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 الرجل يف الشعر الجاهليزواج 
 

 ملخص:ال

ٜٗدف ٖرا ايبرث إىل اضتح٤٬ ؾٛز٠ 

َٔ ؾٛز احلٝا٠ ا٫جتُاع١ٝ يف ايعؿس 

اجلاًٖٞ، أ٫ ٖٚٞ شٚاد ايسجٌ، ذٝث تٓاٍٚ 

ر١ اييت ناْت ضا٥د٠ يف ايبرث أْٛاع ا٭ْه

ذيو ايصَٔ، ٚنريو َٛقـ ايسجٌ َٔ 

املسأ٠، ٚايؿؿات اجلط١ُٝ املسغٛب١ يف 

ايسجٌ، ْاٖٝو عٔ  ايؿؿات ايٓؿط١ٝ اييت ٫ 

تكٌ أ١ُٖٝ يف ْظس اجملتُع اجلاًٖٞ، ٚأٜكا 

تٓاٍٚ ايؿؿات املر١ََٛ يف ايسجٌ يف ْظس 

املسأ٠ اييت متتعت بثكاؾ١ اجتُاع١ٝ، ٚجٓط١ٝ 

ٚتٓاٍٚ ايبرث ايعُس ا٭ذٝإ، يف بعض 

يف اجلا١ًٖٝ، ذٝث  املٓاضب يصٚاد ايسجٌ

أظٗست ا٭غعاز ايطٔ املبهس يًصٚاد. ٚتٓاٍٚ 

ايبرث زغب١ ايسجٌ يف إزلاب ايرنٛز دٕٚ 

اإلْاث; ملا ضاد َٔ نسا١ٖٝ ي٫ٛد٠ اإلْاث، 

ٚخباؾ١ إٔ اجملتُع اجلاًٖٞ دلتُع 

 ذنٛزٟ.

Abstract : 
This research aimed to 

identify a view of the social life 

in the pre-Islamic era; that is   :

Men marriage. 

The study investigated 

marriage kinds that were popular 

at that time, in addition to the 

men’s point view about women, 

and the physical features of the 

male that are desired by females, 

in addition to the psychological 

feature that are not less important 

according to the pre-Islamic 

society. The research also studied 

the pros and negative features of 

males in females point view, who 

were charcterised as well 

cultured socially and in gender 

issues sometimes. The study 

examined the suitable age for 

marriage at that time. Poems 

showed early marriage. 

The study talked about the 

men’s desire for having male 

babies not females, those who 

were hated, as the pre-Islamic era 

was a male-mominated  one. 
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خًققل اا احلٝققا٠ ٚجعققٌ ايتققصاٚد ايققرٟ  ققٌ رلًٛقاتقق٘ تعققاىل، َققٔ إْطققإ، ٚذٝققٛإ،  

ْٚبات ،أضاضًا َقٔ أضقظ  بكا٥ٗقا ٚذيقو نقٞ ٜعُقس ايهقٕٛ، ٚتبكق٢ دٚز٠ احلٝقا٠ قا٥ُق١           

بتٛاشٕ ٫ ٜػٛب٘ خًٌ أٚ اخت٬ٍ، ؾٝتركل يإلْطإ ايعٝؼ  ؾٝٗقا باضقتكساز ٚابقات ٚتقٛاشٕ     

 ٠ نٌ نا٥ٔ مبٔ اقرتٕ ب٘ َٔ أبٓا٤ جٓط٘.  ْؿطٞ ٚبٝٛيٛجٞ مما ٜ٪دٟ إىل ضعاد

ٖٚرا ذاٍ نٌ إْطإ يف ٖرا ايهٕٛ، َٚقٔ ذيقو اإلْطقإ اجلقاًٖٞ ايقرٟ عقاؽ يف       

ب٦ٝققق١ ؾقققرسا١ٜٚ قاضققق١ٝ، اققققوست٘ إىل  ايقققصٚاد ايقققرٟ َقققٔ غققق ْ٘ إٔ  ٜكقققُٔ يققق٘ ايبكقققا٤  

د ٚايطٝوس٠ ع٢ً غ٪ٕٚ احلٝا٠ ا٫قتؿاد١ٜ ٚغريٖا; ٭ٕ ايصٚاد ٜهؿٌ ي٘ إزلقاب يق٘ ا٭٫ٚ  

ايققرٜٔ ضققٝهْٕٛٛ دعاَقق١ يقق٘ يف ذٝاتقق٘ نًققٗا يف رلتًققـ دلققا٫ت احلٝققا٠ ا٫قتؿققاد١ٜ،    

 ٚا٫جتُاع١ٝ، ٚا٭١َٝٓ ٚغريٖا.

ٖرا ٚقد ضادت يف اجلا١ًٖٝ عادات ٚتكايٝقد رلتًؿق١ يف دلقاٍ ايقصٚاد، ٜٚعقٛد ذيقو،       

يف ا٭عققِ ا٭غًققب، إىل  اكاؾقق١ ايؿققسد ٚايب٦ٝقق١ ايققيت نٝققا ؾٝٗققا. ؾٗٓققاى ْهققا  ا٫ضتبكققاع  

ايققرٟ عققدت ايسجٛيقق١ ؾٝقق٘ َعٝققاز اختٝققاز املققسأ٠ املتصٚجقق١ يقق٘ ٚذلققٛز اٖتُاَٗققا اجلطققدٟ،   

ٚذيو ذسؾا َٓٗا ع٢ً إزلاب ٚيقد ققٟٛ ايبٓٝق١ ن بٝق٘، ٖٚقرا ايٓقٛع َقٔ ايٓهقا  نقإ          

ٜتِ  خازد دا٥س٠ ايصٚاد ايسمسٞ; ٭ٕ املقسأ٠ يف ٖقرٙ احلايق١، تهقٕٛ َتصٚجق١، ٜٚكقٍٛ  قا        

كعٞ َٓ٘ ... ٜٚعتص ا شٚجٗا ٫ٚ ًُٜطقٗا أبقدا ذتق٢ ٜتقب      شٚجٗا: "أزضًٞ إىل ؾ٬ٕ ؾاضتب

 1محًٗا َٔ ذيو ايسجٌ ايرٟ تطتبكع َٓ٘" 

    ٟ ٔ   ٚخسجت دا٥س٠ ا٫عتكاد عٓقدِٖ َقٔ ايصٚجقات إىل اجلقٛاز  ، ذٝقث نقإ أؾقرابٗ

"ٜسغبققٕٛ يف اضتبكققاعٗٔ َققٔ غققباب ٜتطققُٕٛ باحلطققٔ ٚايكقق٠ٛ ٚاجلُققاٍ; يًٝققدٕ أ٫ٚدًا        

 2َثًِٗ"

ٚتعققد٣ ا٭َققس إىل ايؿتٝقققات اي٬تققٞ ٫ ،ًهققٔ زجقققا٫، ؾكققد زٟٚ إٔ ٚايققد ايسضقققٍٛ        

ايهسِٜ عبد اا بٔ عبد املوًب َس ب خت ٚزق١ بٔ ْٛؾٌ )ٖٚٞ عٓد ايهعب١، ؾكايت ي٘ 

ذ  ْظست إىل ٚجٗ٘ : أٜٔ ترٖب ٜا عبقد اا   ؾكقاٍ : َقع أبقٞ ، قايقت: يقو َثقٌ اإلبقٌ         

. َٚقٔ  3قاٍ : أْا َع أبٞ ٫ أضتوٝع خ٬ؾ٘ ٫ٚ ؾساق٘(  اييت سلست عٓو ، ٚقع عًٞ اٯٕ .

                                                           
1
 4ب1ح  1111ح :از الكتيييل العل يييية ح فيييي    ح  1ألالوسييي,  ح مد يييو: بيييكسرب فليييوف ألازح ايييل معس,ييية دمحم يييواألا العيييسح ح بيييس    ف  ييية ألاش:ر ح   - 

 15ب61ح  1311القاهسة ح  يىظس الىويسر ح بهاح الديً ا  د فً عبد الوهاح ب نهاية ألازح ال ,ىون ألا:ح ح مطبعة :از الكتل املصسية ح 

- 
4
 .613ح  6ب119ح   1391ح :از العلم لل اليين ح في    ح مكتبة النهضة ح بغدا: ح 1علل ح حوا: ب  املفصل ال تازيخ العسح قبل إلاطالم ح   
1
 1ب113ح  4221افً هشام ح   فً عبد امللك ب الظي ة الىبوية ح تدقيق ح األا ثافت  آخسيً ح :از الحديث ح القاهسة ح  - 
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ايػققٛاٖد أٜكققا ،َققا زٚاٙ املٝققداْٞ عققٔ ) اَققسأ٠ زأت جازٜقق١ بٓققت ضققًٝ ، ٚنققإ زجقق٬       

مج٬ٝ، ؾُهٓت٘ َٔ ْؿطٗا ٚمحًت َٓق٘، ؾًُقا عًُقت أَٗقا ٫َتٗقا، اقِ زأت ا٭ّ مجقاٍ        

ٚع٬ْٝق١. ٚذٖقب قٛ قا    ابٔ ضًٝ  ؾعرزت ابٓتٗقا ٚقايقت: مبثقٌ جازٜق١ ؾًتقصٕ ايصاْٝق١ ضقسا        

 4َث٬( .

