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 بطاقة الفًزسة  

 

 ؟!هال خطبت البنتك : اسم الكتاب

 أحمد عبد المتعال : إعداد

 األول : اإلصدار
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 مقدمة املؤلف

اسبُذ هلل سب ايعاملني ٚأػٗذ إٔ ال اي٘ إال اهلل ٚإٔ ضبُذا عبذ 
 . اهلل ٚسطٛي٘ أَا بعذ

 أَوٛس  ؾظًٗٛا ايظعاد٠ يبٓاتهِ أسدمت إرا، أٚيٝا٤ األَٛسأسبيت 
 ٖٚوزا  ايـوا   ٚايضٚز املظًِ اشباىب عٔ ٚاحبجٛا بٌ ايضٚاز

ؾعً٘ ػٝخ َوذٜٔ َوم َٛطو٢ عًٝو٘      ايعٌُ ؾٗزا أبذّا عٝبّا يٝع
إم ايظالّ سني قاٍ يو٘ :  نََ ا   اَ ْإَتأ ِِحَكاَإإِِحأ ُُ إ َُ أ داُ إ ِِ ُُ إ إِِي  ََ َقال

إ ِ إِعنِ َكإَوَملإَهلَتْيأ إَفِمنأ ً َ َتإَعْشأ َمأ َُْتأ إ إِحَجٍجإَفِإ أ ُجَرِيإَثََمِيَ
َُ إَتأأ َعََلإ

َْي) لِِلِ إِمَنإَلص  ُ إَعَليأَإإَسَ ِجُ ِيإِِ إَشلءإََّلل  َُُشق  إ َُ أ دُ إ ِِ ط  ه (72ُُ
ٔ  عُوش  املومَٓني  أَري، ٚؾعًٗا  ص27ايكـف:  عٓوذَا  اشبطواب  بو
ٞ  عًو٢  سؿـ١ ابٓت٘ عشو ٞ  بهوش  أبو ٕ  ٚعًو ٞ  عجُوا  اهلل سكو
 يكوذ  تكٛيٛا ٚال ،◘ ايشطٍٛ تضٚدٗا ثِ اعتزسا ايًزٜٔ عُٓٗا
ٌ  هلُا يٝع ايًزٜٔ ٚعجُإ بهش أبٞ ع٢ً ابٓت٘ عُش عشو  َجٝو
ٔ  ٖٓاى ٜهٔ مل إرا ْعِ:  ؾٓكٍٛ;  ايشداٍ َٔ ايّٝٛ ٍ  َو  ايشدوا

 يوٝع  أٜلواّ  ايّٝٛ بٓات ؾإٕ ٚعجُإ، بهش أبٞ َكاّ يف ِٖ َٔ
ٍ  سؿـو١  ملومَٓني ا أّ َكاّ يف َٔ ؾٝٗٔ يف ٖوزا   ،طوٛا٤   ؾاسبوا
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ايتٛؾٝل ب أطأٍ اهلل تعاىل ٝاملٛكٛع طٝهٕٛ سذٜجٓا يف ٖزا ايهت
، ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً ضبُوذ  ٚايظذاد ، إْ٘ ٚيٞ ريو ٚايكادس عًٝ٘

 .ٚع٢ً آي٘ ٚؿشب٘ ٚطًِ
 أمحد عبـد ادتعـالالراجي عػو ربه : 

* * * 
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  تيبالكهلذا  ملزاجع واملصادر ثبت ا

 نهى.د، ل  االجتماعي البناء تهدد إنسانية معاناة ةالعنوس -1
 . قاطرجي عدنان
احلضارة اإلسالموة بني أصالة ادايض وآمال ادستقبل  -2

 . مجعها ورتبها الشوخ عيل بن ىايف الشحود

موسوعة اخلطب والدروس مجعها ورتبها الشوخ عيل بن  -3

 . ىايف الشحود

  د اهلل السنيموسوعة خطب ادنرب مجعها الشوخ عب -4

مقال بعنوان عواىس باجلملة وشباب عازف عن الزواج!  -5

 لسحر فؤاد أمحد .

 . العادات السوئة والعنوسة للشوخ صالح اجلربي -6

 من دروس الشوخ سلامن العودة . -7

 . من دروس الشوخ عبد اهلل اجلاليل -8

 من دروس الشوخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشوخ . -9

 روس الشوخ سعود بن مسفر .من د -11

* * * 
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 ظايزة انتشار العهوسة يف الشعوب العزبية

 أػواست  ؾكذ ايعشب١ٝ، األطش٠ ٜٗذد ػبشا ايعٓٛط١ أؿبشت
ٔ  ايعشب١ٝ ايذٍٚ يف ايؿتٝات عذد ثًح إٔ إىل سذٜج١ دساط١  بًػو
 إسـووا١ٝ٥ أنَّووذت ايظووعٛد١ٜ ؾؿووٞ ، صٚاز دٕٚ ايووجالثني طوؤ

ٌ  اَتوذت  ايعٓٛط١ اٖش٠ظ إٔ ايتخطٝط ٚصاس٠ َٔ ؿادس٠  يتؼوُ
 .ايضٚاز طٔ يف ايالتٞ ايظعٛدٜات ايؿتٝات عذد ثًح سٛايٞ
ٞ  ايؿتٝوات  عوذد  إٔ ايذساط١ رنشت ٚقذ ٔ  ايًوٛات ٔ  بًػو  طو
 سذٜجو١  دساطو١  ٚنؼؿت ؾتا٠، 1529418 ٜتضٚدٔ ٚمل ايضٚاز

 بًػٔ ٚايبششٜٔ ٚقطش ايهٜٛت َٔ نٌ يف ايؿتٝات َٔ# 35 إٔ
 ٚيٝبٝا ايُٝٔ َٔ نٌ يف ايٓظب١ ٖزٙ ٚاخنؿلت ايعٓٛط١، َشس١ً

 ايظووٛدإ َوؤ نووٌ يف# 20 بًػووت بُٝٓووا ،#30 إىل يتـووٌ
 أعًو٢  ٚناْوت  ٚاملػشب، ُعُإ طًط١ٓ يف# 10ٚ ٚايـَٛاٍ،

 #.85إىل ٚؿًت إر ايعشام يف ذبككت قذ ْظب١
 َشنووض أدشاٖووا ايوويت ايذساطوو١ نؼووؿت ؾكووذ َـووش يف أَووا

 قطواس  ٗٔؾوات  ؾتوا٠  َالٜوني  9 ٚدٛد إىل االدتُاع١ٝ ايذساطات
 .ايضٚاز
 عًو٢  تكتـوش  ال ايعٓٛطو١  إٔ اإلسـوا٥ٝات  أٚكوشت  ٚقذ
 ٚاقعٓووا عًوو٢ بكوو٠ٛ ْؿظووٗا ؾشكووت ؾايعضٚبٝوو١ ؾكووط، ايٓظووا٤
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ٔ  نوبري٠  ْظوب١  ايعوضاب  ميجٌ ايظعٛد١ٜ ؾؿٞ ايعشبٞ،  ػوشذن١  َو
ِ  سٝوح  ايظوعٛدٟ،  اجملتُوم  َٔ# 60 متجٌ اييت ايؼباب  ذنذو

 بّٝٓت ٛس١ٜط ٚيف ايضٚاز، عٔ ايظعٛدٟ ايؼباب َٔ نبري عذد
ٔ  أنجوش  إٔ ايشمسٝو١  األسقاّ ٔ # 50 َو ٕ  َو  مل ايظوٛسٜني  ايؼوبا

 ترتاٚح ايًٛاتٞ ايؿتٝات َٔ# 60 تتضٚز مل بُٝٓا بعذ، ٜتضٚدٛا
ٞ  ْظب١ ٚبًػت عاَّا، 29ٚ 25 بني َا أعُاسٖٔ  ربطوني  ايًوٛات

 .#37.2 صٚاز دٕٚ عاَّا 34
 االدتُاع١ٝ ايؼمٕٚ ٚصاس٠ أدشتٗا إسـا١ٝ٥ أنذت يبٓإ ٚيف

 25 بوني  َوا  املتوضٚدني  غوري  ايزنٛس ْظب١ إٔ ايًبٓا١ْٝ ايـش١ٚ
 #.83.2ٚاإلْاخ# 95.1 تبًؼ ط١ٓ 30ٚ

ٔ  ؿوادس٠  دساط١ أنذت ؾكذ َـش يف أَا ٞ  املشنوض  عو  ايكوَٛ
ٔ  املتوضٚدني  غوري  ْظوب١  إٔ ٚازبٓا٥ٝو١  االدتُاعٝو١  يًبشٛخ  َو
 ،#30 سووٛايٞ عوواّ بؼووهٌ بًػووت ازبٓظووني َوؤ ايؼووباب

 .يإلْاخ# 28.4ٚ يًزنٛس #29.7 ٚبايتشذٜذ
 ايؿتٝوات  عُوش  توأرش  إىل مماث١ً أسد١ْٝ دساط١ ْتا٥ر ٚأػاست

 يووذ٣ طوو١ٓ 31 إىل ٜتووأرش بُٝٓووا ،29 إىل األٍٚ ايووضٚاز عٓووذ
 .ايزنٛس
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 اووووأعًٓٗ ايوويت ١،ووووايشمسٝ األسقوواّ نؼووؿت ازبضا٥ووش ٚيف
  ٛإووايذٜ

