاللولات الت الدد وحكمال  ،فالالالملأ
ادولع من مص حتها البقاء مع ئوجها ،والماللأ الاانخالة لالم تجبالل ى الع الالئواج ،وفالا
الت الالدد مص ال حة ىامالالة ،تقالالدم ى الالع مصالال حة الئوجالالة التالالا تفضالالل وحالالد الئوجخالالة،
والملأ من ادفضل لها أن تكالون اانخالة أو االاالة أو لاب الة ،وتنجالب ادـفالال ،مالن أن
تكون بال ئوج مهدد بادبـال ،والفتنة..

ج-

قولهم :لن الت دد خن أ ىن الم اكل وادحقاد بالخن أفاللاد ادسالل  ..الالخ ،ن الم قالد خوجالد
مال كبه الم اكل النا ة ىن الغخل  ،كما أن مال كبا قد خوجد فا ادسل التالا لالخ
فخها ت دد ،ووجالود ماالل كالبا  ،خمنالع الت الدد و خ ـ ال  ،فالاهلل سالبحان اللع الت الدد
مع ى م سبحان بالنفو والـبا ع ،وكالبا دال ى الع أن مقاصالد الت الدد تسالمو بكاخالل،
ىما قد خقع من الكخد والتباغم أالا ً لهبه الغخل الـبخ خة (. )2
وما خحصل فا ادسل مالن بصالام وبالالف ،خمكالن أن ختال الع تمامالاً ،أو خكبالل وخ فالم
بـله ف الً وبلك بحسب حكمالة الالئوج وحسالن تصاللف ولدلاكال لمسالؤولخت  ،وبحسالب
ىدل وف م  ،فك ما كان الئوج محسنا ً دئواج وأبنا  ،ىاد ً بخنهم ،سالالكا ً بهالم ـلخالق
الص الالالح والل الالد ،ت خم الالا ً وتلبخ الالة ونص الالحاً ،كان الالت حخات الال وحخ الالاتهم تس الالودكا الم الالود

(  )1فق السنة( )122/2بتصلف ،مكانة الملأ لب تاجا ص  )157وما ب دكا.
(  )2مابا ىن الملأ ل دكتول ىتل (ص  )153بتصلف.
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والمحبالة ،وك مالا كالان مقصاللا ً فالا الحقالوق مهمالالً فالا التلبخالة واللىاخالة ،كانالت ادسالالل
مضـلبة خسودكا التب ُّمل ،م لضة لالنهخال ،سواء مع الت دد أو بدون .
د-

قولهم :الت دد خؤدم للع كال النسل مما خص ب م التلبخة والت خم ...الخ
الالك فخ ال أن ال ك مالالا ائداد ىالالدد أفالاللاد ادسالالل  ،اتس ال ت مسالالؤولخات ادب وادم،
ممالالا
واحتاجت أمول ادسل للع مئخالد ىناخالة ولىاخالة واكتمالام مالن جمخالع النالواحا ،لكالن مالا
قالوه خمكن أن خنـبق ى ع مجتمع تسوده اللبخ ة الفضالخ ة ،وتحكمال ال الهو والمالاد ،
ال لخ ة والب ق القوخم ،حخث خكال فخ ال قـالاء ،الالبخن لالم خ اللف بالاؤكم و خنتمالون
للالالع أسالالل خ تالالئون بهالالا وخحالالاففون ى الالع سالالم تها وكلامتهالالا ،بالالل كالالم نالالاقمون ى الالع
مجتم هم ،وأما كال النسل النا اء ىن الت دد الم لوع ،وفا فل التلبخالة الصالحخحة،
والتوجخ الس خم ،فهو مصدل سال اد لالبوخهم ومجالتم هم ،وادمالة تحتالاج لجهالودكم وبهالم
تفتبالالل ،أمالالا لبا تب فالالت التلبخالالة ،وغابالالت الفضالالخ ة ىالالن أفالاللاد ادسالالل كالالان ا نحالاللاف
وال قاء لدخهم ،ولن قل ىدد أفلادكا.
ومما خدل ى ع ضلول الت دد  -أحخانا ً  -وحاجة النالا للخال كالو :أن المجتم الات
التا أـ قت فخهالا الحلخالات ،وأبالبت بمبالدأ المسالاوا بالخن اللجالال والنسالاء ،قالد تجلىالت
ملال الفجول واإلباحخة والت لد والتفكك ،مما حدا بمفكلخهم وىقال هالم نسالاء ولجالا ً،
بالمنادا بادبب بنفام الت دد كما كو الحال ىنالد المسال مخن ،ومالن كالبه الالبالد  ،انك تاللا ،
( )1
وأملخكا ،وألمانخا ،وفلنسا وغخلكا

ج -الحجاب :
لىا سابغ تستتل ب الملأ المس مة لخمنع اللجال ادجانب مالن لؤخالة العء
كو لبا
من جسدكا ( ، )2وخقاب التبلج والسفول.
-1

-2

حكم الحجاب :الحجاب واجب ى ع الملأ المس مة بالقل ن والسنة.
ضضْنَ ِم ْن أ َ ْبص َِار ِهنَّ َويَحْ فَ ْظنَ فُ ُرو َج ُهنَّ
ت يَ ْغ ُ
فمن القل ن قولـ ت العَ ) :وقُل ِل ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
َوال َ يُ ْب ِدينَ ِزينَت َ ُهنَّ ِإال َّ َما َ
ظه ََر ِم ْنهَا َو ْليَ ْ
علَى ُجيُو ِب ِهنَّ َوال َ يُ ْب ِدينَ
ض ِر ْبنَ ِب ُخ ُم ِر ِهنَّ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
نَّ
نَّ
نَّ
آء بُ ُعولَ ِت ِهنَّ أَ ْو
ن
ب
أ
و
أ
ه
ئ
آ
ن
ب
أ
و
أ
ه
ت
ل
و
ع
ب
آء
ب
آ
و
أ
ه
ئ
ْ ْ ِ
ْ ْ ِِ
ْ َ ِ ُُ ِِ
ِزينَت َ ُهنَّ ِإال َّ ِلبُ ُعولَ ِت ِهنَّ أ َ ْو آبَآ ِ ِ
سآئِ ِهنَّ أ َ ْو َما َملَكَتْ أ َ ْي َمانُ ُهنَّ أ ِوَ
َ
َ
َ
إِ ْخ َوانِ ِهنَّ أ َ ْو بَنِي إِ ْخ َوانِ ِهنَّ أ َ ْو بَنِي أخ َواتِ ِهنَّ أ ْو نِ َ
ْ
التَّابِ ِعينَ َ
َ
َ
ْ
آء
الط ْف ِل ال َّ ِذينَ ل ْم يَظه َُروا َ
على ع َْو َرا ِ
س ِ
ت النِ َ
الرجَا ِل أ َ ِو ِ
اإل ْربَ ِة ِمنَ ِ
غي ِْر أ ُ ْو ِلي ِ
َ
َ
َوال َ يَ ْ
َّللا ج َِميعا ً أيُّهَا
ض ِر ْبنَ بِأ ْر ُج ِل ِهنَّ ِليُ ْعلَ َم َما يُ ْخ ِفينَ ِمن ِزينَتِ ِهنَّ َوت ُوبُواْ إِلَى َّ ِ
ا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ ( [النول]31:
علَي ِْهنَّ ِمن
آء ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يُ ْدنِينَ َ
س ِ
اجكَ َوبَنَاتِكَ َونِ َ
ي قُل أل َ ْز َو ِ
وقولـ ت الع  ) :يأَيُّهَا النَّبِ ُّ
َّللا َ
غفُورا ً َّر ِحيما ً ( [ادحئاب]59:
َجالَ ِبي ِب ِهنَّ ذ ِلكَ أ َ ْدنَى أَن يُع َْر ْفنَ فَالَ يُ ْؤذَ ْينَ َوكَانَ َّ ُ

(  )1أنفالل لمئخالالد مالن ادما الالة  ،وبكالل أقالالوال ب الم كالالؤ ء :كتالاب المالاللأ بالخن الفقال والقالانون (ص  )75ومالالا
ب دكا ،وكتاب مابا ىن الملأ ل خخ ىتل (ص  )154وما ب دكا.
(  )2حجاب المس مة لمحمد البلائم (ص .)30
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ومن السنة :
ىالالن أم ىـخالالة  -لضالالا هللا ىنهالالا  -قالالالت :أملنالالا أن نبالاللج الحالالخم خالالوم ال خالالد وبوات
البالالدول ،فخ الالهدن جماىالالة المس ال مخن ودىالالوتهم ،وخ تالالئل الحالالخم ىالالن مصالالالكن ،قالالالت
( . )2 ( )1
أملأ  :خا لسول هللا :لحدانا لخ لها ج باب ،قال" :لت بسها صاحبتها من ج بابها "
دل الحدخث ى ع أن نسالاء الصالحابة  -لضالا هللا ىالنهم  -تباللج لحالداكن ل بج بالاب،
لبا لم خلبص النبا لهن بالبلوج بغخل ج باب ،فخما كو مأمول ب  ،فكخالف خاللبص لهالن
فا تلك الج باب لبلوج غخل مأمول ب و محتاج للخ ؟
مقاصد الحجاب  :لع ال الع الحكخم الحجاب لحكم ىدخد منها:
ـهال ق ـوب اللجـال والنسـاء من الوساو والبواـل ال خـانخة التا تفسد
-1
النفو  ،وتمخت الق وب ،قال ت الع ) :ذ ِل ُك ْم أ َ ْطه َُر ِلقُلُو ِب ُك ْم َوقُلُو ِب ِهنَّ ( [ادحئاب:
]53
-2

حفف النساء وصخانتهن من أن خت لضن دبى أو ل ،وبلك دن الحجاب خضفا
ى ع ملتدخت مهابة ،تصد الفساق ىن التجلؤ ى خها بال فف أو ال حف ،قال ت الع )
ذَ ِلكَ أ َ ْدنَى أ َ ْن يُع َْر ْفنَ فَال يُ ْؤذَيْن ( [ادحئاب]59 :

-3

خ الالد الحجالالاب فالالا الفالالاكل ،تلجمالالة لصالالالح المالاللأ فالالا البالالاـن  ،ول ال الا ً بحسالالن
مس ال كها ،وبقا هالالا ى الالع فـالالل الحخالالاء الالالبم كالالو ئم مالالن لالالوائم أنواتهالالا ومجانبتهالالا
ل لجال ومبالـتهم.

حقخقة الحجاب:
الكالالالم ى خال مالالن جالالانبخن ،كمالالا :صالالفات الحجالالاب ،حالالدود الحجالالاب ،ومالالا الالالبم تبدخال أو تبفخ ال
الملأ من بدنها .
صفات الحجاب ال لىا:
لكالا خحقالق الحجالالاب الغاللم ،بالالد وأن تكالون ـبخ تال مناسالبة لـبخ الالة الماللأ التالالا
فـلكا هللا ت الع ى الع الحخالاء والسالتل ،وقالد ا التلـ ال مالاء لحمهالم هللا اللوـا ً فالا الحجالاب
ال لىا كا:
أن خكون ساتلا ً لجمخع بدن الماللأ  ،وأن خكالون ابخنالا ً خ الف ىمالا تحتال  ،وأن خكالون
-1
فضفاضا ً غخل ضخق حتع خصف جسمها.
(  )1أم ت خلكا ج بابا ً ئا دا ً ىن حاجتها.
صحخح الببالم ،كتاب الصال  ،باب وجوب الصال فا الاخاب ،لقم  ،351صحخح مس م ،صال
( )2
ال خدخن ،باب بكل لباحة بلوج النساء فا ال خدخن للع المص ع و هود البـبة مفالقات ل لجال  ،لقالم
 ، 12وال فف ل ببالم.
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ولهبا لبص اللسول  فا بخول النساء قدل بلاع حتع تنك ف أقدامهن (.)1
وقال " :صنفان مالن أكالل النالال لالم ألكمالا ..ونسالاء كاسالخات ىالخالات ( ، )2ممالخالت
ما الت ،لؤوسهن كأسنمة الببت الما ة( ، )3خدب ن الجنة و خجدن لخحهالا ،ولن
( )4
لخحها لخوجد من مسخل كبا وكبا"
-2

أن خكون ئخنة فا نفس و خكون مـخبا بأم نالوع مالن أنالواع الـخالب ،قالال " :لبا
ً ( )5
هدت لحداكن المسجد فال تم ـخبا"
فإبا نهخت الملأ ىن التـخب فا البكاب للع المساجد ،فمالن بالاب أولالع أن تمنالع مالن
بلك فا البكاب للع غخلكا.
وقال " :لبا است ـلت الملأ فملت ى ع القوم لخجدوا لخحها ،فهالا كالبا وكالبا"
ً ( )7
قال قو ً دخدا

-3

( )6

أن خ ب لبا اللجال ،ففالا الحالدخث الصالحخح" :ل الن لسالول هللا المت البهخن مالن
( )8
اللجال بالنساء والمت بهات من النساء باللجال"

الالهل  ،قالالال لسالالول هللا " :مالالن لالالب
أ خكالالون الحجالالاب لبالالا
-4
الدنخا ،ألبس هللا اوب مبلة خوم القخامة"(. )10
حدود الحجاب:
تقدم أن الحجاب واجب ،وخفهل من ىموم اددلة أن خ مل جمخع البالدن ،وأن الماللأ
ك ها ىول .

االالوب الالهل ( )9فالالا

ومن اددلة ى ع بلك(: )11

(  )1انفل الحدخث فا سنن أبا داود  -كتاب ال با  -باب قدل البخل  ،لقم  ،4117وجامع التلمبم ،كتاب
ال با  ،باب ما جاء فا جل بخول النساء  ،لقم  1731وقال التلمبم حدخث حسن صحخح.
(  )2أم تستل ب م بدنها وتك ف ب ض  ،أو ت ب اوبا ً لقخقا ً خصف بدنها.
(  )3خكبلنَ لؤوسهن وخ فمنها ب ف ىمامة أو ىصابة بحخث تكون كسنام الب خل.
(  )4صحخح مس م ،كتاب ال با  ،باب النساء الكاسخات ال الخات ،لقم .2128
(  )5صحخح مس م ،كتاب الصال  ،باب بلوج النساء للع المساجد ...وأنها تبلج مـخبة ،لقم .142
(  )6سنن أبا داود ،كتاب التلجل ،باب ما جاء فا الملأ تتـخب ل باللوج ،لقالم  4173وال فالف لال  ،وجالامع
التلمبم ،كتاب ددب ،باب ما جاء فا كلاكخة بلوج الملأ مت ـل  ،لقم 2786وقالال حالدخث حسالن
صحخح .
(  )7جاء تفسخل كبا القول ال دخد فا ب م اللواخات ىند التلمبم وغخله ،خ نا" -ئانخة".-
(  )8صحخح الببالم ،كتاب ال با  ،بـاب المت بهون بالنساء والمت بهات باللجال ،لقم .5885
(  )9لبا ال هل  :كو ما كان بالجا ً ىن لبا ب ده المألوف ،لما بغالء امن أو بلداءتال أو ب ونال  ،ونحالوه،
وقال ابن ا اخل :كو فهول ال اء فا ن ة حتع خ هله النا  .النهاخة (.)515/2
سنن أبا داود ،كتاب ال با  ،بالاب فالا لالب ال الهل  ،لقالم  ، 4029ومسالند أحمالد ( )92/2وال فالف
( )10
دحمد ،ولسناده حسن كما فا "حجاب الملأ المس مة"  ،ص 88
خنفل أخضا ً اددلة المتقدمة فا حكم الحجاب.
( )11
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-1

ح أَن
ْس َ
علَي ِْهنَّ ُجنَا ٌ
س ِ
قول ت العَ ) :وا ْلقَ َوا ِع ُد ِمنَ النِ َ
آء الَّالَتِي الَ يَ ْر ُجونَ نِكَاحا ً فَلَي َ
َ
ض ْعنَ ثِيَابَ ُهنَّ َ
يَ َ
س ِمي ٌع ِع ِلي ٌم (
ت بِ ِزينَ ٍة َوأن يَ ْ
غي َْر ُمتَبَ ِرجَا ِ
َّللا َ
ست َ ْع ِف ْفنَ َخي ٌْر لَّ ُهنَّ َو َّ ُ
(النول ،)60:ففا اآلخة نفا اإلام ىن ال جـا ئ الالتا خلجون نكاحاً ،و خلغب
فا ما هن فا حالة التبفف مـن ب م الاخاب التا تستل جمخع البدن ،ولفهال مال
الوج والكفخن والقدمخن من غخل تبلج بئخنة ،فدل كبا ى ع أن ال واب من النساء
والالتا خلجون نكاحا ً خجب ى خهن الحجاب ،وستل جمخع البدن.

-2

قال  " :من جل اوبال بالخالء لالم خنفالل هللا للخال خالوم القخامالة ،فقالالت أم سال مة :فكخالف
خصالالن ن النسالالاء بالالبخولهن؟ قالالال :خالاللبخن الالبلاً ،فقالالالت :لبا تنك الالف أقالالدامهن ،قالالال:
( )1
فخلبخنة بلاىا ً خئدن ى خ "
دل كبا الحدخث ى ع وجوب ستل قدم الماللأ  ،مالع أن القالدم أقالل فتنالة مالن غخالله ،ممالا
خدل ى ع أن الملأ ىول وخجب ستل جمخع بدنها.

-3

ىن ىا ة-لضا هللا ىنها -قالت:خلحم هللا نساء المهاجلات ادول لما أنئل هللا
) َو ْليَ ْ
علَى ُجيُوبِ ِهنَّ ( [النول ]31:ققن ملوـهن فابتملن بها (")2
ض ِر ْبنَ بِ ُخ ُم ِر ِهنَّ َ
( ، )3ككبا فهمت الصحابخات الفض خات من اآلخة ،أن الحجاب خ مل جمخع البدن،
فبادلن للع ق ملوـهن ،وستل لؤوسهن ووجوكن.

ىن ىا ة لضا هللا ىنهالا قالالت" :لن كالان لسالول هللا  لخصال ا الصالبح فخنصاللف
-4
النساء مت ف ات بملوـهن ما خ لفن من الغ "( ،)4وىنها قالت " :لالو أدلك لسالول
هللا  ما أحدث النساء لمن هن كما من ت نساء بنا لسلا خل" (.)5
فالدل الحالالدخث ى الالع أن الحجالالاب والتسالالتل كالان مالالن ىالالاد نسالالاء الصالالحابة  -لضالالا هللا
ىالالنهم أجم الالخن ،وكالالم بخالالل القالاللون ،كمالالا دل ى الالع أن ىا الالة أم المالالؤمنخن -لضالالا هللا ىنهالالا -
لأت من ب م نساء بلك القلن الفاضل ما خج ل النبا  خمن هن مالن المسالاجد لالو كالان حخالاً،
فكخف بب م نساء ئماننا الخوم ،و حول و قو ل باهلل(. )6
نب ص من كبا للع أن الملأ خجب ى خها ا لتئام بـاىة لبها ىئ وجل وـاىة لسول
 بالتداء الحجاب الساتل لجمخع جسمها ،وىدم لبداء اء من ئخنتها لغخل من استاناكم هللا
آء بُ ُعولَ ِت ِهنَّ أ َ ْو أ َ ْبنَآ ِئ ِهنَّ أ َ ْو
ت الع بقول َ ) :وال َ يُ ْب ِدينَ ِزينَت َ ُهنَّ ِإال َّ ِلبُ ُعولَ ِت ِهنَّ أ َ ْو آبَآ ِئ ِهنَّ أَ ْو آبَ ِ
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6

سبق تبلخج فا صفات الحجاب.
صحخح الببالم  ،كتاب التفسخل ،باب ولخضلبن ببملكن ى ع جخوبهن ،لقم .4758
قال ابن حجل فا لح كبا ال فف( :فابتملن) أم غـخن وجوكهن ،وصفة بلالك أن تضالع البمالال ى الع
لأسها ،وتلمخ من الجانب ادخمن ى ع ال اتق ادخسالل ،وكالو التقنالع ،قالال الفاللاء ( :كالانوا فالا الجاك خالة
تسدل الملأ بمالكا من ولا ها وتك ف مالا قالدامها ،فالأملن با سالتتال) فالتح البالالم ( .)490/8وقالال
ابن حجل أخضاً :ومن بمال الملأ دن خستل وجهها فتح البالم (.)48/10
صحخح الببالم ،كتاب ادبان ،باب انتفال النا قخام اإلمالام ال الالم ،لقالم  ،866صالحخح مسال م ،كتالاب
المساجد ،باب استحباب التبكخل بالصبح ،لقم .232
صحخح الببالم ،كتاب ادبان ،باب انتفال النا قخام اإلمام ال الم ،لقم .869
لسالة الحجاب ل خخ ابن ىاخمخن (ص  )17 - 16بتصلف.
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سآ ِئ ِهنَّ أ َ ْو َما َملَكَتْ
آء بُعُولَ ِت ِهنَّ أ َ ْو ِإ ْخ َوا ِن ِهنَّ أ َ ْو بَ ِني ِإ ْخ َوا ِن ِهنَّ أ َ ْو بَ ِني أ َ َخ َوا ِت ِهنَّ أ َ ْو ِن َ
أ َ ْبنَ ِ
ُ
أ َ ْي َمان ُهنَّ
َ
ُ
ْ
أ َ ِو التَّابِ ِعينَ َ
آء (
الط ْف ِل الَّ ِذينَ لَ ْم يَظه َُرواْ َ
علَى ع َْو َرا ِ
س ِ
ت النِ َ
الرجَا ِل أ ِو ِ
اإل ْربَ ِة ِمنَ ِ
غي ِْر أ ْو ِلي ِ
ٍُّ(النول ،) 31:كم الب ل (الئوج) ،وادب وأبو الئوج  ،واإلبن ،وابن الئوج ،وادخ ،وابن
هو لهم ،وادـفال البخن
ادخ ،وابن ا بت ،والنساء المس مات ،واللقخق ،والبدم ممن
هو لهم.
وقد أثير حول الحجاب شبه ،منها:
ال بهة ادولع :لن الحجـاب فخ اىتداء ى ـع حقوق الملأ  ،وتقخخد لحلختها وائدلا ها(. )1
الرد على الشبهة :لخ كـبه الدىوى صحخحـة ،وقد سبق البخان بالأن الماللأ موضالع
تكلخم واحتلام فا المجتمالع المسال م  ،ومالن مقاصالد ال اللع فالا لخجابال الحجالاب ،كالو أن تبقالع
المالاللأ دل مصالالونة ،متأل الالة غالخالالة ،مالالا دامالالت محاففالالة ى الالع سالالتلكا وحخا هالالا ،وبهالالبا خكالالون
ت ام هالا مالع اللجالل ى الع أسالا الـهالل وال فالاف ،فتكبالل فالا ىالخن اللجالل وخسالمو دولكالا فالا
الحخا والمجتمع  ،فالحجاب لبن لس ادتها وحفف حقوقها ،ال ك .
ال الالبهة الاانخالالة :قالالالوا :الحجالالاب فخ ال تكبخالالل ل مالاللأ  ،وسالالبب فالالا تب فهالالا ،وتقالالدمها لنمالالا خكالالون
( )2
ملكونا ً بتحللكا من .
الةةرد علةةى الشةةبهة :لالالخ كنالالـاك ىالقالالة أو مالئمالالة ب الخن التقالالدم أو التب الالف ب الالكل ىالالام وبالالخن
الحجاب ،فهنالاك نسالاء ب غالن الالبلو فالا المجالا ت ال مخالة والبالدمات ا جتماىخالة ،والفكلخالة
من لدن الصحابة وللع الخوم ،فهل كؤ ء خوصفن بأنهن متب فات؟ وكالل حالال الحجالاب بخالنهن
وبخن التمخئ؟ وكل خستـخع ىاقل أن خسالم الصالحابخات الفضال خات ومالن ب الدكن بالالتب ف وىالدم
التقدم؟ ال هم ل لبا ألادوا بالتقدم ا نسالخ من الكلامة والحخاء ،وغالبا ً ما خلخدون كبا.
ال بهة الاالاة :قالوا :الحجاب دلخل ى ع لساء الفن بالملأ  ،وىدم واوق الئوج بها.
اللد:
الحجالالاب الاللع لصالالون المالاللأ وسالالتلكا ،وكالالا مالالأمول بالحجالالاب متئوجالالة كانالالت أم
ىئباء ،والتئامها بالحجاب فخ للضاء لبالقهالا ،االم للضالاء لئوجهالا وبوخهالا ،وكالبا مالن الأن
أن خب الث الاقالالة بهالا ،وا ـم نالالان للخهالا وللالالع سال وكخاتها ،فالحقخقالالة كالا ىكال مالا خقولال كالالؤ ء
تماماً.
وبالصة القول :فإن كبه ال ب وأماالها ،خلاد بها مص حة الملأ والغخل ى ع
حقوقها أو س ادتها ،ولنما خلاد بها ل باع غلا ئ أصحابها ،وتحقخق أنانختهم التا تم ا ى خهم
اخجاد صخد سمخن دا ماً ،و بل ما خفكل ب كؤ ء  -لن فكلوا  -كو مص حة الملأ وس ادتها
 ،ف تحبل الفتا المس مة كبه النداءات الكاببة ،وال الات الئا فة ،والتجال الباسل ،
(  )1خنفل بناء المجتمع ا سالما ل بد اللحمن الفلج (ص  )202وما ب دكا.
(  )2الملأ بخن ـغخان النفام الغلبا ولـا ف الت لخع اإلسالما  ،ل بوـا (ص  )162وما ب دكا.
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ست َ ِق ٍيم (
ِي إِلَى ِص َراطٍ م ْ
ولت تصم باهلل ىئ وجل ) َو َمن يَ ْعت َ ِصم بِ َّ ِ
اّلِل فَقَ ْد ُهد َ
[ ل ىملان]101 :
د ـ ىوامل حماخة ادسل
اىتنع اإلسالم بادسالل لمالا لهالا مالن مكانالة ىالخالة ملموقالة ،لب أن كالل أسالل ت ال ُّد لبنالة
من لبنات بنالاء المجتمالع الكبخالل ،وكالا المحضالن ادول الالبم خن الأ فخال الفاللد المسال م ،وتتلبالع
فخها ادجخال.
ف لع هللا سبحان أحكاما ً و دابالا ً تت الق بادسالل المسال مة ،ت الد ىوامالل ل حفالاف ى خهالا
من ا نحلاف ،وحماخة لها من اإلنئ ق فا حمأ اللبخ ة ،فتكالون فالا حصالن حصالخن وسالخاج
منخع ،ىن كل أسباب الفساد ودواىا الضالل.
ولن من أبلئ كبه ال وامل ما خ ا:
أو ً :غم البصل:
لن من الم وم أن لق ب اإلنسان منافب ىد  ،ومالن أبـالل كالبه المنافالب ،وأىفمهالا أااللا ً
البصل ،لما خوق استحسالان المنفالول للخال فالا ق الب مالن خنفالل للخال  ،فكالم مالن نفالل ٍّ محلمالة
أفسدت ى ع الملء دخن  ،وأملضت ق ب  ،وأوق ت فا المهالك ،وسببت ل النكبات.
لبا دد اإلسالم فا أمل النفل ،فأمل ت الع نبخ  أن خأمل المؤمنخن بغم
أبصالكم ىن المحلمات فقال ) :قُ ْل ِل ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ يَغُضُّو ْا ِم ْن أ َ ْبص َِار ِه ْم َويَحْ فَ ُ
ظواْ فُ ُرو َج ُه ْم ذ ِلكَ
صنَعُونَ ( [النول.]30 :
ير بِ َما يَ ْ
َّللا َخبِ ٌ
أ َ ْزكَى لَ ُه ْم إِنَّ َّ َ
قال ابن س دم لحم هللا" :خغضوا مالن أبصالالكم" ىالن النفالل للالع ال الولات ،وللالع
( )1
النساء ادجنبخات ،وللع الملدان ،البخن خباف بالنفل للخهم الفتنة.
وقد أمل ت الع النساء بما أمل ب اللجال من غم البصل  ،فقالَ ) :وقُل ِل ْل ُم ْؤ ِمنَاتِ
يَ ْغ ُ
َار ِهنَّ َويَحْ فَ ْظنَ فُ ُرو َج ُهنَّ ( [النول.]31 :
ضضْنَ ِم ْن أ َ ْبص ِ
ومن فوا د بكل حفف الفلوج ب د غم ادبصال ،أن لـالالق البصالل فخمالا حاللم هللا ،
من أىفم وأقوى أسباب الوقوع فا الفواحف.
وقد ولدت ىن النبا  أحادخالث كاخالل توجال المسال م وتحاال ى الع التالئام كالبا ادمالل
اإللها ،من بلك :ما لواه ىبد هللا بالن ىبالا لضالا هللا ىنهمالا قالال" :كالان الفضالل بالن ىبالا
لدخالالف لسالالول هللا  ،فجاءتال املأتال مالالن بالالا م تسالالتفتخ  ،فج الالل الفضالالل خنفالالل للخهالالا ،وتنفالالل
للخ  ،فج ل لسول هللا  خصلف وج الفضل للع ال ق اآلبل" الحدخث(.)1
()1
()1

تخسخل الكلخم اللحمن فا تفسخل كالم المنان ،ل بد اللحمن بن س دم ص.611
صحخح مس م -كتاب الحج ،باب الحج ىمن خستـخع اللكوب ،لقم.]1334[ :
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الع تمالسال ال الخن ،خ صالع هللا بال  ،وبلالك تنفخاللا ً منال  ،ف الن
بل لن  قد ىد النفالل ئن ً
أبالالا كلخالالل لضالالا هللا ىن ال ىالالن النبالالا  قالالال" :لن هللا كتالالب ى الالع ابالالن دم حف ال مالالن الئنالالا،
أدلك بلك محالة ،فئنا ال خن النفل ،وئنا ال سان النـق ،والالنف تتمنالع وت التها ،والفاللج
س ل ى خ الصال والسالم ىالن نفالل الفجالأ  ،أمالل بصاللف
خصدق بلك ك أو خكبب "( .)2ولما َ
البصل ،ف ن جلخل بالن ىبالد هللا لضالا هللا ىنال قالال  :سالألت لسالول هللا  ىالن نفالل الفجالأ ؟
فأملنا أن أصلف بصلم( .)3أم أمله بصلف بصالله مبا الل  ،بم نالع أ ختمالادى فخؤابالب،
دن نفل الفجأ بغخل قص ٍّد  ،م فو ىن .
وقد ج ل ى خ الصال والسالم غم البصالل فالا الملتبالة ادولالع مالن حالق الـلخالق،
البم خجب أداؤه ى ع كل من س ك أو ج ى ع جانبال  ،ف الن أبالا سال خد البالدلم لضالا هللا
ىنال  ،ىالالن النبالالا  قالالال "لخالالاكم والج الالو فالالا الـلقالالات" قالالالوا :خالالا لسالالول هللا مالالا لنالالا بالالد مالالن
مجالسالالنا نتحالالدث فخهالالا ،قالالال لسالالول هللا  " :فالالإبا أبخالالتم فالالأىـوا الـلخالالق حقالال " قالالالوا :ومالالا
الف ادبى ،ول ُّد السالالالم ،وادمالالل بالالالم لوف  ،والنهالالا ىالالن
حق ال ؟ قالالال" :غال ُّ
الم البصالالل ،وكال ُّ
المنكل" متفق ى خ (.)4
ولغم البصل فوا د كاخل  ،ومنافع ىدخد  ،بكلكا ابن القخم لحم هللا منها(:)1
 .1أن امتاال دمل هللا البم كو غاخة س اد ال بد فا م ا وم اده.
 .2أن خمنع وصول أال السهم المسموم البم ل ل فخ كالك للع ق ب .
 .3أن خقوم الق ب وخفلح  ،وخكسب نولاً.
 .4أن خولث الفلاسة الصادقة التا خمخئ بها بخن المحق والمبـل .
 .5أن خس ُّد ى ع ال خـان مدب من الق ب.
م بكل مس م ومس مة أن خستجخب للب  ،ولنبخ  ،قال ت الع ) :يأَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُو ْا
فحل ٌّ
ست َ ِجيبُواْ
سو ِل ِإذَا َدعَاكُم ِل َما يُحْ ِيي ُك ْم ( [ادنفال.]24:
ل
و
ّلِل
ِ
ا ْ
ِ
لر ُ
َ
َّ
َّ
وى خ أن خت اكد بصله ىمالا خحالل لال مالن النفالل ،وفالا بلالك ب الد ىالن ال الل واللبخ الة،
وسالالالمة مالالن الف الالتن ،وخالالدبل ف الالا النفالالل المحالاللم  ،النف الالل للالالع الص الالول الفاتنالالة ،والمن الالافل
الفاضحة ،ىبل الصحف والمجالت ،واإلنتلنت والقنوات.
اانخاً :ا ست بان لدبول البخوت:
لن مالالن صالالول اكتمالالام اإلسالالالم بأتباى ال  ،وحفاف ال ى الالع ادسالالل المس ال مة ،م الاللوىخة
ا ست بان.
()2
()3
()4
()1

صحخح الببالم -كتاب ا ست بان ،باب ئنا الجوالح دون الفلج ،لقم.]6243[ :
صحخح مس م -كتاب اآلداب ،باب نفل الفجأ  ،لقم.]2159[ :
صحخح الببالم – كتاب المفالم  ،باب أفنخة الدول والج و فخها ،لقم.]2465[ :
صحخح مس م –كتاب السالم ،باب ا لنها ىن الج و فا الـلقات ،لقم.]2121[ :
انفل الجواب الكافا ،تألخف ال المة م الدخن محمد بن قخم الجوئخة ص.160-158
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فقد حلم اإلسالم دبول مساكن وبخوت الغخل ل بإبن ،قال ت الع ) :يأَيُّهَا الَّ ِذينَ
آ َمنُواْ ال َ ت َ ْد ُخلُواْ بُيُوتا ً َ
علَى أ َ ْه ِلهَا ذ ِل ُك ْم َخي ٌْر لَّ ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم
س ِل ُمو ْا َ
غي َْر بُيُوتِ ُك ْم َحتَّى ت َ ْ
سواْ َوت ُ َ
ستَأْنِ ُ
تَذَك َُّرونَ ( [سول النول]27 :
والملاد با ست نا

فا اآلخة  :ا ست بان ،فسله ببلك ابن ىبا

وغخل واحد(.)2

قالالال ابالالن س ال دم :سالالما ا سالالت بان است ناس الا ً  ،دن ال ب ال خحصالالل ا سالالت نا  ،وب دم ال
تحصل الوح ة(.)1
وقالالد الاللع هللا ت الالالع ا سالالت بان صالالخانة ل الالبخن فالالا دابالالل البخالالوت وحفافالالا ً ى الالخهم،
وملاىا لحلخاتهم فالا بخالوتهم ،لال ال خـ الع أحالد ى الع ال الولات ومالا خجالوئ النفالل للخال  ،مالن
النساء وغخلكن ،فإن ختلتب ى ع بلك مفاسد كاخل  ،وىواقب وبخمة.
وكبا ادمل -أم المنع من النفل -كالو أباللئ أسالباب وح َكالم م اللوىخة ا سالت بان ،لمالا
لوى سهل بن س د لضا هللا ىن قال :اـ ع لجل من جح ٍّل فا ح َجل النبالا ومالع النبالا 
ى( )2خحال ُّ
الك ب ال لأس ال  ،فقالالال" :لالالو أى الالم أنالالك تنفالالل ،لـ نالالت ب ال فالالا ىخنخالالك ،لنمالالا ج الالل
مالالدل ً
()3
ا ست بان من أجل البصل" متفق ى خ .
قال الحافف ابن حجل :أصل م لوىخة ا ست بان لالحتلائ من وقالوع النفالل للالع مالا
خلخالالد صالالاحب المنالالـئل النفالالل للخ ال لالالو دبالالل بغخالالل لبن ،وأىفالالم بلالالك النفالالل للالالع النسالالاء
ادجنبخات(.)4
ومن الم وم أن أكل البخت لبا استأبنهم أحالد بالالدبول ،فالإنهم قبالل اإلبن لال سالخهخ ون
المكان لن لم خكن مهخ اً ،وتبكب النساء ىن مكان ا ستقبال ،أو ـلخق الالدابل ،وخبالبلون كالل
مالالا مالالن الالأن الحفالالاف ى الالع مفهالالل بخالالتهم  ،وىالالدم اـالالالع أحالالد ى الالع مالالا خسالالوؤه ،أو خ الالوم أكالالل
البخت ى خ  ،ونحو بلك.
وقد بكل ابن س دم فا تفسخله مفسالدتخن مالن مفاسالد تاللك ا سالت بان فقالال :منهالا :مالا
بكل اللسالول  حخالث قالال" :لنمالا ج الل ا سالت بان مالن أجالل البصل"فبسالبب اإلبالالل بال  ،خقالع
()2
()1
()2
()3
()4

انفل :تفسخل القل ن ال فخم  ،تألخف /الحافف ىماد الدخن لسماىخل ابن كاخل.279/3 ،
تخسخل الكلخم اللحمن فا تفسخل كالم اللحمن ،تألخف /ىبداللحمن بن س دم ص.610
دلى :بكسل المخم و لسكان الدال المهم ة و بالقصل :حدخد خسوى بها ل اللأ  ،وقخل :كالو
الم َ
ب الم ـ ،وقخل :كا أىواد تحدد تج ل ب الم ـ ،و جم مدالم .انفل :لح صحخح مس م
ل نووم .115/14
صحخح الببالم ،كتاب ا ست بان ،باب ا ستبان من أجل البصل ،لقم [.]6241
صحخح مس م ،كتاب اآلداب ،باب تحلخم النفل فا بخت غخله ،لقم.]2156[ :
فتح البالم لح صحخح الببالم ،تألخف /الحافف أحمد بن ى ا بن حجل ال سقالنا .12/11
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البصالالل ى الالع ال الالولات التالالا دابالالل البخالالوت ،فالالإن البخالالت لإلنسالالان فالالا سالالتل ىالالول مالالا ولاءه،
بمنـئلة الاوب فا ستل ىول جسده.
ومنهالالا  :أن بلالالك خوجالالب اللخبالالة مالالن الالالدابل ،وخالالتهم بال الالل ،سالاللقة أو غخلكالالا ،دن
الدبول بفخة  ،خدل ى ع ال ل (.)1
ولبا كان اإلسالم قد حاللم الالدبول ل بالإبن ،فإنال أخضالا ً قالد منالع مالن مجاللد اإلـالالع
ى الع البخالت مالن بالالج ،وأبن دكالل البخالت أن خفقالالؤوا ىخنال  ،ولالو ف الوا بلالك لمالا ىوتبالالوا ،و
ىوقبوا ،دنهم ف وا ما أبن بال ال الالع ،والمـ الع كالو الالبم تسالبب ى الع نفسال بف ال الم الخن،
وخدل لبلك ما لوى أبالو كلخالل لضالا هللا ىنال قالال :قالال لسالول هللا " :مالن اـ الع فالا بخالت
قوم بغخل أبنهم  ،فقد حل لهم أن خفقالؤوا ىخنال " ،وفالا لفالف " ...فحبفتال بحصالاه ففقالأت ىخنال ،
لم خكن ى خك جناح" متفق ى خ (.)2
ولهبا قال فا الحدخث المتقدم ":لو أى م أنك تنفل  ،لـ نت ب فالا ىخنخالك" .وقالد ىالد
ىمل ابن البـاب لضا هللا ىن مال كبا ال مل  ،من مفالاكل الفسالق  ،فقالال :مالن مالأ ىخنخال
من قاع بخت قبل أن خؤبن ل  ،فقد فسق(.)3
االااً :الب و :
لن ب الالو اللجالالل بالالإملأ ٍّ أجنبخالالة ىن ال  ،مفنالالة لحصالالول الفتنالالة بخنهمالالا ،دن مخالالل كالالل
جن للع اآلبل موجو ٌد ىندكما محالة ،خضاف للع الالدول الكبخالل الالبم خقالوم بال ال الخـان،
متماالً فا تئخخن الفاح ة فا نفسخهما واإلغلاء بها.
لبا فإننا نجد اإلسالم قد وقف موقفا ً حائمالا ً مالن بلالك ،فحاللم كالبه الب الو مالن أصال ها،
سدا ً لبلخ ة الفتنالة ،وحماخالة مالن دواىالا الجلخمالة ،وحفافالا ً ى الع سالم ة الماللأ مالن أن ت وكهالا
ادلسن الم ادخة والمغلضة  ،فقال ى خ الصال والسالم " :خب الون لجال ٌل بالاملأ ل مالع بم
محلم" متفق ى خ (.)4
()1
وقال ":خدب ن لج ٌل ب د خوما كبا ى ع مغخب ٍّة  ،ل وم ها لج ٌل أو اانان ".
فإنالال خئخالالل الب الالو وخقـ هالالا ل وجالالود محالاللم ل مالاللأ  ،خحصالالل بوجالالوده ادمالالن،
وتالئول بسالبب دواىالا الفتنالة ،ووسالاو ال الخـان ،ولبا وجالد أكاالل مالن اماللأ أو لجالل ئالالت
الب و أخضا ً فا غخل مواـن اللخب.
()1
()2
()3
()4
()1