ٚدخٌ ٖٓا ايٓٛع َٔ ٖرا ايٓها  دا٥س٠ احملسَقات، إذ ذسؾقت بعقض ايٓطقا٤ عًق٢ إٔ      

ٜهٕٛ ٚيدٖا ن خٝٗا يف ايك٠ٛ ٚ اجلُاٍ، ؾٗرا يكُإ بٔ عاد ناْت ي٘ أخقت ٚشٚجٗقا   

قعٝـ ٚمتٓت إٔ ٜهٕٛ  ا ٚيد قٟٛ يف عكً٘ ٚذٓهت٘ ٚدٖا٥٘ َثٌ أخٝٗقا يكُقإ، ؾُقا    

إ٫ إٔ تكٍٛ ٫َسأ٠ أخٝٗا: إٕ بعًٞ قعٝـ ٚأْا  أقعـ َٓ٘، ؾ عريٜين ؾساؽ  نإ َٓٗا

أخٞ اي١ًًٝ، ؾؿعًت ؾحا٤ يكُإ ٚقد مثٌ ؾبوؼ ب ختق٘ ؾعًكقت َٓق٘ ٚٚيقدت ٚيقدا دعتق٘ "       

 5يكِٝ "(

 ٖٚرا ٚقد ذنس ايُٓس بٔ تٛيب ٖرٙ احلادا١ بكٛي٘: )املتكازب(

ِ٘ ٕ  َقققققققٔ أخِتققققققق ٔق يكُقققققققا ِق بققققققق  يكقققققققٝ

ُ ققققققققققل ؾاض  ٞ  ذق  ترؿققققققققققّٓتيٝققققققققققاي

   ٘  ؾ ذبًقققققققققققققققٗا زجقققققققققققققققٌ ْابقققققققققققققققق
 

ٔ  أخقققققت يققققق٘ ٚابٓقُقققققا   ؾهقققققإ ابققققق

َقِظًُققققققققققا   إيٝقققققققققق٘ ؾػققققققققققققس بٗققققققققققا 

َقرِهُقققققا     6ؾحقققققا٤ت بققققق٘ زجققققق٬ 
 

ٖٚٓاى ا٭ْهر١ اييت تػرتى ؾٝٗا دلُٛع١ َٔ ايسجاٍ دٕٚ ايعػس٠، ذٝقث ٜقدخًٕٛ   

ع٢ً املسأ٠ مبٛاؾكتٗا، اِ تًرل ؾُٝا بعقد ٫ٚدتٗقا، ٚيقدٖا مبقٔ تسغقب َقٔ ايسجقاٍ ايقرٜٔ         

. ٚقد بًؼ ا٭َقس إٔ ؾقازت املقسأ٠ ًَهقا يإلخق٠ٛ ذٝقث ٜػقرتنٕٛ )يف املقسأ٠         7ٝٗا دخًٛا ؾ

ؾًققِٗ شٚجقق١ ٚاذققد٠، ؾقق ذا أزاد اذققدِٖ ا٫تؿققاٍ بٗققا، ٚقققع عؿققاٙ عًقق٢ بققاب اخلُٝقق١         

يتهققٕٛ ع٬َقق١ عًقق٢ إٔ أذققدِٖ يف داخًققٗا ، ٚأَققا يف ايًٝققٌ ؾتهققٕٛ َققٔ ْؿققٝب ا٭          

 .8ا٭نرب( 

                                                           
1
امليييييداوأ ح دمحمفييييو الفضييييل ا  ييييد فييييً   فييييً ا  ييييد فييييً ,فييييساهيم الىدظييييافوزر ب ما ييييك ألام يييياألا ح  ييييب    عليييييق طييييعد   ال حييييام ح  :از الفكييييس  - 

 1ب141ح  1334للطباعة  اليشس  التوشيك ح 
6
 .1/411ح  يىظس فلوف ألازح ح1ب41ح في    :. ح ال ا ظح دمحمفو ع س  فً فدسب الحيوانح تدقيق  بس  عبد الظالم   هاز نح :از ال يل - 
5
 .1ب111ال ا ظ ح دمحمفو ع  ان ع س  فً فدسب البيان   التبيينح تدقيق  بس  عبد الظالم هاز نح :از الفكسح :. ح  - 
9
 4ب1فلوف ألازح ح - 
1
 . 6ب612املفصل ال تازيخ العسح قبل إلاطالم ح  -
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ٚد أبٝق٘ بعقد َٛتق٘، ٖٚقرا َقا قايق٘ متقِٝ بقٔ         ٖٚٓاى ْٛع ْها  ٜتصٚد بق٘ ايسجقٌ َقٔ ش   

 )ايبطٝ (                                                                   :َكبٌ

 ٘  ٖٚقققٌ عاغقققل  ْقققاٍ َقققٔ دُٖقققا٤  ذاجتققق
 

ّق        9يف اجلاًٖٝققق١ قبقققٌ ايقققدٜٔ َسذقققٛ
 

ٖٚٓققاى شٚاد ايبققدٍ ايققرٟ غققاع يف اجلاًٖٝقق١، ٚيهٓقق٘ يققٝظ بققد٫ بقق  ا٭خققت ٚا٭         

ٚغريٖا َٔ ايعا٬٥ت ا٭خس٣، ؾٗٛ بقدٍ بق  ا٭شٚاد، ذٝقث ٜكقٍٛ ايسجقٌ يًسجقٌ: ) اْقصٍ        

 .10يٞ عٔ اَسأتو ٚأْصٍ يو عٔ اَسأتٞ ( 

ٚمما ٜديٌ ع٢ً ق٠ٛ ايسجٌ اجلٓط١ٝ ٚخؿقٛبت٘  نثقس٠ ايٓهقا ، ممقا دعقا ايٓقاع إٔ       

، َٚٔ ايسجقاٍ ايقرٜٔ ققسب بٗقِ املثقٌ يف غقد٠ ايٓهقا  ذقٛاس٠،         11كٛيٛا ي٘:) زجٌ ٦َس(ٜ

 .  13، ٖٚرا ٚمسٞ ايسجٌ ايرٟ ٜتصٚد نثريا املعسع12ذت٢ قٌٝ:)أْهح َٔ ذٛاس٠(

ٚقققد عققسف عققٔ ايسجققٌ اجلققاًٖٞ ذبقق٘ يققٮ٫ٚد ذبققا مجققا، يققرا نققإ َققٔ ٜبًققؼ أ٫ٚدٙ   

 14ب . عػس٠ ٜٓرز بربح ٚاذد َِٓٗ ، نُا ؾعٌ عبد املوً

ٚعقققسف عقققِٓٗ نقققسِٖٗ ٫ٚد٠ ايبٓقققات; ٭ٕ ذٝقققاتِٗ قا٥ُققق١ عًققق٢ احلقققسٚب ٚايػقققصٚات  

) وَإِذَا بُشِّرََ ََََرهُمُ ْ   ٚايٓٗب ٚايطًب ٚخٛؾا َٔ عاز ًٜرل بِٗ َٔ بٓاتِٗ، ٚيف ٖرا قاٍ تعقاىل:  

ََ َ          ( يَتَىَارَي مِنَ الْقَىْمِ مِن س85ُبِاألُنثًَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْىَدّاً وَمُىَ كَظِي ٌ ) ََمْ يَُهسيرهُ ُِّرا الَترََا ِ    ْ ََيُِِْسر ُهُ َىَهرً ُمرى ىءِ َمرا بُشِّرََ ِبرهِ 

، 16ٚنإ يٛأدِٖ ايبٓات أضباب عد٠، َٓٗا: خقٛف ايطقيف يف احلقسٚب     15( سَاء مَا يَحْ ُُِىَْ

َٚٓٗا ٚجٛد قبح يف خًكٗا نق ٕ ٦ٜقد ايسجقٌ )َقٔ ايبٓقات َقٔ ناْقت شزققا٤ غقُٝا٤ )بٗقا           

َٚقِٓٗ ٦ٜقدٖا خٛؾقا َقٔ ايؿكقس ايقرٟ نقإ         17بسغا٤ ) بٗا ْك  بٝض(  ع١َ٬ قبٝر١ ( أٚ

                                                           
3
 . 111ح ص 4225ح تدقيق عبد الس  ً املصطا رح :از املعس,ة ح في   ح 1ت يم فً مقبلب :يوانح   - 

-
12
 .4ب6فلوف ألازح ال معس,ة دمحم واألا العسح ح  
11
 .62ح :از الفكس ح :.  ح ص  1ال عالب  ح دمحمفو مىصوز   فً ,ط اعيل ح ,قه اللغة  طس العسبية   ح تدقيق مصطفى الظقا  آخسيًح   - 
14
ح فو الفضل ,فيساهيم ح  :از املعيازفال عالب  ح دمحمفو مىصوز عبد امللك فً   فً ,ط اعيل ب ث از القلوح ال املضاف  امليظوح ح تدقيق   دمحم - 