 بعوذ  تتضٚز مل ؾتا٠ َالٜني أسبع١ ٖٓاى إٔ يإلسـا٤ ازبضا٥شٟ
 ايعوضاب  عوذد  ٚإٔ ٚايجالثني، ايشابع١ دباٚصٖٔ َٔ ايشغِ ع٢ً

 .ْظ١ُ ًَٕٝٛ 30 ايبايؼ ايظهإ عذد َٔ ًَّْٝٛا 18 ربط٢
ٔ # 67 إٔبو  دذٜذ٠ إسـا٥ٝات أػاست ؾكذ تْٛع يف أَا  َو

 ٚإٔ عضٚبو١،  ساي١ يف ِٖ( 29 -25) ايعُش١ٜ ايؿ١٦ إىل املٓتُني
ٌ  ،#85 بوو  أنجوش  ايوزنٛس  يذ٣ َشتؿع١ ايٓظب١ ٖزٙ # 49 َكابو

 . يإلْاخ ايٓظب١ب
 أسباب العهوسة 

،  أعذا٥ٓا ؿٓم َٔ أبٓا٥ٓا عٓٛط١ٕ أال ْهٕٛ َبايػني إرا قًٓا 
ٔ ٚرنطط هلزٙ ايظواٖش٠   ٜمٜذ ٜٚذعِ ايّٝٛ ايعامل ايػشبٞ ؾإٕ  َو

ٔ  يًشوذ  ، ٚريوو ٚقت أطشع يف تضاٜذٖا أدٌ ٕ  عوذد  َو  طوها
٘  هلوزا  ايوذاعُني  أبشص ٚيعٌ ،ايجايح ايعامل ٞ  ايتٛدو  َٓظُو١ " ٖو
 يف" اإلدٗاو إباس١" إىل ايذع٠ٛن بٛطا٥ٌ َباػش٠:" املتشذ٠ األَِ

 طا٥ٌ،  ٚٚ ازبشّ ٖزا َشتهب دبشِٜ ٚعذّ ايٛكع١ٝ، ايكٛاْني
ٔ  ٚسؾوم  املبهوش  ايوضٚاز  َٓوم  إىل ايذع٠َٛجٌ:   ش٠َباػ غري  طو

 تعووذد َٓووم إىل تووذعٛ ايوويت ايكووٛاْني طوؤ، ٚايؿتووا٠ صٚاز
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 ايتؼوذٜذ ٚ أ٠،املوش  سكٛم َم ٜتٓاؾ٢ ٖزا إٔ باعتباس ايضٚدات،
ٌ  ع٢ً ايتؼذٝمٚ ،َشاسً٘ بهٌيًُشأ٠  ايتعًِٝ أ١ُٖٝ ع٢ً  عُو
٘  املشأ٠ ستو٢ ٚيوٛ عًو٢ سظواب ؾوشق عُوٌ        بايتُٓٝو١  ٚسبطو

 سادوات  تشاعٞ اييت ايكٛاْني بعن طٔ إىل ٚايذع٠ٛ ،ايشداٍ
 دبشِٜ مبٓم تتعًل اييت تًو ايكٛاْني ٖزٙ َٔ ايػشٜض١ٜ، ايؼباب

، اإلطوال١َٝ  اسبذٚد إبطاٍٚ ،ٚاالنتؿا٤ بعكٛب١ ايظذٔ ،ايض٢ْ
 َٔ نٌ ع٢ً أثشٖا ترتى ٚاييت اإلعالّ ٚطا٥ٌ يف اإلباس١ٝ ْؼشٚ

 حنٔ َظ٦ٛيٕٛ عٓٗا َٓٗا :   ،ٖٚٓاى أطبابٚايؼاب ايؿتا٠
  الصواج عٍد البٍت زأي أخر عدً -1

ٟ   قذ ألْ٘ ٚإَا ظامل، َظتبذ ايٛايذ ألٕ إَا  نوجري  مببًوؼ  ُأِغوشي
 ع٢ً سـٛي٘ بػشو عٓٗا، سغُّا ٘ابٓت ٜضٚز دنعً٘ قذ املاٍ َٔ
ـ  بوايطبم  األَوش  ٖٚوزا ، املاٍ ٖزا  ٚألٕ ايؼوشع  ألٚاَوش  طبواي

ُم َحتَّى ُتْسَتْلَمَر، َوَٓ ُتـَْؽُح البِْؽُر  ♂ :قاٍ ◘ ايشطٍٛ َٓ ُتـَْؽُح األَيِّ

ٍ  ا   ▬َحتَّى ُتْسَتْلَذنَ  ٗ وا   هلِلَقاُيٛا: ٜ وا س ُطوٛ ـ  إيْرُْ ٚ َنْٝو َأْن ♂َقـاَل:  ، 

 (1)▬َتْسُؽَت 
  ، ٚ ْٔ ّ   ِبْٓوتِ  ر ْٓظ وا٤   ع و ـ واسيٜة١ِ،  ِروز ا ٕة اِيَأْْ ٖ وا  َأ  َأب ا

ٗ ووا ٚةد  ٞ  ص  ِٖوو ٖ ووْت ث ِّووٌب ٚ  ٍ  َؾذ ووا٤ ْت ر ِيووَو َؾَهشي  ◘ هلِلا س ُطووٛ

                                                 

 .  1419لم ، ومس 5136البخاري أخرجه ( صحقح) (1)
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ُ٘ ر ِيَو َؾز َنش ْت ٗ ا َؾش دة َي  َٔ ٖٚزا ديٌٝ ع٢ً أْ٘ يٝع،  (2) َِْهاس 
  .بشكاٖا إال ابٓت٘ ٜضٚز إٔ ٚيٞ األَش أٚ األب سل
  للربىاألخت ا بعد إال الصغسى تصويج عدً -2
ٔ  ْذسٟ ٚال  ٔ  َو . ايعكُٝو١  األؾهواس  بٗوزٙ  ايٓواغ  أتو٢  أٜو

 ايـػش٣، رْب ؾُا ُبعذ، ْـٝبٗا ٜأتٗا مل ايهرب٣ إٔ  ٚيٓؿشو
 تتوضٚز  ستو٢  ايـػش٣ صٚاز ٜعطٌ إٔ ٜشٜذ ايٓاغ بعن يهٔ

ٔ  عٔ َعّا نربتا قذ االثٓتني بإٔ ؾرت٠ بعذ ْؿادأ ثِ. ايهرب٣  طو
ػوٝخ   عوشو  عٓوذَا  ْوش٣  ؾإْٓوا  ٚإال،  ازبٌٗ ٚيهٓ٘ ايضٚاز،

٘  ٜكٌ مل بٓتٝ٘ بإسذ٣ ايضٚاز ايظالّ عًٝ٘ َٛط٢ ع٢ً َذٜٔ : يو
: قواٍ تعواىل   ايـوػش٣  َٛطو٢  ٜؼورت   ٚمل ايهورب٣   أصٚدو

 ،ص26:ايكـفطه َهاَتْيِ  اْبـََتىَّ  إِْحَدى ُأكؽَِحَك  َأنْ  ُأِريُد  إِّكى َقاَل م
 .ايظًِٝ ايعُٝل ِايؿٗ إىل ؾاْظشٚا

  الصسعية االضتخازة لصالة الٍاس بعض تسُك -3
ٌ  ايضٚاز أَش ٜكذّ ع٢ً إٔ ٜشٜذ ُٔؾ ٌ  عًو٢  بو ٔ  أَوش  نو  َو

 عَُّٓوا  نُوا  ايؼوشع١ٝ  االطتخاس٠ بـال٠ ًٜتضّ إٔ ؾعًٝ٘ األَٛس
ْٔ ؾعٔ ◘ اهلل سطٍٛ إِّاٖا ٔي  د اِبشي ع  ٍ   ، هلِلا ع ْبوذِ  ْبو ٕ  : َقوا  َنوا

                                                 

 وصححه األلباين . .  2111أبو داود أخرجه ( صحقح) (2)
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ٍُ ُُٓ اُٜع  ◘ هلِلا س ُطٛ َُٛسي ِؾٞ اِياْطِتخ اس ٠َ ِّ ٗ ا، اأُل ًِّ ُ ا ُن ُُٓ وا  َن ِّ  ُٜع 
ٔ  ايظُّٛس ٠َ ٕي، َِ ٍُ  ايُكْشآ َمـْ   ♂ :ٜ ُكوٛ ْؾَرْ َْ إَِذا َهـمَّ َأَحـُدُمْم بِـاألَْمِر 

ََ بِِعْؾِؿـَك لؾفَرْمَعَتْيِ ِمْن َغْرِ الَػِريَضِة، ُثمَّ لَِقُؼْل: ا مَّ إِِّنِّ َأْشـَتِخُر

َك َتْؼـِدُر َوَٓ َأْقـِدُر، َوَأْشتَ  إِكَّ َْ ْضؾَِك  َْ ََ بُِؼْدَرتَِك، َوَأْشَلُلَك ِمْن  ْؼِدُر

ُم الُغُقوِب، ا ا لؾفَوَتْعَؾُم َوَٓ َأْعَؾُم، َوَأْكَت َعَّلَّ ََ إِْن ُمـَْت َتْعَؾُم َهـ َْ مَّ 