تخسخل الكلخم المنان فا تفسخل كالم اللحمن ،تألخف /ىبد اللحمن بن س دم ،ص.610
صالالحخح الببالالالم ،كتالالاب الالالدخات ،بالالاب مالالن اـ الالع فالالا بخالالت قالالوم فققالالؤا ىخنالال فالالال دخالالة لالال  ،لقالالم:
[ .] 6902صحخح مس م ،كتاب اآلداب ،باب تحلخم النفل فا بخت غخله ،لقم ]2158[ :
أبلج الببالم ،فا اددب المفلد ،لقم.]1092[ :
صحخح الببالم ،كتاب النكاح ،باب خب ون لجل باملأ ل بو محلم ،لقم.]5233[ :
صحخح مس م-كتاب السالم ،باب سفل الملأ مع محلم للع حج وغخله ،لقم.]1341[ :
صحخح مس م ،كتاب السالم ،باب تحلخم الب و بادجنبخة والدبول ى خها ،لقم.]2173[:
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لاب اً :قلال النساء فا البخوت:
لن هللا ت الع قد ج ل لكل واح ٍّد مالن الجنسالخن مالا خناسالب فـلتال وتكوخنال مالن المهالام
والمسؤولخات ،فاللجل مسؤولخت تتمال فا الضلب فا ادلم ،والس ا فالا مناكبهالا لكسالب
اللئق الحالل ،لخنفق ى ع نفس  ،وى ع من وجبت ى خ نفقت من الئوجة وادو د وغخلكم.
أمالالا المالاللأ فمسالالؤولختها الل خس الخة تتماالالل فالالا لىاخالالة الالؤون البخالالت ،والمحاففالالة ى الالع
ادو د ،وحسالالن لىالالاختهم ،وتهخ الالة البخالالت مالالن جمخالالع الجوانالالب ،لخجالالد فخ ال اللجالالل ىنالالد ىودت ال
اللاحة والـمأنخنة والس اد  ،وخبكب ىن ما قد خ لم ل أاناء ىم من ت ب وللكاق.
ولما كان فا بلوج الملأ من بختها بال حاجة  ،ت لخم لها ل فتنة  ،ولبالل
واضح بالمسؤولخة الم قا ى ع ىاتقها ،فقد أمل ت الع النساء بالقلال فا البخوت  ،فقال) :
ج ا ْلجَا ِه ِليَّ ِة ( [ادحئاب .]33 :قال ابن كاخل :أم للئمن
َوقَ ْرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ َوال َ تَبَ َّرجْ نَ تَبَ ُّر َ
بخوتكن فال تبلجن لغخل حاجة( .)2ولما كان لئوم النساء بخوتهن كو ادصل ،نجد أن النبا
 لبص لهن بالبكاب للع المساجد دداء الصال  ،وباـب أولخاءكن ببلك ،لب قال ى خ
الصال والسالم " :تمن وا لماء هللا مساجد هللا"(.)3
وقال ى خ الصال والسالم" :لبا استأبنت املأ أحدكم فال خمن ها" متفق ى خ (.)4
فال تبلج الملأ من بختهالا ل بلضالا ولخهالا م تئمالة بالحجالاب ال اللىا نابالب ل تباللج
والسالالفول  ،و تبالاللج ل لحاجالالة ،ل تسالالكع فالالا ادسالالواق والحالالدا ق  ،بالالل لئخالالال والالالدخها
وأقالبها ،أو ملاج ة مست فع ،أو تحصخل ى م تحتاج للخ  ،ونحو بلك.
بامساً :الغخل ى ع المحالم(:)1
لن غخل اللجل ى ع محالم من ال وامل المهمة  ،والوسالا ل الناج الة فالا حماخالة ادسالل
من ا نحلاف  ،والت لم دسباب ودواىخال  ،وك مالا قالوم اإلخمالان فالا ق الب المالؤمن  ،قوخالت
ىنده الغخل وئادت ،وكا تنقص بنقص اإلخمان  ،بل قد تتال الع وتضالمحل بسالبب مالا خقتلفال
ال بد من البنوب ،ولهالبا ىالد ابالن القالخم بكالاب الغخالل أااللا ً مالن االال الالبنوب والم اصالا فقالال:
ومن ىقوباتها :أنها تـفئ من الق ب نال الغخل التا كا لحخات وصالالح كالالحلال الغلخئخالة
لحخا جمخع البدن  ،للع أن قال :أ لف النا وأىالكم قدلا ً وكمة  ،أ الدكم غخالل ً ى الع نفسال
وباصت وىموم النا (.)2
()2
()3
()4
()1

()2

تفسخل القل ن ال فخم ،تألخف /الحافف ىماد الدخن لسماىخل ابن كاخل .482/3
صحخح مس م ،كتاب الحج ،باب بلوج النساء للع المساجد لبا لم ختلتب ى خ فتنة ،لقم]442[:
صالحخح الببالالالم ،كتالالاب ادبان  ،بالاب اسالالت بان المالاللأ ئوجهالالا بالالبلوج للالالع المسالالجد ،لقالالم []873
وال فف ل  ،صحخح مس م ،كتاب الصال  ،باب الصال  ،باب بلوج النساء لبا لم ختلتب ى خ فتنة ،
لقم ]442[ :وكو لفف بل ل حدخث السابق.
الغخل  :قال ىخام وغخله :كا م التقة مالن تغخالل الق الب وكخجالان الغضالب بسالبب الم الالكة فخمالا بال
ا بتصاص ،وأ د ما خكون بلك بخن الئوجخن .وقال ابن القخم :أصل الغخل  :الحمخة وادنفة .انفل:
فتح البالم 397/9؛ لوضة المحبخن ،ص.301
الجواب الكافا ،تألخف ال المة /م الدخن محمد بن قخم الجوئخة ،ص.59

93

This file was downloaded from QuranicThought.com

اإلسالم وبناء المجتمع

والغخل من صفات اللب جل وىال ،وتفسخل غخلت سبحان ما لوى أبو كلخل لضالا
هللا ىن  ،أن النبا  قال" :لن هللا خغال ،وغخالل هللا أن خالأتا المالؤمن مالا حاللم هللا( ،")3وىالن ابالن
مس ود لضا هللا ىن ىن النبا  قال" :ما من أحد أغخل من هللا ،من أجل بلك حلم الفالواحف،
وما أحد أحب للخ المدح من هللا( ،")4والنبا  أ د ادمة غخل  ،دن كان خغال هلل ولدخن (.)4

وقد قال ى خ الصال والسالم دصحاب " :أت جبون من غخل سال د؟ دنالا أغخالل منال ،
وهللا أغخل منا(.")5
وقد دل كبا الحدخث  ،ى ع د وقو غخل س د بن ىبَالاد لضالا هللا ىنال  ،وقالد قالال
لسالالول هللا  كالالبا الحالالدخث  ،ىنالالدما سالالمع سال دا ً خقالالول :لالالو لأخالالت لجالالً مالالع املأتالالا لضالاللبت
بالسخف غخل مصفح(.)1
وقد هد النبا  لب م أصحاب ب د الغخل  ،كما هد بها لس د بن ىبالاد  ،ومالنهم
 :ىمالل بالالن البـالاب لضالالا هللا ىنال  ،ف الن أبالالا كلخالالل لضالا هللا ىنال قالالال :بخنمالا نحالالن ىنالالد
لسول هللا  ج و  ،فقال لسول هللا " : بخنما أنا نا م لأختنا فا الجنة ،فإبا اماللأ تتوضالأ
للع جانب قصل ،فق الت  :لمالن كالبا؟ قالال :كالبا ل مالل ،فالبكلت غخلتالك  ،فولخالت مالدبلاً" فبكالع
ىمل وكو فا المج ام قال :أ َ َو ى خك خا لسول هللا أغال()2؟
والغخل المحمود كا التا تكون فالا ا للخبالة  ،أمالا الغخالل مالن غخالل لخبالة  ،فهالا كالو
وفن فاسد  ،وكا مبمومة ،وهللا ت الع خكلكها ،قالال ى خال الصالال والسالالم " :لن مالن الغخالل مالا
خحب هللا  ،ومنها ما خكله هللا ،فالغخل التا خحبها هللا  ،الغخل فا اللخبالة ،والغخالل التالا خكالله هللا
 ،الغخل فا غخل لخبة(.")3
ف ع أولخاء النساء أن خدلكوا بلك ،فال خـ قوا دنفسهم ال نان بإساء الفالن فالا نسالا هم
وبناتهم دون دلخل وبلكان ،ولخ موا أن الغخل دون اء ملخب ،كا مجاللد لسالاء فالن ،وتهمالة
صالالحة لهالالا ،ولن بلالالك خضالالل و خنفالالع ،وخفسالالد ال القالالة بالالخن الالالئوجخن ،قالالال ابالالن القالالخم :والتالالا
خكلكه الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
()3
()4

صحخح الببالم ،كتاب النكاح ،باب الغخل  ،لقم .]5223[ :
المصدل نفس لقم  . ] 5220[ :انفل :فتح البالم فا لح صحخح الببالم  ،تالألخف /الحالافف أحمالد
بن ى ا بن حجل ال سقالنا .397/9
انفل :فتح البالم فا لح صحخح الببالم .398/9

()1

صحخح الببالم ،كتاب النكاح  ،باب الغخل  .،وفا كتاب التوحخد باب قول النبا  " بص أغخل مالن هللا،
لقم .] 7416[ :وقول غخل مصفح  ،أم  :أضلب بحد السخف بوجه  ،انفل  :غلخب الحدخث بن الجوئم
. 592/2

()5

()2
()3

صحخح الببالم  ،كتاب النكاح  ،باب الغخل  ،لقم.]5227[ :

أبلج أحمد من حدخث جابل بالن ىتخالك ،لقالم [ ] 23477وقالال المحقالق :حسالن لغخالله .وأولده الهخامالا وقالال:
لواه أحمد والـبلانا ولجال اقات ،انفل مجمع الئوا د ومنبع الفوا د ،تألخف /نول الالدخن ى الا بالن أبالا بكالل
الهخاما .322/4
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هللا أن خغال من غخل لخبة  ،بل مجلد سالوء فالن ،وكالبه الغخالل تفسالد المحبالة  ،وتوقالع ال الداو
بخن المحب ومحبوب (.)4
قالالال الالالدكتول أحمالالد ال الاللقاوم :وغخالالل اللجالالل ى الالع أك الال أمالالل واجالالب ،ول غخالالل
حالالدود وضالالوابـ ،فهالالا غخالالل م تدلالالة ،غخالالل ت قالالا بصالالاحبها فالالا بضالالم ال الالك وف مالالات
الالوكم ،دن ادصالالل فالا الم ام الالة  ،حسالالن الفالن والاقالالة بالالالغخل مالا لالالم خابالالت بالالف بلالالك ،وكالالم
أسل تحـمت وتفلقالت بسالبب ادوكالام والفنالون التالا أسالا
من بخو ٍّ
ت قد تهدمت ،وكم من ٍّ
لها من الصحة(.)1
سادسا ً  :ىقوبة الئنا والقبف:
لن ىلم المس م أحد الك خات البم التالا جالاءت ال اللخ ة بال ناخالة بهالا والمحاففالة
ى خها  ،ولهبا لع ما سبق بكالله مالن ادحكالام واآلداب ونحوكالا ممالا خحقالق سالد البلخ الة للالع
وقوع المحلمات  ،والتكاب الفواحف والموبقات .
خضاف للع بلك ما أوجب هللا ى ع كل من لم خنكح من الجنسخن من ا ست فاف ،
ف ال َّ ِذينَ ال َ
حماخة ل لض  ،وصخانة لنفس من التكاب ما حلم هللا  .فقال ت الع َ ) :و ْليَ ْ
ست َ ْع ِف ِ
َّللا ِمن فَ ْ
ض ِل ِه ( [ النول . ] 33 :
يَ ِج ُدونَ نِكَاحا ً َحتَّى يُ ْغنِيَ ُه ُم َّ ُ
لن الئنا والقبف من أبـل الجلا م ،لما لهما مالن االال ىفخمالة ى الع الفاللد وادسالل ،
بالالل والمجتمالالع بأسالالله ،ومالالن بلالالك :انحالاللاف السالال وك ،و الالخوع الفاح الالة ،وت ـالالخخ السالالم ة،
والت لم ل فخفات ،والوقوع فا ادىلام المحلمة بف ل  ،أو قول أو ى خهما نحو بلك.
فحماخة لأسالل  ،وتحقخقالا ً لسالالمة المجتمالع ،وتأدخبالا ً ل مجاللمخن المت الدخن لحالدود هللا ،
نجد أن هللا ت الع قد لتب ى خهما ىقوبات مغ فة.
فج ل سبحان اللجم ل ئانا لن كان محصناً ،وج د ما ة مع تغلخب ىام لن كان
الزانِيَةُ َو َّ
غخل محصن .قال ت الع َّ ) :
اح ٍد ِم ْن ُه َما ِمئ َةَ َج ْل َد ٍة َوال َ تَأ ْ ُخ ْذ ُك ْم
الزانِي فَاجْ ِلدُواْ ُك َّل َو ِ
َّللا ( [ النول  ، ] 2 :وقال ى خ الصال والسالم  " :ببوا ىنا  ،قد
ِين َّ ِ
بِ ِه َما َرأْفَةٌ فِي د ِ
ً
ج ل هللا لهن سبخال  ،البكل بالبكل ج د ما ة ونفا ىام  ،والاخب بالاخب  ،ج د ما ة واللجم "
( .) 2
ت ثُ َّم لَ ْم يَأْت ُو ْا بِأ َ ْربَعَ ِة
صنَا ِ
وج ل حد القبف امانخن ج د  ،قال ت الع َ ) :والَّ ِذينَ يَ ْر ُمونَ ا ْل ُمحْ َ
سقُونَ ( [ النول . ] 4 :
ش َهدَآ َء فَاجْ ِلدُو ُه ْم ث َ َمانِينَ َج ْل َدةً َوال َ ت َ ْقبَلُواْ لَ ُه ْم َ
ُ
شهَا َدةً أَبَدا ً َوأُ ْولَـ ِئكَ ُه ُم ا ْلفَا ِ

()4
()1

()2

لوضة المحبخن ونئكة الم تاقخن ،ص.303
الملأ فا القصص القل نا ،تألخف /الدكتول أحمد محمد ال لقاوم ،ص.343
صحخح مس م  ،كتاب الحدود  ،باب حد الئنا  ،لقم [ . ] 1690
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فهبه ال قوبات فخها غاخة التأدخب ل فاىل ،لخق ع ىن الجلخمة ،وختوب منها ،وخ ود
للع اإلخمان  ،وفخها أخضا ً لدع لكل من تسول ل نفس ـ من أفلاد المجتمع ـ الوقوع فا
عذَابَ ُه َما َ
اء من بلك ،قال ت الع فا حد الئناَ ) :و ْليَ ْ
طآئِفَةٌ ِمنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ( [النول:
ش َه ْد َ
.]2
فالالإن المسال م لبا تالالبكل ال قوبالالة التالالا تتلتالالب ى الالع الجلخمالالة ،فإنال سالاللىان مالالا خ الاللم
ىنها ،وخضاف للع بلك ال قوبة ا جتماىخة المتما ة فا الت هخل بخن النالا  ،وت ـالخخ السالم ة،
وائدلاء المجتمع.
فخفهل لنا ج خا ً  ،أن ىقوبة الئنا والقبف  ،من ىوامل حماخة ادسالل  ،والحفالاف ى الع
أفلادكا من ا نحلاف(.)1

( )1ومن ىوامل حماخة ادسل ت لخع ال ان  ،وسخأتا بكله فا فلق النكاح .
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البـبة وأحكامها ال امة

97

This file was downloaded from QuranicThought.com

اإلسالم وبناء المجتمع

98

This file was downloaded from QuranicThought.com

اإلسالم وبناء المجتمع

الفصل الاانا
البـبة وأحكامها ال امة
لن ىقد النكاح من أكم وأبـل ال قود فا اإلسالم ،لبا فقد اكتم اإلسالم ب اكتماما ً بالغاً،
ْف تَأ ْ ُخذُونَهُ َوقَ ْد
حتع صالت ل مكانت الملموقة ،ومنـئلت السامخة ،قال هللا ت العَ ) :و َكي َ
ْض َوأ َ َخ ْذنَ ِمنكُم ِميثَاقا ً َ
أ َ ْفضَى بَ ْع ُ
غ ِليظا ً ( [النساء.]21 :
ض ُك ْم إِلَى بَع ٍ
ففا كبه اآلخة الكلخمة اىتبل هللا ىقد النكالاح مخااقالاً ،ووصالف بأنال غ الخف ،ممالا خالدل ى الع
كبخالل قالالدله ،وىفالخم أاالالله  ،ومالن صالالول اكتمالام اإلسالالالم بهالبا ال قالالد ،مالا الاللع فالا بداختال مالالن
أحكام و داب .ومنها ما خ لف بالبـبة.
أ – البـبة :
أو ً :م نع البـبة:
ً
ً
َ
البـبة لغة بكسل الباء  ،مصالدل َبـالب فالالن فالنالة بـبالا وبـبالة :لبا ـ بهالا ل الئواج،
وبـب الملأ للع القوم  ،لبا ـ ب أن ختئوج منهم.
وابتـب القوم فالنا ً  ،أم :دىوه للع تئوج املأ منهم(.)1
وقد ت ددت ىبالات ال ماء فا ت لخف البـبة لىاً ،ل أنها متقالبة ،فقالال فالا مغنالع
المحتاج :البـبة التما الباـالب النكالاح مالن جهالة المبـوبالة( .)2ومالن البالاحاخن الم اصاللخن
من ىلفها بأنها :ـ ب اللجل ولفهال لغبت فا الالئواج مالن اماللأ م خنالة بالخالة مالن الموانالع
ال لىخة(.)3
اانخا ً  :م لوىختها :
وقد ابتت م لوىختها بالقل ن والسنة واإلجماع وال لف ،فمن القل ن :قول ت الع) :
علَ ْي ُك ْم فِي َما ع ََّر ْ
آء} [البقل .]235:
ح َ
َوال َ ُجنَا َ
س ِ
ضت ُ ْم بِ ِه ِم ْن ِخ ْطبَ ِة النِ َ
ومالالن السالالنة :قول ال  ":لبا بـالالب أحالالدكم امالاللأ  ،فالالإن اسالالتـاع أن خنفالالل للالالع مالالا خالالدىوه للالالع
نكاحهالالا ف خف الالل" ( ،)1وكالالبلك ف ال ى خ ال الصالالال والسالالالم ىنالالدما بـالالب أئواج ال لضالالا هللا
()1
()2
()3
()1

انفل :لسان ال اللب ،تالألخف /ابالن منفالول ،ماد ":بـالب" ،المصالباح المنخالل ،تالألخف أحمالد بالن محمالد
الفخوما.173/1 ،
مغنا المحتاج ،تألخف /محمد ال لبخنا .135/3
نفام ادسل فا اإلسالم  ،تألخف /الدكتول محمد ىق ص.157
سنن أبا داود  ،كتاب النكاح ،باب فا اللجل خنفالل للالع الماللأ وكالو خلخالد تئوخجهالا ،لقالم]2082[ :
مسند اإلمام أحمد ،فا مسند جابل بن ىبد هللا ،لقم ]14586[ :قال المحقق :حدخث حسن .قال الحافف
ابن حجل :وسنده حسن ،ول اكد من حالدخث محمالد بالن مسال مة ،وصالحح ابالن حبالان والحالاكم ،فالتح
البالم .227/9
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ىنهن ،ومن بلك :ما قال ىبد هللا بن ىمل لضا هللا ىنهمالا:أن ىمالل بالن البـالاب لضالا هللا
ىن حخن تأخمت حفصة ،قال :لقخت أبا بكل فق ت :لن ت أنكحتك حفصة بنالت ىمالل ،ف باالت
لخالا ام بـبها لسول هللا  ... الحدخث(. )2
واإلجمالاع من قالد ى الع جوائكالا ،وقالد تواضالع النالالا فالا ىاللفهم ى خهالا(. )3ولالخ
محدد فا ال لع ،ولن كان خستحسن أ تـول ل ال تبالـها محفولات لىخة.

لهالا مالالد

االاا ً  :أكداف البـبة:
تتحقق بالبـبة ادمول التالخة:
-1الت لف ى ع لغبة الباـب فا نكاح الملأ  ،وبلك ىندما خـ بها من ولخها.
 -2وضوح اللؤخة ل باـب فا الموافقة ى ع تئوخج من ىدم بلك.
-3تبخن الباـب ىن ـلخق البـبة فا أن الملأ التا تقدم لبـبتها لخست مبـوبة لغخله.
 -4لن المد التا بالخن البـبالة وبالخن ال قالد  ،تماالل ملح الة تاللوم وتبصالل ل ـاللفخن ،لخـمال ن
كل واحد منهما وختأكد أن وفق لحسن ا بتخالال ،بحخالث لالو فهالل دحالدكما لغبالة فالا
ال دول ىن النكاح دم سبب من ادسباب دمكن بلالك ،لب أن التاللك قبالل ىقالد النكالاح
أخسل وأسهل مالن حصالول ب الده ،فالالتلاجع ب الد لباللام ال قالد والالدبول صال ب ،بالل قالد
ختلتب ى خ م اكل ودىاوى كاخل .
-5لن نفالالل الباـالالب للالالع مبـوبت ال بال الاللوـ ال الاللىخة  ،ختالالأتع غالب الا ً ل ب الالد البـبالالة،
ومن بالل خت لف ى ع أوصاف مبـوبت ال َب قخة والب قخالة  ،وكالو مالن أسالباب دوام
الحخا الئوجخة كما سخأتا.
لاب ا ً  :م اخخل ا بتخال فا الئوجخن:
اإلسالم حث كل من خلغب فا النكاح من الجنسالخن  ،ى الع حسالن ا بتخالال ،وبالبل الجهالد
فا ابتخال الـلف اآلبل المناسب.
فإن وفق كل واحد منهما فا ابتخاله ،بأن لاىالع الم الاخخل والصالفات التالا وجال ال اللع
للع ملاىاتها ،فإن الس اد ستلفلف ى ع حخاتهما الئوجخة ،وادن والسلول سخغملكما.
وقد ج ل كاخل من ال ماء والماللبخن حسالن ابتخالال الالئوج لئوجتال  ،مالن حقالوق ادو د
ى ع أبخهم -وكو كبلك فالا حالق الئوجالة -دن نتالا ج كالبا ا بتخالال  ،سالتفهل ى الع ادو د بالال
لخالالب ،لب أن حالالال الالالئوج أو الئوجالالة مالالن حخالالث الالالدخن وادبالالالق والس ال وك  ،سالالخن ك ى الالع
أبنا هم ،و خنتب لمال كبا ادمل ل الموفقون البخن منحهم هللا ب د النفل ،والتنب ل واقب.
()2
()3

مغنا المحتاج  :تألخف  /محمد ال لبخنا . 135/3
نفام ادسل فا اإلسالم  ،تألخف  /الدكتول محمد ىق ص . 157
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وأول كبه الم اخخل بتخال الالئوج أو الئوجالة كالو الالدخن ،فالالدخن كالو ادسالا
ى خ ا بتخال ،ام ب د بلك خنفل للع غخله من الصفات والم اخخل .

الالبم خبنالع

وقد حث اإلسالم ادولخاء ى ع تئوخج بناتهم وأبالواتهم مالن صالاحب الالدخن والب الق ،
قال ى خ الصال والسالم" :لبا جاءكم من تلضون دخن وب قال فئوجالوه ،ل تف الوا تكالن فتنالة
فا ادلم وفساد ىلخم"( )1فصاحب الالدخن وا سالتقامة  ،كالو الالبم خقالوم بالواجالب ادكمالل
فا لىاخالة ادسالل  ،وكالو الالبم خالؤدم مالا لئوجتال مالن حقالوق اللىخة ،دنال خبالاف هللا ت الالع
وخلاقب  ،بل لن لن لم خكلم الملأ  ،فإن خف مها ،وكالبا مالن أكالم أسالباب دوام الحخالا الئوجخالة
واستملالكا.
وبالنسبة لتوفل كب ا الوصف المهم فا الملأ المبـوبة ،فإن قد ولدت أحادخالث كاخالل
تحث ى ع ابتخال بات الدخن ،من بلك :قول ى خ الصال والسالم" :تالنكح الماللأ دلبالع  :لمالهالا
ولحسبها ولجمالها ولدخنها،فاففل ببات الدخن تلبت خداك" متفق ى خ (.)1
قال الحافف ابن حجل :والم نع :أن الال ق ببم الالدخن والماللوء  ،أن خكالون الالدخن مـمالع نفالله
فا كل اء ،سخما فخما تـول صحبت  ،فأمله النبا  بتحصخل صاحبة الدخن الالبم كالو غاخالة
البغخة(. )2
ودخن الملأ خدىوكا ل قخام بواجباتها نحو لبها ونحو أسلتها ،فها ـا ة للبها ،منفب
أوامله ،حاففة لغخبة ئوجها ،كما وصفها هللا سبحان وت الع بقول  ) :فَالصَّا ِلحَاتُ قَانِتَاتٌ
َّللا ( [النساء.]34 :
حَافِ َظاتٌ ِل ْلغَ ْي ِ
ب بِ َما َح ِف َظ َّ ُ
ب ( خ ناَ :غخبة ئوجها،
قال ابن ال لبا :قول ت
الع ) :حَافِ َظاتٌ ِل ْلغَ ْي ِ
خكله أن خلاه منها فا حضوله(. )3
وج الالل الالالدخن كالالو ادسالالا فالالا ا بتخالالال دكمخت ال  ،ودن ال كالالو الالالبم خبقالالع وخالالدوم بالالإبن هللا،
ببالف غخله من الم اخخل فسلىان ما تتال ع وتئول كالجمال ماالً .
وهلل َد ُّل اإلمام أحمالد بالن حنبال ٍّل فقالد قالال  :لبا بـالب لجالل اماللأ سالأل ىالن جمالهالا أو  ،فالإن
حمد سأل ىن دخنها  ،فإن حمد تئوج  ،ولن لم خحمد خكون لدكا دجل الدخن ،و خسالأل أو ىالن
الالدخن  ،فالالإن حمالد سالالأل ىالالن الجمالال  ،فالالإن لالالم خحمالد لدكالالا فخكالالون لده ل جمالال ل الالدخن( . )3وقالالد
استحب ب م ال مالاء تالوفل ب الم ادوصالاف فالا الماللأ المبـوبالة ،لمالا لهالا مالن االال لخجابخالة،
وفوا د كاخل  ،ى ع الحخا الئوجخة ،من بلك(: )4

تأتا فا مغخب بما

()1
()1
()2
()3
()3
()4

أبلج التلمبم فا سنن وقال :حسن غلخب ،كتاب النكالاح  ،بالاب مالا جالاء لبا جالاءكم مالن تلضالون
دخن فئوجوه ،لقم  ،]1084[ :وحسن ادلبانا كما فا للواء الغ خل .لقم.]1868[ :
صحخح الببالم  ،كتاب النكاح ،باب ادكفاء فا الدخن ،لقم .]5090[ :
صحخح مس م  ،كتاب اللضاع  ،باب استحباب نكاح بات الدخن ،لقم..]1466[ :
فتح البالم . 169/9
أحكام القل ن ،بن ال لبا .462/1
م ونة أولع النهع لح المنتها  ،تألخف أحمد ابن النجال الفتوحا . 15-14/9
انفالالل لهالالبه ادوصالالاف :الكافا،تالالألخف /ىبالالد هللا بالالن أحمالالد بالالن قدامال المقدسالالا  .260-258/4ال الاللح
الكبخل ،تألخف /ىبد اللحمن بن محمد بن قدام المقدسا  24/20وما ب دكا؛ نفام ادسل فا اإلسالم
تالالألخف /الالالدكتول محمالالد ىق ال  ،ص 120-118؛ بـبالالة النكالالاح ،تالالألخف الالالدكتول /ىبالالد الالاللحمن ىتالالل،
ص 250وما ب دكا.
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أن تكون بكلا ً  ،لقولال ى خال الصالال والسالالم لجالابل لضالا هللا ىنال وقالد تالئوج اخبالا ً  " :فهالال
بكالاللا ً تالىبهالالا وتالىبالالك " متفالالق ى خ ال ( )1وقالالد اسالالتانع الفقهالالاء مالالن بلالالك لن كانالالت ل ال مص ال حة
لاجحة فا نكاح الاخب ،فإن خقدمها ى ع البكل(.)2
 -1أن تكون ولالوداً ،لمالا لوى أنال لضالا هللا ىنال قالال :كالان لسالول هللا  خقالول" :تئوجالوا
الالالودود الولالالود  ،فالالإنا مكالالاال بكالالم ادمالالم خالالوم القخامالالة"( .)3ودن وجالالود ادو د  ،خواالالق
ال القالالة الئوجخالالة وخقوخهالالا  ،وخ الاللف كالالون المالاللأ ولالالودا ً بالالأن تكالالون مالالن نسالالاء خ الاللفن
بكال ادو د .
 -2أن تكون ودودا ً ل حدخث السابق  ،أم متود د للع ئوجها  ،وكبا خؤكد ى ع استحباب
التئوج من بات الب ق  ،دن بات الب ق كا التا تتودد للع ئوجها .ولن المود بخن
الئوجخن من أكم مالمح الحخا الئوجخة الس خد  ،ومسببات دوامها  .قال ت الع) :
س ُكنُواْ ِإلَ ْيهَا َو َجعَ َل بَ ْينَكُم َّم َو َّدةً َو َرحْ َمةً
َو ِم ْن آيَاتِ ِه أ َ ْن َخلَ َ
س ُك ْم أ َ ْز َواجا ً ِلت َ ْ
ق لَكُم ِم ْن أَنفُ ِ
ت ِلقَ ْو ٍم يَتَفَك َُّرونَ ( [ اللوم. ] 21 :
ِإنَّ ِفي ذَ ِلكَ آليَا ٍ
وقد بكل النبا × أوصاف الئوجة الصالالحة بقولال  " :مالا اسالتفاد المالؤمن ب الد تقالوى
هللا بخلا ً من ئوجة صالحة  ،لن أملكالا أـاىتال  ،ولن نفالل للخهالا ساللت  ،ولن أقسالم
()4
ى خها أبلت  ،ولن غاب ىنها حففت فا نفسها ومال "
-3

أن تكالالون بات ىقالالل  ،غخالالل ىجولالالة و متهالالول  ،فالحمقالالاء تص ال ح ال الالل م هالالا ،
و خـخب ال خف م ها  ،ولبما ت دى الحمق للع ولدكا  ،وقد قخل  :اجتنبالوا الحمقالاء ،
فإن ولدكا ضخاع  ،وصحبتها بالء .

ب ـ الملأ التا خحل بـبتها:
لن الباـب خجالوئ لال أن خبـالب ل مالن تحالل لال مالن النسالاء  ،فالالالتا خحاللم نكالاحهن
ى خ  ،خجوئ أن ختقدم لبـبتهن.
والمحلمات من النساء نوىان(:)1
()1
()2
()3
()4

صحخح الببالم  ،كتاب النكاح  ،باب ادكفاء فا الدخن  ،لقم . ] 5090 [ :
صحخح مس م  ،كتاب اللضاع  ،باب استحباب نكاح بات الدخن  ،لقم . ]1466 [ :
كما فا نكاح جابل لضا هللا ىن  ،فإن لما قال ل لسول هللا  ما قال  ،قال :ق ت  ":خا لسول هللا،
لن لا أبوات فب خت أن تدبل بخنا وبخنهن قال :فباك لبن" انفل صحخح مس م ،نف الموضع .
أبلجال أبالالو داود ،كتالالاب النكالالاح ،بالالاب النهالالا ىالالن تالالئوخج مالالن لالالم خ الالد مالالن النسالالاء ،لقالالم ]1805[ :و
النسا ا ،كتاب النكاح ،باب كلاكخة تئوخج ال قخم ،وأحمد فا مسنده ،لقم [ ]12613وابالن حبالان فالا
صحخح  ،كتاب النكاح ،بكل ال ة التالا مالن أج هالا نهالا ىالن التبتالل  ،لقالم  ،]4017[ :قالال ادلبالانا:
حدخث حسن صحخح ،انفل :صحخح سنن أبا داود .386/2
أبلج ابن ماج ـ كتاب النكاح  ،باب أفضالل النسالاء  ،لقالم  ، ]1857[ :قالال ال ج الونا  :لواه ابالن
ماج والـبلانا ىن أبا أمامة بسند ض خف  ،لكن ل واكد تدل ى ع أن ل أصالً  .ك الف البفالاء
ومئخل اإللبا  ،تألخف  :لسماىخل بن محمد ال ج ونا ال اف ا . 162/2
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النالالوع ادول محلمالالات حلمالالة مؤبالالد  :وكالالن الالتالالا خلجالالع تحالاللخمهن للالالع سالالبب
الئوال ،فخحلم ى ع اللجل الئواج بواحد منهن بأم حال ،وى ع مدى الدكل.
والمحلمات ى ع التأبخد االاة أصناف:
أ -محلمات بالنسب.
ب  -محلمات بالمصاكل .
جـ -محلمات باللضاع.

خقبالالل

أو ً :المحلمات بالنسب:
علَ ْي ُك ْم أ ُ َّم َهات ُ ُك ْم َوبَنَات ُ ُك ْم َوأ َ َخ َوات ُ ُك ْم
وكن سبع ،وقد نص هللا ت الع ى خهن بقول ُ ) :ح ِر َمتْ َ
ت ( [النساء.]23 :وكن ى ع التفصخل كاآلتا- :
َو َ
خ َوبَنَاتُ األ ُ ْخ ِ
ع َّمات ُ ُك ْم َو َخاالَت ُ ُك ْم َوبَنَاتُ األ َ ِ
 -1األمهات :وكن كل املأ انتسب للخها اللجل بو د  ،وكا ادم ،والجالدات مالن جهالة ادم
 ،أو من جهة ادب ولن ى ون.
-2

البنات :وكن كل من انتسب للع اللجل بو د  ،وكا ابنة الصال ب وأو دكالا  ،وأو د
البنخن ولن نئلت دلجتهن.

-3

األخةةوات :أم أبالالوات اللجالالل مالالن أم الجهالالات كالالن ،سالالواء كالالن أبالالوات الالقخقات ،
أو أبوات دب ،أو أبوات دم.

-4

العمات :وكن كل من أدلت بال مومة من أبالوات ادب ،وأبالوات ادجالداد ولن ى الوا،
من جهة ادب أو ادم.

-5

الخاالت :وكن كل من أدلت بالب ولة من أبوات ادم  ،وأبوات الجدات ولن ى الون،
من جهة ادب أو ادم.

-6

بنات األخ :وكن كل من خنتسب ببنالو ادخ مالن أو ده وأو د أو ده الالبكول واإلنالاث
 ،ولن نئلن .

-7

بنات ادبت :وكن كل من خنتسالب ببنالو ادبالت مالن أو دكالا وأو د أو دكالا الالبكول
واإلناث  ،ولن نئلن.