 .111مصس ح :.  ص 
11
 .121السا,د ح ص  - 
11
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مسقق١ يف احلٝققا٠ ايؿققرسا١ٜٚ ذٝققث قققاٍ تعققاىل:) ٫ٚ تكتًققٛا أ٫ٚدنققِ َققٔ إَقق٬م سلققٔ           

  18ْسشقهِ ٚإٜاِٖ (

َٚققٔ ا٭غققعاز، ايققيت تهػققـ بٛقققٛ ، عققٔ اي٬غققعٛز ايؿققسدٟ ٚاجلُعققٞ يإلْطققإ       

أبٞ محص٠ ايكقيف اَسأتق٘ ايقيت ٚيقدت      اجلاًٖٞ، جتاٙ ذب ا٭٫ٚد، ٚنسٙ ايبٓات، ٖحس

 بٓتًا، ؾُس َٜٛا خببا٥ٗا ٚمسعٗا تكٍٛ: )ايسجص(

 َققققققققا ٭بققققققققٞ محققققققققص٠  ٫ ٜ تٝٓققققققققا  

ٕ  أ٫ ًْقققققققققققد ايبٓٝٓقققققققققققا    غكقققققققققققبا

 ٚإمنققققققققا ْ خققققققققرق َققققققققا أ عوٝٓققققققققا   
 

ٌّق يف ايبٝقققققققِت ايقققققققرٟ ًٜٝٓقققققققا    ٜظققققققق

 تققققققققاِا َققققققققا ذيققققققققو يف أٜققققققققدٜٓا   

ٔق نققققققققا٭ز   يصازعٝٓققققققققا    ٚسلقققققققق
 

 ْٓبت َا قد شزعٛٙ ؾٝٓا

 .19َٔ أبٞ محص٠ إ٫ إٔ ٜدخٌ ايبٝت ٜٚكبٌ ايٛايد٠ ٚاملٛيٛد٠ ؾُا نإ

ٖٚرٙ ا٭غعاز تب ، جب٤٬ تاّ، اكاؾ١ املسأ٠ اجلاًٖٝق١. ٚققد نػقـ عقٔ عًقِ ا٭جٓق١       

احلققدٜث َققا نققإ ٜققدٚز يف ذٖققٔ املققسأ٠ ٚتؿهريٖققا ٖٚققٛ إٔ املطقق٪ٍٚ ا٭ٍٚ عققٔ  دٜققد     

ايكقدِٜ َطق٪ٚي١ٝ ٫ٚد٠ ايبٓقت    جٓظ املٛيٛد ٖٛ ايسجقٌ، ٚيقٝظ املقسأ٠ ايقيت محًقٗا ايعسبقٞ       

 دٕٚ ايٛيد، ٜٚعد ٖرا ايػعس ٚاٝك١ تازخي١ٝ ع١ًُٝ طب١ٝ أابتٗا ايعًِ احلدٜث.

ٚناْت املسأ٠ اجلا١ًٖٝ متتًو اكاؾ١ جٓط١ٝ ٫ ٜطتٗإ بٗا، نٝـ ٫  ٖٚٞ اييت تعد 

ايكوب   ايس٥ٝطٞ يف َعادي١ ايٛجٛد اإلْطاْٞ، يرا خربت عامل ايسجاٍ جطقُٝا ٚجٓطقٝا   

ٝا، ٖٚرا َا ًٜرظ٘ ايكاز٨ َٔ ٚؾـ عُسط١ بٓقت شزعق١ ابقٔ ذٟ خؿقس زجق٬ً يؿتقا٠       ْٚؿط

ًَو َٔ ًَٛى محقري ذق  قايت:"غٝقث يف احملقٌ، مثقاٍ يف ا٭شٍ، َؿٝقد، َبٝقد، ٜؿقًح         

ايثا٥س، ٜٚٓعؼ ايعااس، ٜٚعُس ايٓقدٟ، ٜٚكتقاد ا٭بقٞ، عسقق٘ داَقس ٚذطقب٘ بقاٖس، غقض         

. 20ؾرب٠ بٔ عٛاٍ بٔ غداد بٔ ا ُاٍ( ايت:ايػباب، طاٖس ا٭اٛاب، ؾكايت: َٚٔ ٖٛ   ق

ؾهققإ ذلققٛز اٖتُاَٗققا ؾققؿات ايهققسّ ٚايػققحاع١ ٚايػققسف ٚاحلطققب ٚققق٠ٛ ايػققباب       

اجلطققق١ُٝ ايقققيت تعقققد َبتػققق٢ نقققٌ ؾتقققا٠; ٭ْٗقققا ذلقققٛز ا٫ضقققتكساز اجلٓطقققٞ ٚايعقققاطؿٞ      

 ٚا٫جتُاعٞ ٚايتٓاضًٞ.

                                                           
11
 .161طوزة ألاوعام ح آية  - 
13
 .1ب19ح  يىظس الحيوانح1ب115البيان  التبيينح   - 

- 
42
 .49-45ب 4فلوف ألازح ال معس,ة دمحم واألا العسحح  
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     ِ احلطقب،   ٚمما ٚزد يف ؾؿات ايسجٌ اييت تبتػٝٗقا املقسأ٠ )َؿقاَـ ايٓطقب، نقسٜ

ناٌَ ا٭دب، عصٜص ايعواٜا، َ يٛف ايطحاٜا، َكتبٌ ايػباب، خؿٝب اجلٓقاب، أَقسٙ   

 21َا ، ٚعػريٙ زا ، قايت: َٔ ٖٛ  قايت: ٜع٢ً بٔ ذٟ ٖصاٍ بٔ ذٟ جدٕ(. 

َٚٔ ايؿؿات، اييت تػهٌ ذاؾصا يكبٍٛ املسأ٠ بايسجٌ اجلاًٖٞ، ْطقب٘ َقٔ ا٭عُقاّ     

١ ق١ٜٛ، مما ٜٓب٧ بك٠ٛ ايط٬ي١ ايٛزاا١ٝ، ٚايبعقد  ٚا٭خٛاٍ ايرٜٔ ٜػهًٕٛ زاؾع١ اجتُاعٝ

عٔ شٚاد ا٭قازب ايرٟ مل متدذ٘ غسٜع١ مسا١ٜٚ ٫ٚ َعتكقد  أزققٞ أْق٘: )نقسِٜ أعُقاّ      

  22ٚأخٛاٍ(. 

٫ٚ خيؿ٢ عًق٢ ايسجقٌ اجلقاًٖٞ ْظقس٠ املقسأ٠ إىل ايسجقٌ ايقرٟ تسغقب ؾٝق٘ شٚجقا،  ٝقث            

 ؾٗا ٖٛ ذا عًك١ُ ايؿرٌ ٜكٍٛ:)ايوٌٜٛ(ًٜيف زغباتٗا اجلٓط١ٝ ٚنكل ضعادتٗا املٓصي١ٝ، 

 ؾققققققإ تطقققققق يْٛٞ بايٓطققققققا٤ ؾقققققق ْين 

٘ق   ٌّ  َايقققق  إذا غققققاب  زأعق املققققس٤ِ أٚ ققققق

٘ق  ٍ  ذٝقققققثق عًُٓ ققققق ٕ  اقققققسا٤  املقققققا  ٜقققققسد
 

 بؿقققققري  بققققق دٚا٤ِ ايٓطقققققا٤ِ طبٝقققققبق    

ّٔ  ْؿققققققٝبق   ؾًققققققٝظ  يقققققق٘ يف ٚدٖقققققق

 23ٚغققس ق ايػققباِب عٓققدٖٔ عحٝققبق  
 

ق٠ٛ ايػباب اجلط١ُٝ، اييت  ظق٢ بق٘   ٚمما ٚزد يف غعسٙ ْظس٠ املسأ٠، ٚزغباتٗا، يف 

 )ايوٌٜٛ(   ايؿتا٠، اَس٩ ايكٝظ:

٘ق    ٌّ  َايقققق حي ٫ نققققب   َققققٔ ققققق  أزاٖقققق
 

ّٛ ضقا   ٔ  ايػٝب  ؾٝ٘ ٚق   ٫ٚ24 َٔ زأٜ
 

ؾاملسأ٠  سف نٌ احلسف ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايقصٚد غٓٝقا اسٜقا ًٜقيف طُٛذاتٗقا املادٜق١       

زغباتٗققا اجلٓطقق١ٝ ٚيف ٖققرا   ٚزغباتٗققا ايَٝٛٝقق١، ٚإٔ ٜهققٕٛ غققابا قققٟٛ ايبٝٓقق١ ذتقق٢ ًٜققيف  

 جتتُع  ا ايطعاد٠.