قِه بَِعْقـِِه  -األَْمَر  ا ِِل ِِف َعاِجِل َأْمِري َوآجِ  -ُثمَّ ُتَسؿِّ َقـاَل:  -ؾِـِه َخْرً

َْ  -َأْو ِِف ِديـِي َوَمَعاِِش َوَعاقَِبِة َأْمِري  ُه ِِل، ُثمَّ َبـاِر ْ اْقُدْرُه ِِل َوَيِّسِّ َْ

ُه ََشٌّ ِِل ِِف ِديـِـي َوَمَعـاِِش َوَعاقَِبـِة لؾفِِل ِْقِه، ا مَّ َوإِْن ُمـَْت َتْعَؾُم َأكَّ

ـِي َعـُْه، َواْقُدْر ِِل  -َأْو َقاَل: ِِف َعاِجِل َأْمِري َوآِجؾِِه  -َأْمِري  ْْ اْْصِ َْ

ــِي  ٛ  إمنوا  ريوو ٚغري ، (3)▬اخَلْرَ َحْقُث َماَن ُثـمَّ َرِِّّ  ػوعٛر٠  ٖو
 .ٚددٌ

  واملطمقات باألزاون الصواج عَ االوتٍاع -4
  َٚٓٗٔ املظًُات َٔ ؾٗٓاى ، باالٖتُاّ دذٜش ػ٤ٞ ٖٚزا

ٔ  ػابات ٔ  أصٚادٗؤ،  توٛيف  بعلوٗ ٔ  ٚبعلوٗ ٔ  اْؿـوً  عو
ٔ  سـٌ ؾإرا طبتًؿ١ بابألط أصٚادٗٔ ٌ  ،ريوو  هلو  ٜهتوب  ٖو

ٔ  يف دنًظٔ إٔ عًٝٗٔ ٔ  َوم  املوٛت   ستو٢  بٝوٛتٗ ٔ  أْٗو  يوذٜٗ

                                                 

 .   7391البخاري أخرجه ( صحقح) (3)
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 ٜؿهووش ال ؾًُووارا. ممهٓوو١ تهووايٝـ ٚبأقووٌ يًووضٚاز االطووتعذاد
ٍ  َٔ بايضٚاز ايؼباب  - اهلل ألَوش  تٓؿٝوزاّ  ايبٓوات  ٖومال٤  أَجوا
َي َوَأْكؽُِحوْا آَياَمى ِمــُْؽْم َوام: ايكا٥ٌ -ٚتعاىل طبشاْ٘ ـاِحِ لصَّ

 .ص32:ايٓٛسط  هِمْن ِعَباِدُمْم َوإِمائُِؽمْ 
 ٖٚٛ تضٚز قذ ◘ ضبُذّا ْبٝٓا اشبًل طٝذ إٔ ْعًِ إٔ ٜٚهؿٞ

 ذدن١خب تضٚز قذ ٚايعؼشٜٔ اشباَظ١ طٔ ٚيف ػباب٘، عٓؿٛإ يف
خبُظ١ عؼش عاَوا   تهربٙ ٖٚٞ بٌ أس١ًَ، ٖٚٞ عٓٗا اهلل سكٞ

 هلزا، ازبُٝم ٜعًِ نُا املكاٜٝع بهٌ ْادشّا صٚادّا نإ ٚقذ، 
 .ايعظِٝ املٓٗر ٖزا اتباع َٔ ايؼباب ميٓم ايزٟ ؾُا

 االوتٍاع عَ الصواج إال بعد حصوه احلب -5
ّ  ايؼوباب  بوني  ْؼوشٙ  يف ٚطاُٖت نبري، رطأ ٖٚزا  األؾوال

 اسبوب  ٚقٛع َٔ البذ بأْ٘ ايٓاغ تعًِ اييت اشببٝج١ ٚاملظًظالت
 نبري رطأ ٖٚزا ، ذّاد َِٗ ٖزا ٚإٔ ايضٚاز، قبٌ ايطشؾني بني
 عًو٢  ٜؼٗذ ٚايٛاقم ايضٚاز بعذ إال ٜأتٞ ال اسبكٝكٞ اسبب ألٕ

 عوواىؿٞ سووب ْتٝذوو١ ايووضٚاز ذنـووٌ إٔ ذنووذخ ؾكووذ،  ٖووزا
 ًٜبوح  َٚا ق١ًًٝ، بأػٗش ايضٚاز بعذ ٜؿكذ إٔ ًٜبح ال داسف،

 أٚ األرووالم يف نووبريّا ؾشقووّا بُٝٓٗووا إٔ ايضٚدووإ ٜهتؼووـ إٔ
: ٚتعاىل طبشاْ٘ ٜكٍٛ ٖزا أدٌ َٔ ٍٝٛامل أٚ ايجكاؾ١ أٚ املضاز،
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َوِمْن ءاَياتِِه َأْن َخَؾَق َلُؽم ّمْن َأكُػِسـُؽْم َأْزواجـًا ّلَتْسـُؽـُوْا إَِلْقَفـا م

ـُرونَ  ـًة إِنَّ ِى َذلِـَك َٓيـاٍت ّلَؼـْوٍم َيَتَػؽَّ ًة َوَرمْحَ َودَّ  هَوَجَعَل َبْقـَُؽم مَّ
 ٚاملٛد٠ اسبب سـٍٛ دعٌ اهلل إٔ ٖٓا يٓا ٜٚتلض، ص21:ايشّٚط

ـةً م: ؾكاٍ قبً٘ ٚيٝع ايضٚاز بعذ ًة َوَرمْحَ ـَودَّ  هَوَجَعَل َبْقــَُؽم مَّ
 ٚاالخنذاع ايتٛس  َٔ إْاثّا أٚ ناْٛا رنٛسّا ايؼباب ؾًٝشزس هلزا

 .اهلذا١َ األؾهاس بٗزٙ
 إزتفاع ٌفقات الصواج  -6
 أد٢ْ إىل دنعً٘ ٚقذ ايبٓت، َٗش َٔ رنؿن قذ ايٓاغ بعنؾ

 نوجري٠  ْؿكات ٖٚٛ يًضٚد١، ٜكذّ آرش َٗش ىٖٓا يهٔ َظت٣ٛ
 .املظهني اشباىب محًٗا عٔ ٜعذض

ٔ  يكًٓا ايلشٚس١ٜ األػٝا٤ ع٢ً ٜكتـش األَش نإ ٚيٛ ، سظو
 اشبطبوو١ ٖووذاٜا َٚٓٗووا ايتاؾٗوو١ األَووٛس يف ٖووٞ املؼووه١ً ٚيهوؤ

 َٚوا  ،ايعوشغ  ٚسؿًو١ : ٚاملٓاطوبات  املٛاطِ ٖٚذاٜا ٚايؼبه١،
 اسبؿووالت ْٚؿكووات ش١ٝ،ايـووب ٖٚووذاٜا ،ضبووشّ هلووٛ َوؤ ؾٝٗووا

 ٚازبوٛاٖش،  ٚايوزٖب  األقُؼو١  ػوشا٤  يف ٚاإلطوشاف  ٚامل٦ٓٗني
 اشباىب دنذ ؾال ،ريو ٚغري ايضٚد١ٝ، بٝت تأثٝح يف ٚاملبايػ١

 اييت األػٝا٤ بعن إلسلاس عًٝ٘ االػرتا  إال ايضٚد١ أٌٖ َٔ
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ٔ  بٗا اهلل أْضٍ َا ٕ  َو ٍ ..طوًطا ٛ  ٚايظوما ٌ  ملوارا : ٖو  ٖوزٙ  نو
 ايٓاغ  إسكا٤ ٖٛ املكـٛد ٌٖٚ َٓٗا  داملكـٛ َٚا ايتهايٝـ

٘  تعشؾٕٛ ٚايشٜا٤ سٜا٤، ٖٛ ايٓاغ أدٌ َٔ ايعٌُؾ  يف سهُو
ٔ  ٚالبوذ  سـٌ، َُٗا ٜشكٛا ئ ايٓاغ، نُا إٔ  اإلطالّ  َو

 ايٓواغ  إٔ ثبت ألْ٘ رنتًكْٛٗا ٚقذ بٌ ايعٝٛب، عٔ ٜبشجٛا إٔ
 ؾاهلل اهلل، إسكا٤ ٖٛ ايكـذ نإ إرا أَا. أبذّا ػ٤ٞ ٜعذبِٗ ال
ُه م: ٜكٍٛ ألْ٘ ايبزخ، ٖٚزا اإلطشاف ٖزا هشٜٙ وْا إِكَّ ُْ َوَٓ ُتِّْسِ

ِْيَ  ّ ط هَٓ ُُيِبُّ اْدُِّْسِ ٍ  هلوزا  ، ص141:األْعوا  أٜٗوا  اهلل اتكوٛا  ْكوٛ
 ط٣ٛ ٚايضؾاف، ايعكذ ْؿكات يف ٜؼشع مل اإلطالّ إٕؾ. ايٓاغ

 ٜٓاطب مبا ايلٝـ ٚإنشاّ ايعشغ، سبؿ١ً ٚايٛي١ُٝ يًُشأ٠ املٗش
ٞ  ٚايٓؿكوات  اهلذاٜا َٔ عذاٖا َا أَا، اسباٍ  ؾشكواّ  يٝظوت  ؾٗو
 .أبذّا ػ٤ٞ يف ٚايٓهاح ايعكذ ػشٚ  َٔ ٚيٝظت ٚادبّا