()1

انفل فا بحث كبه المسألة :الكافا ،تألخف/ىبد هللا بن أحمد بن قدامالة المقدسالا  261/4ومالا ب الدكا،
المغنا ،تألخف/ىبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسا  513/9وما ب دكا.
بداخة المجتهد ،تألخف /محمد بن أحمد بن ل د القلـبا 32/2 ،وما ب دكا.
مجموع فتاوى خخ اإلسالم ابن تخمخة ،جمع ىبد اللحمن بن قاسم  62/32وما ب دكا.
أحكام ادسل فا اإلسالم ،تألخف/محمد مصـفع با ص ،164وما ب دكا.
أحكام الئواج والـالق فا اإلسالم ،تألخف /بدلان أبو ال خنخن بدلان ص ،95وما ب دكا.
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اانخاً :المحلمات بالمصاكل ( )1وكن ألبع:
 -1أمهات النساء ،فمن ىقد ى ع املأ  ،حلم ى خ جمخع أمهاتها من النسب واللضاع
سآئِ ُك ْم ( سواء دبل
ولن ى ون ،والدلخل قول ت الع فا خة المحلماتَ ) :وأ ُ َّمهَاتُ نِ َ
بالملأ التا ىقد ى خها أو لم خدبل ،ل موم ال فف فا اآلخة.
-2

اللبا ب ،وكن بنات النساء ،فكل بنت ل ئوجة من نسب أو لضاع  ،تحلم ى ع
اللجل لن دبل بأمها ،وبنت بنتها بمنئلة بنتها ولن نئلت ،ولن فالق أمها قبل أن
خدبل بها  ،ح ت ل ابنتها ،ودلخل بلك قول ت الع فا خة المحلمات من النساء) :
سآ ِئ ُك ُم الالَّ ِتي َد َخ ْلت ُ ْم ِب ِهنَّ فَ ِإن لَّ ْم تَكُونُواْ َد َخ ْلت ُ ْم
ور ُك ْم ِمن ِن َ
َو َربَا ِئبُ ُك ُم الالَّ ِتي ِفي ُح ُج ِ
علَ ْي ُك ْم ( [النساء. ]23 :
ح َ
بِ ِهنَّ فَالَ ُجنَا َ

-3

حال ل ادبناء ،وكن ئوجات أبنا  ،وأبناء أبنا  ،ولن سف وا ،سواء كان ابن من
نسب أو لضاع ،لقول ت الع فا اآلخة الم ال للخهاَ ) :و َحالَئِ ُل أ َ ْبنَائِ ُك ُم الَّ ِذينَ ِم ْن
صالَبِ ُك ْم (  ،وكؤ ء خحلمن بمجلد ىقد ادبناء ى خهن ،ل موم اآلخة.
أَ ْ

-4

ئوجات ادب القلخب والب خد ،من قبل ادب أو ادم ،من نسب أو لضاع ،والدلخل
ف(
ى ع تحلخمهن قول ت العَ ) :وال َ تَن ِك ُحواْ َما نَ َك َح آبَا ُؤ ُك ْم ِمنَ النِسَ ِ
آء إِال َّ َما قَ ْد سَل َ َ
[النساء.]22 :

وخحلمن كالؤ ء ى الع ا بالن  ،بمجاللد ىقالد أبخال ى الخهن .وال الة فالا التحاللخم أن ئوجالة ادب
مقامها مقام ادم ،تكلخما ً وت فخماً.
االااً :المحلمات باللضاع:
وكن كل املأ حلمت من النسب  ،حلم ما ها من اللضاع ،لقول ت العَ ) :وأ ُ َّمهَات ُ ُك ُم
الالَّتِي أ َ ْر َ
ع ِة ( [النساء ،]23 :فنص ى ع ادم وادبت وما
الرضَا َ
ض ْعنَ ُك ْم َوأ َ َخ َواتُكُم ِمنَ َّ
سواكما من المنصوص ى خهن فا النسب  ،ما هن فا التحلخم ،لقول ى خ الصال والسالم:
"خحلم من اللضاىة ما خحلم من الو د " أم النسب ،متفق ى خ (.)1
وخ تلـ فا التحلخم باللضاع:
 -1أن خكون اللضاع فا الحولخن.
()1
()1
()2

سبًا َو ِصه ًْرا﴾ [الفلقان:
قال القلـبا فا تفسخل قول ت العَ ﴿ :وه َُو الَّذِي َخلَ َ
ق مِ ْن ا ْل َماءِ بَش ًَرا فَ َجعَلَهُ نَ َ
 :]54ا تق اق الصهل من أصهلت ال الاء لبا ب ـتال  ،فكالل واحالد مالن الصالهلخن قالد بالالـ صالاحب ،
فسمخت المناكح صهلا ً  ،بتالـ النالا بهالا ،وقخالل :الصالهل قلابالة النكالاح .الجالامع دحكالام القالل ن.
.60/13
صحخح الببالم ،كتاب النكاح  ،باب ﴿وأمهاتكم الالتي أرضعنكم﴾ ،لقم]5099[ :
صحخح مس م ،كت اب للضاع ،باب تحلخم من اللضاىة ما خحلم من الو د  ،لقم []1444
واللض ة كا أن خمالتص الـفالل ال البن مالن الاالدم االم ختلكال لتالنف أو انتقالال ونحالو بلالك  ،فالإبا ىالاد
فلض ةٌ أبلى  ،وككبا .
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 -2أن خكون بم

لض ات( )2ولو متفلقات فا ألجح أقوال ال ماء.

النوع الاانا :المحلمات حلمة مؤقتة ،وكن ادصناف التالخة:
(أ) المحلمات بسبب الجمع  ،وكو ضلبان:
ادول :جمع حلم دجل القلابة بخن الملأتخن ،وكو اابت فا االث:
ْ
 -1الجمع بخن ادبتخن ،لقول ت العَ ) :وأَن تَجْ َمعُواْ بَ ْينَ
االختَي ِْن ( [النساء،]23 :
وسواء كانتا من أبوخن ،أو من أحدكما ،من نسب أو لضاع.
 -2الجمع بخن الملأ وىمتها.
 -3الجمع بخن الملأ وبالتها ،والدلخل فا كبخن ما لوى أبالو كلخالل لضالا هللا ىنال
قال :قال لسول هللا  ": خجمع بخن الملأ وىمتها ،و بالخن الماللأ وبالتهالا"متفق
ى خ (.)1
وقالد نبال  ى الالع الحكمالالة فالالا تحالاللخم بلالالك بقولال فالالا حالالدخث بالالل" :لنكالالن لبا ف الالتن بلالالك
قـ تن ألحامكن"( )2والضابـ لهبا النوع :أن خحلم الجمع بخن كل املأتخن لو كانالت لحالداكما
بكلا ً  ،خحل ل التئوج بادبلى.
الاانا :تحلخم الجمع لكال ال دد ،فال خحل ل لجل أن خجمع بخن أكال من ألبع ئوجات
ع(
اب لَ ُك ْم ِمنَ النِسَآءِ َمثْنَى َوثُالَ َث َو ُربَا َ
باتفاق ال ماء ،لقول ت الع ) :فَان ِكحُو ْا َما َط َ
[النساء ]3 :خ نا اانتخن أو االاا ً أو ألب اً .ودن النبا  قال لغخالن بن س مة حخن
أس م وتحت ى ل نسو " :أمسك ألب ا ً وفالق سا لكن"(.)3
(ب) ئوجة الغخل ،وم تد الغخل:
آء إِالَّ َما َملَكْتَ أ َ ْي َمانُ ُك ْم ( [النساء]24 :
لقول ت العَ ) :وا ْل ُمحْ َ
س ِ
صنَاتُ ِمنَ النِ َ
والملاد بالمحصنات كنا ،المتئوجات ،وقد ىـفهن ى ع المحلمات من النساء فا
اآلخة التا قب ها.
اب أ َ َجلَهُ (
ولقول ت الع فا الم تد َ ) :وال َ تَع ِْز ُمواْ ُ
َاح َحتَّى يَ ْبلُ َغ ا ْل ِكت َ ُ
ع ْق َدةَ النِك ِ
[البقل .]235 :ودن تئوج كؤ ء  ،خفضا للع ابتالـ المخاه ،وا تباه ادنساب.
()1
()2
()3

صحخح الببالم ،كتاب النكاح ،باب تنكح الملأ ى ع ىمتها ،لقم.]5108[ :
صالالحخح م سالال م ،كتالالاب النك الالاح  ،بالالاب تحالاللخم الجم الالع بالالخن المالاللأ وىمته الالا أو بالتهالالا فالالا النك الالاح،
لقم]1408[ :
أبلجال ابالالن حبالالان فالالا صالالحخح  ،كتالالاب النكالالاح ،بكالالل ال الالة التالالا مالالن أج هالالا ئجالالل ىالالن كالالبا الف الالل،
لقم []4104
أبلجال التلمالالبم فالالا سالنن  ،كتالالاب النكالالاح ،بالاب مالالا جالالاء فالا اللجالالل خسال م وىنالده ى الالل نسالالو لقالالم
[ ] 1128وابالن ماجال فالا سالنن  ،كتالاب النكالاح ،بالاب اللجالالل خسال م وىنالده أكاالل مالن ألبالع نسالو لقالالم:
[ ] 1954وصحح ادلبانا كما فا للواء الغ خل ،لقم]1883[ :
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(جـ)

المـ قة البا ن بخنونة كبلى :
فإنها تحل لمـ قها حتع تنكح ئوجا ً غخله ،لقول ت الع ):فَ ِإ ْن َ
طلَّقَهَا فَالَ ت َ ِح ُّل لهَُ
ِمن بَ ْع ُد َحتَّى ت َ ْن ِك َح َز ْوجا ً َ
غي َْرهُ ( [البقل  .]230 :وال ة فا بلك ت فخم أمل النكاح،
ولكلام الملأ  ،التا كانت فا الجاك خة تـ ق ملات ىدخد دون حد ،وتلاجع ملات
ىدخد دون حد.

(د)

المحلمات بتالف الدخن :
سكُواْ ِب ِعص َِم ا ْلك ََوا ِف ِر (
خحل لمس م نكاح كافل غخل كتابخة ،لقول ت العَ ) :وال َ ت ُْم ِ
ت َحتَّى يُ ْؤ ِمنَّ (
[ الممتحنة ،]10 :وقول َ ) :وال َ ت َ ْن ِك ُحواْ ا ْل ُمش ِْركَا ِ
[البقل  ]221 :و خحل لمس مة أن خنكحها كافل ،كتابخا ً كان أو غخل كتابا لقول
ش ِر ِكينَ َحتَّى يُ ْؤ ِمنُواْ ( [البقل  ]221 :وقول :
ت العَ ) :وال َ ت ُ ْن ِك ُحواْ ا ْل ُم ِ
َّ
ْ
ُّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ت فَالَ ت ْر ِجعُوهُنَّ إِلى ال ُكف ِار ال هُنَّ ِح ٌّل ل ُه ْم َوال ُه ْم يَ ِحلونَ
) فَ ِإ ْن َ
ع ِل ْمت ُ ُموهُنَّ ُم ْؤ ِمنَا ٍ
لَ ُهنَّ ( [الممتحنة.]10:

(كـ)

المحلمالالة بسالالبب اإلحالاللام ،خحالالل نكالالاح محالاللم و محلمالالة فالالا ألجالالح قالالولا أكالالل
ال م ،لقول ى خ الصال والسالم " :خنكح المحلم و خنكح و خبـب"(.)1

(و)

الزانِي ال َ يَن ِك ُح ِإال َّ َزانِيَةً
الئانخة ،فإن خحلم نكاحها حتع تتوب ،لقول ت العَّ ) :
أ َ ْو ُمش ِْركَة ( [النول ] 3 :ودنها لبا كانت مقخمة ى ع الئنا  ،لم خأمن أن ت حق ب
ولدا ً من غخله ،وتفسد فلا  ،فحلم نكاحها كالم تد .

الملأ المبـوبالة ل غخالل لن أجخالب ،فالال تحالل بـبتهالا  ،لمالا لوى ابالن ىمالل
(ئ)
لضا هللا ىنهما :أن النبا  قال " :خبـب اللجالل ى الع بـبالة أبخال حتالع ختاللك
أو خأبن ل " متفق ى خ ( ،)1ودن فالا بلالك لفسالادا ً ى الع الباـالب ادول واىتالدا ًء ى الع
حق  ،ولخقاىا ً ل داو بخنهما ،فحلم كبخ ى ع بخ .
أما لن لم تسكن الملأ للع الباـالب ادول  ،ولالم ت ـال جوابالا ً ف غخالله بـبتهالا ،قالال ابالن
قدامال  :دن تحالاللخم بـبتهالالا ى الالع كالالبا الوج ال لضالاللال بهالالا ،فإنال خ الالاء أح ال ٌد أن خمنالالع المالاللأ
النكاح ،ل من ها ببـبت لخاكا(.)2
ج ـ أحكام البـبة
أو ً  :النفل للع المبـوبة:
()1
()1
()2

أبلج مس م فا صحخح  ،كتاب النكاح ،باب تحلخم المحلم ،لقم.]1409[ :
صحخح الببالم ،كتاب النكاح ،با ب خبـب ى ع بـبة أبخ حتع خالنكح أو خالدع ،لقالم []5142
صالالحخح مس الال م ،كت الالاب النك الالاح ،ب الالاب تح الاللخم البـب الالة ى الالع بـب الالة أبخ الال حت الالع ب الالإبن أو خت الاللك،
لقم.]1412[ :
المغنا 567/9
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اللع اإلسالالم ل باـالب أن خنفالل للالالع مبـوبتال بالل اسالتحب لال بلالالك ،كمالا ابالت فالا ىالالد
أحادخث صحخحة ،منها:
 -1ىن أبا كلخل لضا هللا ىن قال :كنت ىند النبا  فأتاه لجل فأببله أن تالئوج اماللأ
مالالن ادنصالالال  ،فقالالال لالال لسالالول هللا  " : أنفالاللت للخهالالا ؟ " قالالال  ، :قالالال " :
فابكب فانفل للخها  ،فإن فا أىخن ادنصال خ ا(.)3

-2

قول النبا  ل مغخل بن بة لضالا هللا ىنال وقالد بـالب اماللأ " :أنفاللت للخهالا؟"
قال ، :قال" :انفل للخها  ،فإن أحلى أن خؤدم بخنكما"(.)1
قول ":أحلى أن خؤدم بخنكما" أم خجمع بخنكما بالحب والموافقة.

 -3لوى جابل بالن ىبالد هللا لضالا هللا ىنال قالال :قالال لسالول هللا " :لبا بـالب أحالدكم الماللأ ،
فإن استـاع أن خنفل للع ما خدىوه للع نكاحها ،ف خف ل"(.)2
فهبه ادحادخث وما فا م ناكا  ،تدل د لة صلخحة ى ع استحباب نفل الباـالب للالع الماللأ
التا خلغب فا نكاحها.
وقد اتفق الفقهاء ى ع بلك ،فقال الوئخل ابن كبخالل  :واتفقالوا ى الع أن مالن ألاد تالئوج اماللأ ،
ف أن خنفل منها ما لخ ب ول (.)3
وختحقالالالق بهالالالبا النفالالالل مصالالال حة الـالالاللفخن ،فالالالإن الباـالالالب والمبـوبالالالة لبا لأى أحالالالدكما
اآلبل،واجتمع ب -مع حضول المحلم من أقالبها -فإما أن خـم ن للالع اآلبالل وخمخالل للخال  ،وخقالع
لدخ موقع القبول ،فتصالح لغبتهمالا فالا الالئواج  ،فالإن تالم كالان بلالك أدىالع ل وفالاق ودوام ال الل
بخنهما  ،ولما أن خحصل ىكال بلالك  ،فخ الد ن ىالن البـبالة .وادلواح جنالود مجنالد مالا ت الالف
منهالالا ا ت الالف ومالالا تنالالاكل منهالالا ابت الالف  ،وفالالا حصالالول النفالالل احتالاللائ مالالن الغالاللل ،وانتفالالا ٌء ل جهالالل
والغف  ،وحصول النكاح ب د لؤخة أب الد ىالن النالدم ،الالبم لبمالا خحصالل ل متالئوج لالو لالم تحصالل
لؤخة ،فخفهل ل ادمل ى ع بالف ما خحب(.)4

()3
()1
()2
()3
()4

أبلجال مس ال م فالالا صالالحخح  ،كتالالاب النكالالاح ،بالالاب نالالدب النفالالل للالالع وج ال المالاللأ وكفخهالالا لمالالن خلخالالد
تئوجها ،لقم []1424
أبلج التلمبم ،كتاب النكاح  ،باب ما جاء ،وفا النفل للع المبـوبة ،لقالم ]1087[ :وقالال :كالبا
حدخث حسن ،والنسا ا ،كناب النكاح ،باب لباحة النفل قبل التئوخج ،لقم ]3235[ :والحاكم ،كتالاب
النكاح ،لقم ] 2697[ :وقال :كبا حدخث صحخح ى ع لـ ال خبخن  ،ووافق البكبا.
تقدم تبلخج ص . 120
اإلفصاح ىن م انا الصحاح ،تألخف /الوئخل خحخع بن محمد بن كبخل .111/2
انفل :بـبة النكاح ،تألخف /الدكتول ىبد اللحمن ىتل ص.194
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وخكون النفل للع ما خدىوه للع نكاحها كما فا الحدخث السابق ممالا خفهالل غالبالا ً  ،وأكاالل مالا
خنص ى خ أكل ال م فا كبا الباب النفل للع الوج والكفخن  .دنهما أكال ما خفهل منها غالبالا ً ،
ودن بالنفل للخهما ختم الملاد .
قال ابن قدامة  :بالف بخن أكالل ال الم فالا لباحالة النفالل للالع وجههالا  ،دنال لالخ
وكو مجمع المحاسن  ،وموضع النفل "(.)1

ب الول ،

ولالالبا أمالاللت المالاللأ بسالالتلكما ىالالن ادجانالالب كبقخالالة جسالالدكا  ،ول باـالالب أن خكالاللل النفالالل،
وختأمل المحاسن  ،دن المقصود لنما خحصل ببلك .
ويشترط إلباحة النظر إلى المخطوبة ما يلي:
 -1أن تكون الملأ ممن تلجع موافقتها.
-2

أن خكون النفل بوجالود محاللم الماللأ كأبخهالا أو أبخهالا ،دنهالا أجنبخالة ىنال  ،فالال تجالوئ
الب و بها ،دن الجا ئ النفل  ،أما الب و فها باقخة ى ع أصل التحلخم.

-3

أ خقصد من النفل ال هو والت بب.

-4

أن خقتصل ى ع القدل البم خجوئ النفل للخ (.)2
( )3

وخلى الجمهول جوائ النفل للخها بدون لبنها أو ى مها  ،واسالتدلوا بف الل جالابل لضالا
هللا ىن حخث قال :بـبت املأ فكنت أتببالأ لهالا حتالع لأخالت منهالا مالا دىالانا للالع نكاحهالا(،)4
ودن النفل بغخل لبنها خج ل الباـب خلاكا بدون تصنع ،ب خالد ىالن الئخنالة التالا قالد تبلجهالا
أحخانا ً ىن ب قتها الحقخقخة ،ودن فا بلك تجنالب أبى الفتالا وأك هالا ،فاللؤخالة لبا كانالت ىالنخالة
ولم ختحقق النكاح  ،قد خحصل ببلك كسل لكلامة الفتا  ،بل وسختساءل النا ىالن سالبب تاللك
الباـب  ،وفا كبا لحلاج كبخل ل فتا وأك ها (.)5
ب مالالا  ،ف ال أن خلسالالل امالاللأ اقالالة مالالن
ولن لالالم ختخسالالل ل باـالالب النفالالل للالالع مبـوبت ال لسالالب ٍّ
قلخبات كأم أو أبت تتأم ها ام تصفها ل ( ،)1وقد ب ث النبا  أم س خم لضالا هللا ىنهمالا للالع
املأ فقال " :ما ىوالضها( ،)2وانفلم للع ىلقوبخها"(.)3
()1
()2
()3
()4
()5
()1

المغنا . 490/9 ،
انفل لهبه ال اللوـ :المغنالا  ، 490/9مغنالا المحتالاج  ،تالألخف /محمالد ال اللبخنا البـخالب128/3 ،؛
ال لح الكبخل ،تألخف /أحمد الدلدخل 251/2؛ نفام ادسل فا اإلسالم ،تألخف /الالدكتول محمالد ىق الة
ص ، 154بـبة النكاح ،تألخف /الدكتول ىبد اللحمن ىتل ،ص.196
الكافا  ،تألخف/ىبدهللا بن أحمد بالن قدامال المقدسالا  ، 214/4فالتح البالالم ،تألخف/أحمالد بالن ى الا بالن
حجل ال سقالنا .228/9
تقدم تبلخج ص  120فإن جابلا ً قال كبا الكالم ب د لواخت لحدخث" :لبا بـب أحدكم  ..الخ"
انفل :بـبة النكاح ،تألخف/الدكتول ىبد اللحمن ىتل ص.217
انفالالل :مغنالالا المحتالالاج ،تالالألخف /محمالالد ال الاللبخنا  128/3؛ حا الالخة ابالالن قاسالالم ى الالع الالاللوم الملبالالع
 234/6؛ داب الحخا الئوجخة ا ،تألخف بالد ىبد اللحمن ال ك ص .71
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اانخا ً  :المبالفات ال لىخة فا البـبة:
لن بـبة النكاح ختلتب ى خها أاالل اللىا ممالا خكالون مالن االال ال قالد ،فخبقالع كالل واحالد
من الباـب والمبـوبة أجنبخا ً ىن اآلبل ،وبالتالا فال تجوئ الب و بخنهما ،وممالا خؤسالف لال
أن كاخالاللا ً مالالن المجتم الالات اإلسالالالمخة تمالالال فخهالالا تصالاللفات غخالالل م الاللوىة فالالا كالالبا البالالاب
فسمحوا بإجلاء ىالقالات بالخن الباـالب والمبـوبالة  ،ب خالد كالل الب الد ىالن المالنهج اإلسالالما،
والسبب فا بلك ض ف الوائع الالدخنا ،والتقصالخل فالا التلبخالة اإلسالالمخة الصالحخحة ،والتالأال
بأحوال وىادات وتقالخد غخل المسال مخن ،ودىالا الئخالغ وا نحالالل ،حخالث سالمح كالؤ ء وأول الك
ل باـالالب أن خبت الالا بمبـوبت ال  ،وأبنالالوا ل ال بالالالبلوج بهالالا للالالع ادسالالواق والمالكالالا والحالالدا ق
ونحوكا من ادماكن ال امة ،وللبما وافق أكل الفتالا ى الع سالفل الباـالب بهالا دون حسالخب و
لقخب ،بدىوى الت لف ى ع ب ضهما الالب م ىالن قلب.وكالبه التصاللفات خقلكالا اإلسالالم،
بل خمن ها وخحالبل منهالا ،وخج الل المبـوبالة فالا سالخاج حصالخن ،دل مصالونة فالا بخالت أك هالا،
حتع ختم ىقد النكاح ،ولخست أل وبة خ بث بها كل ىابث ،وختمتالع بهالا كالل مسالتهتل بحجالة أنهالا
مبـوبت  ،حتع خبكب حخاؤكالا ،وخقضالع ى الع ىفافهالا فالا حالالة ضال ف مالن البالاـبخن ال البخن
جمع بخنهما ال خـان.
لن اإلسالالالم خحالاللم الب الالو بالمبـوبالالة  ،دنهالالا مائالالالت أجنبخالالة ىالالن الباـالالب ،وقالالد قالالال ى خ ال
الصال والسالم " :خب ون لجل باملأ ل مع بم محلم"(.)4

()2
()3
()4

"ىوالضالالها" قالالال الالمل :كالالا ادسالالنان التالالا فالالا ىالاللم الفالالم ،وىلضالال جانبالال  ،وكالالا مالالا بالالخن الاناخالالا
وادضلا  ،واحدكا :ىالم ،ولنمالا ألاد بالبلك أن تبالول لخالح فمهالا أـخالب أم  ،انفالل :غلخالب الحالدخث
بن الجوئم .85/2
أبلج أحمد فا المسند ىن أنال لضالا هللا ىنال  ،لقالم ،] 13424[ :والحالاكم فالا المسالتدلك .كتالاب
النكاح ،لقم ] 2699[ :وصحح  ،ووافق البكبا ،وبكله الهخاما فا مجمع الئوا د – كتالاب النكالاح،
باب اإللسال فا البـبة  279/4وقال :لواه أحمد والبئال ولجال أحمد اقات.
تقدم تبلخج .
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الفصل الاالث
النكاح ومقاصده وأحكام
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الفصل الاالث
النكاح ومقاصده وأحكام
أ ـ ت لخف النكاح:
النكةةاح فةةي اللغةةة :الضالالم والتالالدابل خقالالال :تناكحالالت اد الالجال  ،لبا انضالالم ب ضالالها للالالع ب الالم،
وخـ ق وخلاد ب ىقالد الالئواج ،خقالال ،نكالح فالالن اماللأ خنكحهالا نكاحالا ً لبا تئوجهالا ،وخاللاد بال أخضالا ً
الوـء .قال أبو ى ا الفالسا :فلقت ال لب فلقالا ً لـخفالا ً خ اللف بال موضالع ال قالد مالن الالوـء ،فالإبا
قالالالوا ،نكالالح فالن الة أو بنالالت فالالالن أو أبت ال  ،ألادوا تئوجهالالا وىقالالد ى خهالالا ،ولبا قالالالوا :نكالالح املأت ال أو
ئوجت  ،لم خلخدوا ل المجام ة ،دن ببكل املأت وئوجت خستغنع ىن ال قد(.)1
والنكاح شرعاً :ىقد ختضمن لباحة وـءٍّ ب فف لنكاح أو تئوخج أو تلجمت (.)2
ب  -حكم النكاح:
النكالالاح منالالدوب للخ ال فالالا الجم الالة ل نصالالوص الالالوالد فالالا التلغخالالب فخ ال كمالالا سالالخأتا ،قالالال
( )2
الوئخل ابن كبخل  :اتفقوا ى ع أن النكاح من ال قود ال لىخة المسنونة بأصل ال لع.
لكالن ىنالد التفصالخل  ،خبت الف حكمال بالابتالف حالال ال البص ،لالبا فالإن ال مالاء بكاللوا أنال
ت تلخ ادحكام التك خفخة البمسة ،وكا الوجوب والندب والتحلخم والكلاكة واإلباحة.
فخجب ى ع من خباف ى ع نفس الئنا بتلك  ،وخندب لبم هو و خبالاف الئنالا بتلكال ،
وخحلم ى ع من خقدل ى ع النفقة أو ى ع الوـء مالا لالم تاللم بالبلك  ،وخكالله لمالن لالم خحالتج
للخال وخب الع أن خقالوم بمالا أوجالالب هللا ى خال مالن القخالام بحقالالوق الئوجالة ،فخقالع فالا ف مهالالا لن
تئوج ،وخباح فخما ىدا بلك(.)1
ج  -التلغخب فا النكاح:
قد ولدت نصوص كاخالل مالن القالل ن الكاللخم والسالنة النبوخالة  ،تلغالب فالا النكالاح وتحالثُّ
ى خ  ،منها ما خ ا:
 -1قول ت الع ) :فَان ِك ُحواْ َما َ
آء َمثْنَى َوثُالَ َ
ع ( [النساء.]3:
ث َو ُربَا َ
س ِ
اب لَ ُك ْم ِمنَ النِ َ
ط َ

()1
()2
()3
()1

انفل  :لسان ال لب  ،تالألخف  /ابالن منفالول ،مالاد [ :نكالح] ،م جالم مقالاخخ ال غالة  ،تالألخف /أحمالد بالن
فال بن ئكلخا ،ماد [نكح] ،المصباح المنخل ،تألخف/أحمد بن محمد الفخوما  ،ماد [نكح]  ،تحلخل
ألفاف التنبخ  ،تألخف محمد الدخن خحخع بن لف النووم ص.250 ،249
مغنا المحتاج .123/3
اإلفصاح ىن م انا الصحاح ،تألخف/الوئخل خحخع بن كبخل .110/2
المغنا ،تألخف /ىبد هللا بن أحمد بن قدام المقدسا . 341/9 ،المقدمات الممهدات  ،تألخف /محمد بن
أحمد بن ل د "الجد" .454/ 1
أحكام ادسل فا ال لخ ة اإلسالمخة ،تألخف /الدكتول لمضان ى ا السخد ال لباصا ص .25 ،24
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 -2قول ى خال الصالال والسالالم" :خالا م الل ال الباب مالن اسالتـاع مالنكم البالاء ف ختالئوج  ،فإنال
أغم ل بصل ،وأحصن ل فلج ،ومن لم خستـع  ،ف خال بالصالوم ،فإنال لال وجالاء"( )2متفالق
ى خ (.)3
 -3قول ى خ الصال والسالم  (( :تئوجوا الودود الولود  ،فإنا مكاال بكم ادمم خالوم القخامالة
)) (. )4
د  -ألكان النكاح :
ركن الشيء لغة :جانب ادقوى

( )5

.

وجالالود لالبلك ال الالاء ل بال  ،كالقخالالام واللكالالوع والسالالجود

وفةي االصةةطالح :لكالالن ال الالاء مالالا
ل صال (.)6
وألكان الئواج االاة :
ادول :الئوجان
وخنبغا أن خكونا بالالخخن مالن الموانالع التالا تمنالع صالحة النكالاح ،بالأن تكالون الماللأ
من ال واتا خحلمن ى ع اللجل بنسب ،أو لضاع ،أو مصاكل  ،أو ىد أو غخل بلك .

الاانا :اإلخجاب
وكو مالا خحصالل أو ً إلن الاء ال قالد ،بالأن خصالدل مالن الالولا أو الباـالب ،كالأن خقالول
الولا :ئوجتك أو أنكحتك ابنتا ى ع مهل قدله كالبا ،أو خقالول الباـالب :تئوجالت ابنتالك ى الع
مهل قدله كبا .
الاالث :القبول
ً
وكو ال فف الدال ى ع اللضا بالئواج ،فخأتا تالخا إلتمام ال قد ،وخصالدل مالن الباـالب
( )1
أو الولا ،كأن خقول :قب ت كبا الئواج أو كبا النكاح
ادلفاف التا خن قد بها النكاح
خن ق د النكاح ب فف (اإلنكاح والتئوخج) بصخغة الماضا ل د لة ى ع ال ئم ،وكما
ال ففان الصلخحان فا النكاح ،دن نص الكتاب ولد بهما ،وبلك فا قول ت العَ ) :والَ
()2
()3
()4
()5
()6

( )1

قول " :وجاء" قال أبو ىبخد :خقال ل فحل لبا لضالت اناخالاه قالد وجالاء و َجالا ًء ،ألاد أنال خقـالع النكالاح،
وقال غخله :الوجاء أن توجا َء ال لوق والبصخان بحالهما.
انفل  :غلخب الحدخث ،تألخف ىبد اللحمن بن ى ا بن الجوئم .453/2
صحخح الببالم ،كتاب النكاح ،باب قول النبا  من استـاع الباء ف ختئوج  ،لقم.]5065[:
صحخح مس م ،كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح لمن تاقت نفس للخ  ،لقم]1400[ :
تقدم تبلخج قلخبا ً .
انفل :الصحاح 2126/5
انفل :الت لخفات ل جلجانا ص 112
انفل  :مغنا المحتاج  ،39/3والمغنا 481،482/9
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ف ( [النساء ،]22 :وقول ت الع ) :فَلَ َّما
آء إِالَّ َما قَ ْد َ
س ِ
تَن ِك ُحواْ َما نَ َك َح آبَا ُؤ ُك ْم ِمنَ النِ َ
سل َ َ
قَضَى َز ْي ٌد ِم ْنهَا َو َ
طرا ً َز َّوجْ نَا َكهَا ( [ادحئاب ،]37 :ولم خبكل سواكما فا القل ن الكلخم،
فوجب الوقوف م هما ت بدا ً واحتخاـاً ،و خصح أن خن قد بغخلكما من ادلفاف ،كالهبة
والتم خك ،دن الئواج ىقد خ تبل فخ النخة مع ال فف الباص ب  ،ولو كان بغخل ال لبخة ،أما
( )1
ادبل فت تبل ل الت الم هود .
لوـ صحة اإلخجاب والقبول
خ تلـ لصحة اإلخجاب والقبول ستة لوـ :
1ـ أك خالة تصاللف ال اقالدخن ،بالأن خكالون ال اقالد لنفسال أو لغخالله أكالالً لمبا الل ال قالد ،وبلالك
بالتمخخئ؛ فإبا كان أحدكما غخل ممخئ كصبا ومجنون لم خن قد النكاح .
2ـ

اتحاد مج اإلخجاب والقبالول ،بم نالع أ خفصالل بخنهمالا بكالالم أجنبالا أو بمالا خ الد فالا
( )2
ال لف لىلاضا ً .

3ـ

توافالق القبالول مالع اإلخجالالاب ،ختحقالق التوافالق بتـالابق القبالالول واإلخجالاب فالا محالل ال قالالد
وفا مقدال المهل؛ فإبا كانت المبالفة فا محالل ال قالد ماالل :قالول ولالا الماللأ  :ئوجتالك
بدخجة ،فخقول الئوج :قب ت فاـمة لم خن قد النكاح ،دن القبول انصلف للالع غخالل مالن
وجد اإلخجاب فخ  ،ف م خصح .
ولن كانت المبالفة فا مقالدال المهالل ماالل :ئوجتالك ابنتالا ى الع بمسالخن ،فقالال الالئوج:
قب ت الئواج بألب خن لم خن قد النكاح ل لبا كانت المبالفة لما كالو أحسالن ،كالأن خقالول:
( )3
قب ت الئواج بستخن فخصح ال قد .

4ـ

سالالماع كالالل مالالن المت اقالالدخن كالالالم صالالاحب  ،وفهمالال أن المالاللاد منالال كالالو ابتالالداء ال قالالد
( )4
أو لتمام  .ولو كان كبا ىبل اإلنتلنت كما بكب للخ ىدد من الفقهاء الم اصلخن.

5ـ

أن تكالالون الصالالخغة منجالالئ  ،بم نالالع دالالالة ى الالع تحقخالالق الالالئواج وتلتالب اآلاالالال ى خ ال فالالا
الحال ،من غخل لضافة للع ئمن مستقبل أو ت خق ى ع لـ .
أما اإلضافة للع ئمن مستقبل فم ناكا أن خج ل المت اقدان فلفالا ً مسالتقبالً مبتالدأ لابالوت
حكم ال قد وتلتب االه ،كأن خقول الولا :أئوجك ابنتا ب الد غالد ،أو ب الد سالنة ،فخقالول
الئوج :قب ت.

(  )1انفل  :مغنا المحتاج  ،139/3والمغنا 460/9
(  )2انفل  :مغنا المحتاج 5/2ـ ،6وك اف القناع  ،136/3والئواج فا ال لخ ة اإلسالمخة د.أحمد ال اف ا ص61
(  )3انفل  :المغنا 481/9
(  )4انفل :نفام ادسل فا اإلسالم ص83
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وكالالبا خصالالح ،دن اإلضالالافة للالالع المسالالتقبل تنالالافا ىقالالد الالالئواج الالالبم خوجالالب حالالل
ا ستمتاع فا الحال .
وأما الصخغة الم قة ى ع اللـ فكالأن خقالول الالولا ل باـالب :لن نجحالت فالا ا متحالان
ئوجتالالك ابنتالالا ،فخقالالول الباـالالب :قب الالت ،والالالئواج خن قالالد بهالالبه الصالالخغة ،دن لن الالاء
( )1
ال قد م ق ى ع اء مستقبل قد خحدث وقد خحدث .
6ـ

أن تكالون الصالالخغة مؤبالد  ،بم نالالع غخالل مؤقتالالة بوقالالت ،فالإن صالالحبها توقخالت ،كالالان ال قالالد
باـالً ،ىخنت المد أو لم ت خن ،كانالت المالد قصالخل أو ـوخ الة ،ف الو قالال لهالا :تئوجتالك
( )2
هلا ً أو سنة ى ع مهل قدله كبا ،فقالت :قب ت ،فإن بلك ال قد خصح .

كـ  -لوـ النكاح
الئواج من أغ ف الموااخق وأكلمها ىند هللا ت الع ،دن ىقد مت ق ببات اإلنسان
ونسب  ،ولهبا ال قد لوـ كسا ل ال قود الصحخحة ،لكن خسمو ى خها بابتصاص وصف
ْف تَأ ْ ُخذُونَهُ َوقَ ْد أ َ ْفضَى بَ ْع ُ
ْض
ض ُك ْم إِلَى بَع ٍ
بالمخااق الغ خف كما ولد فا قول ت العَ ) :و َكي َ
َوأ َ َخ ْذنَ ِمنكُم ِميثَاقا ً َ
غ ِليظا ً ( [النساء ،] 21:ولهبا الت بخل قخمت فا اإلخحاء بموجبات الحفف
والمود واللحمة ،والهدف من كبه ال لوـ :كو حماخة ادسل التا سختم لن اؤكا من
ا بتالف والتصدع والتفلق والتفكك ،وتهخ ة المناخ المال م لتحقخق ادكداف الملجو من
النكاح ،ومن ام كان لهبا ال قد لوـ ألب ة:
األول :ت خخن الئوجخن ،فال خكفا أن خقول :ئوجتك ابنتا :لبا كالان لال ىالد بنالات ،أو خقالول:
ئوجتها ابنك ،ول ىالد أبنالاء ،وخحصالل الت خالخن باإل الال للالع المتالئوج ،أو تسالمخت ،
أو وصف بما ختمخئ ب .
الثاني :لضا كل من الئوجخن باآلبل ،فالال خصالح لن أكالله أحالدكما ى خال  ،و سالخما الماللأ ،
فالالإن لضالالاكا أسالالا فالالا ىقالالد الالالئواج ،سالالواء أكانالالت بكالاللا ً أم اخبالاً ،لقولال  {:تالالنكح
ادخالالم حتالالع تسالالتأمل ،و تالالنكح البكالالل حتالالع تسالالتأبن .قخالالل :وكخالالف لبنهالالا ؟ قالالال :أن
( )3
تسالالكت  ،وبهالالبا نالالدلك أن لضالالا المالاللأ بالالد منال ىنالالد الالالئواج ،س الواء سالالبق لهالالا
الئواج أو كانت بكلا ً .

(  )1انفل :نفام ادسل فا اإلسالم ص85 ،84
(  )2انفل :حا خة اللوم الملبع 322/6
(  )3صحخح الببالم ،كتاب النكاح ،باب خالنكح ادب وغخالله البكالل والاخالب ل بلضالاكا ،حالدخث [.]513
وصحخح مس م ،كتاب النكاح ،باب است بان الاخب فا النكاح ،حدخث [.]1419
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أما التا سبق لها الالئواج ،فالال بالد أن تصاللح بلضالاكا ،لب خمن هالا الحخالاء مالن أن
تصلح ،ببالف البكل التا خغ ب ى خهالا الحخالاء ىالاد  ،فخكتفالع منهالا بالسالكوت أو أخالة
( )1
قلخنة خفهم منها لضاكا .
الثالث :ال هاد ى ع ىقد النكاح ،فها لـ ئم فا ىقالد النكالاح خ تبالل صالحخحا ً بالدونها،
( )2
لحدخث جابل ملفوىاً { :نكاح ل بولا و اكدم ىدل .
الحكمة من وجوب اإل هاد:
أن النكاح خت ق ب حق غخل المت اقدخن ،وكالم ادو د والمحالالم ،فا التلـت ال الهاد
1ـ
( )3
فخ ل ال خجحد ،فخضخع النسب ،وختئوج اللجال المحالم .
2ـ

أن ىقد النكاح ىفخم البـل لتباـ بادىلام ،واإل الهاد ى خال خنفالا الالتهم وخب الد
الفنون لبا لؤم م ها .

الرابع :موافقة الولا ،وكو أن خ قد ل ملأ ولخها؛ كأبخهالا وأبخهالا ،ف الو ئوجالت الماللأ نفسالها،
أو ئوجالالت غخلكالالا كابنتهالالا أو أبتهالالا ،أو وك الالت غخالالل ولخهالالا فالالا تئوخجهالالا ولالالو بالالإبن
ولخها لم خصح النكاح فا الحا ت الاالث ،وبلك لما خأتا :
1ـ
2ـ

أن هللا ت الع باـب ادولخاء بالنكاح فقالَ ) :وأ َ ْن ِك ُحواْ األَيَا َمى ِم ْن ُك ْم ( [النول.]32:
( )4
حدخث أبا موسع اد لم أن النبا قال {:نكاح ل بولا ،
وكو لنفا الحقخقة ال لىخة ،أم :نكاح موجود فا ال لع ل بولا ،بالدلخل مالا ولد
ىن ىا ة لضا هللا ىنها قالت :قال لسول هللا{: أخما اماللأ نكحالت بغخالل ولخهالا،
( )5
فنكاحها باـل ،فنكاحها باـل ،فنكاحها باـل .

الحكمة من ا تلاـ الولا:
أنال خكالالون أكاالل ببالالل منهالالا باللجالال ،بتالـال بالنالالا وم لفتال بالالأحوالهم ،لضالالافة
1ـ
للع أن الماللأ ساللخ ة التالأال ممالا خسالهل م ال أن تبالدع دسالباب كاخالل  ،فتبـالئ فالا
ابتخال ادص ح لها.
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

انفل  :نفام ادسل فا اإلسالم ص89
أبلج البخهقا فا السنن الكبلى ،وصالحح ادلبالانا فالا الجالامع الصالغخل  .1254/2وانفالل :المغنالا
347/9وحا خة اللوم الملبع  276/6ونفام ادسل فا اإلسالم ص . 87
انفل  :نفام ادسل فا اإلسالم ص 87،88
سنن أبا داود ،كتاب النكاح باب فا الولا ،حدخث [ .] 2085وسنن التلمبم ،كتاب النكاح ،باب مالا
جاء نكاح ل بولا ،حدخث [ ،]1101وقال  » :حدخث حسن «  .وسنن ابن ماج  ،كتاب النكاح،
باب نكاح ل بولا ،حدخث [.]1881
سنن أبا داود ،كتاب النكاح ،باب فا الولا ،حدخث [ .]2083وسنن التلمبم ،كتاب النكاح ،باب ما
جاء نكاح ل بولا ،حدخث [ ،]1102وقال  » :حدخث حسن «  .وسنن ابن ماج  ،كتاب النكاح،
باب نكاح ل بولا ،حدخث [.]1879وانفل :المغنا 355/9
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2ـ

أن ئوج الملأ سخصبح ىضوا ً فا أسلتها ،ومن غخالل الال الق أن خنضالم للالع ادسالل
ىضو خكون لب ادسل غخل لام ىن .