َٚٔ ايؿتٝات يف اجلا١ًٖٝ َٔ نٔ ٜتُقتعٔ بكق٠ٛ ايػيؿق١ٝ ٚإبقدا٤ ايقسأٟ يف ايقصٚاد،       

دٕٚ ذسد أٚ ٚجٌ ! ٭ٕ ذكٗٔ ايرٟ نؿًت٘ ايوبٝعق١ ايؿوسٜق١ ؾكقد ٚزد يف )ا٭َقايٞ( أْق٘      

ت إذقدأٖ: إٕ  )نإ زجٌ َٔ ايعسب ي٘ ا٬ث بٓات قد عكًٗٔ َٚٓعٗٔ ا٭نؿا٤، ؾكايق 

قاّ أبْٛا ع٢ً ٖرا ايسأٟ ؾازقٓا ٚقد ذٖب ذظ ايسجاٍ َٓقا. ؾٝٓبػقٞ يق٘ إٔ ْعقس  َقا يف      

                                                           
41
 .4ب49املسحك هفظه  - 
44
 .4ب49املسحك هفظهح  -
41
 .41حص 133 5ح بس  طعيد وظدل مكازمح :از صا:زح في   ح1علق ة فً عبدةب :يواههح    - 

 .141ح ص 4221امسؤ القدعب :يواههح بس    عليق   إلاطكىدزرح نها: زشقح :از الكتاح العسبأح في   ح  -41
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ْؿٛضٓا. ٚنإ ٜدخٌ ع٢ً نٌ ٚاذد٠ َٓٗٔ َٜٛا. ؾًُا دخٌ ع٢ً ايهرب٣  اداا ضقاع١  

 ؾر  أزاد ا٫ْؿساف أْػدت: )ايوٌٜٛ(

 أٜقصج ققسق ٫ٖٝٓققا ْٚقًر قق٢ عًقق٢ ايؿِّققبا  

 نققققققثري٠ ٜ قققققق٪بٔ ذبٝبققققققات  َققققققسازًا
 

ٔق ٚايؿتٝققققإ إ٫ غققققكا٥لق   َٚققققا سلقققق

ّٔ  ايبٛا٥قققققلق     ٚت ٓبقققققامق أذٝاْقققققا بٗققققق

 

ؾًُققا مسققع ايػققعس ضققا٤ٙ، اققِ دخققٌ عًقق٢ ايٛضققو٢ ؾتراداققا، ؾًُققا أزاد ا٫ْؿققساف          

 أْػدت: )ايوٌٜٛ(

 ِ ٕق إٕ ؾتقققققققات ه  أ٫ أٜٗقققققققا ايؿتٝقققققققا

 ٌ َّ ققق  ؾقققدْٚهِ ابػقٖٛقققا ؾتققق٢َّ غقققري شق
 

ّٓ قققتِ    دٖاٖقققا مسقققاعق ايعاغقققك   ؾ ر 

ّٓ ققققتِ ٚإ٫   ؾ ققققب ت تًققققو ايؿتققققا٠  ٚجق

 

ؾًُقققا مسقققع غقققعسٖا ضقققا٤ٙ، اقققِ دخقققٌ عًققق٢ ايؿقققػس٣ يف َٜٛٗقققا ؾترقققداا، ؾًُقققا أزاد  

 ا٫ْؿساف أْػدت:) ايوٌٜٛ (

ٜ ققص عق ايؿتقق٢    أَققا نققإ يف آققت  َققا 

ٌّق أٚ ط ً ققبق ايؿِّققبا      ؾُققا ٖققٛ إ٫ احِلقق
 

ٌق   ٌق ٖرا ايػٝخق إٕ نإ ٜعكق  ٜٚ عِك

ـ  تؿعقق    ُِس نٝقق  ٌق٫ٚ بققدّ  َٓقق٘ ؾ قق ت 

 

٫ٚ ختتًققـ ْظققس٠ اَققسأ٠ عققٔ أخققس٣ ؾُٝققا  ; 25ؾًُققا زأ٣ تٛاطقق٪ٖٔ عًقق٢ ذيققو شٚجٗققٔ ( 

تبتػٝقق٘ يف ايسجققٌ َققٔ ؾققؿات، نٝققـ ٫  ! ٖٚققٛ تققٛأّ ايققسٚ  ٚاجلطققد، ذٝققث ايسغبققات    

اجلٓطق١ٝ ٖقٞ َهٓقٕٛ اي٬غقعٛز ايؿقسدٟ ايقرٟ تبرقث عٓق٘ ايؿتقا٠ يف ايكوقب اٯخقس َقٔ             

ايٛجٛد، أ٫ ٖٚٛ ايسجٌ ايرٟ جيعًٗا َطتكس٠ عاطؿٝقا ْٚؿطقٝا ٚجٓطقٝا َٚهاْٝقا، ؾُقٔ      

٤ ايققيت نػققؿت بٓٝقق١ ايققتؿهري ايٓؿطققٞ يققد٣ املققسأ٠، َققا قايتقق٘ ؾتققا٠ ٭َٗققا يف شٚد         اٯزا

املطققتكبٌ:" أزٜققدٙ بققاشٍ عققاّ، ناملٗٓققد ايؿققُاّ، قساْقق٘ ذبققٛز، ٚيكققا٩ٙ  ضققسٚز، إٕ قققِ   

قككض، ٚإٔ ٚضس أغُض. ٚإٕ أخٌ أمحض. ؾكايقت أَٗقا: ؾقض ؾقٛى يكقد ؾقسزت غقس٠        

  26ايػباب جرع١(.

جٌ تبتػٝ٘، ؾٗقٞ ؾقؿات َثايٝق١ تعقٛد عًٝٗقا بايطقعاد٠       ؾايؿتا٠ زمست َػٗدا َثايٝا يس

 اييت ٫ تسغب يف شٚا ا، ٖٚرا َٔ غ ْ٘ إٔ نكل ايطعاد٠ ايصٚج١ٝ ٚاجلط١ُٝ ٚايٓؿط١ٝ.

                                                           
46
ح املكتبييية العصيييسيةح 1لح طييييد فيييً عبيييا: ال لي ييي ح  القييياأل دمحمفيييو عليييل ,طييي اعيل فيييً القاطيييم فيييً عيييير نب ألامييياألح تدقييييق صيييال  فيييً ,يييت  هلييي - 

 .151-151ح ص 4221صيداح في   ح 
45
 .41-4ب49ال معس,ة دمحم واألا العسح ح فلوف ألازح - 
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َٚققٔ ايػققٛاٖد ايققيت تققديٌ عًقق٢ زغبققات املققسأ٠ يف ايققصٚد ايققرٟ تتُٓققاٙ، َققا ٚزد يف  زا٤  

 بٓات ذٟ اإلؾبع ايعدٚاْٞ ذٝث قايت نربأٖ: )ايوٌٜٛ(

ٌا تساٖققققققا َققققققس٠ً ٚذًًٝ ٗققققققا    أ٫  ٖقققققق

٘ا   عًُٝقققققًا بقققققق دٚا٤ا ايٓطققققققا٤ا ٚأؾققققققً
 

ّٓ ققدِ     ٗ ُق ٔ  يد ٝا ـِ ع قق ٌ  ايطققٝ ِّق نٓؿاقق  أغ قق

                    ٢ َٔ ضسا أًٖٞ ٚذلتِدٟإذا َا اْتُ

 

 ؾكايت أخٛاتٗا : أْت تسٜدٜٔ ابٔ عِ يو قد عسؾت٘.                    

ايققرٟ ٜكقُٔ ايكقق٠ٛ اجلطقق١ُٝ ٚاجلٓطقق١ٝ  ٚأَقا ا٭خققت ايثاْٝقق١ ؾسنققصت عًق٢ ؾققػس ايطققٔ   

 اييت جتد ؾٝٗا قايتٗا ايٛجٛد١ٜ، ؾكايت: )ايوٌٜٛ(

 أ٫ يٝت  شٚجٞ َٔ أْاٍع ذٟٚ ِعقد٣ 

   ٘ ّْ قققق  ي ؿقققققٛم  ب نبققققاِد ايٓطققققا٤ِ ن 
 

 ذدٜثق ايػباِب طٝقبق ايٓػقس  ٚايقرِّنس     

ٚقتاققققققس     ّق عًقققققق٢  ٍٕ ٫ ٜٓققققققا  خًٝؿقققققق١  جققققققا

 

. ٚيف ٖرا ايسأٟ اكاؾ١ ايقصٚاد  27ؾكايت أخٛاتٗا: أْت تسٜدٜٔ ؾت٢ غٓٝا يٝظ َٔ أًٖو 

 َٔ غري ا٭قازب ايرٟ زأت ؾٝ٘ ايؿتا٠ ايؿٛاب ٚاحله١ُ.