  والصواج اخلطبة أووزالٍطاء يف  تفويض -7
 ٚاملؿوارش٠  املظواٖش عًو٢ سوب    دبًوت  املوشأ٠  إٔ ػو ٚال 

ّ  ايظٗٛس ٚسب ٚايشٜا٤ األَوش   ،إال َؤ سسوِ اهلل   ايٓواغ  أَوا
 إرا إال صٚاز أٚ رطبو١  ٜذٜٗا ع٢ً تشكلٜ إٔايزٟ ٜـعب َع٘ 

ٕ  األَٛس تضٕ َم١َٓ عاق١ً سػٝذ٠ ناْت ٔ  ايؼوشع  مبٝوضا ، ٚايوذٜ
 ى١ًٜٛ طٓٛات أبٓا٥ٗٔ صٚاز ٜمرشٕ أَٗات عٔ مسعٓا نِ هلزا
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ٔ  اآلٕ، ستو٢  املٓاطوب١  ايؿتوا٠  ٚدٛد عذّ بذع٣ٛ  قوذ  ٚبعلوٗ
 يٝظوت  ابٓتٗا إٔ تذعٞ َٓٗٔ ايٛاسذ٠ ألٕ بٓاتٗٔ صٚاز ٜؿظذٕ

ٕ  بٓوت  َٔ أقٌ ٌ  إٔ أٚ ؾوال ٕ  إٔ دنوب  ابٓتٗوا  صٚاز سؿو  ٜهوٛ
 ساالت َٔ ايهجري إؾظاد طبب مما ايبًذ، يف صٚاز سؿٌ أؾلٌ

٘  االحنشاف ٖزا َجٌ سأ٣ إرا ايشدٌ ع٢ً هلزا، ايضٚاز  إٔ عًٝو
ٍ  نُوا  ايكٛا١َ سل أعطاٙ اهلل ألٕ األَٛس، ٚذنظِ ٜتذرٌ : قوا

َْ م اُموَن َعَذ الـَّساء بََِم  َل االّرَجاُل َقوَّ َبْعَضُفْم َعَذ َبْعٍض َوبََِم  هللضَّ

مْ   .ص34:ايٓظا٤ط هَأكَػُؼوْا ِمْن َأْمواِِلِ
 تأثس البعض بأخالق الغسب -8

 األؾالّ ٚبأؾهاس ايػشب بأرالم تأثش َٔ ايٓاغ ؿٓـؾٗٓاى 
 اشباىوب  أروالم  تعوشف  ال املخطٛب١ بإٔ ٚظٔ ،ٚاملظًظالت

 ٚسمبوا  َعو٘،  ٚتٓضٖت َع٘، رشدت إرا إال عًٝ٘، تتعشف ٚال
 ٚرنًٝووإ ايؼووباب طوؤ ٚيف ػووابإ ٚبووايطبم َعوو٘، طوواؾشِت
ٞ  ايٓتٝذ١ ايٓتٝذ١، طتهٕٛ ؾُارا ايبعن، ببعلُٗا  ايضْوا،  ٖو

ٍ  هلزا. احملش١َ اشب٠ًٛ ْتٝذ١ ٖٞ ٖٚزٙ  ♂:  ◘سطوٍٛ اهلل   ٜكوٛ
َّٓ َمَ  ِذي ََمَْرمٍ  ُؾَونَّ َرُجٌل بِاْمَرَأٍة إِ ؾُ  ♂: ٜٚكٍٛ،  (4)▬  َٓ ََيْ َونَّ َٓ ََيْ

                                                 

 .   5233البخاري أخرجه ( صحقح) (4)
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ـْقَطانُ  َّٓ َمـاَن َثـالَِهُفََم اليَّ ؾٝٓبػوٞ ايعوٛد٠ إىل   ، (5) ▬َرُجٌل بِاْمَرَأٍة إِ
ؾؿٝو٘ ايؿوالح ٚايٓذواح يف     ◘نتاب اهلل تعاىل ٖٚذٟ اسببٝوب  

 ايذْٝا ٚاآلرش٠ . 
 وٍع عودة املسأة لصوجها إذا طمقت طالًقا زجعيا -9
ٔ  دعٝواّ س ىالقّا املطًك١ ابٓت٘ ايٛيٞ ميٓم إٔ اإلعلاٍ ُٔؾ  َو

 سذخ ٚقذ اإلٖا١ْ، أٚ ايهشا١َ دشح حبذ١ صٚدٗا إىل ايشدٛع
ٚةْدُت :قاٍ ٜظاس بٔ َعكٌ إٔ:  ايشطٍٛ عٗذ ع٢ً ٞ  ُأْرت وا  ص   ِيو
ْٔ َِ  ٌ ٗ ا، س ُد ََّك ٗ ا اَْْكل ْت إير ا س تة٢ َؾَط ٗ ا، د ا٤  ِعذةُت ًُِت ٜ ْخُطُب  َؾُك
ُ٘ ٚةْدُتَو: َي َُْتَو ٚ َؾش ْػُتَو ص  ٗ ا، ،ٚ َأِنش  َِّكت  ِة َؾَط ٗ ا، ِد٦ْت  ُث  ت ْخُطُب
ٕ  َأب ذ ا، إيَيَْٝو ت ُعُٛد اَل هلِلٚ ا اَل ِ٘،  ب وِأغ   اَل س ُدًّوا  ٚ َنا  ٚ َناْ وتِ  ِبو

ْٕ ُتشيُٜذ امَلْشَأ٠ُ ِ٘، ت ْشِدم  َأ ْٝ ٍ  إيَي ْؼـُتُم : ماآلٜ و١َ  ٖ ِزِٙ هللا َؾَأْْض  َوإَِذا َضؾَّ

َبَؾْغَن َأَجَؾُفـنَّ  َْ ـََّل َتْعُضـُؾوُهنَّ َأن َيــؽِْحَن َأْزواَجُفـنَّ إَِذا  الـَّساء  َْ

ًُِتص 232: ايبكش٠طه َتراَِّْوْا َبْقـَُفم بِاْدَْعُروِف  ٕ : َؾُك ٌُ اآل   ٜ ا َأِؾع 
 ٍ ٍ  ،هلِلا س ُطٛ ٗ ا: َقا ٚةد  ُٙ َؾض   اسبذوش : اإلعلاٍ َٚٔ،  (6)  إيٜةا

 أٚىل ٘أْ حبذ١ اشباٍ، أٚ ايعِ البٔ سذضٖا بذع٣ٛ ايبٓت ع٢ً

                                                 

 وصححه األلباين  .  1171الرتمذي أخرجه ( صحقح) (5)

 .   5131البخاري أخرجه ( صحقح) (6)
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ِ  ٖٚوزا  ،هلا نؿّٛا ٜهٔ مل يٛ ست٢ ايػشٜب، َٔ بٗا ِ  ظًو  عظوٝ
ٌ  َٚٔ: "باص ابٔ ايؼٝخ مساس١ ٜكٍٛ. يًُشأ٠  يف املٓهوش٠  املظوا٥

 اب١ٓ سذض َٔ اسباكش٠ ٚبعن ايباد١ٜ َٔ ايهجري ٜتعاىاٙ َا ٖزا
 دا١ًٖٝ ٚط١ٓ عظِٝ َٓهش ٖٚزا بػريٙ، ايتضٚز َٔ َٚٓعٗا ايعِ

ٔ  عظُٝو١  ٚػوشٚس  نجري٠ ؾنت بب٘بظ ٚقم ٚقذ يًٓظا٤، ٚظًِ  َو
 أ ٖو . ريو ٚغري دّ ٚطؿو سسِ ٚقطٝع١ ػشٓا٤

  ساحن وتقدوة وَ التعمييملوصوه املسأة  -11
ؾاملشا٠ تشٜذ  ،ايضٚاز طٔ ٚتأرش ايؿتا٠ تعًِٖٝٓاى عالق١ بني 

إٔ تهٌُ دساطتٗا ٖٚزا قذ ٜذؾم أًٖٗا يشؾن أٟ راىب قبٌ 
ٚقذ تهٌُ ايؿتا٠ دساطتٗا  إٔ تٓتٗٞ ايؿتا٠ َٔ إنُاٍ دساطتٗا ،

ٌ  إىل املشأ٠ ٛؿٍٜٛٚٓكطم إقباٍ اشبطاب هلا ، ؾ  َتكذَو١  َشاسو
 قذ نْٛٗا بٗا ٜشغب ٚال عٓٗا ذنذِ ايشدٌ دنعٌ قذ ايتعًِٝ يف

 يف ٜٚشغوب  ،ؾُٝوا بعوذ   صٚدٗوا  َوم  ايٓوذ  َٛقوم  ْؿظوٗا  تلم
 ىاعو١  أنجوش  أْٗا َٓ٘ اعتكادّا ايعًِ ق١ًًٝ ايظٔ بـػري٠ االستبا 

 .ٜشغبٗا اييت ايـٛس٠ ع٢ً تؼهًٝٗا ٚميهٔي٘ 
 ايتعًووِٝ إنُوواٍ يف ايؼووباب سغبوو١ كووعـ ؾووإٕ املكابووٌ ٚيف
 عًو٢  اسبـٍٛ يف ايؿتٝات سغب١ ٚبني بِٝٓٗ ؾذ٠ٛ ذنذخ ايعايٞ