3ـ

( )1
أن فخ لكلاما ً ل ملأ ولب ادا ً لها ىن بدف حخا ها ىند ما تتولع تئوخج نفسها .

ىضل الولا:
العضل في اللغة :خأتا بم نع المنالع والحالب
( )2
من ها وحبسها ىن .
الئوج

ىالن ال الاء ،خقالال :ىضالل الماللأ ىالن

واصطالحاً :منع الملأ مالن التالئوخج بكف هالا لبا ـ بالت بلالك ولغالب كالل واحالد منهمالا
( )3
فا صاحب .
وال ضل ف م ولضلال بالملأ فا من ها حقها فا التئوخج بمن تلضاه ،وبلك لنها
هللا ت الع ىن فا قول مباـبا ً ادولخاء ):فَالَ تَ ْع ُ
ضلُوهُنَّ أَن يَنكِحْ نَ أ َ ْز َوا َج ُهنَّ (
[البقل . ]232:
فإبا تحقق ال ضل من الولا دون سبب مقبول ،انتق ت الو خة للع الس ـان لما خأتا:
( )4
.
قول النبا{:فإن ا تجلوا فالس ـان ولا من ولا ل
1ـ
دن الولا قد امتنع ف ما ً من حق توجال ى خال  ،فخقالوم السال ـان أو نا بال مقامال إلئالالة
2ـ
( )5
.
الف م ،كما لو كان ى خ دخن وامتنع ىن قضا
و  -ال لوـ فا النكاح
الملاد بها ما خ تلـ أحد الئوجخن أو كالكما فا ص ب ال قد ،أو ختفقان ى خ قبل
ال قد مما خص ح ببل وا نتفاع ب  ،وكا غخل لوـ النكاح وتنقسم للع قسمخن :
القسم ادول :ال لوـ الصحخحة وكا نوىان :

(  )1انفل :نفام ادسل فا اإلسالم ص 92
(  )2انفل  :لسان ال لب ، 451/11والمصباح المنخل415/2
(  )3انفل :المغنا383/9
(  )4سنن أبا داود ،كتاب النكاح ،باب فا الولا ،حالدخث [ .] 2083وسالنن التلمالبم ،كتالاب النكالاح ،بالاب مالا
جاء نكاح ل بولا ،حدخث [ ،]1102وقال  » :حدخث حسن «  .وسنن ابن ماجال  ،كتالاب النكالاح ،بالاب
نكاح ل بولا ،حدخث [.]1879
(  )5انفل :مغنا المحتاج  ،153/3والمغنا 384/9
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النوع ادول :لوـ ختضمنها ال قد ولن لم تبكل فا ص ب  ،دن م اللوىخة ال قالد مالن أج هالا،
فال حاجة لبكلكا ،بل كا ئمة بمجلد ال قد ،وبكلكا فالا ال قالد خالؤال ،كمالا
أن لكمالهالالا خسالالقـها ،وبلالالك ماالالل :ا الالتلاـ انتقالالال المالاللأ للالالع بخالالت ئوجهالالا
وتمكخن من ا ستمتاع بهالا ،وكا التلاـ النفقالة والسالكنع ى الع الالئوج ،فهالبه مالن
( )1
مضمون ال قد ودال ى خها لىاً ،كما دل ى خها ىلفا ً وىاد .
النوع الاانا :لوـ نفع م خنة ،خ تلـها أحد الئوجخن ،فتكون م ئمة لآلبل لبا لضا بها
ولم تكن مبالفة ل لع؛ فا تلاـ اللجل ى ع املأت فا ىقد الئواج تقسخـ
المهل أو تأجخ غخل مفهوم من مقتضع ال قد ،لكن لما ا تلـ ى خها كان
ئماً ،وكبلك ا تلاـها ى خ ئخاد فا المهل أو لكمال دلاستها ،أو أن
تستمل فا وفخفتها ،ف ع الئوج أن خفا بما ا تلـت ى خ  ،ولها حق
المـالبة ب أوالفسخ لن لم خف بما وىدكا ب  ،وقد أمل هللا ت الع بالوفاء
فقال:
بال هود
ْ
َّللا ِإذَا عَا َهدت ُّ ْم ( [النحل ،]91:وفا الحدخث{:لن أحق ال لوـ
د
ه
ع
ب
ا
و
) َوأ َ ْوفُ ِ َ ْ ِ َّ ِ
2
()
أن توفوا ب ما استح تم ب الفلوج .
القسم الاانا :لوـ فاسد  ،وكا نوىان:
النوع األول :الاللوـ فاسالالد بنفسالالها مالالع بقالالاء ال ق الالد صالالحخحاً ،كالالأن خ الالتلـ أ مهالالل له الالا،
أو نفقالة لهالا ،فخفسالد ال الاللـ وخصالح ال قالد ،دن بلالك ال الاللـ خ الود للالع م نالالع
( )3
ئا د فا ال قد خ ئم بكله و خضل الجهل ب .
لوـ فاسد مفسد ل قد ،مال :أن خ تلـ تئوجها مالد م خنالة ،وكالو نكالاح
النوع الثاني:
المت الالة ،أو ختئوجهالالا لخح هالالا لئوجهالالا ادول ،وكالالو نكالالاح التح خالالل ،أو خ الالتلـ
الولا ى ع الئوج أن خئوجال أبتال  ،وكالو نكالاح ال الغال ،فهالبه االاالة أنالواع مالن
ادنكحة الفاسد :
ادول  :نكاح المت ة

()
المتعة ـ لغة ـ بضم الميم وكسرها :م تقة من المتاع ،وكو ما خستمتع ب .
واصةطالحاً :أن خالنكح اللجالالل الماللأ ب الالاء مالن المالالال مالد م خنالالة خنتهالا النكالالاح بانتها هالا مالالن
( )5
غخل ـالق .
4

(  )1انفل :المغنا 483/9
(  )2صالالحخح الببالالالم ،كتالالاب ال الاللوـ  ،بالالاب ال الاللوـ فالالا المهالالل ىنالالد ىقالالد النكالالاح ،حالالدخث [.]2721
وصالحخح مسال م ،كتالاب النكالاح ،بالاب الوفالاء بال اللوـ فالا النكالاح ،حالدخث [ .]1418وانفالل :المغنالالا
 484،485/9وال لوـ فا النكاح د.السد ن ص48،49
(  )3ان فل :ال لوـ فا النكاح د .صالح السد ن ص48
(  )4انفل  :الصحاح  ،1282/3ولسان ال لب 329/8
(  )5انفل  :المغنا 46/10
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حكمةةه :باـالالل باتفالالاق ى مالالاء المسالال مخن ،وقالالد دل ى الالع تحالاللخم نكالالاح المت الالة الكتالالاب والسالالنة
واإلجماع.
اج ِه ْم أَ ْو
وج ِه ْم حَافِ ُظونَ ( ) ِإال َّ َ
علَى أ َ ْز َو ِ
أما الكتاب فقول ت العَ ) :والَّ ِذينَ ُه ْم ِلفُ ُر ِ
َما َملَكَتْ أ َ ْي َمانُ ُه ْم ( [المؤمنون ،] 6-5:والمتمتع بها لخست ئوجة ،و فا حكم الئوجة فا
نفل ال الع ،و فخما ت الف ى خ النا .
ومالن السالالنة قالالول النبالالا{:خالالا أخهالا النالالا
()
النساء ،ولن هللا قد حلم بلك للع خوم القخامة .
وأمالالا اإلجمالالاع فالالإن ادمالالة بأسالاللكا قالالد أجم الالت ى الالع تحالاللخم المت الالة ل مالالن
( )2
للخ .
1

لنالالا كنالالت قالالد أبنالت لكالالم فالالا ا سالالتمتاع مالالن
خ تفالالت

الحكمة من تحلخم نكاح المت ة
أن المقصود ادسمع ل ئواج كو السكن وتكوخن ادسل  ،و خالأتا كالبا ك ال ل بالدوام
1ـ
ال ل  ،و ول الئوجة با ستقلال ،وبأن حخاتها الئوجخة مستدامة .
2ـ

أن لو فتح باب الئواج المؤقت ،دقبل النا للخ ابتغاء قضاء الحاجة الجنسالخة ،لق الة
ك فت  ،وسهولة مؤونت  ،ولضالاع بالبلك الهالدف ادسالمع الالبم مالن أج ال أودع هللا فخنالا
( )3
غلخئ الجن  ،وكو بقاء النوع اإلنسانا وىملان الكون .

لكلام الملأ من أن تتبب ل ب والمت ة من قبل ال دخد من اد باص ى ع التوالا .
3ـ
الاانا :نكاح التح خل
وكالالو أن خـ الالق اللجالالل املأت ال االا الاً ،فختئوجهالالا لجالالل ى الالع الاللخـة أن خـ قهالالا ب الالد
( )4
وـ ها ،لتحل لئوجها ادول .
( )5
حكمةةه :حالاللام  ،وبلالالك لحالالدخث ىبالالد هللا بالالن مسالال ود  {:ل الالن لسالالول هللا المحالالل
( )6
 ،فالالدل بلالالك ى الالع تحالاللخم نكالالاح التح خالالل ،دن ال خكالالون ال الالن ل ى الالع فاىالالل
والمح الالل ل ال
المحلم ،وكو أغ ف من نكاح المت ة من وجهخن :
(  )1صحخح مس م ،كتاب النكاح ،باب نكاح المت ة وبخان أن أبخح ام نسخ ،حدخث [.]3422
(  )2حا خة اللوم الملبع 325/6
(  )3انفل :نفام اإلسالم فا ادسل ص 86
(  )4انفل :المغنا 51/10
(  )5انفل :المصدل السابق 49/10
(  )6سنن التلمبم ،كتاب النكاح ،باب ما جالاء فالا المحالل والمح الل لال  ،حالدخث [ ،]1120وقالال» :حسالن
صحخح «  .وسنن النسا ا  ،كتاب الـالق  ،باب لحالل المـ قة االاا ً .
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أحدكما  :جهالة مدت  .والاانا  :أن الوـء فخ من أجل التح خل ،ولخ

( )1
لغبةً فا الملأ .

الاالث :نكاح ال غال
الشغار لغة :الخلو من ال َوم ،خقال :مكان اغل ،أم :بال ،والجهة اغل  ،أم:
( )2
بالخة ،وسما بال غال لب وه من المهل .
واصطالحاً :أن خنكح اللجل ولخت (ابنت أو أبت ) ى ع أن خئوج اآلبل ولخت لخكون بضع
( )3
كل واحد منهما صداقا ً لأبلى .
حكمه :اتفق أكل ال م ى ع أن نكاح ال غال منها ىن  ،فهو باـل ،خجب التفلخق فخ  ،سواء
كان مصلحا ً فخ بنفا المهل أو مسكوتا ً ىن  ،وبلك لحدخث جابل بن ىبد هللا ـ لضا هللا
( )5
( )4
ىنهما ـ{:نهع لسول هللا ىن ال غال  ،والنها خقتضا الفساد  ،فخكون ال قد فاسدا ً .
ئ ـ مقاصد النكاح :
لما كان أسا قخام ادسل كو الئواج ،فقد اكتم اإلسالم ب أخما اكتمالام؛ فنقالاه مالن أن
( )6
خكون ئواجا ً جاك خاً ،بأن استب د الصول التا كانت موجود فالا الجاك خالة ،كنكالاح البالدن ،
( )7
وا ستبضالالاع  ،وأبقالالع ى الالع الصالالول ال الاللىخة التالالا تنسالالجم مالالع الفـالالل  ،وخقلكالالا ال قالالل
الس خم ،وبلك لتحقخق مقاصد ىدخد  ،من أكمها :
1ـ تحقخق الفـل اإلنسانخة ول باىها
ب ق هللا فا اإلنسان غلخئ البحالث ىالن الـ الام التالا بإ الباىها خبقالع بصال  ،والغلخالئ
الجنسخة التا با ستجابة لها خبقع نوى  ،وكان بد لإلنسان أن خقف أمامها أحد مواقف االاة :
األول :أن خـ ق لها ال نان تسبح أخن اءت وكخف اءت ،بال لوادع تلدىهالا ،مالن دخالن أو
ب ق ،كما كو ال أن فا المباكب اإلباحخالة التالا تالؤمن بالالدخن و بالفضالخ ة ،وفالا
كبا الموقف انحـاـ باإلنسان للع ملتبة الحخوان ،ولفساد ل فلد وادسل ك ها .

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7

انفل :مغنا المحتاج  ،182/3وك اف القناع 94/5
انفل  :الصحاح  ،700/2ولسان ال لب 417/4
انفل  :المغنا 42،43/10
صحخح مس م ،كتاب النكاح ،باب تحلخم نكاح ال غال وبـالن  ،حدخث [.]1417
انفل  :المغنا  42/10وحا خة اللوم الملبع 318/6
البدن :كو الصدخق ل ملأ خئنا بها سلاً ،فقد كان قوم من ال لب فا الجاك خة خحلمون ما فهل من
الئنا وخستح ون اتباب ادبدان ،فحلم هللا بلك ك .انفل :أحكام القل ن بن ال لبا 516/1
ا ستبضالاع :كالو أن خ جالب اللجالل بلجالالل بالل خفوقال قالو ونبوغالاً ،وب الخة أن خكالون نسال ضال خفاً،
فخقول لئوجت لبا ـهلت من حخضها :ابكبا للع فالن واج خ خ ا لك كا تستبض ا لنا من امل
قوخة ،وخ تئلها الئوج حتع ختبخن حم ها من بلك اللجالل.انفل :المجتمالع اإلسالالما وبنالاء ادسالل د.
محمد ىفخفا ص32
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الثاني :أن خكبتها ،كما كالو ال الأن فالا مالباكب التق الف والحلمالان كاللكبانخالة ونحوكالا ،وفالا
كالالبا الموقالالف وأد ل غلخالالئ  ،ومنافالالا لحكمالالة مالالن لكبهالالا فالالا اإلنسالالان وفـالالله ى خهالالا،
ومصادمة لسنة الحخا التا تستبدم كبه الغلا ئ لتستمل فا سخلكا .
الثالث :أن خضالالع لهالالا حالالدودا ً تنـ الالق فالالا داب هالالا وض المن لـالكالالا ،دون كبالالت مالاللبول ،و
انـالالالق مجنالالون ،كمالالا كالالو ال الالأن فالالا الالالدخن اإلسالالالما الالالبم حالاللم السالالفاح ،و الاللع
النكاح ،واىتلف بالغلخئ  ،فخسل لها سبخ ها من الحالل .
وكبا الموقالف كالو ال الدل والوسالـ ،ف الو اللع الالئواج مالا أدت الغلخالئ دولكالا فالا
اسالتملال بقالاء اإلنسالان بالـلخقالة ال اللىخة ،ولالو تحاللخم السالفاح ولخجالاب ابتصالاص اللجالالل
بالالاملأ  ،مالالا ن الالأت ادسالالل التالالا تكالالون فالالا فاللهالالا ال واـالالف ا جتماىخالالة اللاقخالالة مالالن مالالود
( )1
ولحمة وحنان ،وحب ولخاال ،ولو ادسل ما ن أ المجتمع و أبب ـلخق للع اللقا .
2ـ تحقخق السكن النفسا واللوحا
فبالئواج خجد كل من الئوجخن فا فل صاحب سكن النف  ،وس اد الق ب ،ولاحة
الضمخل ،لب خأوم للع من خحنو ى خ  ،وخنسخ كموم الحخا  ،وخمسح ىن دواءكا ،قال ت الع:
س ُكنُواْ ِإلَ ْيهَا َو َجعَ َل بَ ْينَكُم َّم َو َّدةً َو َرحْ َمةً ِإنَّ
) َو ِم ْن آيَاتِ ِه أ َ ْن َخلَ َ
س ُك ْم أ َ ْز َواجا ً ِلت َ ْ
ق لَكُم ِم ْن أَنفُ ِ
َ
َ
ت ِلقَ ْو ٍم يَتفك َُّرونَ ( [اللوم. ]21:
فِي ذَ ِلكَ آليَا ٍ
3ـ صخانة أفلاد المجتمع من ا نحلاف
خساىد الئواج ى الع حماخالة المجتمالع مالن ا نحاللاف ،والوقالوع فالا اللبخ الة ،فالالئواج
كالالو الوسالالخ ة الوحخالالد لتكالالوخن ادسالالل  ،وادسالالل كالالا التالالا تحمالالا أفلادكالالا بالتلبخالالة الس ال خمة،
واللقابالالة والمتاب الالة الدا مالالة لهالالم ،ون م ال بلالالك لبا نفلنالالا للالالع المجتم الالات التالالا تنالالادم بتالالأبخل
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالئواج،
أو المجتم الالات التالالا تضالالع ال لاقخالالل أمالالام ال الالباب اللاغالالب فالالا الالالئواج ،حخالالث تنت الالل اللبخ الالة
( )2
بصول أئىجت القا مخن ى ع كبه المجتم ات .
4ـ صخانة المجتمع من ادملام الفتاكة
وكالالا أمالاللام وأدواء وى الالل تنت الالل بانت الالال الئنالالا و الالخوع الفاح الالة؛ كالالالئكلم،
وملم نقص المناىة (اإلخدئ) ،والهاللب  ،وكالا كالا المجتم الات المنح الة ت الانا مالن وخالتهالا
مالا ت الالانا بسالبب ان تالالاق النالا فخهالالا مالن لبالالاـ الالئواج المقالالد  ،واتجالاكهم للالالع كالل لالالون مالالن
ألالالوان ا تصالالال الحالاللام والم الالبوه،كل بلالالك تحقخقالالا ً لمالالا أببالالل ىالالن وقوىالال المصالالـفع فالالا
قول {:خا م ل المهاجلخن بم لبا ابت ختم بهن وأىوب بالاهلل أن تالدلكوكن ،لالم تفهالل الفاح الة
(  )1انفالل :مج الالة الجنالالدم المسال م ىالالدد ( )48سالالنة  1408كالالـ ،ص ،79،80والحقالالوق الئوجخالالة فالالا ال اللخ ة
اإلسالمخة ،ل بد الم ك منصول ص 8،9
(  )2انفل :بناء المجتمع اإلسالما ص160
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فا قوم قـ حتع خ نوا بها ل ف ع فخهم الـاىون وادوجاع التا لم تكن مضالت فالا أسالالفهم
( )1
البخن مضوا .
 5ـ غم البصل وحفف الفلج
ب لك أن الئواج وسخ ة ىفخمة من الوسا ل التا تساىد المس م ى ع تحقخق التوجخ
اإللها الكلخم ل باده بغم البصل وحفف الفلج ،والمتمال فا قول ت الع ) :قُ ْل ِل ْل ُم ْؤ ِمنِينَ
َار ِه ْم َويَحْ فَ ُ
صنَعُونَ ( ) َوقُل
ير بِ َما يَ ْ
َّللا َخبِ ٌ
يَغُضُّواْ ِم ْن أ َ ْبص ِ
ظواْ فُ ُرو َج ُه ْم ذ ِلكَ أ َ ْزكَى لَ ُه ْم إِنَّ َّ َ
َ
ت يَ ْغ ُ
ضضْنَ ِم ْن أ ْبص َِار ِهنَّ ( [النول. ]30،31:
ِل ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
وقد بخن النبا  كبا ادال ال فخم ل ئواج فا صخانة البصل والفلج بقولال {:خا م الل
( )2
ال باب من استـاع منكم الباء ف ختئوج ،فإن أغم ل بصل وأحصالن ل فاللج  ،ففالا غالم
البصالالل سالالالمة ل مجتمالالع مالالن ا نحالالالل والتفسالالخ ،ولغالالالق ل نافالالب ادولالالع مالالن نوافالالب الفتنالالة
( )3
والغواخة .
6ـ المحاففة ى ع النسل
ب الالق هللا سالالبحان الب الالق ل بادت ال  ،و سالالتملال كالالبه ال بالالاد بالالد مالالن اسالالتملال النسالالل
بالـلخقة ال لىخة وىدم انقـاى  ،ولبلك لغب اإلسالم فا الئواج ،وباصالة بالالملأ الولالود،
( )4
فقال{:تئوجوا الودود الولود فإنا مكاال بكم ادمم  ،وبهبا تمتد الحخالا للالع بالل مـافهالا،
( )5
وخكتب ل نسل الب لم البقاء ،فخ مل الكون وخقوم اإلنسان بدوله فا بالفة ادلم .
 7ـ المحاففة ى ع ادنساب
لن اقتلان اللجل بالملأ ضمن كالبه المؤسسالة ا جتماىخالة التالا كالا ادسالل خضالمن
لأبنالالاء ا نتسالالاب للالالع بالالا هم ،ممالالا خ الال لكم باىتبالالال بواتهالالم ،وخج هالالم خحسالالون بكالاللامتهم
اإلنسانخة ،فالولد فلع من جل م لوفة ادصل والمنبت ،وبهبا خلجالع كالل فاللع للالع أصال ،
فخس ع أن خحافف ى خال نقخالا ً ـالاكلا ً كالا خ تالئ بال وخفبالل ،ولالو كالبا التنفالخم اللبالانا لجمالوع
الب لخة لتحولالت المجتم الات للالع أبالالـ وأنالواع ت اللف لابـالة ،و خضالمها كخالان ،ولغالدا
( )6
النا كالبها م خهخمون فا كل واد .
(  )1سنن ابن ماجال  ،كتالاب الفالتن ،بالاب ال قوبالات ،حالدخث [ ، ] 4019وصالحح البوصالخلم .انفالل :مصالباح
الئجاجة فا ئوا د ابن ماج .367/4
(  )2صحخح الببالم ،كتاب الصوم ،باب الصالوم لمالن بالاف ى الع نفسال ال ئبالة ،حالدخث [ .]1905وصالحخح
مس م،كتاب النكاح  ،باب استحباب لمن تاقت للخ نفس  ،حدخث [.]1400
(  )3انفل :مج ة الجندم المس م ص77
(  )4تقدم تبلخج فا ص .123
(  )5انفل :بناء المجتمع اإلسالما ص160
(  )6انفل :مج ة الجندم المس م ص 78
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 8ـ ال ناخة بتلبخة النفء
من الم وم أن ـفولة اإلنسان تمتد بضع ى ل سالنة ،والـفالل فالا كالبه الملح الة فالا
حاجالة ماسالة للالع التوجخال السال خم لخسالتقخم سال وك  ،و خمكالن كالبا ل ىالن ـلخالق ادسالل التالالا
قوامهالالا الالالئوج والئوجالالة ،فالالال أحالالد غخالالل ادب وادم خمكالالن أن خقالالدم كالالبه المتـ بالالات ل ـفالالل أو
الملاكالالق ،دنهمالالا خم كالالان ال اـفالالة ادبوخالالة الصالالادقة تجاكالال  ،ومالالن كنالالا تبالالدو أكمخالالة بالاللوج
ادـفال للع الالدنخا ىالن ـلخالق الالئوجخن ال البخن جم همالا الالئواج ال اللىا ،وتبالدو أكمخالة قخالام
ادم وادب بهبه المهمة مبا ل دون ا ىتماد ى ع غخلكما فالا ال ناخالة بتن ال ة وتلبخالة ادبنالاء
.
وما خحدث اآلن من اىتمالاد ب الم المجتم الات اإلسالالمخة ى الع البادمالات ادجنبخالات
خنالبل ببـالالل ىفالالخم ختهالالدد الالنفء بإفسالالاد دخالالنهم وأبالقهالالم ،وحتالع لغالالتهم ،ناكخالالك ىالالن اإلسالالاء
( )1
وادبى البم قد خ حق الـفل من جلاء ا ىتماد ى ع كبه البادمة أو ت ك الملبخة .
9ـ تحقخق الستل ل ملأ واللجل
َ
ْ
اس لَّ ُهنَّ (
اس لَّ ُك ْم َوأنت ُ ْم ِلبَ ٌ
وكبا الغلم واضح من قول ت الع ) :هُنَّ ِلبَ ٌ
[البقل  ،]187:فالئوج ستل لئوجت  ،وكا س تل ل كما خستل ال با صاحب  ،ستل جسدم،
ونفسا ،ولوحا ،ولخ من أحد أستل دحد من الئوجخن المتآلفخن ،خحلص كل منهما ى ع
ىلم صاحب  ،ومال  ،ونفس  ،وأسلاله أن خنك ف اء منها ،فتنهب ادفواه وال خون،
فكل واحد خقا صاحب الوقوع فا الفاح ة ،والتلدم فا اللبخ ة ،وخحفف ى خ ال لف
( )2
والسم ة ،كما خقا الاوب بس أبى الهاجل وخحفف ل الئمهلخل .
دىو تحدخد النسل:
المراد بتحديةد النسةل :كالو وقالف النسالل اإلنسالانا ىالن النمالو والئخالاد  ،فخقالدم الالئوج
( )3
والئوجة ى ع الم ا ل  ،لكن مع الحخ ولة دون وقوع الحمل .
ن أتها وتـولكا:
خ خ الالد الب الالاحاون م الالخالد ك الالبه ال الالدىو ف الالا ال الالالم لل الالع أواب الالل الق الاللن الا الالامن ى الالل
المخالدم،وخلبـونه الالا بالقس الالخ وال الالالم ا قتص الالادم البلخـ الالانا م الالالتو  malthusفق الالد ك الالان
ال ب البلخـانا ختق ب لب باك فا سال ة مالن ال الخف وتاللف ولبالاء ىفخمالخن ،وقالد حالف أن
ال ب البلخـانا ختكاال ىدده أكال من المتوقع ،فن ل مقا ً ب نوان(( :تئاخالد السالكان وتالأاخله
فالالا تقالالدم المجتمالالع فالالا المسالالتقبل)) فالالا ىالالام 1798م ،أوضالالح فخال أن وسالالا ل اإلنتالالاج وأسالالباب
اللئق فا ادلم محدود  ،غخل أنال خوجالد حالد خقالف ىنالده تئاخالد السالكان وتضالبم النسالل،
فإبا تلك ادمل بدون تنسالخق ،فسالخأتا خالوم تضالخق ادلم بسالكانها ،وتقالل فخال وسالا ل ال الخف
(  )1انفل :بناء المجتمع اإلسالما ص 161
(  )2انفل :تفسخل ابن كاخل  ،317/1ومج ة الجندم المس م ص80
(  )3انفل :نفام ادسل فا اإلسالم ص 169
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ىالن ت بخالالة حاجالالاتهم ،وحتالع خكالالون نمالالو ىالدد السالالكان متال مالا ً مالع نمالالو وسالالا ل اإلنتالالاج ،وأن
خئخد ادول ى ع الاانا بحال ،اقتلح لتنفخب كبا التنسخق سبخ خن اانخن :
أولهما :أ ختئوج ال باب ل ب د أن تتقدم بهم السن .
ثانيهمةةا :أن خبالالبل ادئواج ـ ب الالد أن تجم هالالم الحخالالا الئوجخالالة ـ قصالالالى جهالالدكم ،وبمبت الالف
الوسا ل ،فا سبخل اإلقالل من اإلنجاب .
وما كادت أفكال مالتو  malthusكالبه تنت الل ،حتالع فهالل الباحالث الفلنسالا فلانسالخ بالال
 francis palaceفنالادى بدىوتال ودىالالا للالع ضالاللول الحالالد مالن تئاخالالد السالالكان ،وب الد بلالالك بق خالالل
فهالل فالا أملخكالا الـبخالب الم الهول ت الالل نولوتالون  charles knorottonفأخالد الفكالل باتهالا،
موضحا ً التدابخل الـبخة التا اقتلحها لتنفخب الفكل  ،وسلىان ما لقخت كبه الالدىو لواجالا ً فالا
ادوساـ المبت فة من الغلب ،ووجد البالاحاون ىالن ال الب الهالالبون مالن مغالالم المسالؤولخة فالا
( )1
ا ستجابة لها ما خحقق بغختهم وخقلب كدفهم .
بـالن كبه الدىو :
لن الالدىو للالالع تحدخالالد النسالالل قالالد أابتالالت كالل النفلخالالات بـالنهالالا آلاالكالالا السالالخ ة ى الالع
النف اإلنسانخة ،وى ع ا قتصاد ،وادبالق :
أوالً:

أابتت وقا ع التالخخ وتجالب ادمم أن فقل المناـق المكتفة بالسكان فا أم أمة
ملده للع ىدم استغالل البخلات والموالد ،للع كال ادو د وتئاخد السكان،
دن هللا ت الع تكفل باللئق لكل كا ن حا ،حخث قال فا كتاب الكلخمَ ) :و ِفي
ع ُدونَ ( [البالخات ،]22:وقال سبحان وت العَ ) :و َما ِمن
آء ِر ْزقُ ُك ْم َو َما ت ُو َ
س َم ِ
ال َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
ب
ست ْو َد َ
ض إِال َ
ستق َّرها َو ُم ْ
َّللا ِرزقهَا َويَ ْعل ُم ُم ْ
على َّ ِ
دَآبَّ ٍة فِي األ ْر ِ
عهَا ُك ٌّل ِفي ِكتا ٍ
(
ين
ُّمبِ ٍ
[كود. ] 6:

ثانياً:

أنها قصلت الحاجات اإلنسانخة ى ع البخلات الاابتة فا ادلم ،والمنالافع الـبخ خالة
الكامنة فخها ،بغم النفل ىن أم تفاىل بخنها وبخن اإلنسان .
ولخ ادمل كبلك ،فإن مقومات ال خف تتمال فالا كالبا وفالا التفاىالل بخنهالا وبالخن بنالا
اإلنسان ،فكال النسل تئخد مالن تفاىالل اإلنسالان مالع بخاللات ادلم ،فتكاالل المالوالد
وختسع اللئق .

ثالثاً:

أن لقالالا ادمالالم خحتالالاج ل بالالاقل والمبالالدىخن ،وكالالم ق الالة فالالا كالالل أمالالة ،فك مالالا كاالالل ال الالدد
كالت نسبتهم .

(  )1انفل :مسألة تحدخد النسل د .البوـا ص  ، 42،43ونفام ادسل فا اإلسالم ص169،170
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والسبب فا بلالك أن ملافالق الحخالا كاخالل واحتخاجالات اإلنسالان تكالاد تحصالع ،فالإبا
قالل ىالدد السالالكان اضالـلوا جمخ الا ً للالع ا نهمالالاك فالا تحقخالالق ت الك ا حتخاجالالات ،وضالاع وقالالتهم
فخها ،ولبا كال ال دد وجدت فلصة لإلتقالان واإلبالداع ،وكاالل ىالدد الالبخن خبتكاللون وخكت الفون،
( )1
فتكال الموالد .
أكدافها:
لن الدىو للع تحدخد النسل فا ال الم اإلسالما خقوم ى ع التلوخج لها ودىمها
المادم مؤسسات صهخونخة وص خبخة فا محاولة لتق خل ادىداد ،والحد من نسبة الموالخد،
إلب اد المس مخن ىن أكم مصدل ل قو ؛ وكو القو الب لخة حتع تتحقق أكداف أىدا هم ،فإن
أب ع ما خب ون أن خنتب المس مون وخ ودوا للع دخنهم ،فتؤول للخهم قخاد ال الم .
فها دىو سخاسخة كدفها لض اف المس مخن ،و أدل ى ع بلك من التسهخالت
الكاخل لتحدخد النسل فا ال الم اإلسالما ،لب توئع وسا ل منع الحمل فا الصخدلخات
وغخلكا مجاناً ،بخنما كا فا الدول ادبلى تك ف ـالبخها مب غا ً من المال لخ كخنا ً .
موقف ى ماء ال لخ ة منها:
لقالالد ىلضالالت كالالبه القضالالخة ى الالع ىالالدد مالالن الهخ الالات والمجالالامع الفقهخالالة فالالا ال الالالم
اإلسالما ،فصدل فا حقها ـ باإلجماع مالن ى مالاء ادمالة ـ ىالد قاللالات ،تبالخن حلمالة الالدىو
للع تحدخد النسل ،والتحبخل من مغبتها لما تنـوم ى خ من أكداف سخ ة ،ومالن بلالك :المج ال
( )3
( )2
التأسخسالالالا للابـ الالالة ال الالالالم اإلس الالالالما  ،ومجم الالالع البح الالالوث اإلس الالالالمخة  ،وكخ الالالة كب الالالال
( )5
( )4
ال ماء  ،ومج المجمع الفقها اإلسالما .
وبلك لما فا كبا التحدخد من اىتداء ى ع الدخن ،وى ع الحلخة ال بصخة ،وى ع حقوق
اإلنسان ،ففا الوقت البم خلوجون لهبه المكخد نجد ال دو الصهخونا خستولد من أقـال
( )6
الدنخا باب اآلفاق لت مخل بالد ال لب المغتصبة .
تنفخم النسل:
والمالاللاد ب ال  :ابتصالالال لنجالالاب البلخالالة ،بحخالالث
ومنسق بخن كل مولود و بل .

خالالأتا النسالالل ل وفالالق نفالالام ملتالالب

فإبا لغالب الئوجالان فالا التوقالف ىالن اإلنجالاب مؤقتالا ً دسالباب اللىخة القصالد؛ منهالا
ملاىا حال ادسل و ؤونها ،من صحة ،أو إلتمام مد اللضاىة ،أو تكالون الئوجالة ضال خفة
(  )1انفل :مسألة تحدخد النسل د.البوـا ص ، 42،43ونفام ادسل فا اإلسالم ص169،170
(  )2وبلك فا دولت السادسة ى ل  ،انفل :مج ة المجتمع ص 31
(  )3وبلك فا مؤتمله الاانا سنة 1385كـ 1965م .
(  )4قلال لقم  42فا 1396/4/13كـ  ،انفل :مج ة البحوث اإلسالمخة ص 109
(  )5وبلك فا دولت الاالاة المن قد فا مكة بتالخخ 1400/4/23كـ .
(  )6انفل :تنفخم النسل د .الـلخقا ص572
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والحمل خئخدكا ض فاً ،أو ملضاً ،وكا كاخل الحمل ،فال بأ
( )1
الصحابة خ ئلون فا ىهد النبا ولم خنهوا ىالن بلالك  ،وال الئل مالن أسالباب امتنالاع الحمالل،
دن اإلسالالم خبنالا أحكامال ى الع دفالالع الضاللل ،فالإبا كالان الحمالالل خحالدث ضالللا ً بالادم ،أو كالالان
الجنخن نفس فا بـل ،فإن الضلول تقدل بقدلكا ،وما سوى بلك فإن اإلسالالم خبالخح المنالع
( )2
أو التنفخم .
بتنفالخم فتالل حم هالا ،وقالد كالان

اإلجهام:
( )3
وكو لسقاـ الجنخن من بـن أم قبل تمام .
وهو ثالثة أنواع  :لجهام ابتخالم ،ولجهام ضلولم ،ولجهام ىفوم
بخال ل ملأ فخ .
وكبا ادبخل م فو ىن  ،دن
أما اإلجهاض االختياري فهو :لبلاج الحمل من اللحم فالا غخالل موىالده الـبخ الا ىمالدا ً وبالال
( )4
ضلول بأم وسخ ة من الوسا ل  ،ول ىد دوافع منها :
 1ـ ىالالدم اللغبالالة فالالا كاالالل ادو د ،وكالالبه موضالالة ال صالالل بالالخن ادئواج الجالالدد الالالبخن تالالأالوا
بالدىاخة المضاد ل نسل ،فضالالً ىالن اتسالام الجخالل الم اصالل بالبحالث ىالن حخالا متلفالة بالال
أىباء .
حفف جمال الملأ  ،وبلك ب د أن تحولت مكانتها فا المجتمع مالن ملبخالة أجخالال للالع
2ـ
مجلد مت ة.
3ـ دبول الملأ فا مخدان ال مل؛ فقالد كالان لالبلك دول كبخالل فالا ان الغالها ىالن ا كتمالام ببختهالا
وتهلبهالالا مالالن تلبخالالة ادو د ،ممالالا خج هالالا تس ال ع ل بالالالص مالالن جنخنهالالا ىنالالدما تالالدلك أن ال
سخ خقها ىن حخاتها .
وفا كبا النوع خحلم اإلجهام فا جمخع أـوال الجنخن ،فدواف ال السالابقة تنبالئ ىالن
حلمت  ،دن ىمل نخع وجلخمة نكاللاء؛ فالإن كالان ب الد نفالخ الاللوح فخال فهالو جناخالة ى الع حالا
متكامل الب ق ،ولبلك وجبت فا لسقاـ الدخة كام ة لن نئل حخالا ً االم مالات  ،أمالا لن نالئل مختالا ً
( )5
فتجب فخ نصف ى ل الدخة حتمال أن خكون قد مات بسبب بل .
اإلجهام الضلولم :
(  )1ولدت ىد أحادخث فا بلك ،مال{ :كنا ن ئل والقل ن خنئل  .انفلكا فا :صحخح الببالم  ،كتاب
النكاح ،باب ال ئل .صحخح مس م  ،كتاب النكاح  ،باب حكم ال ئل .
(  )2انفل :نفام ادسل فا اإلسالم ص  ، 175وتنفخم النسالل وموقالف ال اللخ ة اإلسالالمخة منال ص ،89
ومج ة البحوث اإلسالمخة ص 128
(  )3انفل :تنفخم النسل د .الـلخقا ص 163
(  )4انفل :تنفخم النسل د .الـلخقا ص166
(  )5انفل :المصدل السابق ص ،167والمغنا 59/12
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وكو لبلاج الجنخن من لحالم أمال فالا غخالل موىالده الـبخ الا ،لنقالابا ً لحخالا نفال
( )1
استملال الحمل .
وادصل فا كبا النوع الجوائ ،دن ادم خجب لنقابكا لأمول التالخة :
 1ـ أن ادم كا ادصل والجنخن متكون منها ،فإنقابكا أولع .
 2ـ أن حخالا ادم قـ خالة ،وحخالا الجنالخن محتم الة ،والفنالا أو ا حتمالالا
الم وم ،فإنقاب ادم أولع .

خهالددكا بـالل

خ الالم القـ الا

 3ـ أن ادم أقالالل بـالاللا ً وت لض الا ً ل هالالالك مالالن الجنالالخن ،فالالا ماالالل كالالبه الفالاللوف ،ممالالا خج الالل
( )2
لنقابكا أكال نجاحا ً من لنقاب جنخنها ،لبا ت ـع ادولوخة فا اإلنقاب .