مما ضبل، ٜتقب  يٓقا إٔ املقسأ٠ ناْقت ؾقاذب١ زأٟ يف ايقصٚد ايقرٟ تسغقب ؾٝق٘، ٚققد           

     ٔ إٔ  تهقٕٛ َثايٝق١    متثٌ ذيو يف زغبتٗا إٔ ٜهٕٛ ذا ؾقؿات جطق١ُٝ ْٚؿطق١ٝ تكقرتب َق

إىل ذد َا، ٚخباؾ١ إٔ اخلٝاٍ اجلٌُٝ ٜسضِ يٛذق١ ٚزدٜق١ عقٔ ؾقازع ا٭ذق٬ّ، ٚيهقٔ       

ٖٓاى َقٔ احلكقا٥ل املعٝػق١ َٜٛٝقا َقع ايقصٚد  ٝقث تؿؿقح املقسأ٠ عقٔ ايؿقؿات اجلٓطق١ٝ             

يصٚجٗا، ؾريف بٓت عًك١ُ قايت يف شٚجٗا َٔ ايؿقؿات اجلٓطق١ٝ:) شٚجقٞ إٕ دخقٌ ؾٗقد      

ن٬َٗا ع٢ً أْق٘ ) إٕ دخقٌ ايبٝقت ٚاقب عًقٞ ٚاقٛب ايؿٗقد ( ٚإ        ؾؿطس  28ٚإ خسد أضد 

خسد نإ يف اإلقداّ َثٌ ا٭ضد ، تػري إىل نثس٠ مجاع٘  ا إذا دخٌ ، ؾٝٓوٟٛ  ت 

  29ذيو متدذ٘ ب ْٗا ذلبٛب١ يدٜ٘  ٝث ٫ ٜعرب عٓٗا إذا ز ٖا(

ٖٚققرا ٜعققين إٔ املققسأ٠ ناْققت تققس٣ يف ققق٠ٛ ايػققباب اجلطقق١ُٝ ٚاجلٓطقق١ٝ َبتػاٖققا; ملققا    

نكك٘ ذيقو  يف ايسجقٌ َقٔ ضقعاد٠ يف احلٝقا٠ ايصٚجٝق١  ٚقٓاعق١ ا٫ختٝقاز،  ٝقث تؿكقٌ           

ايؿتا٠ ايػاب ع٢ً ايسجٌ ايواعٔ بايطٔ ٚإٕ نثس َايق٘، ؾٗقا ٖقٛ ذا ابقٔ قتٝبق١ ٜقسٟٚ يف       

                                                           
49
ز الفكيييسح ح :ا1ح املبييي : ح دمحمفيييو العبييياض   فيييً يصييييدب الكاميييلح   1ب111ح  يىظيييسح ما يييك ألام ييياألا ح 4ب12فليييوف ألازح ايييل معس,ييية دمحم يييواألا العيييسحح  -

 .1ب143ح1331ح 1في   ح  

-
41
 .13-11ب 4فلوف ألازح ال معس,ة دمحم واألا العسحح  
43
 .13-11ب  4املسحك هفظه ح  - 
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ث بققٔ ضققًٌٝ ا٭ضققدٟ إىل عًكُقق١ بققٔ ذؿؿقق١ ايوققا٥ٞ  )عٝققٕٛ ا٭خبققاز ( إٔ ) خوققب احلققاز

ٚنإ غٝيا ، ؾكاٍ ٫ّ اجلاز١ٜ: أزٜد ابٓتو ع٢ً ْؿطٗا،  قكايت: أٟ ب١ٝٓ، أٟ ايسجقاٍ  

أذب ايٝو: ايهٌٗ اجلرحا ، ايٛاؾٌ املٓا ، أّ ايؿت٢ ايٛقا  ايرٍٖٛ ايوُا   ؾكقاٍ:  

 ٜا أَتاٙ: )املتكازب(

ّٕ  ايؿتققققققققققققا٠   ققققققققققققبّق ايؿتقققققققققققق٢     إ
 

 عققققا٤ِ أْٝققققل  ايه قققق٬  نرققققبِّ ايسّ  

 

ؾكايت: ٜا ب١ٝٓ، إٕ ايػباب غدٜد احلحاب نثري ايعتاب، ؾكايقت: ٜقا أَتقاٙ، أخػق٢     

َٔ ايػٝخ إٔ ٜدْظ اٝابٞ، ٜٚبًٞ غبابٞ، ٜٚػُت بٞ أتسابٞ، ؾًِ تصٍ بٗقا ذتق٢ غًبتٗقا    

عًقق٢ زأٜٗققا، ؾتققصٚد بٗققا احلققازث ذتقق٢ زذققٌ بٗققا إىل قَٛقق٘، ؾاْقق٘ جلققايظ ذات ٜققّٛ بؿٓققا٤   

اب َٔ بين أضد ٜعتًحٕٛ، ؾتٓؿطت اِ بهقت، ؾكقاٍ   َظًت٘ ٖٚٞ إىل جاْب٘، إذ اقبٌ غب

 ا: َا ٜبهٝو  قايت: َٚا يًػٝٛ  ايٓاٖك  نايؿسٚ ! ، ؾكقاٍ: اهًتقو أَقو، جتقٛع     

أَقققا ٚأبٝقققو يقققسب غقققاز٠ غقققٗدتٗا، ٚضقققب١ٝ  –ؾقققرٖب َقققث٬  –احلقققس٠ ٫ٚ ت نقققٌ بثقققدٜٝٗا 

 30أزدؾتٗا، ٚمخس٠ غسبتٗا، ؾاحلكٞ ب ًٖو، ٫ٚ ذاج١ يٞ ؾٝو( .

ّ قد أجربت ابٓتٗا ع٢ً ايصٚاد َٔ ايسجقٌ ايوقاعٔ بايطقٔ، ٚمل متًقو     ؾ ذا ناْت ا٭

ايؿتقا٠ ذًٝقق١ َققٔ أَسٖقا، ٚنققإ ايؿققسام َؿقري َققٔ ٫ ،ًققو احلسٜق١، ؾٗٓققاى يف اجملتُققع     

اجلاًٖٞ َٔ متًو ذس١ٜ ا٫ختٝاز، ؾٗرٙ اَسأ٠ َٔ بين شٜقاد بقٔ احلقازث ناْقت ذسٜؿق١      

 وٌٜٛ(ع٢ً ايصٚاد َٔ ؾت٢ نسِٜ غحاع ذًِٝ، ؾكايت: )اي

ّٚقد إْقققققققين   َقسْٞ بقققققققايتص  ؾققققققق٬ تققققققق 

ٍق ؾقققدز ٙ     أزٜقققد  ؾتققق٢َّ ٫ ،قققٮ  ا قققٛ
 

ٌق    ٚا أتبتّ ققققق ّ  أ ّ  ايكقققققٛ  أ زٜقققققد نقققققسا

ٌق     ُ ققق٘ ذققق   جيٗققق  ٜققققسٜحق عًٝققق٘ ذً
 

 

 ٚعربت نريو عٔ ٖرٙ ايؿؿات اَسأ٠  َٔ با١ًٖ  ذ  قايت: )ايوٌٜٛ(   

٘ق      أذبّق ايؿتق٢ ٜٓؿقٞ ايؿقٛاذؼ  مسعقق

ٞ  ايؿدز  ٫  ِق دٚاع  باضقوًا أذ٣َّ ضًٝ
 

ٌّ  ؾاذػق١  ٚققسا       ٔا نق ِ٘ عق ّٕ  بق  ن 

ٖقحاقسا     ٫ٚ31 َاْعًا خقريًا ٫ٚ ققا٬ً٥ 
 

 

ؾكقق٠ٛ ايػققباب اجلطقق١ُٝ جتعًقق٘ أٖقق٬ يًهققسّ ٚايػققحاع١ ٚاحلًققِ; ٭ٕ غققري ايػققاب         

 ٜؿعب عًٝ٘ مجع ايك٠ٛ اجلط١ُٝ ٚايؿؿات املع١ٜٛٓ احلُٝد٠.  

                                                           
12
 .13-1ب11-1331افً قتدبةح دمحمفو   عبد هللا فً مظلمب عيون ألاخبازح بس  مفيد   ق يدةح :از الكتل العل ية ح في     -
11
 9ب151الحيوان ح  - 
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َٚٔ ايٓطا٤ ايًٛاتٞ نػؿٔ عٔ ذس١ٜ ا٫ختٝاز، ٚق٠ٛ ايػيؿق١ٝ، ٚايثكاؾق١ اجلٓطق١ٝ    

ايدقٝك١، اييت ناْت تتُتع بٗا ايػاعس٠  اخلٓطا٤ اييت ناْت إقاؾ١ إىل َا ضبل تتُتع 

بققايٓظس٠ ايثاقبقق١ ٚايبؿققري٠ ٚاحلهُقق١، ٚبعققد ايٓظققس يف ايققصٚد، ٚقققد متثققٌ ذيققو عٓققدَا      

 ٚ ٜق١ عُقسٚ، ؾيوقب إيٝق٘ اخلٓطقا٤ أختق٘، ؾكقاٍ يق٘: إٕ         أذكس ) دزٜد بٔ ايؿ١ُ أخقا ملعا

َثٌ اخلٓطا٤ ٫ ٜكتات عًٝٗا ب َس ، ٚأْا طايب ذيو إيٝٗقا ؾ تاٖقا َطقسعا ٖٚقٛ زانقب،      

ؾًُا زأت٘ اخلٓطقا٤، قايقت: إْقٞ ٭ز٣ ؾيقرٙ بقازش٠، َٚقا ذيقو إ٫ ٭َقس َٗقِ، ؾًُقا اْتٗق٢            

١ُ، ٚاْق٘ خوبقو إيقٞ،    إيٝٗا، قاٍ: ٜقا أخٝق١، ققد عسؾقت ايقرٟ بقٝين ٚبق  دزٜقد بقٔ ايؿق          

ؾ ذب إٔ تػؿعٝين ٚتتصٚجٝ٘، قايت: أٟ تربد! َا ٚجدت غ٦ٝا تسق٢ ب٘ ؾدٜكو غريٟ! 