٘  أػواست  َا ٖٚٛ يًتعًِٝ عًٝا دسدات  دساطو١  إسـوا٤ات  إيٝو
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ٔ # 28 ىايب سٝح ايباسجني َٔ صبُٛع١ أدشاٖا  إٔ ايعٝٓو١  َو
 أٜووذ بُٝٓووا ايووضٚز، تعًووِٝ عوؤ ملووشأ٠ا تعًووِٝ َظووت٣ٛ ٜكووٌ

ٌ  املشأ٠ تعًِٝ تظاٟٚ َِٓٗ# 53ٚؾلٌ ؾُوا املؼوه١ً   ، ٚايشدو
  .إرٕ َٔ صٚاز املشأ٠ قبٌ إٔ تهٌُ دساطتٗا

ٕ بتػٝري َٓواٖر  ٛيزيو أظٔ أْ٘ إٓ األٚإ يهٞ ٜكّٛ املظ٦ٛي
تعًِٝ ايؿتا٠ املظ١ًُ ٚريو يتعًُٝٗوا  نوٌ َوا ُٜٗٗوا يف تشبٝو١      

٢ً بٝتٗا مبا ٜٛاؾول نتواب اهلل تعواىل ٚطو١ٓ     أٚالدٖا ٚاحملاؾظ١ ع
 ض ووويعٌ اهلل تعاىل إٔ رنشز يٓا دٌٝ دذٜذ ؿاي ◘سطٍٛ اهلل 

إ ووٕٛ إىل َا نووٛد املظًُوؤ يٝعووذنٌُ ِٖ ٚؾهش ايذٜ
 ٘ َٔ قبٌ .  ووعًٝ
 إزتفاع ٌطبة البطالة يف الصباب   -11 
 ٘ربشدو  َوا  بوني  تٛاؾول  أٟ ٚدٛد عذّي ايبطاي١ ْظب١ استؿاعؾ

 ايعُوٌ،  طوٛم  َٚتطًبوات  ربــوات  َٔ ٚاملعاٖذ ازباَعات
ّ  ايؼاب دنعٌ ٖزاٚ ِ  أَوا ّ  ايٛاقوم  بواألَش  ايتظوًٝ  ٚاالطتظوال

 ... ايؼخـ١ٝ َتطًبات٘ تٛؾري يف األبٜٛٔ ع٢ً ٚاالعتُاد يًكذس
 .أطش٠ ٚتهٜٛٔ ايضٚاز إىلايؼاب  ٜظع٢ ئ اسباي١ ٖزٙ ٚيف

 يتذٓب ريو،   يزيو أْـض املظ٦ٛيني بإدناد اسبًٍٛ ايالص١َ
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ؾًوٝع ايٓذواح يف اسبـوٍٛ عًو٢      ايجكاؾ١ عٓذ ايٓاغٚتػٝري 
يف  ْٚادش وا  تعًوِٝ َتٛطوط  عًو٢   ؾاسباؿٌٗادات ، أع٢ً ايؼ

ٚ ع٢ً  اسباؿٌَٔ  بهٌ املكاٜٝعسٝات٘ أؾلٌ   تعًِٝ دواَعٞ أ
٘   ذنتٛساٙ ايو أٚ ستو٢  دساطات عًٝوا   ٚال  ٚغوري َٛؾول يف سٝاتو

ٛ ا بٓا٤ يف اجملتُمٜعٌُ ٚاآلرش قذ ٜهوٕٛ   ،، ؾاألٍٚ ٜهٕٛ عل
 م .ووعلٛا ٖذ اَا يف اجملتُ

 عىن الفتاة واٌغىاضها يف العىن  -12
 ا٠وووو ايؿت صٚاز شوووووو تأر يف َباػوش٠  بـوٛس٠  ٜمثش يعٌُؾا

 املتكووذَني َوؤ ايعذٜووذ ٚسؾلووٗا ايعُووٌ يف اْػُاطووٗا بظووبب
ّ  نجش٠ إىل ٖزا ٜشدم ٚقذ ابووٚاشبط  يف ٚايطُٛسوات  األسوال
 أٚيٝوا٤  أٚ ايؿتٝات بعن يذ٣ اشباى٧ ٚاالعتكاد املظتكبٌ صٚز

٘  اشباىوب  إٔ َٔ أَٛسٖٔ ِ  يوزيو  ايشاتوب  يف أىُواع  يذٜو  ٜوت
ٔ  عوذ٠  ػشٚ  ؾشو ٞ  أٚ ايؿتوا٠  َو ٕ  بٗوذف  أَشٖوا  ٚيو  كوُا

 .االقتـاد١ٜ اطتكاليٝتٗا
ٚيف اسبكٝك١ السظت إٔ نجريا َٔ ايعاَالت رنؿكٔ يف تشبٝو١  

شأ٠ ايعا١ًَ عاد٠ تهٕٛ َٓؼػ١ً بايعٌُ عٔ تشبٝو١  أٚالدٖٔ، ؾامل
أٚالدٖا ٚاحملاؾظ١ ع٢ً بٝتٗا ، ؾٗٞ تعٛدت ع٢ً اشبشٚز راسز 
املٓضٍ بـؿ١ َظتُش٠ تاسن١ أٚالدٖا إَا يًُشبٝات أٚ اسبلاْات 
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غري َهرتث١ بأٚالدٖا، ٚأٜل ا تعوٛدت املوشأ٠ ايعاًَو١ إٔ تٓظوش     
ا ساتب نُوا ٖوٛ   يضٚدٗا بايٓذ١ٜ ؾٗٞ تعٌُ نُا ٖٛ ٜعٌُ، ٚهل

ي٘ ساتب ، ٚيزيو ؾٗٞ ذباٍٚ إٔ تٓضع َٔ صٚدٗوا ايكٛاَو١ ،   
ٚدووا٤ يف ٚبوزيو غابوت قٛاَوو١ ايشدوٌ ٚتؿههووت األطوش٠ ،     

 َادظوتري  سطواي١  ٖوو يف 30/7/1420دشٜذ٠ عهواظ بتواسٜخ   
ٞ  االقتـاد يف ممتاص ع٢ً سـًت ًَٝباسٟ اهلل عبذ يٓذا٠  املٓضيو
 : ايتاي١ٝ ايٓتا٥ر ي٘ ناْت
ٍ  رواسز  ايعا١ًَ غري شأ٠امل ذبكل -1 ٔ  أنورب  ؾا٥لوا  املٓوض  َو
 . املٓضٍ راسز ايعا١ًَ َٔ األطش٠ درٌ
 . املٓضٍ راسز ايعا١ًَ املشأ٠ يذ٣ األبٓا٤ َؼانٌ اصدٜاد -2
-6 َٔ ٜكلني املٓضٍ راسز ايعاَالت ايٓظا٤ َٔ# 73 -3

 يذ٣ ايٓؿظ١ٝ املؼهالت بعن طبب مما املٓضٍ راسز طاعات 8
 . األىؿاٍ

 دٚس إىل أبٓووا٤ٖٔ ٜشطوؤً ايالتووٞ ايٓظووا٤ ْظووب١ داصدٜووا -4
 . املٓضٍ راسز ايعاَالت يذ٣ اسبلا١ْ

ٍ  سٜواو  دوذ٣ٚ  عذّ عًُٝا ثبت -5 ٕ  إٔ يف األىؿوا  تهوٛ
 أٖو ... األٚىل ايظٓٛات يف راؿ١ األّ عٔ بذٜال
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ٌ  تعٌُ إٔ املشأ٠ ميٓم ال اإلطالّٚ ٌ  عًو٢  ذنجٗوا  بو  يف ايعُو
ٞ  األىؿاٍ ٚتشب١ٝ ايبٝت إٔ إر بٝتٗا ..  األٚىل املوشأ٠  ٚظٝؿو١  ٖو

 اْتؿووت ؾووإرا..  ؾكووط يًلووشٚس٠ ٖووٛ املٓووضٍ روواسز ٚايعُووٌ
٘  ٖٞ األطاط١ٝ ايكاعذ٠ ناْت ايلشٚس٠  ِِف  َوَقـْرنَ م تعواىل  قٛيو

ــوتُِؽنَّ  ْجنَ  َوٓ ُبُق ــَزَّ َج  َت ــَزُّ ــةِ  َت اِهؾِقَّ ط األسووضاب  ه(33) اأْلُوَل  اْْلَ
 تربزدبٓبت اي ٙٚغري يًعٌُ يًخشٚز املشأ٠ اكطشت ٚإرا، ص33:
يوزيو ٜٓبػوٞ    ..األداْب بايشداٍ االرتال  عٔ ٚابتعذت ،

إعوذاد   يفاألَٛس ؾايٓذواح   عٓذ أٚيٝا٤ َؿّٗٛ عٌُ املشأ٠ تػٝري 
 دٌٝ َتُظو بايهتاب ٚايظ١ٓ.