(  )1انفل :تنفخم النسل د .الـلخقا ص213
(  )2انفل :تنفخم النسل د.الـلخقا  216وما ب دكا ،وق ضخة تحدخد النسالل فالا ال اللخ ة اإلسالالمخة دم ك االوم
البـخب ص  150وما ب دكا  ،ومسألة تحدخد النسل د.البوـا ص 69
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الفصل اللابع
اآلاال المتلتبة ى ع ىقد الئواج
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الفصل اللابع

اآلاال المتلتبة ى ع ىقد الئواج
خت الوف اإلسالالم للالالع اسالتملالخة ادسالالل التالا تكونالالت بتحقالق ىقالالد النكالاح ،ودوامهالالا
واستملالكا ،و ختم لها بلك حتع خقوم كل من الئوجخن بدوله المناـ بال  ،و اللجالل والماللأ
– بحكم الفـل – مؤكل كل منهما ل قخام بمهام دابل كبا الكخان خمكن لآلبل القخالام بال فالإبا
قام كل منهما بدوله ،تكم الت مقومالات البقالاء والالدوام وا سالتملال لأسالل  ،وتحقالق ا سالتقلال
فا فالل حقالوق وواجبالات كالل منهمالا لآلبالل ،بمالا لالخ تـوىالا ً و ابتخالالاً ،ولنمالا كالو فاللم
وللئام حتع تقوم الحخا الئوجخة ى ع قواىد لاسبة من التقدخل والمحبالة والو الام ،فالال ختحمالل
ال بء واحد دون اآلبالل ول لضالجل و تباللم مالن ت الك الحخالا  ،ولكالن ال ول كالل منهمالا بالدول
اآلبل خدف للع التفانا فالا لسال اد اللخك و تقالدخم كالل أسالباب اللاحالة ،فخ الخف الئوجالان فالا
سال اد وكنالالاء ،وبالالبلك تالالؤتا الحخالالا الئوجخالالة امالكالالا الملجالالو مالالن نسالالل ت حفال ىناخالالة ادبالالو
وتلىاه ىاـفة ادمومة.
ولن المتأمل فا الحقوق التا لىها هللا فا كبا الدخن لكل واحد مالن الالئوجخن خاللى
فخها كمال ى م هللا وحكمت وكمال ىدل ولحمت  ،وأن سبحان قد منح كالً منهمالا مالن الحقالوق
مالالا تقالالوم ب ال الحخالالا الئوجخالالة ى الالع أكمالالل وجال والحخالالا ادسالاللخة ى الالع أتالالم حالالال ،فالالالبم خـالالالع
حقوق الئوج مستق ة خفن أن قد منح من الحقوق ما لالم تنالل الئوجالة ما هالا ،فالإبا ـالالع حقالوق
الئوجة مستق ة فن أنها منحت من الحقوق ما لم خنل الئوج ما ها ،ولكن لبا نفالل للالع كالبه و
ت ك فهل ل كمال ال ناخة اللبانخة بالجانبخن.
أـ حقوق الئوجخن وواجباتهما :
خمكالالن تقسالالخم الحقالالوق الئوجخالالة للالالع االاالالة أقسالالام :حقالالوق م الالتلكة بالالخن الالالئوجخن،
وحقوق منفلد ل ئوج ،وحقوق منفلد ل ئوجة .

أو ً :الحقوق الم تلكة بخن الئوجخن:
1ـ حسن ال ل
حسن ال ل  ،ك مة جام ة ت مل كل الم انا الكلخمة التا تحقق الغاخة من ن مة
س ُك ْم أ َ ْز َواجا ً
الئواج التا امتن هللا بها ى خنا ،لب خقول ت العَ ) :و ِم ْن آيَاتِ ِه أَ ْن َخلَ َ
ق لَكُم ِم ْن أَنفُ ِ
ال ل
س ُكنُواْ إِلَ ْيهَا َو َجعَ َل بَ ْينَكُم َّم َو َّدةً َو َرحْ َمةً ( [اللوم ،] 21 :وأسا
ِلت َ ْ
الحسنة"الم لوف" ،وخكون بالب د ىما خنفل ،والس ا للع ما خلضا ،واإلبالص فا أداء
الواجب ،مع ال ـف والتسامح والت ـف فا الحدخث ،واحتلام اللأم ول اىة ادن  ،دن
وف ( [النساء ،]19 :وقد
كبا من الم لوف المأمول ب فا قول ت العَ ) :وعَا ِ
ش ُروهُنَّ بِا ْل َمع ُْر ِ
فسل القلـبا كبه اآلخة بحسن صحبة النساء لبا ىقدوا ى خهن ،وبلك بتوفخة حقها من المهل
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والنفقة ،وأ خ ب فا وجهها بغخل بنب ،وأن خكون منـ قا ً فا القول،
( )1
و مفهلا ً مخالً للع غخلكا ،فإن كبا أكنأ ل خف .

ففا ً و غ خفاً،

وخقع ى ع الئوج ىبء الم ا ل بالم لوف أكال من الئوجة لسببخن :
أن الئوجة ت تبل أمانة ىنده ،فهو مـالب بالحلص ى ع كبه ادمانالة وبالبل كالل
أحدهما:
جهده فا صونها والحفاف ى خها .
ثانيهما:

أن النساء ب قن مالن ضال ع أىالوج ،ومقتضالع بلالك أن خكالون ل الئوج مالن الحكمالة
والكخاسة والملونة وسال ة الصالدل مالا خكالبح بال جمالاح الغضالب ،حتالع خالبكب
مبكب ال ــ ،ولبلك حلص اللسولى ع توجخال الالئوج للالع المالنهج السالوم
فا م ا ل الملأ فقال{:استوصوا بالنساء بخلا ً فالإن الماللأ ب قالت مالن ضال ع
ولن أىالالوج الالاء فالالا الضال ع أىالالاله ،فالالإن بكبالالت تقخمال كسالاللت  ،ولن تلكتال لالالم
( )2
خئل أىوج فاستوصوا بالنساء بخلا ً  ،ومن كنالا ج الل مخالئان التفاضالل فالا
الب ق ى ل اللجل الحسالنة لنسالا فقال{:أكمالل المالؤمنخن لخمانالا ً أحسالنهم ب قالاً،
( )3
وبخالكم بخالالكم لنسالا هم  ،فإنال لبا كالان أحسالن ب قالا ً مالع املأتال  ،فسالخكون
أحسن ب قا ً مع غخلكا من النا  ،وكاخلا ً ما خقع النا فا كبه المبالفالة ،فتاللى
اللجل لبا قابالل أك ال كالان أسالوأ النالا أبالقالاً ،ولبا لقالا غخاللكم نالت ىلخكتال
وانبسـت أبالق وجادت نفس وكال بخله ،وكبا من حلمان التوفخق .

 2ـ حل ا ستمتاع ولىفاف كل منهما لآلبل:
وكو أن خحل لكل واحد منهما أن ختمتع باآلبل فا الحدود التا لسمها ال الع،
وج ِه ْم حَافِ ُ
اج ِه ْم أ َ ْو َما َملَكَتْ أ َ ْي َمانُ ُه ْم فَ ِإنَّ ُه ْم
ظونَ }) إِال َّ َ
علَى أ َ ْز َو ِ
لقول ت العَ ) :والَّ ِذينَ ُه ْم ِلفُ ُر ِ
َ
ومينَ ( [المؤمنون ،] 6 – 5:وقد اتفق أكل ال م ى ع أن خجب ى ع الئوج أن خ ف
غي ُْر َملُ ِ
ئوجت من الناحخة الجنسخة ،حتع تقع فا الحلام ،وأن كبا الواجب من جهة الدخانة ،أم
فخما بخن وبخن هللا ت الع ،فخحلم ى خ أن خ تغل ىنها ب مل أو ىباد كل وقت  ،دن خ لضها
( )4
ببلك ل فتنة .
3ـ

الت اون ى ع ـاىة هللا ىئ وجل والتناصح فا البخل والتبكخل ب :

(  )1انفل :الجامع دحكام القل ن 97/5
(  )2صحخح الببالم ،كتالاب أحادخالث ادنبخالاء ،بالاب ب الق دم وبلختال  ،حالدخث [ .]3331وصالحخح مسال م،
كتاب النكاح ،باب الوصخة بالنساء ،حدخث [.]1470
(  )3سالالنن أبالالو داود  ،كتالالاب السالالنة ،بالالاب الالالدلخل ى الالع ئخالالاد اإلخمالالان ونقص ال  ،حالالدخث [ .]4682وسالالنن
التلمبم ،كتالاب اللضالاع ،بالاب مالا جالاء فالا حالق الماللأ ى الع ئوجهالا ،حالدخث [ ،]1178وقالال » :
حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدخث حسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن
صحخح « .
(  )4انفل :ئاد الم اد  ،152،153/5ونفام ادسل فا اإلسالم ص 131
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وكالالبا خ الالمل ال بالالادات وغخلكالالا ،قالالال{:لحالالم هللا لج الالً قالالام مالالن ال خالالل فص ال ع وأخقالالف
املأت ال فص ال ت ،فالالإن أبالالت نضالالح فالالا وجههالالا المالالاء ،لحالالم هللا امالاللأ قامالالت مالالن ال خالالل فص ال ت
( )1
وأخقفت ئوجها فص ع ،فإن أبع نضحت فا وجه الماء .

4ـ حلمة المصاكل :
ً
فبمجالاللد تمالالام ال قالالد صالالحخحا ،خحالاللم ى الالع الالالئوج أصالالول المالاللأ  ،وب الالد دبول ال بهالالا
( )2
خحلم ى خ فلوىها ،كما خحلم ى ع الملأ أصول اللجل وفلوى بمجلد ال قد .
5ـ ابوت نسب الولد:
لبا تم ال قد صحخحا ً وحدث اإلنجاب ،فخابت نسب المولود للخهما ،فال خصح دحالد أن
خحلمهمالا مالالن بلالك ،كمالالا خجالوئ دحالالدكما أن خحاللم اآلبالالل منال  ،و خجالالوئ لهمالا أن ختنالالائ
( )3
ىن كبا الحق ،حتع خضخع حق المولود .
 6ـ اإللث:
من الحقوق الم تلكة بخن الئوجخن التوالث ،فخلث الئوج ئوجت  ،كما تلث
الئوجة ئوجها متع توافلت ال لوـ ،وقد بخن هللا ت الع مخلاث كل من الئوجخن فا قول
الربُ ُع ِم َّما
ت العَ ) :ولَ ُك ْم نِص ُ
ْف َما ت َ َركَ أ َ ْز َوا ُج ُك ْم ِإ ْن لَّ ْم يَك ُْن لَّ ُهنَّ َولَ ٌد فَ ِإن كَانَ لَ ُهنَّ َولَ ٌد فَلَ ُك ُم ُّ
َ
َ
الربُ ُع ِم َّما ت َ َر ْكت ُ ْم إِن لَّ ْم يَك ُْن لَّ ُك ْم َولَ ٌد فَ ِإن كَانَ
نَّ
ينَ
وص بِهَآ أ ْو َدي ٍْن َول ُه
ُّ
ت َ َركْنَ ِمن بَ ْع ِد َو ِصيَّ ٍة يُ ِ
َ
صونَ ِبهَآ أ ْو َدي ٍْن ( [النساء  ، ]11:وخابت
لَ ُك ْم َولَ ٌد فَلَ ُهنَّ الث ُّ ُمنُ ِم َّما تَ َر ْكت ُم ِمن بَ ْع ِد َو ِصيَّ ٍة ت ُو ُ
4
()
كبا الحق لكل منهما بمجلد تمام ال قد ولو قبل الدبول .
اانخاً :حقوق الئوج:
وكا الحقوق التا خجب ى ع الئوجة القخام بها ل ئوج ،فها ل ئوج حقوق وى ع
الئوجة واجبات ،وحقوق الئوج ى ع ئوجت فا الجم ة أىفم من حقوقها ى خ لقول ت الع) :
علَي ِْهنَّ د ََرجَةٌ ( [البقل  . ]228:فمن حقوق الئوج
وف َو ِلل ِرجَا ِل َ
َولَ ُهنَّ ِمثْ ُل الَّذِي َ
علَي ِْهنَّ ِبا ْل َمع ُْر ِ
ى ع ئوجت :

( )1
( )2
( )3
( )4

سنن أبا داود،كتاب الصال  ،باب قخام ال خل حدخث [ .] 1308وسنن النسا ا كتاب قخام ال خل وتـالوع
النهال ،باب التلغخب فا قخام ال خل .وسنن ابن ماج كتاب الصال  ،باب ما جاء فا من أخقالم أك ال
» حسن صحخح «  .انفل :صحخح سالنن أبالا داود
من ال خل ،حدخث [ . ]1336قال ادلبانا :
243/1
انفل :نفام ادسل فا اإلسالم ص 132
انفل :المصدل السابق ص 133
انفل :اال ىقد الئواج فا ال لخ ة اإلسالمخة د .أحمد ىامان ص110
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1ـ الـاىة بالم لوف
فخجب ى ع الماللأ أن تـخالع ئوجهالا ـاىالة مـ قالة فالا غخالل م صالخة هللا ،سالواء فالا
منئلهالالا أو فالالا أس ال وب حخاتهالالا ،أو فالالا فلا الالها ،دن وجالالوب الـاىالالة مالالن تتمالالة الت الالاون بالالخن
الالالئوجخن ،فالالال تسالالتقخم حخالالا أم جماىالالة ل لبا كالالان لهالالا ل الالخ خالالدخل الالؤونها وخحالالافف ى الالع
كخانها ،و تف ح كبه الل اسة ل لبا كان الل خ مـاىالاً ،دن فالا ىالدم ـاىتال مفسالد ىفخمالة
( )1
ت حق ادسل  ،وتج ل حخاتها فوضع .
لبلك كان من الضلولم وجود ل خ مسؤول ىن ادسل ؛ خلىاكا وختحمل
مسؤولخ تها ،ولو حم ناكا الملأ لف مناكا ،ولو ج ناكا م تلكة لما استقامت أحوال ادسل ،
آء ِب َما فَ َّ
ض َل
الرجَا ُل قَ َّوا ُمونَ َ
س ِ
علَى النِ َ
دن كالً منهما خلخد أن خستأال بلأخ  ،خقول ت العِ ) :
َّللا بَ ْع َ
ْض َوبِ َمآ أ َ ْنفَقُواْ ِم ْن أ َ ْم َوا ِل ِه ْم ( [النساء  ،]34:وقد حث النبا  النساء
ض ُه ْم َ
علَى بَع ٍ
َّ ُ
ى ع ـاىة أئواجهن ،لما فا بلك من المص حة والبخل ،حخث ج ل  لضا الئوج ى ع
( )2
ئوجت سببا ً لدبولها الجنة ،فقال{:أخما املأ ماتت وئوجها لام ىنها دب ت الجنة .
2ـ قلال الئوجة فا بخت الئوجخة:
خحق ل ئوجة أن تبلج من بخالت الئوجخالة ل بلضالا ئوجهالا وموافقتال  ،دنهالا كالا
القا مة ى ع ؤون البخت ،المحاففة ى ع مالا فخال  ،وبهالبا الحالق خصالل أمالل بخالت الئوجخالة للالع
بخل ما خلام من حسن ت هد ولىاخة ،ودقة ل لاف وتنفخم ،خقالول{:والماللأ لاىخالة فالا بخالت
( )3
ئوجها ومسؤولة ىن لىختها .

3ـ ىدم لبن الئوجة فا بخت الئوج لمن خكله دبول :
مالالن حالالق الالالئوج ى الالع ئوجت ال أن تالالأبن فالالا بختال دحالالد خكالالله دبول ال  ،سالالواء كالالان
غلخبا ً أو قلخباً ،لقول النبا{: فأما حقكالم ى الع نسالا كم فالال خالوـ ن فل الكم مالن تكلكالون ،و
( )4
خأبن فا بخوتكم لمن تكلكون .
( )1
( )2
( )3
( )4

انفل :الئواج فا اإلسالم وحقوق الئوجخن د .مصـفع ىبد الواحد ص 67
سنن التلمبم ،كتاب اللضاع ،باب ما جاء فالا حالق الالئوج ى الع الماللأ  ،حالدخث [ ، ]1161وقالال:
»حسن غلخب «  ،وسنن ابن ماج  ،كتاب النكاح ،باب حق الئوج ى ع الملأ  ،حدخث [.]1854
صحخح مس م ،كتاب المغائم ،باب فضخ ة ادمخل ال ادل ،حدخث [ ،]1829وانفل :المغنا 224/10
سنن التلمبم ،كتاب اللضاع ،باب ما جاء فا حق الملأ ى ع ئوجها ،حدخث [.]1163وقال » :
حالالدخث حسالالن صالالحخح «  ،وسالالنن ابالالن ماج ال  ،كتالالاب النكالالاح ،بالالاب حالالق المالاللأ ى الالع الالالئوج ،حالالدخث
[.]1851
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وحكمة كبا ا لتالئام أنال كاخاللا ً مالا تحصالل المنائىالات فالا البخالت نتخجالة دبالول أحالد
بخن الئوجخن بالس اخة ،أو اإلاال وسوء التوجخ  ،فإبا تبخن ل ئوج بلك وـ الب مالن ئوجتال أن
( )1
تمنع بصا ً م خنا ً من دبول بخت  ،ف خها أن تـخ فا بلك .
4ـ القخام ى ع أمل البخت:
خجب ى ع الئوجالة أن تقالوم ب الؤون البخالت ومالا ختـ بال مالن نفافالة ،وتنفالخم ،ولىالداد
ل ـ ام ،وغخل بلالك ،وقالد جاللى ال اللف فالا كالل ال صالول ى الع أن تقالوم الماللأ ببدمالة بختهالا،
ولالالم خكالالن كالالبا الحالالق محالالل نالالئاع؛ فقالالد كالالان النسالالاء خقمالالن ببدمالالة أئواجهالالن دون أن خ ال لن
بغضاضة فا بلك ،بل لن فاـمة لضا هللا ىنها ىندما أحست ب اء مالن اإلجهالاد فالا بدمالة
البخت والقخام ب ؤون وأصاب خدخها ألم من ـول لدال اللحا لالم تـ الب مالن ئوجهالا ى الا أن
خأتا لها ببادم خلخحها من ىناء كبه ادىمال ،بل بكبت للالع أبخهالا  لخحقالق لهالا بلالك ،فقضالع
( )2
لسول هللا  ى ع فاـمة ببدمة البخت ،وى ع ى ا  ما كان بالجا ً من البخت من ىمل .
االااً :حقوق الئوجة:
وكالالا الحقالالوق التالالا خجالالب ى الالع الالالئوج أن خقالالوم بهالالا ل ئوجالالة ،فهالالا ل ئوجالالة حقالالوق،
وى ع الئوج واجبات ،وكبه الحقوق ب ضها مادم ،وب ضها أدبا .

أـ الحقوق المادخة:
1ـ المهل:
وكو حق مقلل ل ملأ خجب ى ع الئوج بالنكاح الصحخح ،وقد ابت كبا الوجوب
ص ُدقَاتِ ِهنَّ نِحْ لَةً (
سآ َء َ
بالكتاب والسنة واإلجماع ،فمن الكتاب قول ت العَ ) :وآت ُواْ النِ َ
( )3
[النساء ،] 4:ومن السنة قول النبا  لملخد النكاح{ :التم ولو باتما ً من حدخد  ،وان قد
( )4
اإلجماع ى ع وجوب المهل ى ع الئوج ل ئوجة .
وكالالبا المهالالل ىـخالالة بالصالالة ل ئوجالالة بالالال مقابالالل ،دن النح الالة مالالا ىالالوم ى خالال ،
والقصد من المهل تـخخب باـل الئوجة وكسب ودكا ،ولبلك خنبغا أن تكالون المغالا فالا
المهول سببا ً لمنع ال بان وال ابات من الئواج ،كما كو الواقالع فالا كالبا الئمالان  .وقالد اسالتنكل
النبا  حالال لجالل أصالدق املأتال ألبالع أواق ،وجالاء للخال لخصالخب لىانالة منال  فقالال { :ى الع

( )1
( )2
( )3
( )4

انفل :الملأ بخن الجاك خة واإلسالم  ،تألخف محمد حامد الناصل وبولة دلوخف ص99
ص الالحخح البب الالالم ،كت الالاب النفق الالات ،ب الالاب ىم الالل الم الاللأ ف الالا بخ الالت ئوجه الالا ،ح الالدخث [ ،]5361وانف الالل :
المغنا225/10
صحخح الببالم ،كتاب النكاح ،باب الس ـان ولا ،حدخث [. ]5135
انفل  :المغنا  ، 97/10والئواج فا ال لخ ة اإلسالمخة د .أحمد ال اف ا ص 185
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ألبع أواق ؟ كأنما تنحتون الفضة من ىلم كبا الجبالل ،مالا ىنالدنا مالا ن ـخالك ،ولكالن ىسالع
( )1
.
أن نب اك فا ب ث تصخب من  ،فب ث ب اا ً للع بنا ىب  ،وب ث بلك اللجل فخهم
2ـ النفقة:
تجب ل ئوجة النفقة ى ع ئوجها بمجلد تمام ال قد الصحخح وانتقال الئوجة للع
بخت ئوجها وتمكخن من ا ستمتاع بها ،لقول هللا ت العَ ) :وعلَى ا ْل َم ْولُو ِد لَهُ ِر ْزقُ ُهنَّ
وف ( [البقل  ،] 233 :فك مة (ى ع) تفخد اإللئام ،وبلك خقتضا الوجوب،
َو ِكس َْوت ُ ُهنَّ بِا ْل َمع ُْر ِ
وقول لسول هللا {: اتقوا هللا فا النساء فإنكم أببتموكن بأمان هللا واستح تم فلوجهن
( )2
بك مة هللا ،ولهن ى خكم لئقهن وكسوتهن بالم لوف  ،وقد ان قد اإلجماع ى ع وجوب
( )3
اإلنفاق ى ع الئوجة ولم خبالف فا بلك أحد .
وت مل النفقة المسكن والمأكل والم ب  ،وتقدل بحسب خسال الئوج ولىساله ،لقول
َّللا
سعَ ِت ِه َو َمن قُد َِر َ
سعَ ٍة ِمن َ
ت العِ ) :ليُن ِفقْ ذُو َ
َّللا ال َ يُك َِل ُ
ف َّ ُ
علَ ْي ِه ِر ْزقُهُ فَ ْليُن ِفقْ ِم َّمآ آتَا ُه َّ ُ
عس ٍْر يُسْرا ً ( [الـالق. ]7:
َّللا بَ ْع َد ُ
نَ ْفسا ً إِال َّ َمآ آتَا َها سَيَجْ عَ ُل َّ ُ
وكالالبا أدىالالع لالسالالتقلال ،دن المالاللأ لبا لالالم خهخالالعء لهالالا الالالئوج بلالالك ،فقالالد تضالالـل
ل بلوج ل مالل وج الب الاللئق لإلنفالاق ى الع نفسالها ،ممالا خج هالا تبالل بواجباتهالا نحالو ئوجهالا
وأسلتها ،وكو ما خؤدم للع ابتالل نفام ادسل  ،فكل مالن الالئوج والئوجالة لال مهمالة خؤدخهالا
( )4
تجاه ادسل خنبغا أن ختفلغ لها وأ خن غل بغخلكا .
ب ـ الحقوق غخل المادخة:
1ـ الغخل ى خها:
فخجب ى ع الئوج أن خصون ئوجت ىن كل ما خبالدف اللفها ،أو خالدن ىلضالها،
أو خحـ مالن قالدلكا ،أو خ اللم سالم تها ل تجاللخح ،وكالبه كالا الغخالل التالا خحبهالا هللا ،ولخسالت
الغخل ت نا سوء الفن بالملأ والتفتخف ىنها ،قالال{:لن مالن الغخالل غخالل خبغضالها هللا وكالا
( )5
غخل اللجل ى ع أك من غخل لخبة .
وخمكن لجمال مفاكل الغخل فخما خأتا :
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

صحخح مس م ،كتاب النكالاح ،بالاب نالدب النفالل للالع وجال الماللأ  ،وكفخهالا لمالن خلخالد تئوجهالا ،حالدخث
[ ،]1424وانفل :نفام ادسل فا اإلسالم ص  ، 142والحقوق الئوجخة فا ال لخ ة اإلسالمخة ىبد
الم ك منصول ص19
صحخح مس م ،كتاب الحج ،باب حجة النبا ، حدخث [.]1218
انفل :المغنا  ،348/11و النفقة الئوجخة فا ال لخ ة اإلسالمخة د .محمد ىبخدم ص  45وما ب الدكا
.
انفل :الئواج فا اإلسالم وحقوق الئوجخن د .مصـفع ىبد الواحد ص  ،59و اال ىقد الئواج فالا
ال لخ ة اإلسالمخة ص  ،154والحقوق الئوجخة ص 27
سالنن ابالن ماجال  ،كتالاب النكالاح ،بالاب الغخالل  ،حالدخث [ . ] 1996وسالنن النسالا ا ،كتالاب الئكالا  ،بالالاب
ا بتخال فا الصدقة  .قال ادلبانا» :حدخث حسن « انفل  :صحخح الجامع الصغخل 442/1
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1ـ أن خأملكا بالحجاب حخن البلوج من البخت .
2ـ أن خأملكا بغم بصلكا ىن اللجال ادجانب .
3ـ أ خسمح لها بإبداء ئخنتها الباصة ل ل .
4ـ أن خمن ها من مبالـة اللجال ادجانب ،وخحلص ى ع كون م ها فالا ادمالاكن ال امالة
كادسواق والحدا ق وغخلكا .
5ـ أ خ لضها ل فتنة  ،كأن خـخل غخاب ىنها .
6ـ أن خ با ـ باتها بنفس حتع خحوجها دحد غخله .
2ـ ت خمها أمول دخنها:
من حقوق الئوجة ى ع ئوجها أن خحافف ى ع دخنها ،وخلىع س وكها ،وخ نع
بتوجخهها للع البخل والفالح سواء بنفس لبا كان با ى م ،أو خسهل لها ـلخق الت م ،وبهبا
الت خ م ت لف واجباتها وحقوقها ،فال تقصل فا أداء واجب و تـمع فا غخل حق ،كما أن
ت خمها كو أسا ت خم أفلاد ادسل  ،دنها لبا ت مت ،ى مت أبناءكا بالقول والقدو
الحسنة ،وببلك خقا الئوج أك قاء الدنخا واآلبل  ،خقول ت الع ) :يأَيُّهَا ال َّ ِذينَ آ َمنُواْ قُواْ
علَ ْيهَا َمالَئِكَةٌ ِغالَ ٌ
َّللا َمآ
َارةُ َ
شدَا ٌد ال َّ يَ ْع ُ
ظ ِ
أ َنفُ َ
اس َوا ْل ِحج َ
س ُك ْم َوأ َ ْه ِلي ُك ْم نَارا ً َوقُو ُد َها النَّ ُ
صونَ َّ َ
أ َ َم َر ُه ْم َويَ ْفعَلُونَ َما يُ ْؤ َم ُرونَ ( [التحلخم ،]6:ف خ من ادمانة تجاكل الدخن والحالل
( )1
والحلام ،فإن فا بلك قاء الدالخن .
 3ـ المبخت ىند الئوجة:
خجب ى ع الئوج لبا كانت لال اماللأ واحالد المبخالت ىنالدكا ،ولن كالان لال نسالاء ف كالل
واحد منهن لخ ة من كل ألبع ،لقالول اللسالول{:لن لجسالدك ى خالك حقالا ً ولن ل خنالك ى خالك حقالا ً
( )2
ولن لئوجالالك ى خالالك حقالا ً  ،ول قصالالة الملوخالالة ىالالن ىمالالل حالالخن جاءتال امالاللأ تمالالدح ئوجهالالا
( )3
بقخام ال خل وصخام النهال ،وفـن ك ب بن سول للع كواكا ،فقضع لها بلابع لخ ة .
ب ـ حقوق ادبناء واآلباء وواجباتهم:
أو ً  :حقوق ادبناء ى ع اآلباء:
ْ
مما ملاء فخ أن ادو د فا ادسل ىماد س ادتها ،كما قال ت الع ) :ال َما ُل
َوا ْلبَنُونَ ِزينَةُ ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا ( [الكهف ،]46 :وكم جئء من ادسل لهم حقوق ى ع الوالدخن،
وبلك حتع خبلجوا للع المجتمع وأبدانهم صحخحة ،وىقولهم س خمة ،وأبالقهم لفخ ة،
وكممهم ىالخة ،قد تلبوا ى ع ال قخد الس خمة ،ولض وا القخم الفاض ة ،لخكونوا مؤك خن
( )4
ل نهوم بمجتم هم المس م ولفع ك مة التوحخد ىالخة .
( )1
( )2
( )3
( )4

انفل  :الئواج فا اإلسالم وحقوق الئوجخن  ،مصـفع ىبد الواحد ص  ،65والحقوق الئوجخة فالا
ال لخ ة اإلسالمخة ص 35
صحخح الببالم ،كتاب ال صوم ،باب حق الجسم فا الصوم ،حدخث [ .]1957وصحخح مس م ،كتالاب
الصوم ،باب النها ىن صوم الدكل لمن تضلل ب  ،حدخث [. ]1159
أولده الحافف بن حجل فا اإلصابة ىند تلجمة ك ب بن سول 481/5
انفل :بناء المجتمع اإلسالما د.ىبد اللحمن الفلج ص168
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وكبه الحقوق تبدأ قبل بلوجهم للالع الحخالا الالدنخا وكالم فالا بـالون أمهالاتهم أجنالة ،االم
( )1
وكم أـفال لضع ،ام فا ملح ة الملاكقة ،ام فا ملح ة ال باب .
فأما حقوقهم قبل أن خولدوا فها :
1ـ حق الولد فا ابتخال أبوخ لب ضهما:
حالالث اإلسالالالم الباـالالب ى الالع لىمالالال أقصالالع دلجالالات التابالالت والتحقالالق والتحالاللم فالالا
ابتخال اللخكة ال مالل ،ولفخقالة الالدلب ،وج الل لالبلك أسسالا ً خنبغالا ى الع كالل مسال م أن خ تئمهالا
جهد استـاىت  ،لخضمن لكخان الجدخد أن خبنع ى ع الصالح والتقوى ،وأن خالدوم ى الع التفالاكم
والمحبالالة؛ فمالالن أس ال ابتخالالال الئوجالالة جالالاء قول ال {:تالالنكح المالاللأ دلبالالع ،لمالهالالا ،ولحسالالبها،
( )2
ولجمالهالالا ،ولالالدخنها ،فالالاففل بالالبات الالالدخن تلبالالت خالالداك  ،فالالالدخن كالالو ال نصالالل ادسالالا فالالا
ابتخال الئوجة ،بلالك أن الئوجالة سالكن لئوجهالا ،وكالا مهالوى فالؤاده ،ولبالة بختال  ،وأم أو ده،
ىنها خأببون صالفاتهم وـبالا هم ،وبالدكا أن اللجالل لبا تالئوج الماللأ الحسالخبة المنحالدل مالن
أصل كلخم أنجبت ل أو دا ً مفـولخن ى ع م الا ادمول ،متـب الخن ب الادات أصالخ ة ،دنهالم
سخلض ون منها لبن المكالم ،وخكتسبون بصال البخل .
وأمالالا الم الالاخخل المت قالالة بالالالئوج فخ الالخل للخهالالا الحالالدخث{:لبا بـالالب للالالخكم مالالن تلضالالون
( )3
دخن وب ق فئوجوه ل تف وا تكالن فتنالة فالا ادلم وفسالاد ىاللخم  ،فالالئوج لبا كالان با
( )4
ب ق ودخن كان أمخنا ً ى ع ئوجت .
2ـ حق الحخا ل جنخن:
تبالالدأ لىاخالالة الـفالالل منالالب الملح الالة الجنخنخالالة ،وبلالالك ىالالن ـلخالالق لىاخالالة الحامالالل صالالحخا ً
وغبا خا ً ونفسخاً ،با بت الاد ىمالا خحاللم أو خضالل بالصالحة ،كا متنالاع ىالن التالدبخن ،والب الد ىالن
أماكن ال  ،وىالالدم تنالالاول اددوخالالة وال قالالاقخل ل بالالأمل الـبخالالب المبالالتص ،ولحاـالالة ادب ئوجت ال
باللىاخالالة النفسالالخة المناسالالبة ،وبم الالاىل الحنالالان وال ـالالف وا كتمالالام ،وقالالد ابالالت أن كاخالاللا ً مالالن
الحا ت التا خولد الـفل فخها ض خفاً ،أو متب فالاً ،أو م الوكاً ،ت الود جالبولكا فالا ادصالل للالع
وض خة الحامل السخ ة ،وأن كاخلا ً من ال اكالات الجنخنخالة ت الود للالع ىوامالل بخ خالة سالخ ة ،وكالان
باإلمكان تالفخها .

( )1
( )2
( )3
( )4

انفل  :حقوق ا دو د ى ع الوالدخن فا اإلسالم د .ىبد الحمخد ادنصالم ص  ،8ونفام ادسل فالا
اإلسالم ص 149
صحخح الببالم ،كتاب النكاح ،باب ادكفاء فا الدخن ،حدخث [ .]5090وصحخح مس م كتاب النكاح،
باب استحباب نكاح بات الدخن ،حدخث [. ]1466
سالالنن التلمالالبم ،كتالالاب النكالالاح ،بالالاب مالالا جالالاء لبا جالالاءكم مالالن تلضالالون دخنال وب ق ال فئوجالالوه ،حالالدخث
[ ، ]1084وقال  » :حسن صحخح «  ،وسنن ابن ماج  ،كتاب النكاح ،باب ادكفاء ،حدخث [.]1967
انفل :حقوق ادو د ى ع الوالدخن فا اإلسالم ص 8،9
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وخ حق ببلك لسالقاـ الحمالل (اإلجهالام) ىمومالاً ،فهالو حاللام وا ىتالداء ى الع الجنالخن
فا كبه الملح ة خ كل جناخة ى ع مب وق لالم خالل نالول الحخالا  ،فالال خبالاح ل لضاللول اللىخة
( )1
بهدف لنقاب ادم من بـل محقق .
وأما حقوقهم ب د و دتهم فمنها:
1ـ حقوق تت ق باستقبال المولود:
المساوا فا الفلح ىند استقبال المولود بخن البكل وادناع ،بالفا ً ل ادات الجاك خة .
أـ
ب ـ استحباب ادبان فا أبن المولود ،وبلك لمالا لوم ىالن أبالا لافالع قال{:لأخالت النبالا 
( )2
.
أبن فا أبن الحسن بن ى ا حخن ولدت فاـمة بالصال
ج ـ استحباب تحنخك بتمل أو حالو والدىاء ل بالبلكة ،لما لوم ىن أبا موسع
( )3
.
اد لم  قال{:ولد لا غالم فأتخت ب النبا فسماه لبلاكخم وحنك بتمل
2ـ حق ابتخال ا سم الحسن:
من حق الولد ى ع والدخ أن خبتالا ل ا سالم الحسالن فالا ال فالف والم نالع ،و خـ الق
ى خ من ادسماء ما خنفل أو خكون سبخالً ل سبلخة من  ،والاابت من ف ل لسالول هللا أنال كالان
( )4
خغخالل ادسالماء المنفالالل والمكلوكالة للالع ادسالالماء الحسالنة ،فغخالل اسالالم ىاصالخة للالع جمخ الالة ،
( )5
 ،وبلك لما فا ا سم الجمخالل مالن
وقال{:لن أحب أسما كم للع هللا ىبد هللا وىبد اللحمن
6
()
تأاخل كبخل ى ع بصخة اإلنسان ،وى ع س وك ـوال فتل حخات .
3ـ حق البتان:
وكو من ال ال ا ل الواجبالة فالا حالق الالبكول ،خقالول النبالا{: الفـالل بمال  :البتالان،
( )7
وا ستحداد ،وقص ال الب ،وتق خم ادفافل ،ونتف اإلبـ .
فج ل البتان لأ بصال الفـل  ،وبكل ابن القخم ـلحم هللا ـ أن خجب ى الع الالولا أن
خبتن الصبا قبل الب وغ ،فإن بلك مما ختم الواجب ل ب  ،وادفضالل أن خكالون البتالان فالا ادخالام
(  )1انفل :حقوق ادو د ى ع الوالالدخن فالا اإلسالالم ص  ،15وقضالخة تحدخالد النسالل فالا ال اللخ ة اإلسالالمخة
ص  ، 149وقد سبق بخان بلك .
(  )2سنن أبا داود ،كتاب اددب  ،باب فا الصالبا خولالد فخالؤبن فالا أبنال  ،حالدخث [ .]5105حسالن ادلبالانا،
انفل :صحخح سنن أبا داود 961/3
(  )3صحخح الببالم ،كتاب ال قخقالة  ،بالاب تسالمخة المولالود ،حالدخث[ . ]5467وصالحخح مسال م كتالاب اددب ،
باب استحباب تحنخك المولود ،حدخث [. ]2145
(  )4صحخح مس م ،كتاب اددب ،باب استحباب تغخخل ا سم القبخح للع حسن ،حدخث [. ]2139
(  )5صحخح مس م  ،كتاب اددب  ،باب النها ىن التكنا بأبا القاسم ،حدخث [.]2132
(  )6انفل :نفام ادسل فا اإلسالم ص ، 151وحقوق ادو د ى ع الوالدخن فا اإلسالم ص22
(  )7صالالحخح الببالالالم ،كتالالاب ال بالالا  ،بالالاب قالالص ال الالالب ،حالالدخث [ .]5889وصالالحخح مسالال م  ،كتالالاب
الـهال  ،باب بصال الفـل  ،حدخث [.]257
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ادولع من و د الولد حتع لبا ىقل وتفهم ادمول وأصبح فا ملح الة التمخخالئ وجالد نفسال مبتونالاً،
()1
فال خحسب ل فا المسالتقبل حسالاباً ،و خجالد فالا نفسال كمالا ً  ،وقالد ابالت أن ل بتالان فوا الد صالحخة
بالنسبة ل بكول ،وأن البخن خبتنون خ انون من القبال وب م ادملام البـخل .
4ـ ال قخقة ىن المولود:
(كا الببخحة التا تببح ل مولود ) ،وقالد ولدت أحادخالث ىالن النبالا تبالخن كالبا الحالق منهالا
()2
قول { :كل غالم لكخنة ب قخقت  ،تببح ىن خوم ساب  ،وخح الق وخسالمع  ،والسالنة أن خ الق ىالن
البكل ب اتخن ،وىن ادناع ب ا  ،وكو أفضل من التصدق بامنها ،والحكمة منها :
أ ـ أنها سنة ،وال مل بالسنة من أفضل القلبات .
ب ـ أنها سبب تجدد الن مة من هللا ى ع الوالدخن ،ولفهال ل فلح والسلول.
( )3
ج ـ فدخة خفدى بها المولود من المصا ب واآلفات .
5ـ حق النسب:
لقد صانت ال لخ ة اإلسالالمخة النسالب مالن الضالخاع وال بالث والكالبب والتئخخالف ،ولالم
تتلك دكواء من خدىونال أو خنفونال  ،فهالو مالن الحقالوق ال اللىخة المتلتبالة ى الع ىقالد الالئواج،
وخت ق ب ىد حقوق :
أ ـ حالالق ادب :دنالال ختلتالالب ى الالع ابالالوت نسالالب الولالالد ابالالوت الو خالالة ى خالال وحالالق اإللث
واإلنفاق .
ب ـ حالالق ادم :دن مالالن حقهالالا صالالخانة الولالالد مالالن الضالالخاع ودفالالع التهمالالة ىنهالالا ،وابالالوت حالالق
اللضاىة ،والحضانة ،واإللث .
ج ـ حق الولد :دفع الت خخل ىن نفس  ،وابوت حقوق النفقة ،واللضالاىة ،والسالكن ،واإللث
( )4
وغخل بلك .
6ـ حق اللضاىة:
اللضاع حق ل ـفل خابت بمجلد و دت  ،وواجب ى ع ادم ،تأام بتلك القخام ب من
َاملَي ِْن ِل َم ْن أ َ َرا َد أَن
غخل ىبل م لوع ،قال ت الع َ ) :وا ْل َوا ِلدَاتُ يُ ْر ِض ْعنَ أ َ ْوال َ َدهُنَّ ح َْولَي ِْن ك ِ
الرضَاعَة ( [البقل .]233 :والنص ولن كان والدا ً فا صخغة الببل ،ل أن فا م نع
يُتِ َّم َّ

( )1
( )2
( )3
( )4

انفل :تحفة المودود بأحكام المولود ص 126
سالالنن أبالالا داود  ،كتالالاب ادضالالاحا  ،بالالاب فالالا ال قخقالالة ،حالالدخث [ .]2838وصالالحح ادلبالالانا ،انفالالل:
صحخح سنن أبا داود 547/2
انفل :نفام ادسل فا اإلسالم ص 152
انفل :حقوق ادو د فا اإلسالم ص 21
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( )1
ادمل الدال ى ع الوجوب  ،وأجل اللضاع واجبة ى ع ادب فا الحا ت التا
ادم مت خنة لإللضاع .