قاٍ: إْٞ أذب إٔ تؿعًٞ. قايت: َا بكٞ َٓ٘ غق٤ٞ، أزضقً٘ إيقٞ. ؾسجقع َعاٜٚق١ إىل دزٜقد،       

ؾكاٍ: اْوًقل إيٝٗقا، ؾ ْٗقا أَقستين بقريو. ؾسنقب دزٜقد ؾسضقا ٚيقبظ ذًق١ يق٘، اقِ أقبقٌ              

، ؾقق َست بٛضققاد٠  ؾ يكٝققت يقق٘، اققِ أخققرت  داقق٘ ٚتطققا٥ً٘، اققِ دعققت بًقق   إيٝٗققا، ؾٓققصٍ

ؾطققكت٘، ٚجعًققت  بطقق٘ ذتقق٢ أتققاٙ ايبققٍٛ، ؾًُققا ْٗققض يٝبققٍٛ، بعثققت جازٜتٗققا، ؾكايققت     

اْظسٟ إىل بٛي٘، أخيد يف ا٭ز  أّ ٜوؿٛ   ؾسجعت اجلاز١ٜ ؾ خربتٗقا أْٗقا زأتق٘ طاؾٝقا.     

ت ضققٝ تٝو زأٜققٞ. ؾاْؿققسف، اققِ   ؾكايققت: يققٝظ عٓققدٙ غقق٤ٞ، ٚأَستقق٘ با٫ْؿققساف. ؾكايقق   

أزضًت٘ إيٝ٘: اْو غقٝخ نقبري ققد ققعـ بؿقسى، ٚاضقرتخ٢ ذنقسى، ٚذٖقب ظؿقسى،          

ْقققب إبوقققو، ٚنقققربت اضقققتو، ٚٚىل غقققبابو، ؾققق٬ ذاجققق١ يٓقققا بقققو. ؾققق زاد َعاٜٚققق١ إٔ      

 ٜهسٖٗا، ؾكايت يف ذيو: )ايٛاؾس(

 يققققق٦ٔ أْهرقققققتين غؿقققققبًا دزٜقققققداً  

  ٞ ٓاه رقين ذ باس نققققق ٜ ققققق  َعقققققاذ  اِا 
 

ٕق إذًا بؿقققققيسيكقققققد أٚد٣    ايصَقققققا

ٔ  ب هدقس     ِ  باق ٔا جقػ ق َِ  قؿريق ايػِّباس  
 

 

ٖٚٓا ٬ٜذظ إٔ املسأ٠ اجلا١ًٖٝ ناْقت تتُتقع  سٜق١ ايكقٍٛ ٚايقسأٟ، ٚضقٝاد٠ املٛققـ        

ٚا٫ختٝققاز، نققٌ ذيققو بعققد ايثكاؾقق١ اجلٓطقق١ٝ ايققيت قققٛت بٗققا زأٜٗققا ٚقسازٖققا ايققرٟ ٜعققد       

 اختٝاز غسٜو احلٝا٠.تازخيٝا بايٓطب١ ٫َسأ٠ تسغب يف ايصٚاد، ٚيف 

 الصفات املذمومة يف الرجل يف نظر املرأة:

ٚنققريو َققٔ ايٓطققا٤ ايًققٛاتٞ ،ًهققٔ خققرب٠ يف َعاغققس٠ ا٭شٚاد، ٜٚبققدٜٔ ايققسأٟ يف      

ايؿؿات   املر١ََٛ يف ايسجٌ، ٖٚٞ ؾؿات جٓط١ٝ، ؾٗرٙ ْطا٤ َقٔ قبًٝق١ خقثػِ ايُٝٓٝق١     
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أخاف إٔ ٫ اذزٙ إٕ أذنقسٙ   ٜؿؿٔ أشٚاجٗٔ، ؾتكٍٛ إذدأٖ: )شٚجٞ ٫ أبث خربٙ، إْٞ

 .32أذنس عحسٙ ٚجبسٙ (

ٚقايت بٓت أٚع بٔ عبدٚد ) شٚجٞ  إٕ أنٌ يقـ، ٚإٕ غقسب اغقتـ، ٚإٕ اققوحع     

ايتـ، ٫ٚ ٜٛجل ايهـ يٝعًِ ايبث، ٚيف زٚا١ٜ بصٜقاد٠، ٚإٕ ذبقح اغتقث; أٟ  قس٣ ايػقث      

ٚضق٤ٛ ايعػقس٠    ٖٚٛ ا صٌٜ، ٚقد مجعت يف ٚؾؿٗا ي٘ ب  ايً٪ّ ٚايبيٌ ٚايُٓٗق١ ٚاملٗاْق١،  

َع أًٖق٘ ، ؾقإ ايعقسب تقرّ ا٭نقٌ ٚايػقسب، ٚمتتقد  بكًتٗقا ٚبهثقس٠ اجلُقاع يقد٫يتٗا            

.  ٖٚٓاى َٔ ٚؾؿت اكٌ ؾدز شٚجٗا عٓقد اجلُقاع،   33ع٢ً ؾر١ ايرنٛز١ٜ ٚايؿرٛي١ٝ( 

.  34ؾكايت:) شٚجٞ غٝاٜا٤ طباقا٤، نٌ دا٤ ي٘ دٚا٤، غحو أٚ ؾًو، أٚ مجع ن٬  يقو( 

كٝظ ؾكايت:) اكٌٝ ايؿدز، خؿٝـ ايعحص، ضسٜع اإلزاق١، بوق٤ٞ  ٚقد ذَت اَسأ٠ اَسأ اي

 . 35اإلؾاق١ (

ٖققرا ٫ٚ خيؿقق٢ عًقق٢ ايسجققٌ اجلققاًٖٞ ايؿققؿات ايققيت تسغققب ؾٝٗققا املققسأ٠، ٖٚققٞ ققق٠ٛ      

ايػباب ٚاجلُاٍ، ٚبايتايٞ تبك٢ غري٠ ايسجٌ ع٢ً اَسأت٘ قا١ُ٥، ذٝقث ٜقسؾض إٔ تتقصٚد    

عكبققق١ بٓقققت عُقققسٚ بقققٔ ا٭جبقققس بعقققد ٚؾاتققق٘، ؾٗقققرا غطقققإ بقققٔ جٗكقققِ ٜٛؾقققٞ شٚجققق١ أّ 

 ايٝػهس١ٜ، أ٫ تتصٚد بعد ٚؾات٘: )اخلؿٝـ(

    ٟ ٕ  بعقققققد  أخقققققربٜين ايقققققرٟ تسٜقققققد

  ؿظقققٝين َقققٔ بعقققِد َقققٛتٞ ملقققا ققققدا

 ٍٍ ٍٍ َٚقققققققققا ٔ  ذا مجقققققققققا ّا تسٜقققققققققدٜ  أ
 

٘ا  ّّ  عكبقققققق  ٚايققققققرٟ تؿققققققٓع   ٜققققققا أ

٘ا      ٔ  خًقٍل ٚؾقرب ٔا ذطق ٕ  يفّ  َق  نقا

٘ا     36ٚأْققا يف ايققرتاِب يف ضقققرال  غ ساب قق
 

 

َٚققٔ ايسجققاٍ اجلققاًٖٝ  َققٔ زأ٣ يف املققٛت ذتُٝقق١، ٚبايتققايٞ دؾعقق٘ ذبقق٘ يصٚجتقق٘ إٔ      

ٜٛؾققٝٗا بايسجققٌ ايققرٟ ختتققازٙ ؾُٝققا بعققد ٚؾاتقق٘، ٖٚققرا ٜٓبقق٧ عققٔ اكاؾقق١ تهققاد تهققٕٛ      

َٓتػس٠ بق  ايسجقاٍ ٚايٓطقا٤، ؾُٝقا ٜتعًقل بايبعقد ايٓؿطقٞ ٚاجلٓطقٞ يًع٬قق١ ايصٚجٝق١ ،           

 ١ًُٝ  قا٬٥: )ايوٌٜٛ(ؾٗا ٖٛ ذا ٖدب١ بٔ ذػسّ ٜٛؾٞ شٚج٘ اجل

ِّ  ايك  ؾق٬ تٓهرقٞ إٕ ؾقسم  ايقدٖسق بٝٓٓققا     ْاص عقققاأغ ققق  ؿقققا ٚايٛجققق٘ يقققٝظ ب 

                                                           
14
 .4ب14فلوف ألازح ال معس,ة دمحم واألا العسحح  - 
11
 4ب15فلوف ألازح ال معس,ة دمحم واألا العسح ح  - 
11
 4ب12املسحك هفظه ح  - 
16
 4ب12املسحك هفظه ح  - 
15
 915ألاماأل ح ص - 
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ّ  ذا يققققْٛ   ٚضققققع بوٓ قققق٘  َققققٔ ايكققققٛ

ٚاز ٙ ِ  ش  ِ٘ عًقققق٢ ع ظدقققق ٝاقققق  قققققسٚبا بًراٝ
 

ٛ ضّ ققققعا   ٘ق َققققا ت  ُققققق ّٜ ققققًا ِذًد  ٚيهققققٔ أِذ

ّٓ عقققا   ٍ  ت ك  ّق ٖػقققٛا يًؿعقققا  37إذا ايكقققٛ
 

 

ؾايػققاعس ذققسف عًقق٢ ايرتنٝققص عًقق٢ ايؿققؿات اخلًكٝقق١ ٚ اخلًكٝقق١ َققٔ نققسّ ٚطٝققب  

 اخلًل ٚذطٔ اخلًل.  