 الطالق كجسة -13
 ايتعذووٌَٓٗووا  ايطووالم نجووش٠ أطووباب أٖووِ إٔ ْظووشٟ ٚيف

ٔ  ١ٝاملعـ، ٚايضٚدني بني ايتٛاؾل عذّ، ٚباالرتٝاس ٌ  َو  ايشدو
 يف ؾاملبايػو١  ايوضٚز  ٜوذؾعٗا  اييت ايباٖظ١ ايتهايٝـ، ٚ املشأ٠ أٚ

 ٚقوٛع  يف طوبباّ  -أسٝاْواّ - تهٕٛ َٓٗا ٚاإلنجاس ايضٚاز تهايٝـ
ٖٚزا عاد٠  ؿاسب٘; غري إىل ايضٚدني َٔ نٌ تطًُّم، ٚ ايطالم

 أٖووٌ تووذةرٌ، ٜٚهووٕٛ ْتوواز ملعاؿووٞ ايووضٚدني أٚ أسووذُٖا 
 ايضٚدنيد١ٝ ألٚالدُٖا ، ٚعـب١ٝ أسذ يف اسبٝا٠ ايضٚ ايضٚدني

 .ٚايٛقٛع يف املعانظات عٔ ىشٜل احملٍُٛ أٚ اهلاتـ ، 
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 العوانس اعرتافات

 شهاداتي إحساق يف أفلس
ٌ  يف نٓوت  يكذ:"  إسذأٖ تكٍٛ ٟ  َكتبو ِ  عُوش  بوزيو  أسًو

 بايشغبو١  أسًِ نٓت أْين أْهش ٚال..  ايتعًِٝ َٔ ايعايٞ ايكذس
ٌ ا يف ٚصٚدو١  أَّا أؿبض إٔ يف ٔ ..  ملظوتكب ٕ  ٚيهو ِ  نوا  ايتعًوٝ

 االعرتاف أسؾن نٓت أْين يذسد١ ، األٖذاف نٌ ٜظبل عٓذٟ
 عًو٢  سـوًت  ستو٢  نوزيو  اسباٍ ٚبكٞ.. ايضٚاز يف بشغبيت

  شاؽووايؿ ٚبذأ ، ١ووايذساطٝ ا٠وواملعاْ سس١ً ٚاْتٗت ، املادظتري
 أْوين  ٖٚٞ اسبكٝك١ ع٢ً ٚاطتٝكظُت..  األعُام إىل ٜتظشب
 يًُخّطاب ايباب ٚايذٟ ٚؾتض.. ايضٚاز يف ب١سغ أنجش أؿبشت

 ػوشٚ    َٔ ٚأبٞ أْا ٚكعٓاٙ ملا َذبشّا ؾّش ػاب تكذّ ٚنًُا.. 
ٕ  ؾكوذ  يًشول  ٚإسكاقّا ، قٝاط١ٝ َٚٛاؿؿات ٟ  نوا  أنجوش  ٚايوذا

.  أسٜووذٙ ال ػوو٤ٞ عًوو٢ إسغوواَٞ ٜشٜووذ ٚال َعووٞ تعاىؿووّا
 ايوجالثني  دبواٚصت  ستو٢  ربشدٞ بعذ طٓٛات طت َٚلت..
ٞ  آروش  دوا٤  َوا  عٓوذ  ايـذ١َ ناْت ٓاٖٚ ، عُشٟ َٔ  رّطواب

 اسبول  بٗزا يٓؿظ٘ استؿظ ٚيهٓ٘..  َٛاؿؿاتٞ ؾٝ٘ أْؼذ ٚايزٟ
٘  مجوم  ٚقوذ ..  ٚاملٛاؿوؿات  ايؼوشٚ   ٚكوم  سل..   سكا٥بو
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 ال: "  ؿشذن١ قاهلا بٌ..  اسبكٝكٞ بعُشٟ عًِ سُٝٓا ٚاْظشب
 " . ايكًٌٝ ط٣ٛ ايٝأغ طٔ ٚبني بٝٓٗا ٜعذ مل باَشأ٠ يٞ ساد١

 يف درًوت  أْوين  ٚأٜكٓت..  املش٠ اهلضمي١ ألدسى ٖزا مسعت
٘  تتشوذخ  ايزٟ ايعٓٛط١ صَٔ ٌ  عٓو ّ  ٚطوا٥ ٔ  اإلعوال  سوني  َو

 .آلرش
 ٚاملٛاؿووؿات ايؼووشٚ  أكووم نٓووت إٔ ٚبعووذ ، ٚايٝووّٛ
ٞ  ؾاسغ يف ٚاملكاٜٝع ّ  أتعواىل  ٚنٓوت  ، أسالَو ّ  راى ٜوٛ  ايٝوٛ

ٞ  يف َكاٜٝظِٗ ٜلعٕٛ ِٖ بذؤٚا ٛ  ، ٚدٗو  إٔ دؾعوين  َوا  ٖٚو
ٌ  أْظوتين  اييت ػٗاداتٞ مجٝم يف ايٓاس أػعٌ إٔ يف ّانجري أؾهش  نو

 . ايكطاس ؾاتين ست٢ ايعٛاىـ
 شوجًا وأعطوٌي شهادتي خروا
ٔ  ايجالثني بًػت طعٛد١ٜ يطبٝب١ ، االعرتاف ٖزا  عُشٖوا  َو

ٍ  تـشخ ؾٗٞ ،تتضٚز ٚمل خـَوا صـفاداو وأعطـوِّن  ":  ٚتكوٛ

ّ   نٌ ؿباح َٔ ايظابع١: "  ٚتكٍٛ تعرتف ثِ "جًا زو  ٚقوت  ٜوٛ
ـ  أسنوب ..  أدَعٞ ٜظتُطش ، ٜظتؿضْٞ  َتذٗو١  ايظوا٥ل  رًو

ٌ  ، َوذؾين  بٌ ، عٝادتٞ ؿٛب ٌ  َوا  ٚعٓوذ  ، صْوضاْيت  بو  أؿو
ٔ  ايٓظا٤ أدذ َجٛاٟ ٕ  ، ٜٓتظوشْين  بأىؿواهل ٞ  إىل ٜٚٓظوش  َعطؿو

 ، ايٓواغ  ْظوش  يف ٖوزا  ، ؾاسطو١ٝ  سشٜش بشد٠ُ ٚنأْ٘ ، األبٝن
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"  : ؾتكٍٛ ٗااعرتاؾ تٛاؿٌ ثِ !! يٞ سذاد  يباُغ ْظشٟ يف ٖٚٛ
ٌُ ٚنأْٗا مساعيت أتكًّذ ، عٝادتٞ أدرٌ ُّ   َؼٓك١ سب  سٍٛ ًٜت
 ، عٓكٞ سٍٛ ايتؿاؾ٘ إلنُاٍ اآلٕ ٜظتعّذ ايجايح ايعكذ ، عٓكٞ

ٍ  تـوشخ  أرريّا"  املظتكبٌ ع٢ً ٜٓتابين ٚايتؼاؤّ  روزٚا :"  ٚتكوٛ
 ، ايضا٥ؿو١  ايظوعاد٠  ٚدايوب  َشادعٞ ٚنٌ َٚعاىؿٞ ػٗادتٞ

 ..  "ما ما " ن١ًُ ٚأمسعْٛٞ
 احللول مو املهظور اإلسالمي : 

 ٔ ووب ايذٜووإٕ ؿاسوؾ، ايكبٍٛ بـاسب ايذٜٔ ٚاشبًل -1
ٍ  ٚاشبًل إٕ عاؾ َعٗا أنشَٗوا ٚإٕ تشنٗوا مل ٜظًُٗوا،      َقوا

َّٓ :♂◘  ايٓيبُّ ُجـوُه ، إِ وِّ َُ َْ إَِذا َأَتـاُمْم َمـْن َتْرَِّـْوَن ُخُؾَؼـُه َوِديـَـُه 

َساٌد َعِريٌض َتْػَعُؾوا َتُؽْن ِْْتـٌَة ِِف  َْ ِِ َو  .   (7)▬ اأْلَْر
ايتكًٌٝ َٔ َتطًبات ايضٚاز ٚريو بتذٓب املكاس١ْ بوني   -2

 ايؿتٝات ؾهٌ ي٘ سصق٘ . 