تكون

واللضاىة الـبخ خالة ن مالة مالن هللا وكبهالا لإلنسالان ،وكالا بات فوا الد مادخالة وم نوخالة
( )2
وصحخة وتلبوخة ،ت د و تحصع .
7ـ حق الحضانة:
خحتاج الـفل للع ال ناخة ب  ،وبلك بالقخام ى ع ما خت ق بتلبخت من نفافالة وتماللخم
وم اونة فا المأكل والم لب والم ب  ،والقخام بهالبه المهمالة كالو مالا خـ الق ى خال الفقهالاء ك مالة
»الحضانة« ،فها حق ل صغخل ،وواجبة ى ع ادم ،وكا أحق النا بها وأقالدلكم ى خهالا ،لمالا
جب ت ى خال مالن م الاىل الحنالان وال الفقة ،والقالدل ى الع التحمالل والصالبل ،وفالا الحالدخث{:من
أحق بحسن صحابتا خا لسول هللا ؟ قال :أمك ،قال :ام مالن؟ قالال :أمالك ،قالال :االم مالن؟ قالال:
( )3
أمك ،قال :ام من؟ قال :أبوك .
فمن حق ادو د أن تبتالال لهالم الحاضالنات ال الواتا خ نالخن بهالم ،للالع جانالب ادمهالات
لبا دىت الحاجة للع كبا ،وخنبغا أن تكون الحاضنات م لوفات بالالدخن والب الق ،دن ادو د
ختأالون بهن س با ً كان أو لخجاباً ،و خسالتـخع أحالد أن خنكالل مالا ل ملبخالات الخالوم مالن أاالل ى الع
( )4
ادو د .
8ـ حق النفقة:
النفقة حق من حقوق ادو د ى ع اآلباء للع أن خستـخع ادبناء لىالالة أنفسالهم ،لقالول
( )5
النبا  لهند{:ببم ما خكفخك وولدك بالم لوف .
وتتضالالمن النفقالالة باإلضالالافة للالالع المأكالالل والم الاللب والم الالب
والت خم فا جمخع الملاحل الت خمخة .

وال الالالج ،نفقالالة التلبخالالة

9ـ حق التلبخة:
لن أىفم مهمة لأسل كا تلبخة الـفل ،فمسؤولخة ادسالل نحالو تلبخالة الـفالل تلبخالة
سال خمة بهالدف تكالوخن بصالخة الـفالل تكوخنالا ً سالوخا ً متئنالاً ،مسالؤولخة جسالخمة ،سالخما فالا كالالبا
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

انفل :تخسخل الكلخم اللحمن فا تفسخل كالم المنان ص 104
انفل :حقوق ادو د فا اإلسالم ص  27وما ب دكا.
صحخح مس م ،كتاب البل والص ة واددب  ،باب بل الوالدخن ،حدخث [.]2548
انفل :نفام ادسل فا اإلسالم ص 153،154
صالحخح الببالالم كتالالاب النفقالات ،بالاب ،لبا لالالم خنفالق اللجالل ،حالالدخث [ .]5364وصالحخح مسال م كتالالاب
ادقضخة ،باب قضخة كند ،حدخث [. ]1714
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ال صل البم تكاالت م اك  ،وتداب ت الجهات التا تؤال فا كبه التلبخة ،والحدخث فالا كالبا
الموضوع خـول ،ولكننا ن خل للع أكم ما نلاه فا كبا المجال :
أوالً:

أن التلبخة تقوم ى ع أسا
اللسول . 

غالل

ال قخالد الصالافخة فالا نفسالخة الـفالل المسال م ومحبالة

ثانياً :وفالا ملح الالة التمخخالئ خبالالدأ دول الت الخم والتالالدلخب ى الع ب الالم ادلكالان ادساسالالخة فالالا
الدخن ،وبلك بت خمال الصالال والقالل ن ،و داب اإلسالالم ال بصالخة وا جتماىخالة ،قالال
{ : مالاللوا أو دكالالم بالصالالال وكالالم أبنالالاء سالالبع سالالنخن ،واضالاللبوكم ى خهالالا وكالالم أبنالالاء
( )1
ى ل وفلقوا بخنهم فا المضاجع .
ثالثاً:

تقالالوم التلبخالالة ى الالع أسالالا أن خكالالون الوالالالدان أنفسالالهما القالالدو الحسالالنة دو دكمالالا فالالا
أقوالهمالالا وأف الهمالالا وتصالاللفاتهما المبت فالالة ،فالقالالدو الحسالالنة لهالالا أاالالل كبخالالل فالالا نف ال
الـفالالل ،دن ال مولالالع بالتق خالالد والمحاكالالا  ،فهالالو خلاقالالب س ال وك الوالالالدخن ،فالالإن وجالالدكما
صادقخن ن أ ى ع الصدق ،وككبا فا باقا ادمول .

رابعاً :التلبخة ت تمد ى ع التبـخـ الس خم القا م ى الع أسالا
ادبوخن ،بحخث خهدم أحدكما ما خبنخ اآلبل .

الت الاول والتكامالل المسالبق بالخن

خامساً :تجنب المحاذير الثالثة وهي :
التدلخل المفسد ،وما خت ق ب من د البوف ى ع الولد .
أـ
ب ـ القسو المفلـة ،وما خت ق بها من تقلخع الـفل ى ع م هد من اآلبلخن .
ج ـ التفلقالة فالالا الم ام الة ،ومالالا خت الق بهالالا مالن تفضالالخل ولخاالال ب الالم ادبنالاء ى الالع
ب م ،فالبلك خولالد ال الداو والبغضالاء والحقالد بخالنهم سالواء أكالان التفاضالل بالخن
الالالالالبكول أم ب الالالالخن اإلنالالالالاث ،ق الالالالال لس الالالالول هللا{: اتقالالالالوا هللا ،واى الالالالدلوا ب الالالالخن
( )2
أو دكم .
سادساً :أن تقوم التلبخة اإلسالمخة ى ع اللحمة والت اـف والمحبة والحنان ،صالح ىنال  أنال
كان خقبل بات مل الحسن بن ى ا لضا هللا ىنهما وىنده ادقلع بالن حالاب  ،فقالال
ادقلع :لن لا ى ل من الولد ما قب ت مالنهم أحالداً ،فنفالل للخال لسالول هللا االم قالال:
( )3
{من خَلحم خلحم .
( )1
( )2
( )3

سنن أ با داود كتاب الصال  ،باب متع خالؤمل الغالالم بالصالال  ،حالدخث [ .]495وصالحح ادلبالانا ،
انفل :صحخح سنن أبا داود  .97/1وانفل :نفام ادسل فا اإلسالم ص 157
صحخح الببالم ،كتاب الهبة ،باب اإل هاد فا الهبة ،حدخث [ ،]2587وصحخح مس م  ،كتاب الهبات
 ،باب كلاكخة تفضخل ب م ادو د فا الهبة ،حدخث [. ]1623
صحخح الببالم ،كتاب اددب ،باب لحمة الولد وتقبخ وم انقت  ،حدخث [ ،]5997وصحخح مس م ،
كتاب الفضا ل  ،باب لحمت الصبخان وال خال ،حدخث [. ]2318
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سابعاً :أن تهدف التلبخة للع تكالوخن ال بصالخة المتوائنالة والتالا تجمالع بالخن التمسالك بمبالادئ
الدخن الحنخف وت الخم وقخم ومقومات الحخالا الم اصالل  ،فتكالون بصالخة متمسالكة
( )1
.
بدخنها وكوختها ،ومنفتحة ى ع ىصلكا

10ـ حق ادبناء فا اإللث:
من حق ادبناء أن خلاوا باءكم وأمهاتهم ،وكبا الحق قلله لهم لب ال المخن بقول :
َّللا فِي أ َ ْوال َ ِد ُك ْم ِللذَّك َِر ِمثْ ُل َح ِظ األ ُ ْنثَيَي ِْن ( [النساء ،]11:فا بن خلث بـلخق
) يُ ِ
وصي ُك ُم َّ ُ
الت صخب؛ فخحوئ التلكة ك ها لبا انفلد ولم خوجد والث غخله ،فإن كانوا أكال من واحد
بكولا ً قسم بخنهم بالتساوم ،ولن كانوا بكولا ً ولناااً ،ف بنت سهم ولالبن سهمان ،ولخ كبا
تحخئا ً ل بكول أو ف ما ً لإلناث ـ م اب هللا ـ ولكن الحاجة وفلوف كل منهما كا التا اقتضت
مال كبا التفلخق فا النصخب ،فالولد ختك ف تكالخف ت ئم بها البنت ،كدفع المهل وتأاخث
بخت الئوجخة ،واإلنفاق ى ع الئوجة وادو د ،أما أبت فإنها تأبب مخلااها م كا ً بالصا ً لها
( )2
تك ف من خ ا ً .
اانخاً :حقوق اآلباء ى ع أبنا هم:
لن حقوق الوالدخن ى ع ادبناء من أجل الحقوق وأىفمها ب د حق هللا ت الع ،فهما
( )3
خبب ن من الجهود من أجل تلبخة ادو د ولىدادكم ل حخا ما خستحقان المكافأ ى خ  ،وقد
بخن هللا سبحان وت الع كاخلا ً من كبه الحقوق بقول ت العَ ) :وقَضَى َربُّكَ أَال َّ ت َ ْعبُدُو ْا ِإال َّ ِإيَّا ُه
ف َوال َ ت َ ْنه َْر ُه َما
سانا ً إِ َّما يَبْلُغَنَّ ِعندَكَ ا ْل ِكبَ َر أ َ َح ُد ُه َما أ َ ْو ِكالَ ُه َما فَالَ تَقُل لَّ ُه َمآ أ ُ ٍ
َوبِا ْل َوا ِل َدي ِْن إِحْ َ
ُّ
ُ
َوقُل لَّ ُه َما قَ ْوالً ك َِريما ً ( ) َو ْ
ب ْارح َْم ُه َما َك َما
اخ ِف ْ
ض لَ ُه َما َجنَا َح الذ ِل ِمنَ َّ
الرحْ َم ِة َوقل َّر ِ
لب
ص ِغيرا ً ( [اإلسلاء23:ـ ،]24فهاتان اآلختان تضمنتا حقوق الوالدخن بصول
َربَّيَا ِني َ
فخها و غموم ،ونستـخع بسهولة أن نتبخن منها ب م حقوقهم ،ومنها :
1ـ ادمل باإلحسان للخهما:
فاإلحسان للع الوالدخن أمالل مالن هللا ت الالع لالخ دحالد أن ختهالاون فخال أبالداً ،وقالد قاللن
هللا سالبحان وت الالالع اإلحسالالان للخهمالا ب بادتال ل فالالم الالأنهما ،وضاللوب اإلحسالالان كاخالالل تت الالق
بالت امالالل م همالالا ،والبالالل بهمالالا ،وتفضالالخ هما ى الالع ادنف ال وادو د وادئواج ،وأن نكالالون فالالا
غاخالة اددب م همالا فالالا القالول وال مالل بحسالالب ال اللف حتالالع خكونالا مغتبـالخن بنالالا ،ومالن أىفالالم

( )1
( )2
( )3

انفل :حقوق ادو د ى ع الوالدخن فا اإلسالم ص  35وما ب دكا .
انفل :نفام ادسل فا اإلسالم ص  ،159وحقوق ادو د ى ع الوالدخن ص50
انفل  :ىالقة اآلباء بادبناء فا ال لخ ة اإلسالمخة ،د  .س اد لبلاكخم صالح ص 27
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اإلحسان بالوالالدخن لبا كانالا أو أحالدكما خم الك النفقالة أن خنفالق ولالده ى خال بالالم لوف ،خقالول
( )1
{:لن أـخب ما أك تم من كسبكم ،ولن أو دكم من كسبكم ،فك وه كنخ ا ً ملخ ا ً .
2ـ النها ىن نهلكما:
أم حلمالالة ئجلكمالالا بب الالونة ،واإلسالالاء للخهمالالا بالك مالة الجالحالالة ،أو لفالالع الصالالوت
ى خهما ،أو تغ خف الكالم لهما ولن كان بك مة »أف « الدالالة ى الع التضالجل والتباللم ،بالل خجالب
ى الالع ادو د أن ختبخالاللوا فالالا مباـبالالة بالالا هم أجمالالل الك مالالات وألـالالف ال بالالالات ،وأن خكالالون
قولهم كلخما ً خصحب اء من ال نف ،ولبا كانت ك مة »أف« الق خ الة الحاللوف منهخالا ً ىنهالا
( )2
.
فما بالنا بغخلكا ،وكو نها لخ باصا ً بحالة الكبل ،ولنما فا جمخع ادحوال
3ـ التواضع لهما للع حد التبلل :
وكبا لخ ىخباً ،بل كو مندوب ومـ وب ،ولبا كان خجب ى ع المس م أن خكون متواضال ا ً
()3
.
مع أبخ المس م لحخما ً ب  ،فقد وجب ى خ أن خكون أكال تواض ا ً وتبلالً مع أبوخ
4ـ وجوب كلكما:
َ
َ
لقد قلن هللا سبحان وت الع كل الوالدخن ب كله فقال ) :أ ِن ا ْ
ي
شك ُْر ِلي َو ِل َوا ِل َد ْيكَ إِل َّ
ير ( [لقمان ،] 14:وكبا ال كل لما خقدم الوالدان لإلنسان من أ خاء كاخل لصالح
ا ْل َم ِص ُ
وبدمة ل  ،وبباصة ادم (من حمل ولضاىة وىناخة وما للع بلك من الواجبات المناـة
للخها) ،ولبلك قدمت ادم ى ع ادب فا البل ،فقد سأل لجل النبا ىن أحق النا بحسن
( )4
صحبت  ،فقال{:أمك ،قال :ام من؟ قال :أمك …  ،وكللكا االث ملات ،ام قال فا المل
( )5
.
اللاب ة :أبوك
5ـ تقدخم بلكما ى ع الجهاد فا سبخل هللا:
وبلك لما فا بلكما من اإلحسان للخهما ،وىمل الصالح البم خلضالاه هللا سالبحان وت الالع
وخلف للخ  ،سأل ىبد هللا بن مس ود  النبا  {: أم ال مل أحب للع هللا ىئ وجل؟ قالال :الصالال

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

سنن أبا داود ،كتاب البخوع ،باب فا اللجل خأكل مالن مالال ولالده حالدخث [ .]3528وسالنن التلمالبم،
كتاب ادحك ام ،باب ما جاء أن الوالد خأبب من مال ولده ،حدخث [.]1358وقال» :حسن صحخح « .
وسنن النسا ا ،كتاب البخوع ،بالاب الحالث ى الع الكسالب .وانفالل :ىالقالة اآلبالاء بادبنالاء فالا ال اللخ ة
اإلسالمخة ص .28
انفل :نفام ادسل فا اإلسالم ص 164
انفل :ىالقة اآلباء بادبناء ص 29
صحخح الببالم ،كتاب اددب ،باب من أحق النا بحسن صحابتا ،حدخث [ .]5971صحخح مسال م
 ،كتاب البل والص ة واددب  ،باب بل الوالدخن ،حدخث [.]2548
انفل :نفام ادسل فا اإلسالم ص 165
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()1
 ،والحالدخث
ى ع وقتها ،قال :ام أم؟ قال :بل الوالدخن ،قال :االم أم؟ قالال :الجهالاد فالا سالبخل هللا
()2
دلخل ى ع ىفم فضخ ة بلكما ،وأن خقدم ى ع جهاد التـوع .

6ـ بل الوالدخن ولو كانا كافلخن:
فالوالدان الكافلان لهما حق البل واإلحسان والـاىة فخما ىدا الكفل والم اصا،
فالـاىة فا الم لوف ،و ـاىة لمب وق فا م صخة هللا ت الع ،دن حق هللا وتوحخده
ْس لَكَ بِ ِه ِع ْل ٌم
أىفم من حق الوالدخن ،خقول ت العَ ) :وإِن جَا َهدَاكَ َ
علَى أَن تُش ِْركَ بِي َما لَي َ
َاح ْب ُه َما فِي ال ُّد ْنيَا َمع ُْروفا ً ( [لقمان. ]15:
فَالَ ت ُِط ْع ُه َما َوص ِ
وىالالن أسالالماء بنالالت أبالالا بكالالل ـ لضالالا هللا ىنهمالالا ـ قالالالت{ :قالالدمت أمالالا وكالالا م الاللكة،
()3
فاستفتخت لسول هللا  فق ت :لن أمالا قالدمت ى الا وكالا لاغبالة  ،أفأصال ها ؟ قالال :ن الم ،صال ا
()4
أمك .
7ـ تجنب أسباب سبهما و تمهما:
قال لسول هللا {: لن من الكبا ل تم اللجل والدخ  ،قالوا :خا لسالول هللا وكالل خ التم
( )5
 ،فكالم
اللجل والدخ ؟ قال :ن م ،خسب اللجل أبا اللجل فخسب أباه وخسالب أمال فخسالب أمال
من لنسان ختسبب فا تم والدخ وكو خدلم .

8ـ بل الوالدخن ب د وفاتهما:
لن بل الوالدخن لخ مقصولا ً ى ع حخاتهما ،ولنمالا كالو ممتالد للالع مالا ب الد الوفالا  ،دن
لابـالة المالود باقخالة فالا الحخالا وب الد الممالات بالالدىاء وا سالتغفال وقضالاء دخنهمالا سالواء أكالان
دخنا ً ل باد أم دخنا ً هلل ىئ وجل ،فقالد جالاءت اماللأ للالع النبالا فقالالت{:لن أمالا نالبلت أن تحالج
( )6
ف الالم تحالالج حتالالع ماتالالت ،أفالالأحج ىنهالالا؟ قالالال :ن الالم ،حجالالا ىنهالالا  ،والحالالج ىالالن الوالالالدخن ب الالد
( )7
موتهما نوع من أنواع البل بهما واإلحسان للخهما .
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7

صالحخح الببالالم  ،كتالاب الجهالاد  ،بالاب فضالالل الجهالاد والسالخل ،حالدخث [ ، ]2782وصالحخح مسال م ،
كتاب اإلخمان  ،باب بخان كون اإلخمان باهلل ت الع أفضل ادىمال ،حدخث [. ]85
انفل :نفام ادسل فا اإلسالم ص 165
لاغبة  :أم لاغبة فا بلم وص تا فخما ىندم وتسألنا خ ا ً مما كا فا حاجة للخال .انفالل :النهاخالة
فا غلخب الحدخث 237/2
صحخ ح الببالم :كتاب اددب ،باب ص ة الملأ أمها ولهالا ئوج ،حالدخث [ .]5979وصالحخح مسال م،
كتاب الئكا  ،باب فضل النفقة والصدقة ى ع الوالدخن ولو كانوا م اللكخن ،حالدخث [.]2324وانفالل:
ىالقة اآلباء بادبناء ص 33
صحخح مس م  ،كتاب اإلخمان  ،باب الكبا ل وأكبلكا ،حدخث [. ]263
صحخح الببالم ،كتاب جئاء الصخد ،باب الحج والنبول ىن المخت ،حدخث [.]1852
انفل :نفام ادسل فا اإلسالم ص 167
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ومن تمام بلكما ص ة أكل ودكما ،وكبه الص ة حق من حقوقهما ؛ وكالا أن خحسالن
( )1
.
للع من كانا خحسنان للخ وخودان  ،قال{: لن أبل البل ص ة الولد ود أبخ ب د أن خولا

( )1

صحخح مس م ،كتاب البل والصال ة ،بالاب فضالل صال ة أصالدقاء ادب وادم ،حالدخث [ .]6513وانفالل:
ىالقة اآلباء بادبناء ص 34

147

This file was downloaded from QuranicThought.com

اإلسالم وبناء المجتمع

الفصل البام
ف َلق النكاح
وآثارها
أسبابُها
ُ
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الفصل البام

ف َلق النكاح  ،أسبابها و االكا
أ) الـــالق :
ت لخف الـالق :
ال َّ
طالق في اللغة هوَ :ح ُّل الوااق ،م التق مالن اإلـالالق ،وكالو :اإللسالال والتاللك ،خقالال:
( )1
َ
ـ ق الخد ،أم :كاخل الببل وال ـاء  ،قال اللاغالب ادصالفهانا" :أصالل الـالالق التب خالة مالن
َ
الوااق ،خقال :أـ قت الب خل من ىقالال  ،وـ قتال  ،وكالو ـالال ٌق وـ ٌ
الق بالال قخال ٍّد  ،ومنال اسالت خل :
ـ قت الملأ  ،نحو ب ختها فها  :ـالق ،أم مبَال ٌُ ىن حبالة النكاح" (. )2
وفي اصطالح الفقهاء:
كنالالالك ىالالد ت لخفالالات ل ـالالالق ىنالالد الفقهالالاء ،خبت فالالون فالالا ت لخف ال ى الالع حسالالب مالالباكبهم
الفقهخة ،ولن كالان المالؤدى واحالدا ً ،فمالن بلالك  :مالا ىلفال الفقخال الحنب الا ابالن قدامالة حخالث قالال:
" َح ُّل قخد النكاح" (.)3
وقال القلـبا " :كو َح ُّل ال صمة المن قد بخن الئوجخن بألفالاف مبصوصالة"( ،)4وقالال
الحافف ابن حجلَ " :ح ُّل ىقد التئوخج"(.)5
حكم :
الـالالق ممالالا ت تلخال ادحكالالام التك خفخالالة البمسالة ،وكالالا  :التحالاللخم واإلباحالالة واإلسالتحباب
والكلاكة والوجوب(. )6
فخكالون حلامالاً ،لبا كالان الـالالق ،ـالالق بدىالة ،وبلالك أن خـ قهالا ب فالف الالاالث ،دف الة
أ-
واحالالد  ،أو فالالا حالالخم ،أو خـ قهالالا فالالا ـهالالل جام هالالا فخ ال  ،قالالال ابالالن قدامالالة" :أجمالالع
ال ماء فا جمخع ادمصال ،وكالل ادىصالال ،ى الع تحلخمال  ،وخسالمع ـالالق البدىالة،
دن المـ ق بالف السنة ،وتلك أمل هللا ت الع ولسول .)1( "... 
ب-

وخكون مباحا ً لبا تلتب ى ع استملالخة الئواج ضلل بالئوجة أو الئوج.

ج-

وخكالالون مسالالتحباً ،لبا كانالالت الئوجالالة سالال خـة ال سالالان ،مؤبخالالة لئوجهالالا أو دك الال  ،أو
بخف ىدم لقامة حدود هللا بخنهما(.)2

()1
()2
()3
()4
()5
()6

( )1
( )2

لسان ال لب ( )190/8ماد (ـ ق) .
المفلدات فا غلخب القل ن ( ، )399/2وانفل أخضا ً  :فتح البالم (. )349/9
المغنا (. )323/10
الجامع دحكام القل ن (. )126/3
فتح البالم (. )346/9
انفل :المغنا ( )323/10وفتح البالم (.)346/9
المغنا (.)324/10
انفل :المفصل فا أحكام الملأ (. )348/7
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د-

وخكون مكلوكاً ،لبا كان الحالال بالخن الالئوجخن مسالتقخمة ،ولالم تكالن كنالالك حاجالة للالع
لخقاع الـالق ،دن فا لخقالاع الـالالق  ،ضالللا ً بالالئوجخن ،وادو د ،وفالا الحالدخث :
ض َل َل و ض َلال"( ،)1وخبكب ب م الفقهاء للع القالول بالحلمالة فالا كالبه الحالال
"
َ
 ،دن فا بلك ضللا ً بالئوجخن(.)2

كـ -

وخكالالون واجبالالاً ،وبلالالك فالالا ـالالالق المالالولا ب الالد التالاللبص ،لبا أبالالع الفخ الالة ،وـالالالق
الحكمخن فا ال قاق لبا لأخا بلك ،وـالق المالىن ،أو كان اللجالل ىنخنالا ً  ،ففالا كالبه
ادحوال خجب الـالق للفع الضلل ىن الئوجة .

لكن ادصل فخ ـ فا أغ ب ادحوال ـ اإلباحة والحل ،دل ى ع بلك الكتاب والسنة،
طلَّ ْقت ُ ُم النِسَآ َء فَ َ
ي إِذَا َ
صو ْا
ط ِلقُوهُنَّ ِل ِع َّدتِ ِهنَّ َوأَحْ ُ
فمن أدلة الكتاب قول ت الع ) :يأيُّهَا النَّبِ ُّ
ْ
َ
َ
ش ٍة ُّمبَيِن ٍةَ
ْ
اح َ
َّللا َربَّ ُك ْم ال َ ت ُْخ ِر ُجوهُنَّ ِمن بُيُوتِ ِهنَّ َوال َ يَخ ُرجْ نَ إِال َّ أن يَأتِينَ بِف ِ
ا ْل ِع َّدةَ َواتَّقُواْ َّ َ
َ
َّللا فَقَ ْد َ
َّللا يُحْ د ُ
ِث بَ ْع َد ذَ ِلكَ أ ْمرا ً (
َّللا َو َمن يَتَعَ َّد ُحدُو َد َّ ِ
َوتِ ْلكَ ُحدُو ُد َّ ِ
ظلَ َم نَ ْف َ
سهُ ال َ تَد ِْرى لَعَ َّل َّ َ
[الـالق.]1 :
ومن السنة  :أن اللسول  ـ ق حفصة بنت ىمل بن البـالاب لضالا هللا ىنهمالا  ،االم
لاج ها(.)1
وىن ابن ىبا –لضا هللا ىنهما -أن املأ َ اابت بن قَخ أتَالت النبالا  ، فقالالت :خالا
الن ،ولكنالا أكالله الكف َالل فالا اإلسالالم،
لسو َل هللا اابت بن قخ ٍّ مالا أىتالب ى خال فالا ب الق و دخ ٍّ
فقالالال لسالالول هللا " : أَتالاللدخنَ ى خالال َحدخقتَالال ؟" قالالالت :نَ َالالم ،قالالال لسالالول " : اقبَالالل ال َحدخقَالالةَ
وـ قها ت َـ خقةً"((.))2
ومما تقدم من اددلة وغخلكا  ،خ م أن ال اللخ ة قالد أباحالت الـالالق  ،ببالالف ب الم
ال لا ع السماوخة المحلفة والقوانخن ادلضخة الم اصل (.)4
غخل أن لع ت الع هللا حبل من الـالق من غخل أسباب موجبة لالبلك ففالا الحالدخث:
سالأَلَت ئَ و َجهالا
ق"( ،)5وفا الحالدخث أخضالاً" :أَخُّ َمالا ام َاللأ َ ٍّ َ
"ما أ َحل هللا خ ا ً أبغ َ
َم للخ من الـالَ ٍّ
( )6
َ
َ
ى خها َلا َحة ال َجنة" .
ـالَقا ً فا غَخل َما بَأ َ  ،فَ َحلا ٌم َ
( )1
( )2
()1
()2
()4

أبلج ابن ماج فا ادحكام  ،باب من بنع فا حق ما خضل بجاله  ، )2340( ،وصحح ادلبانا فا
صحخح الجامع (. )7517
انفل المغنا (.)323/10
الحدخث أبلج أبو داود فا كتاب الـالق ،باب فا الملاج ة )2283( ،وصحح ادلبانا فا للواء
الغ خل (.)157/7
أبلج الببالم فا الـالق ،باب الب ع وكخف الـالق .)5273( ،...
لاجع مبحث مقالنة الـالق فا ال لخ ة اإلسالمخة مع غخله من النفم ال المخة الم اصل  ،من كتاب
 :أحكام الـالق فا الفق اإلسالما ل دكتول ىبداللحمن الصابونا ص(.)20
بالالل لن كاخالاللا ً مالالن الالالدول التالالا كانالالت تحالاللم الـالالالق فالالا قوانخنهالالا ،قالالد وق الالت فالالا حالاللج الالدخد ،حتالالع
اضـلت أبخلا ً للع سن القوانخن التا تبخح الـالق  ،انفل كتاب الـالالق بالخن اإلـالالق والتقخخالد فالا
ال لخ ة اإلسالمخة  ،ل دكتول  :محمود محمد ى ا (.)32
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قالالال ابالالن كبخالالل " :أجم الالوا أن الـالالالق فالالا حالالال اسالالتقامة الالالئوجخن مكالاللوه ،ل أبالالا
حنخفة ،قال :كو حلام مع استقامة الحال"(.)7
وقال خخ اإلسالم ابن تخمخة" :ادصل فا الـالق الحفالل ،ولنمالا أبالخح منال قالدل الحاجالة"
(.)8
وقال أخضا ً  " :ولو أن الحاجة داىخة للع الـالق  ،لكالان الالدلخل خقتضالا تحلخمال ،
كمالا دلالالت ى خال اآلاالالال وادصالالول  ،ولكالالن هللا ت الالالع أباحال لحمالالة منال ب بالالاده  ،لحالالاجتهم للخال
أحخاناً" (. )1
وقالالال الكاسالالانا  " :لن ادصالالل فالالا الـالالالق كالالو الحفالالل  ...ل أنالال أبخحالالت الـ قالالة
الواحد ل حاجة للع البالص ىند مبالفة ادبالق "(. )2
ومما خؤكد مالا سالبق  ،أن ال اللع الحنخالف حالث ادئواج ى الع أن خ جالأوا للالع الـالالق
ل ب د استفلاغ الوسع ،وسد جمخالع منافالب اإلصالالح ،وبلالك ب الد الالوىف واإلل الاد ،االم الهجالل
فا المضجع ،ام الضاللب غخالل المباللح ،االم ب الث الحكمالخن لإلصالالح بخنهمالا ،االم لبا لالم خالنجح
كبا ك  ،فخ جآن للع الـالق أبخلاً.
حكمت :
اإلسالم دخن ال دل والحكمة فا جمخع ت لخ ات وأحكام  ،فال خحل و خحلم خ ا ً ل
َّللا يَ ْعلَ ُم َوأ َ ْنت ُ ْم ال َ ت َ ْعلَ ُمونَ (
لح َكم ىفخمة ،ى مها َمن ى مها ،وجه ها َمن جه هاَ ) ،و َّ ُ
[البقل .]216:
فمن ت ك الح َكم  :ت لخ

ل ـالق لبا ت سلت الحخا الئوجخة ،ولم خكن ب ٌّد ل الـالق.

فالئواج خقوم ى ع المحبة وادلفة والوفاق بخن الئوجخن ،فقد خ كل ت ك الحخا الئوجخة
أمول خستحخل م ها بقاء كل من الئوجخن مع اآلبل ،فمن غخل الم قول أن خؤمل الئوجان
بالبقاء م اً ،مع وجود ما خ كل استملالخة الحخا الئوجخة ،فجاء ال لع الحنخف بال َحل،
سعا ً َح ِكيما ً ( [النساء،]130 :
َّللا َوا ِ
َّللا ُكالًّ ِمن َ
سعَ ِت ِه َوكَانَ َّ ُ
وكو الـالق َ ) :و ِإن يَتَفَ َّرقَا يُ ْغ ِن َّ ُ
قال ابن قدامة" :وأجمع النا ى ع جوائ الـالق ،وال بل دالة ى ع جوائه ،فإن لبما
فسدت الحال بخن الئوجخن ،فخصخل بقاء النكاح مفسد محضة ،وضللا ً مجلدا ً بإلئام الئوج
()5
()6
()7
()8
()1
()2

أبلج أبو داود فا كتاب الـالق ،باب كلاكخة الـالق )2177( ،وكو حدخث ملسل صحخح ،وجاء
ملفوىا ً ب فف " :أبغم الحالل للع هللا ىئوجالل الـالالق" وكالو ضال خف ،والصالحخح الملسالل ،انفالل
للواء الغ خل (.)107/7
أبلج أبو داود فا الـالق ،باب فا الب ع )2226( ،وحسن التلمبم ،وصحح الحاكم ووافق البكبا.
حا خة اللوم الملبع (.)482/6
مجموع الفتاوى (.)16/2
مجموع الفتاوى (. )62/3
بدا ع الصنا ع (. )209/4
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النفقة والسكنع ،وحب الملأ مع سوء ال ل  ،والبصومة الدا مة من غخل فا د  ،فاقتضع
بلك لع ما خئخل النكاح ،لتئول المفسد الحاص ة من "(.)1
أقسام الـالق:
خقسم الفقهاء ـ لحمهم هللا ـ الـالق من حخاخات مبت فة للع أقسام مت دد :
أو ً  :من حخث الم لوىخة :
أ  -الـالق السُّنا :
والملاد ب الـالق الموافق ل سنة  ،وكو  :أن خـ ق اللجل ئوجت ـ قالة واحالد فالا ـهالل لالم
خمسها فخ  ،قال ابن مس ود (ـالق السنة أن خـ قها ـاكلا ً من غخل جماع)(. )2
قال ابن قدامالة( :و بالالف فالا أنال لبا ـ قهالا فالا ـهالل لالم خصالبها فخال  ،االم ختلكهالا
حتع تنقضا ىدتها ،أن مصخب ل سُّنة ،مـ ق ل د التا أمل هللا ت الع بها)(.)3
ب  -ـالق البدىة :
وكو بالف ـالق السنة  ،سما ب دن ـالق مبالف ل سنة التا أمالل هللا ولسالول
بها  ،وكو  :أن خـ ق اللجل ئوجت ب فالف الالاالث بك مالة واحالد  ،أو خـ قهالا ب فالف الالاالث فالا
مج واحد  ،أو خـ قها وكا حا م  ،أوخـ قها فا ـهالل جام هالا فخال  ،فالالـالق فالا جمخالع
كالالبه الحالالا ت خكالالون حلامالالا ً  ،قالالال ابالالن قدامالالة (أجمالالع ال مالالاء فالالا جمخالالع ادمصالالال  ،وكالالل
ادىصال ى ع تحلخمال  ،وخسالمع ـالالق البدىالة  ،دن المـ الق بالالف السالنة ،وتاللك أمالل هللا
ت الع ولسول .)4()

اانخا ً  :ومن حخث بقاء الئوجخة وىدمها للع :
أ  -الـالق اللج ا:
وكوالـالق البم خم ك الئوج فخ ملاج ة ئوجت ما دامت فا ال د لبا ـ قها ـ قة
أو ـ قتخن ،وبلك من غخل مهل و هود ،و ىقد جدخد ،و لضا الملأ  ، ،دنها
ئوجت ما دامت فا ال د  ،لقول ت العَ ) :وا ْل ُم َ
س ِهنَّ ثَالَثَةَ قُ ُروءٍ َوالَ
طلَّقَاتُ يَت َ َربَّ ْ
صنَ بِأ َ ْنفُ ِ
اآلخ ِر
اّلِل َوا ْليَ ْو ِم
يَ ِح ُّل لَ ُهنَّ أَن يَ ْكت ُْمنَ َما َخلَ َ
َام ِهنَّ ِإن كُنَّ يُ ْؤ ِمنَّ ِب َّ ِ
ِ
َّللا فِي أَ ْرح ِ
ق َّ ُ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ً
ْ
نَّ
نَّ
كَ
وف
ْر
ع
م
ل
ا
ب
ْه
ي
ل
ع
َ
ِي
ذ
ل
ا
ل
ث
م
ه
ل
و
ا
ح
ال
ص
إ
ا
ُو
د
ا
ر
أ
ن
إ
ْ
َوبُعُولَت ُ ُهنَّ أ َ َح ُّ
َ ُ ِ ُ
ِ ِ َ ُ ِ
ق ِب َر ِد ِهنَّ ِفي ذَ ِل ِ َ
ِ
ٌ
ً
َّللا ع َِز ٌ
يز َحكُي ٌم ( [البقل  .]228 :و سخأتا حقا حدخث ابن
َو ِل ِلرجَا ِل َ
علَي ِْهنَّ د ََرجَة َو َّ ُ
ىمل لضا هللا ىنهما.
()1
()2
()3
()4

المغنا (. )323/10
سنن ابن ماج  ،كتاب الـالق  ،باب ـالق السنة (. )2020
المغنا ()325/10
المغنا ()324/10
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ب  -الـالق البا ن:
وكو ى ع ضلبخن:
 -1الـالالالق البالالا ن بخنونالالة صالالغلى :وكالالو للجالالاع المـ قالالة واحالالد  ،أو ـ قتالالخن ،التالالا
انقضت ىدتها ،وبلك بلضاكا ،وبمهل جدخد ،وىقد جدخد.
 -2الـالق البا ن بخنونة كباللى ،وكالو للجالاع المـ قالة االاالاً ،للالع ئوجهالا ادول ،وكالبا
خ الالتلـ فخ ال أن خكالالون نكالالاح الالالئوج الاالالانا نكالالاح لغبالالة نكالالاح تح خالالل ،ودبالالل بهالالا
دبالالو ً حقخقخالالاً ،االالم مالالات ىنهالالا أو ـ قهالالا ،فخجالالوئ أن ختئوجهالالا الالالئوج ادول ب الالد
لنقضاء ىدتها من الاانا ،ب قد جدخد ،ومهل جدخد ،فهبا خسالمع بخنونالة كباللى ،دنهالا
بانت من ئوجها ادول ،ولم تحل ل ل ب د نكاح بل ،نكاح لغبة ،وأن خالدبل بهالا
وتبوق ىسخ ت  ،وخبوق ىسخ تها لحدخث لفاىة القلفا أن تَالئوج اماللأ ً ،االم ـ قهالا
بل ،فأتت النبا  ، فالبكلت لال أنال لالخ َم َال ل ماالل كدبَالةٍّ ،فقالال" :
فتئوجت َ
حتع ت َبوقا ىسخ َت  ،وخَبوقَ ىسخ تك"(.)1
االاا ً  :خنقسم الـالق من حخث الصخغة للع :
أ) ُمنَج ََّزة  :وهي  :الصخغة التا لخست م قالة ى الع اللـ  ،و مضالافة للالع ئمالن م الخن ،
بل خقصد بها لخقاع الـالق فا الحال  ،كأن خقول لئوجت  :أنت ـالالق  ،وحكمال  :وقالوع
الـالق فا الحال  ،وختلتب ى خ االه بمجلد الت فف ب .
ب) معلقة على أمر ممكن :وكو أن خ الق الالئوج الـالالق ى الع حصالول اللـ م الق  ،كالأن
خقالالول  :لن ف الالت كالالبا فأنالالت ـالالالق ،وحكم ال  :وقالالوع الـالالالق لبا تحقالالق ال لـ،وحصالالل
الم لوـ0
سالم البخالاـ فأنالت ـالالق ،
ج) معلقة على أمةر مسةتحيل  ،كةأن يقةول  :لن دبالل الجمالل فالا َ
ونحو بلك ،وكبا فخ بالف ،أفهله أن خقع ب الـالق ،دن ى ق ى ع صفة لالم توجالد
،وهللا أى م 0
لاب ا ً  :من حخث ال دد :
أما من حخث ال دد  :فقد بخن هللا ت الع أن ل ئوج االث تـ خقات  ،فا قول ت الع:
|)ال َّ
ان َوال َ يَ ِح ُّل لَ ُك ْم أَن تَأ ْ ُخذُواْ ِم َّمآ
طالَ ُ
وف أَ ْو تَس ِْري ٌح ِب ِإحْ َ
ساكٌ ِب َمع ُْر ٍ
ان فَ ِإ ْم َ
س ٍ
ق َم َّرت َ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
َّ
ْ
ً
ُ
ُنَّ
َّللا فَالَ ُجنَا َح
د
َ
ُو
د
ح
ا
م
ي
ق
ي
ال
أ
م
ت
ف
خ
ن
إ
ف
َّللا
د
َ
ُو
د
ح
ا
م
ي
ق
ي
ال
أ
آ
ف
ا
خ
ي
ن
أ
ال
إ
ا
ْئ
ي
ش
َ
ه
و
آت َ ْيت ُ ُم
َّ ِ
ُِ َ ُ
ُِ َ ُ
َ
َّ ِ ِ ِ ْ
ِ
ْ
َ
َّللا فَأ ُ ْولَـئِكَ ُه ُم ال َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ظا ِل ُمونَ
كَ
َ
َّللا فال ت ْعتدُوها َو َمن يَتعَ َّد ُحدُو َد َّ ِ
علَي ِْه َما فِي َما افتدَتْ بِ ِه تِل ُحدُو ُد َّ ِ
َ
فَ ِإ ْن َ
طلَّقَهَا فَالَ ت َ ِح ُّل لَهُ ِمن بَ ْع ُد َحتَّى ت َ ْن ِك َح َز ْوجا ً غي َْرهُ ( البقل (. )230-229
()1