ٖٚرا ٜتعد٣ إبدا٤ ايٓؿح ْٚػس ايثكاؾق١ ايصٚجٝق١ ا٭شٚاد إىل ا٭خق٠ٛ، ٚذيقو يًرقسف      

ع٢ً إقا١َ ع٬ق١ شٚج١ٝ ضق١ًُٝ ققادز٠ عًق٢ بٓقا٤ أضقس٠ قٜٛق١ اخلًقل ٚاخلًقل، ؾقا ٖقٛ ٖقرا            

 :)املتكازب( 38بايصٚاد َٔ زجٌ قٟٛ ايب١ٝٓ اخلًك١ٝ ٚاخلًك١ٝ اَس٩ ايكٝظ ٜٛؾٞ أخت٘

ٖ ققققققق١    ٛا ٓاقققققققدق ٫ تٓهرقققققققٞ ب  ِٖ  ٜقققققققا 
 

 عًٝقققققققققققق٘ عكٝك تققققققققققققق٘ أذاط ققققققققققققبا   
 

 

ؾايسجٌ قعٝـ ايٓؿظ ٚاجلطِ ٫ ٜطتوٝع إقا١َ أضس٠ ق١ٜٛ َثايٝق١، ٚبايتقايٞ تهثقس    

ٟ ٜبٛ  املؿاضد ٚاخل٬ؾات ا٭ضس١ٜ، ٚتهٕٛ املسأ٠ قر١ٝ ذيو ا٫ختٝاز،  ٚايبٝت ايػعس

  س١ٜ اختٝاز املسأ٠ شٚجٗا اييت تسغب ؾٝ٘.

َٚققٔ ؾققؿات ايسجققٌ ايققيت تهسٖٗققا ايبٓققات ٚأقققازبٗٔ ايبيققٌ ٚاجلقق ، ٚإ تققٛاؾست     

املػسٜات، ناملٗس ايهثري، ٖٚرا َا ذدث َع زجٌ طًب ابٓق١ عُق٘ َقٔ ايقصٚاد َقٔ زجقٌ       

 : )ايوٌٜٛ( 39ؾٝ٘ ٖرٙ ايؿؿات

ٖ ققققق١ً     ٫ٚ تكسبقققققٞ ٜقققققا بٓقققققت  عُقققققٞ بقٛ

 أعوقق٢ زأع  ضققت   ب هدققس ٠ً ٚإ نققإ 

ُ ققققققق١ً   ٖ حا ّْ قققققققِو   إ٫ ؾاذقققققققرزٟ ٫ تقٛز د 
 

ّٓ قققققدا  َقؿ   َقققققٔ ايكقققققّٛ ِدؾدٓاضقققققًا غبٝقققققًا 

ٛ يّ ققدا   َق ِ  ٚع بققدًا  ُ ققًا عًقق٢ ذهدقق  ٚ ذقهد

ّ  ق عاقددا     ٔا ايكقٛ ٍ  ايرّقز٣ ِجباطقًا َق  ِطٛا
 

 

ؾٗٛ نرز اب١ٓ عُق٘ َقٔ ايقصٚاد َقٔ زجقٌ ققعٝـ ايقٓؿظ ٚاجلطقد، أمحقل، جبقإ ٫           

ٜٗقققتِ بػققق٪ٕٚ ايكبًٝققق١، ٚإ نقققإ املٗقققس نقققثريا. أٟ َقققا ٜكقققازب ٦َققق١ ْاقققق١، ٖٚقققرا عققق   

                                                           
19
ال بهية الغ يمب اىاييية  الغ يمب دمحمن سظيبل الشييعس  ضيق يضييق الوحيه  القفييا. السيز  ب اهدظياز مقيدم اليسدمحمض عليي  حياهب  19-1ب15عييون ألاخبياز ح  - 

 عً ال بنح ألاذرب الشديد ألاذى  الضسز. الص زب دمحمعل  الصدز.
11
حالبوهيييةب البومييييةح  تضيييسح للسحيييل الضييييعي  اليييرر ا خيييي  ,يييييه. العقيقيييةب الشيييعس الييييرر يوليييد فيييه الطفييييل. ألا ظيييلب الييييرر 116:يواهيييه ص  - 

 افيضت حلدتهح  ,ظد  بعستهح  هل صفة مرمومة عىد العسح.
13
البوهييةب السحييل الضييعي  الطيياناح الييد,ىاضب ألا  ييقح املفىييدب  ييعي  الييسدمحمر  ال ظييم . ال   يية ميًي إلافييلب قسيييل  1ب415ن  التبيييينح البيييا  -

 مً املائةح ال بعب ال بان. القعد:ب ال بان اللئيم القاعد عً الحسح  املكازم . 
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ايؿٛاب، إٔ زج٬ ٜتؿـ بؿؿات ايكعـ ٚاجل  ٫ ٜطتوٝع محا١ٜ شٚجق٘ ٚتسبٝق١ أ٫ٚد   

 ٜكدزٕٚ محا١ٜ أْؿطِٗ ٚقبًٝتِٗ .

ايط١٦ٝ اييت ٜهسٖٗا اجملتُع إٔ ٜهٕٛ َع املسأ٠ ؾعًٛنا، ٖٚقرا َقا   َٚٔ ايؿؿات 

ذققدث َققع ايؿققعًٛى تقق ب  غققسا ايققرٟ خوققب اَققسأ٠ َققٔ ٖققرٌٜ، يهققٔ ا٭ٖققٌ ٚاجملتُققع    

 احملٝ  بٗا ذرزٖٚا َٔ ايصٚاد َٔ ؾعًٛى، ؾكاٍ ت ب  غسا: )ايوٌٜٛ(

٘ق    ٚققققققايٛا  قققققا: ٫ تٓهرٝققققق٘ ؾاْققققق

ٍٟ ؾتققق٬ًٝ ٚذقققاذزتا    ٔا زأ  ؾًقققِ تقققس  َققق
 

  ٍ ُ عققققققا  ٭ٚ َ حا   ٞ ٌٍ إٔ ٬ٜققققققق  ْؿقققققق
 

ٚ عقققا  ٌ  أزا ٔا ٫بقققظ  ايًٝققق َِققق ُ ٗقققا  40ت ّٜق
 

 

 : الصفات احملمودة يف الرجل

يكد ذسف ايسجٌ اجلقاًٖٞ عًق٢ إٔ ٜتؿقـ بؿقؿات جطق١ُٝ، ْٚؿطق١ٝ،  جتعقٌ َٓق٘         

ذل  أْظاز اجملتُع، ٚخباؾ١ املسأ٠، ٚايعدٚ، ٚذيو ملا  قرٙ ايؿقؿات َقٔ أاقس يف بطق       

ْؿققٛذٙ ٚضققٝادت٘ ٚت يكقق٘ ٚمجايقق٘; يققريو اَتققد  اجلققاًٖٕٝٛ خؿقق١ جطققِ ايسجققٌ ْٚػققاط٘،     

 : )ايهاٌَ( 41بٔ ايعبد ٜكٍٛ ٚأعحبٛا بك١ً ايًرِ ٚقُٛز اجلطِ، ؾٗرا طسؾ١ 

 ٘ ٌق ايكققسبق ايققرٟ تعسؾْٛ قق  أْققا ايسجقق
 

 خ ػقققاؽ  نقققسأع  احلٝققق١ِ املتٛققققدِ   
 

 

َٚققٔ ايؿققؿات ايققيت ٜسغققب اجملتُققع اجلققاًٖٞ يف إٔ تهققٕٛ يف ايسجققٌ ) ققق٠ٛ ايطققاعد  

، ٖٚققرا َققا ٚزد يف  42ٚاذتكقسٚا ايرتٖققٌ ٚنثققس٠ ايػققرِ ; ٭ُْٗققا ديٝقٌ ايتكققاعظ اجلقق  (  

 )ايهاٌَ (: 43غعس عٓرت٠

    ٔ ٔا ٜهقق َ قق  ٚ ًدققتق  ٜاين قققد ْ ر   إَققا ت ققس 
 

ٌق    ٓار قققق  ٜ  ١ِ ّٓ  غ س قققققًا ٭طققققساِف ا٭ضقققق
 

 