 . ٔايظُاح يتضٜٚر ايؿتٝات قبٌ االْتٗا٤ َٔ دساطتٗ -3
 عذّ ايـذ عٔ تعذد ايضٚدات ٚرـٛؿا يف ساي١ تأرش  -4

                                                 

  . ٚسظٓ٘ األيباْٞ 1084أرشد٘ ايرتَزٟ ( حسن) (7)
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اكؽُِح طٔ ايضٚاز يًُشأ٠،  قاٍ تعاىل : م  َلُؽـم َضـاَب  َما واْ َْ

نَ  إِنْ  َوُرَباعَ  َوُثََّلَث  َمْهـَى الـَِّساء مِّ َواِحَدةً  َتْعِدُلواْ  َأَّٓ  ِخْػُتمْ  َْ  َمـا َأوْ  َْ

 .ص3ط ايٓظا٤ :هَتُعوُلواْ  َأَّٓ  َأْدَكى َذلَِك  َأْيََمُكُؽمْ  َمَؾَؽْت 
َظاعذ٠ رٚ ايٝظش ايؼباب املتعظش يف ايضٚاز ستو٢ ٚيوٛ    -5

  ِ ٜٚٛدذ ؾت٣ٛ يف ريو البٔ باص سمح٘ اهلل.َٔ صنا٠ أَٛاهل
 ،ع٢ً أؿشاب ايذٜٔ ٚاشبًول  بٓاتِٜٗعشو ايـاسبٕٛ  -6

 .ٓبـك اخطب لبـتك وٓ ختطب: عٓذْا ٚاملجٌ
 : الشزع يصطدم معتدل على أى خطبة الزجل البهتٌ ال  قصص

 ☻  بكر وعثمان يعرض عمر ابنته على أب -1

 ْٔ ٔ  هلِلا ع ْبِذع  ُ ش  ْب ُ ا، هللا ٞ س ِك ُع ُٗ ٕة: ُٜش ذُِّخ ع ْٓ ُ ش  َأ ٔ  ُع  ْب
ُ ْت ِسني  اشَبطَّاِب، ـ ١ُ ت َأٜة ُ ش  ِبُْٓت س ِؿ ْٔ ُع ٔي ُرٓ ْٝعي َِ  ُسز اَؾو١َ  ْب
،ِّٞ ُِ ْٗ ٕ  ايظة ْٔ ٚ َنا ٍي َأْؿش اِب َِ ٗيذ   َقوذْ  ◘ هلِلا س ُطٛ  ب وْذس ا،  ػ و

 ٞ ُٛؾِّ ُ ِذٜٓ ١ِ، ُت ٍ  ِباِي ُ ُش َقا ًَِكُٝت: ُع ٕ ُع َؾ ُ ا ٔ  ْج ٕ ،  ْب  َؾع ش ْكوتُ  ع ؿَّوا
ِ٘ ْٝ ًَ ـ ١َ، ع  ًُِت س ِؿ ْٕ: َؾُك ـ و١َ  َأَْْهْشُتووَ  ِػ٦ْت  إي ُ وش ،  ِبْٓوت   س ِؿ  ُع
 ٍ َْشيٟ، ِؾٞ ط َأُْْظُش: َقا ًَِبْجُت َأ ٞ ، َؾ ٍ  َيٝ اِي ٞ  ب وذ ا  َقْذ: َؾَكا ْٕ ِيو  اَل َأ

ٚةز  َِٞ َأت ض  ْٛ ٍ  ٖ ز ا، ٜ  ُ ُش َقا ًَِكُٝت: ُع ًُِت ب ِهش ، َأب ا َؾ ْٕ: َؾُك  ِػ٦ْت  إي
ـ ١َ َأَْْهْشُتَو ُ ش ، ِبْٓت  س ِؿ ُ ت  ُع ـ  ِْ  ب ِهش  َأُبٛ َؾ ًَو ٞة  ٜ ْشِدومْ  َؾ  إيَيو

ِ٘ َؾُهُْٓت ػ ٦ْٝ ا، ْٝ ًَ ْٚد ذ  ع  ٕ ،  ع ٢ًَ َِِّٓٞ َأ ُ وا ًَِبْجوتُ  ُعْج ٞ   َؾ ِة  َيٝ واِي  ُثو
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ٗ ا ٍُ ر َطب  ٗ ا ◘ هلِلا س ُطٛ ُٙ َؾَأَْْهْشُت ًَ ، إيٜةا ٛ  ِكٝ َِٓٞؾ ٍ   ب ِهوش   َأُبو : َؾَكوا
ََّو ٞة ٚ د ْذت  َيع  ًَ ٞة  ع ش ْكوت   ِسوني   ع  ـ و١َ  ع ًَو ِْ  س ِؿ ًَو  َأْسِدومْ  َؾ
ًُِت إيَيَْٝو  ِْ،: ُق ٍ  ْ ع  ُ٘: َقا ِْ َؾإيْة ُْٓ ْعِٓٞ َي  ٜ ْٕ ُ وا  إيَيْٝووَ  َأْسِدوم   َأ  ِؾٝ

ُُْت َقْذ َأِّْٞ إييَّا ع ش ْكت ، ًِ ٕة ع  ٍ  َأ ٖ ا، َقْذ ◘ هلِلا س ُطٛ ِْ ر َنش  ًَ   َؾ
ْٔ ٞ  َأُن ٍي ِطشة ِيُأِؾِؼ ْٛ ،◘ هلِلا س ُطٛ ٗ ا ٚ َي ٗ ا ت ش َن ًُِت  . (8) َيَكِب

 ابنته على أبي وداعة)حلية األولياء(  بن املسيب عرض سعيد -3

ؾٗزا ايتابعٞ ازبًٌٝ طعٝذ بٔ املظٝب رنطب ابٓت٘ ألبٞ 
ظٝب : نٓت أدايع طعٝذ بٔ املٜٚكٍٛ أبٛ ٚداع١ ٚداع١ 

ؾؿكذ٢ْ  أٜاَا ؾًُا د٦ت٘ قاٍ: أٜٔ نٓت  قًت:تٛؾٝت أًٖٞ 
ؾاػتػًت بٗا، ؾكاٍ: أال أرربتٓا ؾؼٗذْاٖا، قاٍ: ثِ أسدت إٔ 
أقّٛ ؾكاٍ: ٌٖ اطتشذثت اَشأ٠  ؾكًت: ٜشمحو اهلل َٚٔ 
ٜضٚدين َٚا أًَو إال دسُٖني أٚ ثالث١، ؾكاٍ: أْا، ؾكًت: أٚ 

◘ ؿ٢ً ع٢ً ايٓيب تؿعٌ  قاٍ: ْعِ، ثِ محذ اهلل تعاىل ٚ
قاٍ: ؾكُت َٚا أدسٟ َا  ٚصٚدين ع٢ً دسُٖني أٚ قاٍ: ثالث١ 

أؿٓم َٔ ايؿشح ؾـشت إىل َٓضيٞ ٚدعًت أتؿهش ممٔ آرز 

                                                 

  .   4005 ايبخاسٟأرشد٘ ( صحقح) (8)
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ٚممٔ أطتذٜٔ ؾـًٝت املػشب ٚاْـشؾت إىل َٓضيٞ ٚاطرتست 
ٚنٓت ٚسذٟ ؿا٥ُا ؾكذَت عؼا٥ٞ أؾطش. نإ ربضا ٚصٜتا 

ذ، قاٍ: ؾتؿهشت يف ؾإرا بآت ٜكشع، ؾكًت: َٔ ٖزا  قاٍ:طعٝ
نٌ إْظإ امس٘ طعٝذ إال طعٝذ بٔ املظٝب، ؾإْ٘ مل ٜش أسبعني 
ط١ٓ إال بني بٝت٘ ٚاملظذذ، ؾكُت ؾخشدت ؾإرا بظعٝذ بٔ 

ت أْ٘ قذ بذا ي٘، ؾكًت: ٜا أبا ضبُذ أال أسطًت ٓاملظٝب ؾظٓ
ٞة ؾآتٝو  قاٍ: ألْت أسل إٔ تمت٢، قاٍ: قًت: ؾُا تأَش   إي

عضب ا ؾتضٚدت، ؾهشٖت إٔ تبٝت اي١ًًٝ قاٍ: إْو نٓت سدال 
ٚسذى، ٖٚزٙ اَشأتو ؾإرا ٖٞ قا١ُ٥ َٔ رًؿ٘ يف ىٛي٘، ثِ 
أرزٖا بٝذٖا ؾذؾعٗا بايباب ٚسد ايباب، ؾظكطت املشأ٠ َٔ 
اسبٝا٤، ؾاطتٛثكت ايباب، ثِ قذَتٗا إىل ايكـع١ اييت ؾٝٗا 
ايضٜت ٚاشببض، ؾٛكعتٗا يف ظٌ ايظشاز يهٞ ال تشاٙ .. ٚبًؼ 

ا٤ت ، ٚقايت: ٚدٗٞ َٔ ٚدٗو سشاّ إٕ َظظتٗا أَٞ ؾذ
قبٌ إٔ أؿًشٗا يو ثالث١ أٜاّ، قاٍ: ؾأقُت ثالث١ أٜاّ ثِ 
درًت بٗا ؾإرا ٖٞ َٔ أدٌ ايٓاغ، ٚإرا ٖٞ أسؿظ ايٓاغ 

ٚأعشؾِٗ حبل  ،◘يهتاب اهلل ٚأعًُِٗ بظ١ٓ سطٍٛ اهلل 
ايضٚز قاٍ: ؾُهجت ػٗشا ال ٜأتٝين طعٝذ ٚال آتٝ٘، ؾًُا نإ 

ؼٗش أتٝت طعٝذا ٖٚٛ يف سًكت٘ ؾظًُت عًٝ٘ ؾشد ع٢ً قشب اي
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أٌٖ اجملًع، ؾًُا  -اْـشف –ايظالّ ٚمل ٜهًُين ست٢ تكٛو 
مل ٜبل غريٟ، قاٍ: َا ساٍ ريو اإلْظإ، قًت: رريا ٜا أبا 
ضبُذ ع٢ً َا ذنب ايـذٜل ٜٚهشٙ ايعذٚ، قاٍ: إٕ سابو 
ٞة بعؼشٜٔ  ػ٤ٞ، ؾايعـا ، ؾاْـشؾت إىل َٓضيٞ، ؾٛد٘ إي

يـ دسِٖ، قاٍ عبذ اهلل بٔ طًُٝإ ؾُٝا َعٓاٙ : إٔ طعٝذ بٔ أ
املظٝب سؾن إٔ رنطب ابٓت٘ يًٛيٝذ بٔ أَري املمَٓني عبذ املًو 