أبلج الببالم فا كتاب الـالق ،باب لبا ـ قها االاا ً ام تئوجت ب د ال د ئوجا ً غخله ف م خمسها،
(.)5317
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فدلت اآلخة الكلخمة ى ع أن الئوج خم ك من الـالق االث تـ خقالات  ،وخج هالا متفلقالات مالل
ب د أبلى .
بامساً :من حخث ادلفاف:
خكالون الـالالق مالن حخالث ادلفالاف لمالالا صاللخحاً ،بألفالاف تالدل ى خال دون قاللا ن ،و تحتالالاج
للع نخة الـالق ،دنها خلاد بها غخله كقولال لئوجتال  :أنالت ـالالق ،أو ـ قتالك ،أو مـ قالة ،و نحالو
بلك من ألفاف ماد ((الـالق)).
و لما خكون الـالق بألفاف الكناخالة ،و كالا التالا تحتمالل م نالع الـالالق وم نالع غخالله ،و
تنصاللف للالالع الـالالالق و خقالع ل لبا نالالواه الالالئوج أو كانالت كنالالاك قلخنالالة تالدل ى خال  ،كقالالول الالالئوج
لئوجتال  :ابلجالا ،الحقالا بأك الك ،ألخالد أن ألى وجهالك ،اىتالدم ،أنالت ب خالة  ...فهالبه ال بالالات
ونحوكالالا خقالالع بهالالا الـالالالق مالالا لالالم خنالالوه الالالئوج ،أو تقالالوم قلخنالالة ى خ ال حالالال غضالالب ونئاى ال مالالع
ئوجت ...
اللج ة وبم تكون :
اللج الالة :كالالا ىالالود الئوجالالة المـ قالالة ل صالالمة مالالن غخالالل تجدخالالد ىقالالد( ،)1وقخالالل :كالالا ل ُّد
الملأ للع النكاح من ـالق غخل با ن فا ال د  ،ى ا وج مبصوص (.)2
والدلخل ى ع بلك قول ت العَ ) :وا ْل ُم َ
س ِهنَّ ثَالَثَةَ قُ ُروءٍ َوال َ يَ ِح ُّل
طلَّقَاتُ يَت َ َربَّ ْ
صنَ بِأ َ ْنفُ ِ
َ
ْ
اآلخ ِر َوبُعُولَت ُ ُهنَّ أ َح قُّ
لَ ُهنَّ أَن يَ ْكت ُْمنَ َما َخلَ َ
َام ِهنَّ إِن كُنَّ يُ ْؤ ِمنَّ بِ َّ ِ
اّلِل َواليَ ْو ِم ِ
َّللا فِي أ َ ْرح ِ
ق َّ ُ
ْ
علَي ِْه نَّ
وف َو ِل ِلرجَا ِل َ
صالَحا ً َولَ ُهنَّ ِمث ُل الَّذِي َ
بِ َر ِد ِهنَّ فِي ذَ ِلكَ إِ ْن أ َ َرادُواْ إِ ْ
علَي ِْهنَّ بِا ْل َمع ُْر ِ
َّللا ع َِز ٌ
يز َحكُي ٌم ( [البقل  :من .]228
د ََرجَةٌ َو َّ ُ
ومن السنة " :أن النبا  ـ قَ حفصةَ بنت ىمل ،ام لاج ها"(.)3
وقول ى خ الصال والسالم بالن ىمالل لمالا ـ الق ئوجتال وكالا حالا م ،فسالأل ىمالل
النبا  ىن بلك ،فقال" :مله ف خلاج ها .)4("...
وتكون الرجعة بعدة أمور منها:
أ -ب الالال فف الص الاللخح ال الالدال ى خه الالا ،ك الالأن خق الالول :لاج ت الالك ،أو ألج ت الالك ،أو لددت الالك ،أو
أمسكتك ،ونحو بلك (.)5
ب -أو ب فالالف الكناخالالة ىنالالد ب الالم الفقهالالاء  ،ومالالن ألفافهالالا  :أنالالت ىنالالدم كمالالا كنالالت  ،وأنالالت
املأتا(. )6
()1
()2
()3
()4
()5

انفل :الدسوقا ى ع مبتصل ب خل (.)415/2
انفل :نهاخة المحتاج (.)57/7
سبق تبلخج قلخبا ً 0
أبلج الببالم فا كتاب الـالق  ،باب لبا ـ قت الحا م . )5252( ...
انفل :المغنا (.)561 ،558/10
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ج  -أو بالف ل ،كأن خـأكا ،أو خقب ها ،أو خ مسها ب هو (.)7
ق ،و لضالع الماللأ ،
قال ابن قدامالة" :وجم تال أن
اللج) الة تفتقالل للالع ولالا ،وصالدا ٍّ
و ى مها ،بإجماع أكل ال م" (. 1
وقال خخ اإلسالم ابن تخمخالة  " :أبالو حنخفالة  :خج الل الالوـء لج الة  ،وكالو أحالد اللواخالات ىالن
أحمد ،وال اف ا :خج لج ة :وكو لواخة ىن أحمد ،ومالك :خج لج ة مع النخة ،وكالو
لواخالة ىالالن أحمالد ،فخبالالخح وـء اللج خالة لبا قصالالد بهالا اللج الالة ،وكالبا أىالالدل ادقالوال ،وأ الالبهها
بادصول"(.)2
ب ) الب ع:
ت لخف الب ع :
الب ع فا ال غة " :من ب ع اللجل اوب  ، ...لبا نئى وأئال "(.)3
وم ،بألفاف مبصوصة"(.)4
وفا ا صـالح" :فلاق الئوج لئوجت ب ٍّ
وخقسم الفقهاء ألفاف الب ع للع قسمخن :
َ
َ
َ
 )1ألفاف صلخحة :كأن خقول :بال تك ،وفادختك ،قال ت الع  ) :فال ُجنا َح
علَي ِْه َما فِي َما ْافتَدَتْ بِ ِه ( (البقل  ، )229وفسبت نكا َحك ،ونحو بلك(.)5
َ
 )2ألفاف كناخات ،مال بالأتك ،وأبلأتك ،وأبنتك ،ونحو بلك.
أدلة الب ع :
َ
َ
ْ
دل ى ع جوائ الب ع  ،الكتاب والسنة ،فمن الكتاب قول ت الع ) :ف ِإ ْن ِخفت ُ ْم أالَّ يُ ِقي َما
علَي ِْه َما فِي َما ْافتَدَتْ ِبه ( [ البقل . ] 229 :
ح َ
َّللا فَالَ ُجنَا َ
ُحدُو َد َّ ِ
وأما من السنة :فحدخث اابت بن قخ السالابق ،وفخال أن النبالا  قالال لهالا" :أتاللدخن ى خال
حدخقت ؟ قالت :ن م ،فأمل ئوجها بفلاقها بقول " :اقب ا الحدخقة  ،وـ قها تـ خقة"(.)6
حكمة م لوىخة الب ع:
سبق أن بكلنا أن ال الع الحكخم ج ل الـالق بخد اللجل ىتبالات م قولالة ،وقالد خ حالق
بالملأ ضاللل فالا اسالتملالخة النكالاح ،لسالوء ب الق الالئوج أو غخالل بلالك ،ف اللع لهالا حالق
الفلقة من  ،مقابالل قالدل م الوم مالن المال،ختفقالان ى خال  ،قالال ابالن ل الد" :والفقال أن الفالداء
()6
()7
()1
()2
()3
()4
()5
()6

انفل لح فتح القدخل (. )159/4
(انفل :أحكام الـالق فا الفق اإلسالما ص(.)37
انفل :المغنا (.)558/10
ا بتخالات الفقهخة ص (. )237
انفل  :لسان ال لب ( )179/4ماد ( :ب ع)  ،والنهاخة فا غلخب الحدخث (. )65/2
انفل  :لح منتهع اإللادات ( )107/3وك اف القناع (. )237/5
انفل  :المغنا ( ، )267/10وأحكام الب ع فا ال لخ ة اإلسالمخة ص. 127
سبق تبلخج 0
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لنما ج ل ل ملأ فا مقاب ة ما بخد اللجل من الـالق فإن لما ج ل الـالالق بخالد اللجالل لبا
فَ َلك _ أم كلكها -الملأ  ،ج ل الب ع بخد الملأ لبا فَ َلكت اللجل"(.)1
وقال ابن قدامة" :وجم ة ادمل أن الماللأ لبا كلكالت ئوجهالا ،ل َب قال أو ب قال  ،أو دخنال أو
ضال ف  ،أو نحالالو بلالالك ،وب الالخت أ تالالؤدم حالق هللا ت الالالع فالالا ـاىتال  ،جالالائ لهالالا أن
لكبَالله ،أو َ
تبال ب وم ،تفتدم ب نفسها من  .)2("...وحكم الب الع أنال كالالـالق ،خالنقص ىالدد الـ قالات
التا خم كها الئوج.
ج) ال ان :
ت لخف ال ان :
اللعان في اللغة  :مصالدل ىالن  ،وكالو مالن الـاللد واإلب الاد  ،ى الع سالبخل السالبـ ،
وكو م تق من ال ن  ،دن الئوج خ ن نفس فا البامسة  ،لن كان كاببا ً (.)3
وفي اإلصطالح :
قبف اللجل ئوجت البالغة الحل المس مة بالئنا  ،أونفخ نسب ولدكا من (.)4
صفتــ :

وصفة ال ان :أن خقول الئوج وكو قا م  :أ هد باهلل لقد ئنالت ئوجتالا كالبه  ،وخ الخل
للخها وخكلل ألبع ملات  ،وخقول فا البامسة  :أن ل نة هللا ى خ  ،لن كالان مالن الكالاببخن  ،االم
تقوم الملأ وتقول  :أ الهد بالاهلل لقالد كالبب ى الا فخمالا لمالانا بال مالن الئنالا  ،وتكاللل بلالك ألبالع
مالاللات  ،وتقالالول فالالا البامسالالة  :أن غضالالب هللا ى خهالالا  ،لن كالالان مالالن الصادقخن،وخسالالتحب أن
توقف ىن الت فف بالبامسة وتوىف ،وخقال لها :ىباب الدنخا أكون لك من ىباب اآلبل 0
لوـ ال ان  :وخ تلـ فا ال ان لوـ منها :
( )1
(أ) أن خكون ال ان من ئوجخن مك فخن  ،حلخن ىاق خن بالغخن مس مخن .
(ب) أن خكون ال ان بحضل اإلمام أو نا ب  ،كالقاضا ونحوه(.)2
(ج) أن خبدأ الئوج بال ان  ،ام ت خ الئوجة(.)3
حكمـ :

ال ان جا ئ  ،وكو م لوع بالكتاب والسنة واإلجماع .

دلخ :
()1
()2
()3
()4

()1
()2
()3

انفل  :بداخة المجتهد (. )1057/3
انفل  :المغنا (. )267/10
انفل  :المفلدات فا غلخب القل ن لأصفانا ( ، )581/2والمغنا (.)20/10
انفل :المغنا بن قدامة (. )122/10
انفل :ئاد الم اد (. )358/5
انفل  :المغنا ( ، )174/11وئاد الم اد (. )375/5
انفل  :المغنا ( ، )175/11وئاد الم اد ( ، )337/5وكنالك لوـ أبل  ،انفلكا فالا المصالدلخن
السابقخن .
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ش َهدَآ ُء ِإالَّ
أما الكتاب ففا قول ت الع َ ) :والَّ ِذينَ يَ ْر ُمونَ أَ ْز َوا َج ُه ْم َولَ ْم يَك ُْن لَّ ُه ْم ُ
َ
َّللا
شهَا َدةُ أ َ َح ِد ِه ْم أ َ ْربَ ُع َ
س ُه ْم فَ َ
شهَادَا ٍ
سةُ أَنَّ لَ ْعنَة َّ ِ
ت بِ َّ ِ
ام َ
اّلِل إِنَّهُ لَ ِمنَ الصَّا ِدقِينَ ( ) َوا ْل َخ ِ
أَنفُ ُ
اّلِل إِنَّهُ لَ ِمنَ
اب أَن ت َ ْ
ش َه َد أ َ ْربَ َع َ
علَ ْي ِه ِإن كَانَ ِمنَ ا ْلكَا ِذ ِبينَ ( ) َويَد َْر ُؤاْ َ
َ
شهَادَا ٍ
ت ِب َّ ِ
ع ْنهَا ا ْلعَذَ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
عل ْيهَآ إِن كَانَ ِمنَ الصَّا ِدقِينَ ( [ النول. ] 9-6 :
َّللا َ
َب َّ ِ
ام َ
ا ْلكَا ِذبِينَ ( ) َوالخ ِ
سة أنَّ غض َ
ومالالن السالالنة النبوخالالة  :حالالدخث ابالالن الالهاب(،أن سالالهل بالالن سالال د السالالاىدم أببالالله أن
ىوخملا ً ال جالنا جاء للع ىاصم بن ىدم ادنصالم فقال ل  :خا ىاصم ألأخالت لجالالً وجالد
مع املأتال لجالال أخقت ال فتقت ونال أم كخالف خف الل؟ سالل لالا خالا ىاصالم ىالن بلالك لسالول هللا ، 
فسأل ىاصم لسول هللا  ىن بلك  ،فكله لسالول هللا  المسالا ل وىابهالا ،حتالع كبالل ى الع
ىاصم ما سمع من لسول هللا  ، ف ما لجع ىاصم للع أك جاءه ىوخمل فقالال خالا ىاصالم ،
مالابا قالال لالالك لسالول هللا  ؟ فقالالال ىاصالم ل الالوخمل  :لالم تالالأتنا ببخالل  ،قالالد كالله لسالالول هللا 
المسألة التا سألت ىنها  ،فقال ىوخمل  :وهللا انتها حتع أسأل ىنهالا  ،فأقبالل ىالوخمل حتالع
جالاء لسالول هللا  وسالـ النالالا فقالال  :خالا لسالالول هللا ألأخالت لجالالً وجالالد مالع املأتال لجالالً،
أخقت فتقت ون أم كخالف خف الل ؟ فقالال لسالول هللا ( : قالد أنالئل فخالك وفالا صالاحبتك  ،فابكالب
فأت بها  ،قال سهل  :فتالىنا وأنا مع النالا ىنالد لسالول هللا  ، ف مالا فلغالا مالن تالىنهمالا ،
قال ىوخمل  :كببت ى خها خا لسول هللا لن أمسكتها  ،فـ قها االاالا ً قبالل أن خالأمله لسالول هللا 
 ،قال ابن هاب  :فكانت سنة المتالىنخن)(. )1
ما ختلتب ى ع ال ان:
وختلتب ى ع ال ان ب د لخقاى  ،ىد أمول منها :
(أ) الفلقة ادبدخة  ،فال خجوئ أن ختئوجها ب د المالىنة ولو كبب نفسال  ،كمالا فالا قصالة
ىوخمل ال جالنا  ،ولقول سهل بن س د لضا هللا ىنهمالا  ( :مضالت السالنة ب الد فالا
المتالىنخن أن خفلق بخنهما  ،ام خجتم ان أبدا ً )(.)2
(ب) سقوـ الحد ىن الئوجخن  ،لحدخث ابن ىبا لضا هللا ىنهما  :أن كالالل ابالن أمخالة
سحمالـاء  ،فقالال النبالا  ( : البخنالة ول
قبف لملأت ىنالد لسالـول هللا  ب اللخك بالن َ
ح ٌد فا فهلك )(.)3
(ج) نفا الولد ىن الئوج وللحاقال بالئوجالة  ،لحالدخث ابالن ىمالل لضالا هللا ىنهمالا  :أن النبالا
 ىالالن بالالخن لج ال ٍّل واملأت ال  ،فالالانتفع مالالن ولالالدكا  ،ففالاللق بخنهمالالا  ،وألحالالق الولالالد بالالالملأ
)(.)4
د) الفهال:
()1
()2
()3
()4

أبلج الببالم فا كتاب الـالق  ،باب ال ان ومن ـ ق ب د ال ان (. )5308
أبلج ال أبالالو داود فالالا كتالالاب الـالالالق  ،بالالاب فالالا ال الالان ( ، )2250وصالالحح ادلبالالانا فالالا اإللواء
(. )185/7
وخدلأ ىنها ال باب (. )4747
أبلج الببالم فا كتاب التفسخل  ،باب :
َ
أبلج الببالم فا كتاب الـالق  ،باب خ حق الولد بالمالىنة . )5315 ( ،
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ت لخف الفهال :
الظهةةار لغةةة  :م الالتق مالالن الفهالالل ،قالالال ابالالن منفالالول  :الفهالالل مالالن كالالل الالاء بالالالف
الالالبـن  ،والجمالالع أفهالالل وفهالالول وفهالاللان  ،والفهالالال مالالن النسالالاء  ،وفالالاكل اللجالالل املأتال ،
وفاكلتها مفاكل وفهالالا ً لبا قالال  :كالا ى الا كفهالل بات لحالم( ،)5قالال ابالن قدامالة" :ولنمالا
بصالالوا الفهالالل بالالبلك مالالن بالالخن سالالا ل ادىضالالاء ،دن كالالل ملكالالوب خسالالمع فهالاللاً ،لحصالالول
( )6
اللكوب ى ع فهله فا ادغ ب ،ف بهوا الئوجة ببلك"
تعريفه اصطالحا ً  :أمالا ت لخالف الفهالال فالا اصالـالح الفقهالاء فهالو" :أن خ الب املأتال أو
ىضوا ً منهـا بمن تحلم ى خـ  ،ولو للع أمد  ،كأبت ئوجت أو ب ضو منها .)1("...
حكمه  :الفهال محلم بالكتاب والسنة ،قال ابن قدامة" :وكو محلم لقول ت الع ) :ال َّ ِذينَ
يُ َ
سآئِ ِه ْم َّما هُنَّ أ ُ َّمهَاتِ ِه ْم إِ ْن أ ُ َّمهَات ُ ُه ْم إِال َّ الالَّئِي َولَ ْدنَ ُه ْم َوإِنَّ ُه ْم لَيَقُولُونَ
ظا ِه ُرونَ ِمن ُك ْم ِمن نِ َ
َّللا لَعَفُ ٌّو َ
ور ( [ المجادلة  :خة . ]2
غف ُ ٌ
ُمنكَرا ً ِمنَ ا ْلقَ ْو ِل َو ُزورا ً َوإِنَّ َّ َ
وقال ابن القخم" :والفهال حلام
القول وئول .)2("..

خجوئ اإلقدام ى خ  ،دنال كمالا أببالل هللا ىنال منكالل مالن

ودلخل تحلخم من الكتاب والسنة ،فأما الكتاب  :فقول ت الع  ) :الَّذِينَ يُ َ
ظا ِه ُرونَ ِمن ُك ْم
سآئِ ِه ْم َّما هُنَّ أ ُ َّمهَاتِ ِه ْم ِإ ْن أ ُ َّمهَات ُ ُه ْم ِإال َّ الالَّئِي َولَ ْدنَ ُه ْم َو ِإنَّ ُه ْم لَيَقُولُونَ ُمنكَرا ً ِمنَ
ِمن نِ َ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
ً
ُ
سآئِ ِه ْم ث َّم يَعُو ُدونَ ِل َما
ور ( ) َوال ِذينَ يُظا ِه ُرونَ ِمن نِ َ
َّللا لعَف ٌّو غف ٌ
ا ْلقَ ْو ِل َوزورا َوإِنَّ َّ َ
َ
َ
َ
ع ُ
ير (
سا ذ ِل ُك ْم ت ُو َ
ير َرقَبَ ٍة ِمن ق ْب ِل أن يَت َ َمآ َّ
َّللا ِب َما ت َ ْع َملُونَ َخ ِب ٌ
قَالُواْ فَتَحْ ِر ُ
ظونَ ِب ِه َو َّ ُ
(المجادلة  :خة .)3،2
وأما من السنة  :فحدخث بولة بنت مالالك بالن ا بالة قالالت  :فالاكل منالا ئوجالا أو ابالن
الصامت  ،فج ت لسول هللا  أ كو للخ ولسول هللا  خجادلنا فخال وخقالول  " :اتقالا
هللا فإنال ل بالن ىمالك "فمالا بلحالالت حتالع نالئل القالل ن قالد سالالمع هللا قالول التالا تجادلالك فالالا
ئوجها للع الفلم فقال  ":خ تق لقبالة " قالالت  :خجالد قالال :فخصالوم الهلخن متتالاب خن
قالت :خا لسول هللا لن خخ كبخل ما ب من صخام  ،قال  " :ف خـ م سالتخن مسالكخنا " قالالت
:ما ىنده من اء ختصدق ب  ،قالت :فأتا ساىت ب ب لق مالن تمالل  ،ق الت خالا لسالول هللا
 :فالالإنا أىخنال ب الاللق بالالل  ،قالالال  :قالالد أحسالالنت ابكبالالا فالالأـ ما بهالالا ىن ال سالالتخن مسالالكخنا ،
والج ا للع بن ىمك "(.)3
ألفاف الفهال:
()5
()6
()1
()2
()3

انفل  :لسان ال لب ( ، )280/8ماد (فهل)  ،والنهاخة فا غلخب الحدخث (. )165/3
انفل  :المغنا )54/11( :
غاخة المنتهع (. )182/3
انفل  :ئاد الم اد (. )326/5
أبلج أبو داود فا الـالق  ،باب الفهال ( ، )2214وصحح ادلبانا فا اإللواء (. )2087
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خقع الفهال ب فف الصلخح  ،كقول اللجل" :أنالت ى الا كفهالل أمالا" ،وكالبا كالو المالبكول
فالالا قول ال ت الالالع " :الالالبخنَ خ َ
سالالا هم" ،و بالالالف بالالخن ال مالالاء فالالا أن
فالالاكلونَ مالالنكم مالالن ن َ
الفهالالال خقالع بهالالبا ال فالالف  ،وابت فالالوا فالالا غخالالله ،كقالالول اللجالالل لئوجتال  :أنالالت ى الالا كفهالالل
بالالالتا ،وىمتالالا ونحالالو بلالالك" فالالبكب جمهالالول أكالالل ال الالم للالالع أنالال فهالالال ،قالالال الحسالالن
البصلم :من فاكل ببات محلم :أبت ،أو بالة ،أو ىمة  ،فهو فهال"(.)1
ماخ ئم المفاكل:
خ ئم المفاكل الكفال  ،وكا ى ع التلتخب ،فخ تق لقبة ،فإبا لم خجد اللقبة فخصوم هلخن
متتاب خن ،ولبا لم خستـع الصخام ،فخـ م ستخن مسكخنا ً كما نصت اآلخة ى ع بلك فا قول
ير َرقَبَ ٍة ِمن قَ ْب ِل أَن
ت العَ ) :والَّ ِذينَ يُ َظاه ُِرونَ مِ ن نِ َ
سآئِ ِه ْم ث ُ َّم يَعُودُونَ ِل َما قَالُو ْا فَتَحْ ِر ُ
َ
َ
ش ْه َري ِْن ُمتَتَابِعَي ِْن
ير ( ) ف َمن لَّ ْم َي ِج ْد ف ِصيَا ُم َ
سا ذَ ِل ُك ْم تُو َ
يَتَ َمآ َّ
ع ُظونَ بِ ِه َو َّ
َّللاُ بِ َما تَ ْع َملُونَ َخبِ ٌ
سو ِل ِه َوتِ ْل كَ
سكِينا ً ذَ ِلكَ ِلت ُؤْ مِ نُو ْا ِب َّ ِ
ستَطِ ْع فَ ِإ ْطعَا ُم سِتِينَ مِ ْ
سا فَ َمن لَّ ْم يَ ْ
اّلِل َو َر ُ
مِ ن قَ ْب ِل أَن يَتَ َمآ َّ
اب أَلِي ٌم ( (المجادلة . )4،3
َّللا َو ِل ْلكَاف ِِرينَ َ
ُحدُو ُد َّ ِ
عذَ ٌ
وخحلم ى خ جماع ئوجت التا فاكل منها قبالل الكفالال  ،لآلخالة " :مالن قَبالل أَن خَتَ َماسالا" قالال
ابن القخم " :خجوئ وـء المفاكل منها قبل التكفخل .)2("...
كـ) اإلخالء :
ت لخف اإلخالء :
اإليالء لغة  :مصدل لع خولا لخالء  ،وكو بم نع الح ف وا متناع(.)3
أما في اصطالح الفقهاء :
فهو الح ف ى ع تلك وـء الئوجة( ، )4أو كو  :ح ف الئوج باهلل أو بصفة مالن صالفات ،
ى ع تلك قلبان ئوجت مد ألب ة أ هل فأكال(.)5
وقالالال التلمالالبم  :اإلخالالالء كالالو  :أن خح الالف اللجالالل أ خقالاللب املأتالال ألب الالة أ الالهل
فأكال(.)1

حكم :
بمد

()1
()2
()3
()4
()5
()1

حكم اإلخالء فا ال لع  :أص اإلباحة  ،فقد أبالاح هللا ت الالع اإلخالالء ،لكالن حالدده
تئخد ىن ألب ة أ هل  ،فقد كالانوا فالا الجاك خالة خؤلالون كخالف الاؤوا  ،ولالو لسالنخن

مصنف ىبد اللئاق ( ، )11483والمغنا (. )158/11
انفل  :ئاد الم اد (. )337/5
انفل  :المفلدات ل لاغب ادصفهانا ( ، )27/1ولسان ال لب ( )142/1ماد ( لع).
انفل  :المغنا (. )5/11
انفل  :الـالق بخن اإلـالق والتقخخد ص (  ، )302والمجتمع وادسل فا اإلسالم ص (. )167
انفل  :سنن  ،كتاب الـالق  ،باب ما جاء فا اإلخالء ص (.)214
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ىدخد  ،لضلالا ً بالملأ  ،فجاء اإلسالم بتحاللخم اإلخالالء  ،لبا كالان القصالد منال اإلضاللال
بالملأ (.)2
دلخ :
َّ
ُ
َ
ْ
ونَ
ينَ
ص أ َ ْربَعَ ِة
ب
ر
ت
م
ه
ئ
آ
س
ن
ن
م
ل
ؤ
ي
ذ
ل
ل
)
:
الع
ت
قول
الكلخم
ن
القل
من
ودلخ
ِ
ِ ِ َ ِ ِ ْ َ ُّ ُ
ِ
ُ
ور َّر ِحي ٌم ( ) َوإِ ْن ع ََز ُمواْ ال َّ
َّللا َ
أَ ْ
ع ِلي ٌم}
س ِمي ٌع َ
طالَ َ
َّللا َ
غف ُ ٌ
ق فَ ِإنَّ َّ َ
ش ُه ٍر فَ ِإ ْن فَآ ُءوا فَ ِإنَّ َّ َ
[ البقل .]227- 226
هلا ً(.)3

وأما من السنة فحدخث أن

بن مالك لضا هللا ىن قال  :لالع لسالول هللا مالن نسالا

حكمة م لوىخت :
اإلخالء نالوع مالن ال الالج لالب م حالا ت ن الوئ الماللأ وتملدكالا  ،فقالد اللع اإلسالالم
تأدخب الملأ النا ئ بالهجل فا المضاجع  ،فكبلك اإلخالء كجل لها أخضالا ً  ،فقالد أبالاح ال الالع
ل ئوج أن خالولا مالن ئوجتال  ،لبا فهالل منهالا ن الوئ أو لىاللام  ،لكالن حالدده بمالد م ومالة ،
وكا ألب ة أ هل  ،للفع الضلل ىنها  ،فخحلم الئخالاد ى الع المالد المضاللوبة  ،قالال سال خمان
بن خسال ( :أدلكت بض ة ى ل لجالً من الصالحابة  ،ك هالم خوقالف المالولا) خ نالا ب الد ألب الة
أ هل(.)4
وقالالال ابالالن القالالخم ( :ودن هللا ج الالل ل ال مالالد ألب الالة أ الالهل  ،وب الالد انقضالالا ها  ،لمالالا أن
خـ قوا ،ولما أن خفخؤوا(. ))1
و) لسالم أحد الئوجخن وأاله فا ىقد النكاح
من فلق النكاح  ،ابتالف الدخن  ،فقد منع ال الع الحكخم مالن الالئواج بالم اللكة فالا
ت َحتَّى يُ ْؤ ِمنَّ ( [ البقل . ]221:
قول ت الع َ ) :وال َ ت َ ْن ِك ُحواْ ا ْل ُمش ِْركَا ِ
غخل أن أباح الئواج من الكتابخة ىتبالات م خنة()2فا قول ت العَ ) :و َ
طعَا ُم الَّ ِذينَ
صنَاتُ ِمنَ الَّ ِذينَ
ت َوا ْل ُمحْ َ
صنَاتُ ِمنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
اب ِح ٌّل لَّ ُك ْم َو َطعَا ُم ُك ْم ِح ٌّل لَّ ُه ْم َوا ْل ُمحْ َ
أُوت ُواْ ا ْل ِكت َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َان
ورهُنَّ ُمحْ ِصنِينَ غي َْر ُم َ
أُوت ُواْ ا ْل ِكت َ َ
اب ِمن ق ْب ِل ُك ْم إِذآ آت َ ْيت ُ ُموهُنَّ أ ُج َ
سا ِف ِحينَ َوالَ ُمت َّ ِخذِي أخد ٍ
ان فَقَ ْد َح ِب َ
س ِرينَ ( [ الما د . ] 5 :
ط َ
اآلخ َر ِة ِمنَ ا ْل َخا ِ
ع َملُهُ َوه َُو ِفي ِ
َو َمن يَ ْكفُ ْر ِب ِ
اإلي َم ِ
وكبا حلم اإلسالم ئواج المس مة بالكافل  ،سواء كان كتابخا ً أو غخله فا قول ت العَ ) :والَ
ش ِر ِكينَ َحتَّى يُ ْؤ ِمنُواْ ( [ البقل .] 221 :
ت ُ ْن ِك ُحواْ ا ْل ُم ِ
()2
()3

()4
()1
()2

وبكب ب م الفقهاء للع القول بالتحلخم مـ قا ً  ،والصحخح أن اإلخالء من مالا كالو محاللم  ،كالاإلخالء
دجل المضال بالملأ  ،أما ما كان فخ مصال حة كتأدخالب الماللأ ونحوكالا فهالبا مبالاح  ،وقالد صالح أن
النبا ص ع هللا ى خ وس م لع من نسا هلا ً  ،كما فا حدخث أن اآلتا  ،وهللا أى م .
سالآ هم ت َ َاللبُّص أَلبَ َالة
أبلج بنحوه الببالالم فالا الـالالق  ،بالاب قالول هللا ت الالع (ل البخنَ خؤلالونَ مالن ن َ
أ َ ه ٍّل) . )5289( ،
انفل  :المغنا ( ، )31/11وئاد الم اد (. )345/5
انفل  :ئاد الم اد (. )345/5
لاجع مبحث المحلمات من النساء مؤقتا ً .

161

This file was downloaded from QuranicThought.com

اإلسالم وبناء المجتمع

وتت بص الفلقة بسبب ابتالف الدخن ى ع النحو اآلتا :
 )1لبا أس م الئوجان م ا ً أو أحالدكما ،فهمالا ى الع نكاحهمالا فالإن كالان بخنهمالا محلمخالة ،
كأن تكون أبت مالن النسالب أو اللضالاع  ،أو بالتال أو ىمتال  ،ونحالو بلالك  ،فاللق
بخنهما  ،وكبا محالل لجمالاع بالخن ادمالة  ،قالال ابالن القالخم ( :فالإبا أسال ما وبخنهالا وبخنال
محلمخالة مالالن نسالالب أو لضالالاع أو صالهل  ،أو كانالالت أبالالت الئوجالالة  ،أو ىمتهالالا أو
بالتها  ،أو من خَحلم الجمع بخنها وبخن  ،فلق بخنهما بإجماع ادمة)(.)3
 )2ولبا أس م الئوج وحده ،وكانت الئوجة كتابخة  ،بقا الئواج كما كالو ،ل الدم وجالود
المانع  ،دن هللا ت الع أباح الئواج من الكتابخة كما سبق .
 )3ولبا أس م الئوج قبل الئوجة ،ولم تكن الئوجة كتابخة  ،فخجب التفلخق بخنهما لبا
ت فَالَ ت َ ْر ِجعُو ُهنَّ إِلَى ا ْل ُكفَّ ِار ال َ هُنَّ
النقضت ال د لآلخة  ) :فَ ِإ ْن َ
ع ِل ْمت ُ ُموهُنَّ ُم ْؤ ِمنَا ٍ
َ
علَيْ ُك ْم أَن تَن ِك ُحوهُنَّ إِذآَ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ح َ
ِح ٌّل لَّ ُه ْم َوال َ ُه ْم يَ ِحلُّونَ لَ ُهنَّ َوآت ُوهُم َّمآ أنفقوا َوال ُجنا َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ورهُنَّ َوال َ ت ُْم ِسكُو ْا بِ ِعص َِم ا ْلك ََوا ِف ِر َواسْأَلُواْ َمآ أنفقت ُ ْم َوليَسْألُواْ َمآ
آت َ ْيت ُ ُموهُنَّ أ ُ ُج َ
ع ِلي ٌم َح ِكي ٌم ( [ الممتحنة . ]10 :
َّللا َ
أَنفَقُواْ ذَ ِل ُك ْم ُح ْك ُم َّ ِ
َّللا يَحْ ُك ُم بَ ْينَ ُك ْم َو َّ ُ
 )4ولبا أس ال مت الئوجالالة  ،ولالالم خس ال م الالالئوج  ،فالاللق بخنهمالالا أخض الا ً ،لبا انقضالالت ال الالد
لآلخة السابقة .
ئ) ال ـد :
تعريف العدة :
العةةدة فةةي اللغةةة  :بكسالالل ال الالخن  ،مالالأبوب مالالن ال الالدد ،دن الم تالالد ت الالدد ال الالهل  ،قالالال
ِ
َ
ضت ىدتها  ،والملأ م تد (.)1
ق
وان
،
ت
َد
ت
اى
وقد
ها،
أقلا
أخام
الملأ
د
ُ
ع
الجوكلم:
َ
وفي اإلصطالح :كا التلبص المحدود لىا ً( ،)2أو كا :مد تتاللبص فخهالا الماللأ ىقالب
وقوع سبب الفلقة ،فتمتنع ىن التئوخج فخ (.)3
حكمها ودلخ ها :
ال د واجبة ى ع كل املأ مس مة  ،أو كتابخة  ،بنص الكتاب والسنة  ،فدلخ ها من
سآ َء فَ َ
ي إِذَا َ
صواْ ا ْل ِع َّدةَ
ط ِلقُوهُنَّ ِل ِع َّدتِ ِهنَّ َوأَحْ ُ
طلَّ ْقت ُ ُم النِ َ
الكتاب قول ت الع ) :يأيُّهَا النَّبِ ُّ
ْ
َ
ش ٍة ُّمبَيِنَ ٍة َوتِ ْلكَ
اح َ
َّللا َربَّ ُك ْم ال َ ت ُْخ ِر ُجوهُنَّ ِمن بُيُوتِ ِهنَّ َوال َ يَ ْخ ُرجْ نَ إِال َّ أن يَأتِينَ بِف َ ِ
َواتَّقُواْ َّ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّللا يُحْ د ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ِث بَ ْع َد ذَ ِلكَ أ َ ْمرا ً (
ل
ع
ل
ى
ْر
د
ت
ال
ه
س
ف
ن
م
ل
ظ
د
ق
ف
َّللا
د
َ
ُو
د
ح
د
َّ
ع
ت
ي
ن
م
و
َّ
ِ
ُحدُو ُد َّ ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َّللا َ َ
َ
ِ
َّ َ
(الـالق. )1:
( )3انفل  :ئاد الم اد (. )135/5
انفل  :الصحاح ( ، )506/2ولسان ال لب ( )78/9ماد (ىدد) .
()1
( )3( )2انفل  :اللوم الملبع مع حا خة ابن قاسم (. )46/7
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س ِهنَّ أ َ ْربَعَةَ أ َ ْ
ش ُه ٍر
وقول ت العَ ) :وال َّ ِذينَ يُت َ َوفَّ ْونَ ِمن ُك ْم َويَذَ ُرونَ أ َ ْز َواجا ً يَت َ َربَّ ْ
صنَ بِأَنْفُ ِ
ْ
َّللا بِ َما
ح َ
َو َ
عشْرا ً فَ ِإذَا بَلَ ْغنَ أ َ َجلَ ُهنَّ فَالَ ُجنَا َ
علَ ْي ُك ْم فِي َما فَعَ ْلنَ فِي أ َ ْنفُ ِ
س ِهنَّ بِال َمع ُْر ِ
وف َو َّ ُ
َ
ُ
ونَ
ير ( (البقل )234
ب
خ
ل
م
ت َ ْع َ
ِ ٌ
وأما من السنة  :فقول ى خ الصال والسالم لفاـمة بنت قالخ " :اىتالدم فالا بخالت ابالن أم
مكتوم"(.)1
الحكمة من م لوىخة ال د :
لقد لع هللا ال د  ،وألئم الملأ بها  ،لح َك ٍّم ىفخمة ،منها :
 )1م لفة بلاء اللحم حتع تبت ـ ادنساب.
ً
ً
َ
 )2لمهال الئوج الم َ
ـ ق مد  ،لختمكن فخهالا مالن ملاج الة ئوجتال المـ قالة ،ـالقالا لج خالا لبا
لغب فخها.
 )3ت فخم بـل ىقد النكاح ،ولفع قدله  ،ولفهال لف ومنئلت .
 )4تمكخن الئوجة المتوفع ىنها ئوجها من الحداد ى خ  ،ولفهال ادسف ى ع فلاق .
ول أكل المخت ،لبا كانت متوفع ىنها ئوجها 0
 )5ملاىا
أنواع ال دد:
تبت ف أنواع ال د ى ع حسب حالال الماللأ ونالوع الفاللاق ،مالن ـالالق  ،أو مالوت الالئوج
ونحو بلك  ،وكا ى ع أقسام االاة :
العدة باألشهر ،أو العدة بالقروء ،أو العدة بوضع الحمل .
أوالً :العدة باألشهر ،والنساء المعتدات باألشهر صنفان:
المـ قة التا تحخم ،سواء كانت خا سة كالكبخل فا السن  ،أو كانت تحخم
(أ)
ْ
َّ
نَ
َ
يض ِمن
ح
م
ل
ا
م
ن
س
ئ
ي
ي
ئ
ال
ال
و
)
:
اآلخة
لصلخح
هل،
أ
االاة
وىدتهن
لصغلكا،
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ ِ
َ
سآئِ ُك ْم إِ ِن ْارت َ ْبت ُ ْم فَ ِع َّدت ُ ُهنَّ ثَالَثَةُ أ َ ْ
ش ُه ٍر َوالالَّتِي لَ ْم يَ ِحضْنَ ( [ الـالق. ] 4 :
نِ َ
()2

(ب)

اانخا ً:

()1

()2
()1

المتوفع ىنها ئوجها ،لبا لم تكن حام ً
ال ،وىدتها ألب ة أ هل وى ل أخام،
صنَ ِبأَنْف ُِ
س ِهنَّ أ َ ْربَعَةَ أ َ ْ
ش ُه ٍر
لآلخة ) َوالَّ ِذينَ يُت َ َوفَّ ْونَ ِمن ُك ْم َويَذَ ُرونَ أ َ ْز َواجا ً يَت َ َربَّ ْ
عشْراً
(
َو َ
[ البقل . ]234:

ال د بالقلوء ،والقلوء جمع قلء ،وابت ف ال ماء فخ  ،فقخل :كو الحخم ،وقخل:
كو ُّ
الـهل( ،)1والم تدات بالقلوء كن بوات الحخم  ،أم كل املأ مـ قة تحخم
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
س ِهنَّ ثالَثة ق ُروءٍ ( (البقل .)228 :
 ،ودلخل بلك اآلخة َ ) :وال ُمطلَّقاتُ يَت َ َربَّ ْ
صنَ بِأنفُ ِ
أبلج مس م فا كتاب الـالق  ،باب المـ قة البا ن نفقة لها (. )3697
وابت ف الفقهاء فا تحدخد سن الخأ  ،فمنهم من حدده بالبمسخن سنة  ،ومنهم من حدده بالستخن سنة
 ،وقخل  :غخل بلك  ،لاجع ئاد الم اد (. )657/5
انفل  :المغنا ( ، )199/11وئاد الم اد (. )600/5
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االااً:

الم تدات بوضع الحمل ،وكا :كل لملأ حامل من ئوج لبا فالقها الئوج بـالق
أو فسخ أو موت ،ف دتها بتمام وضع الحمل ،لصلخح اآلخةَ ) :وأ ُ ْوالَتُ األَحْ َما ِل
أ َ َجلُ ُهنَّ أَن يَ َ
ض ْعنَ ح َْملَ ُهنَّ ( (الـالق. )4 :

أحكام ال د :
وتت ق بالم تد المتوفع ىنها ئوجها ب م ادحكام ،وكو( اإلحداد) فمن بلك أنهالا تمتنالع ىالن
اآلتا :
 )1الـخب والئخنة والكحالل  ،ولالب الاخالاب المصالبوغة ونحالو بلالك  ،لحالدخث أم سال مة
لضا هللا ىنها ىن النبالا  أنال قالال ( :المتالوفع ىنهالا ئوجهالا ت الب الم َصالفَل
من الاخاب  ،و الم َم ق  ،و الح ا  ،و تبتضب  ،و تكتحل)(.)2
 )2وأخضا ً تجتنب لب
(و الح ا. )...