  -ٜهٔ نؿأ البٓت٘ يف ايذٜٔ البٓت٘ يف ايذٜٔ ألْ٘ مل-بٔ َشٚإ 
يَن آَمـُوا ُقوا َأكُػَسُؽْم مٖٚزا َـذاقا يكٍٛ اهلل تعاىل: َِ َا الَّ َيا َأُّيُّ

َجاَرةُ َوأَ   . ص6ط ايتششِٜ : هْهؾِقُؽْم َكارًا َوُقوُدَها الـَّاُس َواْحِ
 : يف يوم واحد  خيطب لبناته الثالثة الرياض يف رجلقصة  -3

 عٓذٜٙكٍٛ ايؼٝخ طعٝذ بٔ َظؿش عٔ ٖزا ايشدٌ نإ   
 هلٔ ارتاسؾ شبطبتٗٔ، أسذ ٜأت٘ ٚمل َذسطات، ؾتٝات ثالخ
ؾذا٤  ،ٕٛ َع٘ يف املظذذايزٜٔ ٜـً ايؼباب رري٠ َٔ ثالث١

 تعاٍ،: قاٍ   ٖٞ أٜٔ: قاٍ تتضٚز  تشٜذ: ي٘  ٚقاٍباألٍٚ 
: ٚقاٍ عًٝٗا ٚأدرً٘ ايهبري٠ ٚأرز اجملًع، ٚأدرً٘ َع٘ ؾأرزٙ

 إيٝٗا، ْٚظش إيٝ٘ ؾٓظشت تكبًٝٓ٘  ؾٌٗ ٜتضٚدو إٔ ٜشٜذ ٖزا
 أْت تأتٝين غذّا اهلل، سٝاى: ؾكاٍ، ْعِ: ٖٛ ٚقاٍ، ْعِ: قايت

 ثالث١ ؾكط أسٜذ .. غريِٖ، بأسذ تأتٝين ال ٛاْو،ٚإر ٚأبٛى
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ٕ  دا٤ املػشب ٚيف رٖب، ثِ.أسبع١ أٚ ٚقاٍ ي٘  ايؼباب َٔ بجا
 َجًُا ي٘ ٚقاٍدا٤ بؼاب ثايح  ايعؼا٤َا قاي٘ يألٍٚ ، ٚيف 

 َٚعِٗ ايجالث١ دا٤ٚٙ ايػذ ّٜٛ َػشب ٚبعذ يـاسبٝ٘، قاٍ
 ػّاَبً َِٓٗ ٚاسذ نٌ َٔ ؾطًب يًعكذ، ٚإرٛاِْٗ آباؤِٖ
 اْتٗٛا َا ٚبعذ ؾكط، ٚاسذ بهبؽ ٚعؼاِٖ املاٍ، َٔ صٖٝذّا

 اؿعذٟ، ؾال١ْ ٜا: قاٍ ثِ طٝاستو  أٜٔ: ٚقاٍ ايهبري دعا
ايػذ،  يف ايػذا٤ ع٢ً اهلل ٚسٝانِ ارٖبٛا اَشأتو ٖزٙ: ٚقاٍ

 عٓذ تػذٚا ايػذا٤ ٚيف، نزيو ٚايجايح نزيو، ٚايجاْٞ
 بٗزا ٜهِسأ ؾُا صٚدٗا، َم ٚاسذ٠ نٌ رٖبت ثِ ايشدٌ،
 َجً٘  ْعٌُ إٔ ْظتطٝم ٌٖ! ايعٌُ 

 الزواج  يف تأخزتنصائح مفيدة ملو 

ملٔ تأرشت يف ايوضٚاز   : ايعشؾر عًٞ بٔ ضبُذٜكٍٛ ايؼٝخ 
ٌ  ، ٚايذعا٤ ، ايـربب ايتشًٞ املم١َٓ أٜتٗا ٝوعً دنب  ٚايتٛنو
 عًو٢  أػوذد  ؾأْوا  تعًُٝٓٗوا  نٓوت  ٚإٕ األَٛس ؾٗزٙ ، اهلل ع٢ً

 ٚريوو  ، بٗا ايٝكني ٚصٜاد٠ ، أرش٣ بعذ ٠تاس ايٓؿع يف تؿكذٖا
 ٚسمبا نجريّا ٜٓظ٢ األسذاخ ٚتٛايٞ اسبٝا٠ صمح١ َم اإلْظإ ألٕ

سطوٍٛ   ْب٘ ٚقذ ، ؾٝٗا ايجك١ بعن ٜؿكذٙ عًٝ٘ املؼهالت تٛايٞ
ُيْســَتَجاُب أِلََحــِدُمْم َمــا َعْ َيْعَجــْل،  ♂ : بكٛيوو٘ ريووو إىل ◘ اهلل
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َؾْم ُيْسَتَج  َْ ريو  ◘سطٍٛ اهلل  ٚبني ، (9) ▬ ْب ِِل َيُؼوُل: َدَعْوُت 
هٍ  هللََواْعَؾُؿوا َأنَّ ا ♂: ؾكاٍ َٓ  ▬َٓ َيْسَتِجقُب ُدَعاًء ِمـْن َقْؾـٍب َغاِْـٍل 

 َٚتذوزس٠  َرتطوخ١  األَوٛس  بٗوزٙ  ٚإمياْو ثكتو ؾًتهٔ. (10)
٘  ٜظشى َا إال سبو َٔ تشٟ ٚئ ٞ ،  تعواىل  بإرْو  إىل اآلٕ ْٚوأت
 : تٓؿم ذق أساٖا اييت ايتٛدٝٗات بعن رنش
ؾٝ٘ اشبري نً٘ قاٍ تعواىل :   ٚاالطتػؿاس ، االطتػؿاس نجش٠ -1
ـاراً م ـُه َمـاَن َغػَّ ُؽـْم إِكَّ ُؼْؾُت اْشَتْغِػُروا َربَّ ـََمء  (01) َْ ُيْرِشـِل السَّ

ْدَراراً  َوُيْؿِدْدُمْم بَِلْمَواٍل َوَبـَِي َوََيَْعل لَُّؽـْم َجـَّـاٍت  (00) َعَؾْقُؽم مِّ

 . ص12-10ط ْٛح : ه (02) َأْْنَاراً  َوََيَْعل لَُّؽمْ 
 ذبؿوٝظ  نأَانٔ ، سلٛس أَانٔ دبُم ايٓظا٤ ايؿلًٝات -2

 األرٛات ع٢ً ٚايتعشف ٚايٓذٚات ٚاحملاكشات ايهشِٜ ايكشإٓ
  َٓهشات ؾٝٗا يٝع اييت ايضٚاز سؿالت ٚنزيو ، ايـاسبات

 . يًخطاب ٚرنشى بو ايٓاغ ملعشؾ١ س٥ٝع طبب ؾزاى
ٔ  إىل ٚايتعوشٜن  اإلذنا٤ ىشٜل عٔ ٚيٛ األّ تزنش إٔ -3  َو
 ،  ايضٚاز طٔ يف بٓات ٗايذٜ بإٔ ايـاسبات األرٛات َٔ تش٣

                                                 

 .  2735ومسلم  6341البخاري أخرجه  (صحقح)(9)

 وحسنه األلباين . 3479أخرجه الرتمذي  (حسن)(11)
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 . ايـاسبني َٔ ٜشٕٚ َٔ ع٢ً ريو ٚعشو
أٚ ، ايضٚدني بني يًتٛؾٝل َشانض املٓاىل بعن يف ٜٛدذ -4

ٔ بعن ايكا٥ُات بوايتٛؾٝل يف أٚس ايوضٚاز، ؾ    االطوتعا١ْ  ٝشظو
 . ٚأَاْتِٗ ؾِٝٗ ايجك١ َٔ ايتاّ ايتأنذ بعذ ; ٚريو بِٗ

 َٓوو  أنرب طٓ٘ أٚ صٚد١ َع٘ نإ ٚيٛ املتكذّ تتكبًٞ إٔ -5
ٔ  ايتٓاصٍ َٔ بذ ؾال َٓو أقٌ ايذساطٞ َظتٛاٙ ٜهٕٛ إٔ أٚ  عو

ٍ  سٝح ايذٜٔ إال األػٝا٤، بعن إَِذا َجـاَءُمْم َمـْن  ♂:  ◘ ٜكوٛ

َّٓ َتْػَعُؾـوا ـَلْكؽُِحوُه، إِ َْ ِِ  َتْرَِّْوَن ِديـَُه َوُخُؾَؼُه  َتُؽـْن ِْْتـَـٌة ِِف األَْر

َسادٌ  َْ  .   (11) ▬ َو
  تـذس ٚاييت اجملاٍ، ٖزا يف املـٓؿ١ ايٓاؾع١ ايهتب قشا٠٤ -6

 أْؿعٗا َٚٔ ، األطش٠ قلاٜا يف املتخــ١ املشانض بعن َٔ
 ، " َشيك العؿر : مقف ختططي بوعي لَّلقسان به " امس٘ نتاب

 . املذٜؿش ضبُذ بٔ اهلل عبذ ايؼٝخ يؿل١ًٝ

                                                 

 وحسنه األلباين . 1185أخرجه الرتمذي  ( حسن لغره)(11)
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