البكب والح ا والمجوكلات  ،لحدخث أم س مة السالابق  ،وفخال

 ) 3وخجب ى خها أخضا ً البختوتة فا بختها  ،لحدخث الفلخ ة بنالت مالالك  ،أن ئوجهالا تالوفا
ولالم ختاللك لهالالا سالكنا ً  ،فالألادت أن تسالالكن مالع أك هالا  ،فقالالال لهالا اللسالول ( : امكاالالا
فا بختك حتع خب َغ الكتَاب أج ) قالت  :فاىتَالددت فخال ألب الة أ الهل وى اللاً ،قالالت :
ف ما كالان ىامالان بالن ىفالان ألسالل للالا فسالألنا ىالن بلالك  ،فأببلتال  ،فاتب ال وقضالع
ب (.)3
أما البلوج نهالاً لقضاء حوا جهالا الضاللولخة  ،فقالد أبن لهالا ال الالع الحكالخم بالبلك  ،لبا
لالم خكالن لهالالا مالن خبالالدمها  ،لوى جالابل بالالن ىبالدهللا لضالا هللا ىنال قالال  :ـ قَالالت بالالتا االاالا ً ،
فبلجالالت تَج البُّ نب هالالا  ،ف قخهالالا لجالالل فنهاكالالا  ،فَ البَ َك َلت بلالالك ل نبالالا  ،فقالالال ( :ابلجالالا فجالالبم
نب ك ،ل ك أن تصدقا من  ،أو تف ا بخلاً)(.)1
وأما المـ قة من ـالق لج ا  ،فالال لحالداد ى خهالا  ،قالال ابالن قدامالة ( :و لحالداد ى الع
اللج خة بغخل بالف ن م  ،دنها فا حكم الئوجات  ،لهالا أن تتالئخن لئوجهالا وتست اللف لال
( )2
لخلغب فخها )...
وأمالالا المـ قالالة مالالن ـالالالق بالالا ن  ،ففالالا وجالالوب اإلحالالداد ى خهالالا بالالالف بالالخن أكالالل ال الالم ،
( )3
أفهلكا ىدم الوجوب .
()2

()3
()1
()2

أبلج أبو داود فا الـالق  ،باب فخما تجتنب الم تد فا ىدتها  ، )2304( ،وصحح ادلبانا فالا
اإللواء (. )205/7
أبلج أبو داود فا الـالق  ،بالاب المتالوفع ىنهالا ئوجهالا تنتقالل ( ، )2300والتلمالبم فالا الـالالق
وال ان  ،باب ما جاء أخن ت تد المتوفع ىنها ئوجها ( ، )1204وقال  :حدخث حسن صحخح .
أبلجالال مس الال م فالالا الـ الالالق  ،ب الالاب جالالوائ ب الاللوج الم ت الالد البالالا ن  ،والمت الالوفع ىنه الالا ئوجهالالا ف الالا النه الالال
لحاجتها (. )1483
انفل  :المغنا (. )285 /11
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تنبخ  :اإلحداد البم لى هللا والتضاه ل ملأ المس مة كو ما سبق بخان  ،غخالل أنال انت اللت
فالا كاخالل مالن المجتم الات الخالوم كاخالل مالالن ال الادات والتقالخالد التالا تبالالف اللع هللا المـهالالل ،
فمن بلك  :اىتقاد كاخل من النساء أن ل د لباسا ً باصا ً بها  ،ك ب السالواد مالاالً  ،وأن الماللأ
المحالالاد تغتسالالل  ،و تكالالن بختهالالا  ،و تبالاللج فالالا ضالالوء القمالالل  ،و تص ال د للالالع سالالـح
البخت  ،و تك م محالمها  ،و تك ف لهم  ،و تلد ى الع الهالاتف  ،و تنفالل للالع المالل ،
وأنها تفتلف ادلم مد لحدادكا  ،و تج ى ع بساـ  ،وغخل بلك مالن البالدع والبلافالات
()4
التا أصل لها فا ال لع المـهل .

()3
()4

انفل  :المغنا (. )229 /11
انفل  :كتاب اإلحداد  ،أقسام  ،وأحكام  ،وبدى  ،ل خخ  :أحمد الس ما .
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الباتمة
كبا الكتاب خبخن الم الم ال لىخة فا الت امل ا جتمالاىا و ادساللم
الخوما ،و ادسالباب التلبوخالة و ال م خالة المتمخالئ التالا اللىها اإلسالالم فالا
كبا الصدد.
كمالالا خبالالخن ادحكالالام و اآلداب والتوجخهالالات الفكلخالالة والس ال وكخة وا جتماىخالالة
التا لىها اإلسالم لتحصخن ادسل والمجتمع ،وت ضخد ال القالات ،وحالل
الم كالت ،وا لتقاء بادفلاد نحو مئخد من الس اد اللبانخة.
وفالالا الكتالالاب بخالالان الكاخالالل مالالن الح َكالالم والمقاصالالد الت الاللخ خة اإلنسالالانخة ،التالالا
توباكا اإلسالم ى ع ص خد ادسل والمجتمع.
لنال ئاد فكالاللم لوحالالا ،مسالالتمد مالالن كالالدم هللا ت الالالع فالالا كتابال  ،ولل الالادات
النبا ص ع هللا ى خ وس م فالا سالنت مالن أجالل تكالوخن الفاللد الصالالح ،الالبم
خس د أسلت وخلتقا بمجتم .
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-17
-18
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ـأـ

اال ىقد الئواج فا ال لخ ة اإلسالمخة ـ تألخف د .أحمالد ىامالان  .لجنالة البحالوث والتالألخف
بجام ة اإلمام 1401 ،كـ .
اآلاالالال النفسالالخة وا جتماىخالالة ل ت فئخالالون ال لبالالا  .تالالألخف  :د .ىبالالد الالاللحمن ال بودم،الهخ الالة
المصلخة ال امة ل كتاب 1979 ،م .
اإلحسالان بتلتخالالب صالالحخح ابالن حبان،تلتخالالب ادمخالالل ىالالء الالالدخن بالالن ب خالان الفالسالالا .تقالالدخم
وضبـ  :كمال خوسف الحوت،بخلوت،دال الكتب ال مخة  ،الـب ة الاانخة 1417كـ .
أحكالالام ادسالالل فالالا اإلسالالالم،تألخف :محمالالد مصالالـفع ال با،بخلوت :دال النهضالالة ال لبخالالة
ل ـباىة والن ل  ،الـب ة الاانخة 1397كـ .
أحكالالام ادس الالل فالالا ال الاللخ ة اإلس الالالمخة  .تالالألخف :د .لمض الالان ى الالا الس الالخد ال لباص الالا،
بخلوت ،من ولات الح با الحقوقخة2002 ،م .
أحكام الب ع فا ال لخ ة اإلسالمخة،تألخف :د .ىامل الئخبالم،بخلوت  :دال ابن حئم 1418 ،كـ
.
أحكام الئواج والـالق فا اإلسالالم،تألخف :د .بالدل بالن أبالو ال خنالخن بالدلان،دال الم الالف ،
الـب ة الاالاة 1964 ،م .
أحكام الـالق فا الفق اإلسالما،تألخف :د .ىبد اللحمن الصابونا  ،دبا :دال القب ة 1419 ،كـ .
أحكام القل ن،تألخف :محمد بن ىبد هللا بن ال لبا،تحقخق :ىبالد الاللئاق المهالدم  ،بخاللوت:
دال الكتاب ال لبا،الـب ة ادولع 1421 ،كـ .
لحخاء ى وم الدخن،تألخف :أبا حامد الغئالا،مصل :المكتبة التجالخة .
ا بتخالات الفقهخة ل خخ اإلسالم بن تخمخة،تحقخق :محمد حامد الفقا مصل  :دال أنصال السنة .
داب الحخالا الئوجخالالة فالالا ضالالوء الكتالالاب والسالنة،تألخف :بالالالد ىبالالد الالاللحمن ال الالك بخالاللوت:
المكتب اإلسالما1399 ،كـ .
اددب المفلد ،تألخف :الحافف أبا ىبد هللا محمد بالن لسالماىخل الببالالم ،تباللخج :محمالد ناصالل الالدخن
ادلبانا ،ن ل دال الصدخق ،الـب ة ادولع 1419 ،كـ  1999 -م.
للواء الغ خل،تألخف :محمد ناصل الالدخن ادلبانا،دم الق :المكتالب اإلسالالما الـب الة ادولالع 1405كالـ
.
ادسل الس خد فا لحاب اإلسالالم  ،تالألخف :د.حسالن أبالو غالد ،اللخام:دال ىالالم الكتالب ،
الـب ة ادولع 1417 ،كـ 1997 ،م .
ادسل المس مة أمام الفدخو والت خفئخون  ،تألخف :ملوان كجك،اللخالام:دال ـخبالة ل ن الل ،
1408كـ 1988 /م .
ادسل المس مة،تألخف :د .وكبة الئحخ ا،بخلوت :دال الفكل الـب ة ادولع 1420 ،كـ .
اد اللبة وأحكامهالالا فالالا ال الاللخ ة اإلسالالالمخة،تألخف :د .ماجالالد أبالالو لضالالخة  ،ادلدن :مكتبالالة
ادقصع،الـب ة ادولع 1400 ،كـ .
اإلصالالابة فالالا تمخخالالئ الصالالحابة،تألخف :ابالالن حجالالل ال سالالقالنا،بخلوت :دال الكتالالب ال مخالالة ،
الـب ة ادولع 1415 ،كـ .
أصول النفام ا جتماىا فا اإلسالم،تألخف :الـاكل بن ىا ول،تون :الدال ال لبخة ل كتاب .
ادضاللال الصالحخة ل مسالالكلات والمبالدلات والمنبهات،تالألخف :د .ى الالا البالال  ،جالد  :الالالدال
الس ودخة،الـب ة ادولع 1407 ،كـ .
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 ،تالألخف :د .كمالال كامالل نمالل دال الب الا ل ،

أضواء ى ع أحوال بخالل أمالة أبلجالت ل نالا
الـب ة ادولع 1407 ،كـ .
اإلفصالالاح ىالالن م الالانا الصالالحاح،تألخف الالالوئخل ىالالون الالالدخن خحخالالع بالالن محمالالد بالالن كبخالالل ،
اللخام  :المؤسسة الس خدخة .

ـبـ

بدا ع الصنا ع،تألخف :الكاسانا الحنفا،بخلوت :دال الكتب ال مخة،الـب ة ادولع 1418 ،كـ .
بداخالالة المجتهالالد ونهاخالالة المقتصالالد،تألخف :محمالالد بالالن أحمالالد بالالن ل الالد القلـبا،تحقخالالق :ماجالالد
الحموم،بخلوت :دال بن حئم،الـب ة ادولع 1416 ،كـ
بنالالاء المجتمالالع اإلسالالالما،تألخف :د .ىبالالد الالاللحمن بالالن مبالالالك الفلج،اللخالالام:دال الفلقالالان،
الـب ة ادولع1418،كـ .

ـتـ

تبخخن الحقا ق ،تألخف :الئخ ا الحنفا،بخلوت:دال الم لفة،الـب ة الاانخة.
تحفة المودود بأحكام المولود،تألخف :م الدخن محمد بن قخم الجوئخة،القاكل :المكتبة القخمة.
تحقخالالق القضالالخة فالالا الفالاللق بالالخن الل الالو والهدخالالة،تألخف :ىبالالد الغنالالا الناب سالالا  ،تحقخالالق :د.
محمد ىمل،الكوخت:وئال ادوقاف،الـب ة الاانخة1413،كـ .
تحقخق الملاد من أحكام الحداد،تألخف:س ود بن م وح ال نئم،بخلوت:دال بن حئم،الـب الة
ادولع1416،كـ .
التدبخن،تألخف :د .ىبد هللا الجبلخن،دال ـخبة،الـب ة ادولع1403،كـ .
التلغخالالب والتلكخب،تألخف:الحالالافف المنبلم،تحقخق:س ال خد ال حالالام،بخلوت:دال الفكالالل1414،كالالـ ـ
1993م .
الت لخفات،تالالالألخف :ى الالالا الجلجالالالانا،تحقخق:لبلاكخم ادبخالالالالم،بخلوت:دال الكتب،الـب الالالة
الاانخة1413،كـ .
تفسخل التحلخل والتنوخل،تألخف:الـاكل بن ىا ول،بدون م ومات ن ل .
تفسخل القل ن ال فخم،تألخف:الحافف بن كاخل،تحقخق:ساما السالمة،دال ـخبة،الـب ة الاانخالة
1420كـ .
تنفخم اإلسالم ل مجتمع،تألخف :محمد أبو ئكل ،القاكل :دال الفكل ال لبا1385،كـ ـ 1965م .
تنفخم النسل وموقف ال لخ ة اإلسالمخة منال ،تألخف:د .ىبالد هللا الـلخفالا  ،الـب الة ادولالع1403 ،كالـ
.
تخسالالالالخل الك الالالاللخم ال الالالاللحمن فالالالالا تفس الالالالخل ك الالالالالم المنان،تألخف:ال الالالالخخ ىب الالالالد ال الالالاللحمن ب الالالالن
س دم،بخلوت:مؤسسة اللسالة،الـب ة ادولع 1421 ،كـ .

ـجـ

الج الالالامع دحك الالالام القل ن،تألخف:محم الالالد ب الالالن ادنص الالالالم القلـبا،تحقخ الالالق :ىب الالالد ال الالاللئاق
المهدم،بخلوت:دال الكتاب ال لبا،الـب ة ادولع1418،كـ1997/م
الجامع فا أحكام الـالق وفقه وأدلت ،تألخف:ىملو بن ىبد المن م س خم،مصل:دال الضخاء .
جاك خة القلن ال لخن،تألخف :محمد قـالب،بخلوت:دال ال اللوق،الـب ة ادولالع1402،كالـ
.
1402كالـ
جلخمة الل و فا ال اللخ ة،تألخف:د .ىبالد هللا الـلخفا،الـب الة الاانخالة،
.
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جلخمة القبف والسب،تألخف:د .ىبد الحمخد ال ولابا،ا سكندلخة:دال المـبوىات1985 ،م .
جمالالع الفوا الالد مالالن جالالامع ادصالالول وجمالالع الئوا الالد ل لودانا،مكالالة المكلمة:مـب الة لبالاللاكخم
فوده1404،كـ ـ 1982م .
الجالالالواب الكافا،تألخف :الالالم الالالالدخن محمالالالد بالالالن قالالالخم الجوئخة،اللخام:مكتبالالالة اللخالالالام
الحدخاة1392،كـ ـ 1972م .
جواكل اإلك خل لح مبتصل ب خل لأدبا،مصل:مـب ة مصـفع البابا الح با1366،كـ .

ـحـ

حا خة الدسوقا ى ع لح الكبخل بن ىلفة،مصل:لحخاء الكتب ال لبخة .
حا خة اللوم الملبع،تألخف:ىبد اللحمن ال اصما النجدم،الـب ة اللاب ة1410،كـ .
الحجاب،تألخف:أبا ادى ع المولودم،الدال الس ودخة،الـب ة الاانخة1406،كـ .
الحالالدود والت ئخالاللات ىنالالد ابالالن القخم،تالالألخف:د .بكالالل أبالالو ئخد،اللخام:مكتبالالة الل الالد،الـب ة
ادولع1403،كـ .
الحقوق الئوجخة فا ال لخ ة اإلسالمخة،تألخف:ىبد الم ك منصول،دال النول وادمل .

ـدـ

دلاسالالالالات فالالالالا الاقافالالالالة اإلسالالالالالمخة،تألخف:د .ى الالالالا أحمالالالالد السالوسالالالالا و بلون،الـب الالالالة
ادولع1400،كـ ـ 1980م .
الالالدلاما والت خفئخالالون وال الالباب الجام ا،تالالألخف:د .محخالالا الالالدخن ىبالالد الح الالخم  ،القالالاكل :دال
الفكل ال لبا1984،م .
دستول ادبالق فا القل ن،تألخف:محمد ىبد هللا دلائ،الكوخت:دال البحوث ال مخة،الـب الة
ادولع1393،كـ ـ 1972م .

ـلـ

اللج الالالالة ف الالالالا الفق الالالال اإلس الالالالالما،تألخف :ىب الالالالد الغف الالالالال لب الالالاللاكخم صالح،مصل:النهضالالالالالة
ال لبخة،الـب ة ادولع1399،م .
لسالة الحجاب،تألخف:ال خخ محمد بن صالح بن ىاخمخن،ـبع الجام ة اإلسالمخة .
الل و فا الفق اإلسالما،تألخف :حسخن مدكول،مصل:دال النهضة،الـب ة ادولع1404،كـ .
الل الالو وبـولتهالالا ى الالع المجتمع،تألخف:مجموىالالة مالالن ال ماء،اللخالالام:الملكئ ال لبالالا
ل دلاسات ادمنخة1412،كـ .
ال الالاللوم ادن الالالف ف الالالا الالاللح س الالالخل اب الالالن ك ام،تألخف:الس الالالهخ ا،تحقخق :ىب الالالد ال الالاللحمن
الوكخل،مصل:دال الـباىة الحدخاة .
اللوم الملبع مع حا خة ابن قاسم،تألخف:منصول البهوتا،الـب ة الاامنة1419،كـ .

ـئـ

ئاد الم اد،تألخف :الالم ال الالدخن ب الالن محم الالد ب الالن ق الالخم الجوئخة،ن الالل الاللكة أبن الالاء الاللخف
ادنصالم،الـب ة ادولع1413،كـ .
ئكالالالالالل ال الالالالاللخف فالالالالالا تحالالالالاللخم الح الالالالالخف،تألخف:بدل الالالالالالدخن الئلك الالالالالا،تحقخق :أحمالالالالالد
فلج،المنصول :دال الوفاء،الـب ة ادولع1407،كـ .
الئواجل ىن اقتلاف الكبا ل،تألخف:ابن حجل الهخاما،دال الم لفة،الـب ة ادولع1407،كـ .
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-75
-76
-77
-78
-79
-80
-81

-82

-83

الئواج فا اإلسالم وحقوق الئوجخة،تألخف:د .مصـفع ىبد الواحد،دال ا ىتصام،الـب ة الاالاة
.
ال الالالئواج ف الالالا ال الالاللخ ة اإلس الالالالمخة،تألخف:د .أحم الالالد اف ا،اإلسكندلخة:مؤسس الالالة الاقافالالالالة
الجام خة1400،كـ .

ـ

ـ

سنن التلمئم،اللخام،بخت ادفكال الدولخة،الـب ة ادولع1420،كـ .
سنن الدالقـنا،تألخف:ى ا الدالقـنا،بخلوت:ىالم الكتب .
سنن أبا داود،اللخام:دال السالم،الـب ة ادولع1420 ،كـ .
سنن ابن ماج ،اللخام:دال السالم،الـب ة ادولع1420،كـ .
سنن النسا ا ب لح جالل الدخن السخوـا،القاكل  :دال اللخان ل تلاث .
السخل النبوخة بن ك ام،بخلوت :دال لحخاء التلاث ال لبا،الـب ة الاانخة1391،كـ ـ 1971م .

ـفـ

لح صحخح مس م،تألخف :محخا الدخن النووم،المـب ة المصلخة .
لح القدخل،تألخف :ابن الهمام البنفا،بخلوت :دال الفكل .
ال لح الكبخل،تألخف :ىبد اللحمن بن محمد بن قدامة المقدسالا،تحقخق:د .ىبالد هللا بالن ىبالد
المحسن التلكا،توئخع وئال ال ؤون اإلسالالمخة وادوقالاف1419 ،كالـ  .ال اللح الكبخالل(،
الالالاللح مبتصالالالالل ب خ الالالالل )،تالالالالألخف:أبا البلك الالالالات أحمالالالالد ال الالالالدلدخل،مـبوع مالالالالع حا الالالالخة
الدسوقا،بخلوت:دال الفكل .
ال لوـ فا النكاح،تألخف:د .صالح الد ل،الـب ة ادولع1404،كـ .

-ص-

الص الالالم الم الالهول ى الالع أك الالل التب الاللج والس الالفول،تألخف :حم الالود التوخجلم،اللخ الالام :دال
السالم،الـب ة الاانخة1399،كـ .
الصحاح ل جوكلم،تحقخق :أحمد ىبد الغفال ىـا،بخلوت :ال م،الـب ة الاانخة1399،كـ .
صحخح الببالم،اللخام :دال السالم ل ن ل والتوئخع ،الـب ة الاانخة1412،كـ.
صحخح مس م،اللخام:دال السالم ل ن ل والتوئخع،الـب ة الاانخة1412،كـ .
صالالالالحخح الجالالالالامع الصالالالالغخل،تألخف :محمالالالالد بالالالالن ناصالالالالل الالالالالدخن ادلبانا،بخلوت:المكتالالالالب
اإلسالما،الـب ة الاانخة1406،كـ .
الـبقات الكبلى بن س د،بخلوت :دال صادل .

ـــ

الـالالالق بالالخن اإلـالالالق والتغخخالالل فالالا ال الاللخ ة اإلسالالالمخة،تألخف:محمود محمالالد ى ا،مصالالل:
دال ا تحاد ال لبا1398،كـ .

ـعـ

ال قوبات المبت ف ى خها،تألخف:د .ى ا الحون،اللخام :دال النفا

،الـب ة ادولع1422،كـ .
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ىالقالالة اآلبالالاء بادبنالالاء فالالا ال الاللخ ة اإلسالالالمخة،تألخف:د .س ال اد لبلاكخم،جد :تهامالالة ل ن الالل
والتوئخع،الـب ة ادولع1401،كـ .
ى م ا جتماع والمجتمع اإلسالما،تألخف:د .مصـفع اكخن،الـب ة ادولع1411،كـ ـ 1991م
.
ىمل الملأ فا المخئان،تألخف:د .محمد البال،الدال الس ودخة،الـب ة ادولع1401،كـ .
ىوالف الم الف ل سنهولم،مـبوع فا بل لحخاء ى وم الدخن .

-88

غاخ الالة المنته الالع ف الالا الجم الالع ب الالخن اإلقن الالاع والمنتهع،ت الالألخف :ملى الالا ب الالن خوس الالف الحنب الالا،
اللخام :المؤسسة الس خدخة .
غلخالب الحالالدخث،تألخف :أبالا الفالاللج ىبالد الالاللحمن بالن ى الالا بالن الجالالوئم،تبلخج وت خالالق:د.
ىبد الم ـا أمخن ق جا،بخلوت:دال الكتب ال مخة،الـب ة ادولع1405،كـ ـ 1998م .

-85
-86
-87

-89

-90
-91
-92
-93
-94
-95
-96
-97
-98
-99
-100
-101
-102

ـغـ

ـفـ

فتح البالم اللح صالحخح الببالم،تألخف:الحالافف بالن حجالل ال سالقالنا،اللخام:مكتبة دال
السالم،الـب ة ادولع1418،كـ ـ 1997م .
فالتح القدخل،تألخف:محمالد بالالن ى الا ال وكانا،مصالل:مـب ة مصالالـفع البالابا الح با،الـب الالة
الاانخة1383،كـ ـ 1964م .
الفلق الالالة ب الالالخن ال الالالئوجخن وم الالالا خت الالالق بها،ت الالالألخف:د .ىب الالالد الك الالاللخم ئخدان،بخلوت:مؤسس الالالة
اللسالة،الـب ة الاانخة1417،كـ .
فق السنة،تألخف:السخد سابق،بخلوت:دال الكتب،الـب ة الاالاة1392،كـ .

ـقـ

السخاسا،تألخف :أحمد ىـخة هللا،القاكل  :دال النهضة المصلخة،الـب ة الاانخالة1968،م

القامو
.
قامو ى م ا جتماع،تألخف:د .محمد ىاـف،الهخ ة المصلخة ل كتاب .
قضالالخة تحدخالالد النسالالل فالالا ال الاللخ ة اإلسالالالمخة،تألخف :أم ك االالوم البـخب،الالالدال السالال ودخة،
الـب ة ادولع1402،كـ .
قولا فا الملأ ،تألخف:مصـفع صبلم،بخلوت:دال القادلم،الـب ة ادولع1413،كـ .

ـكـ

الكافا،تالالألخف :محمالالد بالالن ىبالالد هللا بالالن قدامالالة المقدسالالا،تحقخق:د .ىبالالد هللا بالالن ىبالالد المحسالالن
التلكا،توئخع وئال ال ؤون اإلسالمخة وادوقاف،الـب ة الاانخة1419،كـ ـ 1998م .
كتالالالالالالالاب اإلحداد،أقسالالالالالالالام ،وأحكام ،تألخف:أحم بالالالالالالالن ىبالالالالالالالد هللا الس الالالالالالال ما،اللخام:مكتبة
الم الف1418،كـ .
ك اف القناع،تألخف:منصول البهوتا،بخلوت:دال الكتاب ال لبا ،الـب ة ادولع1418،كـ .
ك ف البفا ومئخل اإللبا ،تألخف:لسماىخل محمالد ال ج ونا،ضالبـ وتصالحخح :محمالد ىبالد
ال ئخئ البالدم،بخلوت:دال الكتب ال مخة،الـب ة ادولع1418،كـ ـ 1997م .
الك خات،تألخف :أبا البقاء ال كبلم،بخلوت:مؤسسة اللسالة،الـب ة ادولع1412،كـ .
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-104
-105
-106
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-108
-109
-110
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-112
-113
-114
-115
-116
-117
-118
-119
-120
-121
-122
-123
-124
-125

ـلـ

لس الالالالالالالان ال لب،ت الالالالالالالألخف:ابن منفول،تحقخ الالالالالالالق:أمخن ىب الالالالالالالد الوكاب،ومحمالالالالالالالالد صالالالالالالالالادق
ال بخدم،بخلوت:دال لحخاء التلاث ال لبا،الـب ة الاانخة1418،كـ .

ـمـ

مابا ىن الملأ ،تألخف:د .نول الدخن ىتل،دم ق :دال الفكل،الـب ة الاالاة1399،كـ .
مباحث فا ا قتصاد اإلسالما،تألخف:د .محمد لوا ق جا،بخاللوت:دال النفا ،الـب الة
ادولع1412،كـ ـ 1987م .
المجتمع اإلسالما،تألخف:د .مصـفع ىبد الواحد،جد  :دال البخان ال لبا،الـب ة الاانخة1404،كـ .
المجتم الالع وادسالالالل فالالالا اإلسالالالالم،تألخف:د .محم الالد الـالالالاكل الجوابا،اللخالالالام :دال ىالالالالم
الكتب،الـب ة الاالاة1421،كـ .
مجتم نالالا الم اصالالل،تألخف :د .ىبالالد هللا سالال خمان الم الالوبا،ادلدن،الئلقاء:مكتبة المنالالال،
الـب ة ادولع1407،كـ ـ 1987م .
مج ة البحوث اإلسالمخة،المج د الاانا،ال دد ادول .
مج ة الجندم المس م،ال دد ،48سنة 1408كـ .
مج ة المجتمع،ال دد  ، 247سنة 1395كـ .
مجمالالع الئوا الالد ومنبالالع الفوا الالد،تألخف :نالالول الالالدخن ى الالا بالالن أبالالا بكالالل الهخاما،بخالاللوت :دال
الكتاب ال لبا1407،كـ .
مجمالع فتالالاوى الخخ اإلسالالالم ابالن تخمخالالة،جمع وتلتخب،ىبالد الالاللحمن بالن قاسالالم النجالالدم،ـبع
اللخام 1412كـ ـ 1991م .
محاضالاللات ىالالن فالاللق الالالئواج فالالا المالالباكب اإلسالالالمخة،تألخف :ى الالا البفخف،ـبالالع ون الالل
م هد الدلاسات ال لبخة ال المخة التابع لجام ة الدول ال لبخة1958،م .
مبتال الصحاح،تألخف :محمد اللائم،القاكل  :دال الحدخث،الـب ة ادولع1416،كـ .
مبتصل سنن أبا داود،تألخف:الحافف المنبلم،تحقخق:محمد حامد الفقا .
المب الالدلات ف الالا الفق الال اإلس الالالما،تألخف:د .ىب الالد هللا الـخال،اللخام:مكتب الالة التوبة،الـب الالة
ادولع1412،كـ .
المدبل للع ى م الدىو ،تألخف :محمد أبو الفتح البخانونا،بخلوت :مؤسسالة اللسالالة،الـب ة
الاانخة1414،كـ ـ 1993م .
الم الالاللأ ب الالالخن الجاك خ الالالة واإلس الالالالم،تألخف  :محم الالالد الناص الالالل،وبولة دلوخف،بخالالالاللوت:دال
اللسالة،الـب ة ادولع1413،كـ .
الملأ بخن ـفخان النفالام الغلبالا ولـالا ف الت اللخع،تألخف :د .محمالد البالوـا،بخلوت :دال
الفكل1417،كـ .
الملأ بخن الفق والقانون،تألخف :د .مصـفع السباىا،المكتب اإلسالما،الـب ة السادسالة،
1401كـ .
الملأ فا القصص القل نا،تألخف :د .أحمالد محمالد ال اللقاوم،القاكل :دال السالالم ل ـباىالة
والن ل والتوئخع،الـب ة ادولع1421،كـ ـ 2001م .
الم الالاللأ ال مس الالال مة أم الالالام التح الالالدخات،تألخف :أحم الالالد الحصخن،القص الالالخم:دال الببالم،الـب الالالة
البامسة1406،كـ .
مسألة تحدخد النسل،تألخف:د .البوـا،مكتبة الغئالا .
المس الالتدلك ى الالع الص الالحخحخن،تألخف :أب الالا ىب الالد هللا محم الالد الح الالاكم النخس الالابولم ،تحقخ الالق:
مصـفع ىبد القادل ىـ،بخلوت:دال الكتب ال مخة،الـب ة ادولع1411،كـ .
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-144
-145
-146
-147
-148

مسالالالالند اإلم الالالالام أحمالالالالد ب الالالالن حنبل،تحقخق :الالالال خب ادلن الالالالاؤوـ وجماىة،بخلوت:مؤسس الالالالة
اللسالة،الـب ة الاانخة1420،كـ ـ 1999م .
المص الالالباح المنخالالالالل فالالالالا غلخ الالالب ال الالالاللح الكبخالالالالل ل لاف الالالالا ،ت الالالألخف :أحمالالالالد بالالالالن محمالالالالد
الفخوما،بخلوت:دال الكتب ال مخة،الـب ة ادولع1414،كـ ـ 1994م .
مصالالنف ىبالالد اللائق،تحقخق:حبخالالب الالاللحمن ادىفما،دم الالق:المكتب اإلسالالالما،الـب ة
الاانخة1403،كـ .
الم جم الف سفا،تألخف:د .جمخل ص خبا،بخلوت :دال الكتاب ال بنانا.
م ج الالالالالم مق الالالالالاخخ ال غ الالالالالة،تألخف:د .أحم الالالالالد ب الالالالالن ف الالالالالال ،تحقخق :ىب الالالالالد الس الالالالالالم محم الالالالالد
كالالالون،بخلوت:دال الجخل،الـب الالة ادولع،تحقخالالق :ىبالالد السالالالم محمالالد كالالالون،بخلوت:دال
الجخل،الـب ة ادولع1411،كـ ـ 1991م .
الم جم الوسخـ،مجمع ال غة ال لبخة بالقاكل ،مصل :دال الم الف1400،كـ ـ 1980م .
م ونة أولا النهع لح المنتهع،تألخف :أحمد بن النجال الفتوحا،دلاسة وتحقخالق :د .ىبالد
الم ك بن دكخف،بخلوت :دال بضل،الـب ة الاانخة 1416كـ ـ 1998م .
المغنع،تالألخف :ىبالد هللا بالالن أحمالد بالالن قدامالة المقدسالا،تحقخق :د .ىبالالد هللا التلكالا،ود .ىبالالد
الفت الالاح الح و،توئخ الالع وئال ال الالؤون اإلس الالالمخة وادوقاف،الـب الالة الاالاالالالة1417 ،ك الالـ ـ
1997م .
المغنالالع ىالالن حمالالل ادسالالفال فالالا تبالاللخج مالالا فالالا اإلحخالالاء مالالن ادببال،تالالألخف :ئخالالن الالالدخن
ال لاقا،مـبوع ببخل لحخاء ى وم الدخن ل غئالا .
مغنالالالالع المحتالالالالاج للالالالالع م لفالالالالة م الالالالانا ألفالالالالاف المنهالالالالاج ،تالالالالألخف :د .محمالالالالد ال الالالاللبخنا
البـخب،القاكل  :مـب ة مصـفع البابا الح با وأو ده 1377 ،كـ ـ 1958م .
المفلدات فا غلخب القل ن،تالألخف :اللاغالب ادصالبهانا،مكة المكلمة:مكتبالة البائ،الـب الة
ادولع1418 ،كـ .
المق الالدمات الممه الالدات،تألخف :محمالالالد ب الالن ل الالد القلـبالالالا (( الج الالد ))،تحقخالالالق :د .محمالالالد
حجا،بخلوت :دال الغلب اإلسالما،الـب ة ادولع1408 ،كـ ـ 1988م .
مكانة الملأ ،تألخف :د .محمد ب تاجا،القاكل  :دال السالم،الـب ة ادولع1420 ،كـ .
الم بص الفقها،تألخف :د .صالح الفوئان،الـب ة ادولع1423 ،كـ .
من لوا ع حضالتنا،تألخف :د .مصـفع السباىا،بخلوت :المكتب اإلسالما.
منهاج المس م،تألخف :أبا بكل الجئا لم،بخلوت :مكتبة المتنبا .
موسوىة ىمل بن البـاب،تألخف :د .محمد لوا ق جا،بخلوت :دال النفا ،الـب ة ادولع .
الموـأ،تالالألخف :اإلمالالام مالالالك بالالن أن ،تحقخالالق :محمالالد فالالؤاد ىبالالد البالالاقا  ،مصالالل دال لحخالالاء
التلاث ال لبا .

ـنـ

نفالالالام ادس الالالل فالالالا اإلس الالالالم،تألخف :جماى الالالة مالالالن ال ماء،الكوخت:مكتب الالالة الفالح،الـب الالالة
الاانخة1406،كـ .
نفالالام ادسالالل فالالا اإلسالالالم،تألخف :د .محمالالد ىق الالة،ىمان :مكتبالالة اللسالالالة الحدخاة،الـب الالة
ادولع1403،كـ ـ 1983م .
النهاخة فا غلخب الحدخث،تألخف :ابن اداخل الجئلم ،تحقخق:الـناحا،المكتبة اإلسالمخة1383 ،كـ .
نهاخ الالالة المحت الالالاج لل الالالع الالاللح المنهاج،ت الالالألخف :اب الالالن الالالهاب اللم ا،بخ الالاللوت :دال الكت الالالب
ال مخة،الـب ة ادولع1414 ،كـ .
نخل ادوـال،تألخف:محمد بن ى ا ال وكانا،بخلوت :دال الكتب ال مخة .
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ـوـ

الوجخئ دحكام ادسل فا اإلسالم،تألخف :محمد سالم مدكول،القاكل :دال النهضة ال لبخالة
1978 ،م .
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