ٚنريو ) يًكُٛز َع٢ٓ  خس غري اإلقداّ ٚايػحاع١، ٖٚٛ َع٢ٓ ايهقسّ، ؾايبيٝقٌ   

ٜػبع; ٭ْ٘ ٜؿكٌ ْؿط٘ ع٢ً ضٛاٙ، ٚخيب٧ ايقصاد عًق٢ ايكقٝٛف، ٚايهقسِٜ ٜٓرقٌ; ٭ْق٘       

                                                           
12
 . أل ألا هصلب دمحمر يقتل فأ ألا هصل. 111:يواهه ح ص  - 

 
11
 . 111ح ص 4221:يواههح طس,ة فً العبدح بس  طعد الضىا رح :از الكتاح العسبأح في   ح  - 
14
 . 35حص 1331 ىا رح طعدرب دمحمثس الصحساء ال الشعس ال اهللح :از الفكس اللبىاوأح في   ح  - 
11
 . 141ح 1312ح تدقيق عبد املىعم بللح :از الكتل العل يةح في   ح 1عىت ة فً بدا:ب بس  :يواههح    - 
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، ٚممقا اعتكقدٙ اجلقاًٖٕٝٛ  ضقببًا يف  شٜقاد٠ غقحاع١       44( ٜوعِ قٝٛؾ٘ ٜٚبٝت ع٢ً ايوق٣ٛ 

 ) ايبطٝ ( 45ايسجٌ أنً٘ حلّٛ ايطباع ، إذ قاٍ بعكِٗ : 

 أبقققا املعقققازِى ٫ تتعقققبا ب نًقققو  َقققا 

 ؾًقققٛ أنًقققت  ضقققباع  ا٭ز   قاطبققق١  
 

ّٔق أْققققو تًكقققق٢ َٓقققق٘ نققققسازا       تظقققق
 

ٛ ازا    َققا نٓققت  إ٫ جبققإ ايكًققب خ قق

 

اجملتُقع اجلققاًٖٞ طقٍٛ ايكاَق١; ٚذيقو ٭بعققاد     َٚقٔ ؾقؿات ايسجٛيق١ ايققيت ٜسغقب ؾٝٗقا      

 )ايوٌٜٛ(46ْؿط١ٝ ٚاجتُاع١ٝ ٚمجاي١ٝ، إذ تكٍٛ اخلٓطا٤ يف أخٝٗا ؾيس: 

ٌق ايِّٓحقققققققاِد زؾٝقققققققعق ايعُقققققققا     طٜٛققققققق
 

َاقققققققققققس دا     ٘ق أ  ِد ضقققققققققققاد  عػقققققققققققريت 
 

 

ذٝث تتُثٌ ) مجاي١ٝ ايػهٌ ايسجٛيٞ أٍٚ َقا تتُثقٌ يف ايكاَق١ ايوًٜٛق١، ٫ٚ خيؿق٢      

أ١ُٖٝ ايوٍٛ يف ايكا١َ ْاجِ عُا ؾٝٗا َٔ َعاْٞ ايك٠ٛ ٚا٫ضتع٤٬، ؾاحلٝقا٠ ا٫جتُاعٝق١   

يف رلتًـ ايعؿٛز ٫ ختًٛ َقٔ أيقٛإ ايؿقساع، ٚيًكق٠ٛ ايبدْٝق١ غق ْٗا يف  كٝقل ايػًبق١،         

 47يكتاٍ املٛاج١ٗ املباغس٠ ب  ا٭ؾساد (. ٫ٚضُٝا عٓدَا ٜتوًب ا

 : )ايوٌٜٛ(48ٚؾؿ١ ايوٍٛ مجاي١ٝ املعازى ٚايػحاع١، إذ قاٍ أْٝـ بٔ شبإ ايٓٗػًٞ 

ٕ  ، ٚاغتحس  ايكٓقا   ٚملا ايتك٢ ايؿؿا

 تققققققققب   يققققققققٞ إٔ ايكُققققققققا٤ ٠  ذيقققققققق١   
 

 ْٗققققا٫ ، ٚأضققققبابق املٓاٜققققا ْٗا ققققا    

ٍ  ِطٛاي ٗققققققققا ّٕ  أعققققققققصا٤  ايسجققققققققا  ٚأ
 

 

ٚيتُققاّ ا٭ٚؾققاف اجلطقق١ُٝ يف ايسجققٌ، ٜؿققـ ايػققاعس أدم ايتؿاؾققٌٝ ايققيت تققِٓ عققٔ  

نُققاٍ خًكقق١ ايسجققٌ ٚعظُقق٘ ضقق٬يت٘ ايٛزااٝقق١ ايققيت تتركققل بققايصٚاد، ؾٗققا ٖققٛ ذا ايٓابػقق١   

 ) ايبطٝ (49ٜؿيس بؿؿات قَٛ٘: 

ٍق أْكققق١ِٝ ايقققق     ِّق ا٭ ْقققٛف ، ِطقققٛا  غقققق
 

    ّ ٌٍ ن قققققققصا ٓ اِبققققققق  أعٓقققققققام، غقققققققري ت 
 

 

                                                           
11
 .39اثس الصحساء ال الشعس ال اهللح ص  - 
16
 . 4ب141فلوف ألازح ال معس,ة دمحم واألا العسح ح  - 
15
 .91:يوانها ح ص  - 

 
19
 .16ح ص 1335ح :از الفكسح :مشقح :از الفكس املعاصسح في    ح 1خليلح دمحم  د مد و:ب ال الىقد ال  األح   - 
11
 .1ب16الح اطة البصسية ح  - 
13
 . 192ح ص 1331ح ح ك  تدقيق  بس   اضح الص دح :از صا:زح في   ح 1الرفياوأب :يواهه ح  الىابغة  - 
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 : للسواجالعمر املناشب 

ضققادت يف اجلاًٖٝقق١ اكاؾقق١ شٚاد ايسجققٌ يف عُققس َبهققس; نققٞ ٜققٓعِ بقق ٫ٚدٙ ٖٚققٛ يف   

زٜعإ غباب٘، ؾطُٛ أ٫ٚدِٖ َٔ ايػباب زبعٝ ، د٫يق١ عًق٢ إٔ ٫ٚدتٗقِ ذقدات يف زبٝقع      

ا٭ب، ٚمسٛا ا٭٫ٚد املٛيٛدٜٔ َٔ ايسجٌ ايهبري ايطٔ ؾقٝؿٝ ; ٭ٕ ٫ٚدتٗقِ ذقدات يف    

 )ايسجص( 50قاٍ أنثِ بٔ ؾٝؿٞ:  ؾٝـ ايٛايد ، ٚيف ٖرا

  ٕ  إٕ بقققققققققققينّ  ؾقققققققققققب١ٝ  ؾقققققققققققٝؿٝٛ
 

    ٕ ٕ  يققققق٘ زبعٝقققققٛ ٔا نقققققا َ ققققق  أؾًقققققح  
 

 

  ايقرٜٔ عاغقٛا ذٝقا٠    إذ ،ثٌ ٖرا املعتكد اي٬غعٛز ايؿسدٟ ٚاجلُعٞ يًٓاع اجلاًٖٝ

، ذٝققث ايتٓكققٌ َققٔ َهققإ ٯخققس طًبققا يًهققٮ ٚاملققا٤، ٚايػققصٚات، ٚايٓٗققب   ؾققعب١ املٓققاٍ

ٚايطققًب، ٚايققدؾاع عققٔ ايكبًٝقق١; يققرا ٜكققُٔ شٚاد ايسجققٌ يف عُققس َبهققس إزلققاب ا٭٫ٚد     

ٖٚٛ يف ؾر١ جط١ُٝ، ٚعك١ًٝ ق١ٜٛ، تطتوٝع تسبٝتِٗ تسب١ٝ ا٭قٜٛقا٤ ٫ ايكقعؿا٤، ذٝقث    

املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ، ٚناْت ايعسب تكقٍٛ ملقٔ   ٜهٕٛ ايكد٠ٚ ا٭ٚىل  ِ يف ايػحاع١ ٚايكدز٠ 

أٟ شٚجٛٙ ٖٚٛ عايٞ ايطٔ طًبقا   51ٜتصٚد ٖٚٛ ؾػري ايطٔ ٜٚكٛيٕٛ) تعري ايكّٛ ز٥ٝطِٗ ( 

ٖٚقرا ٜ٪نقد عًق٢     52يًٓطٌ. ٚناْت ايعسب تكقٍٛ:) أزبقع ؾق٬ٕ، أٟ ٚيقد يق٘ ٖٚقٛ غقاب (       

 ايك٠ٛ اإلخؿاب١ٝ  يًسجٌ يف ضٔ َبهس٠ اييت تكُٔ ض٬ي١ ق١ٜٛ.

ًققو عٓققد ايعققسب اجلققاًٖٝ  َهاْقق١ زؾٝعقق١ ٫عتكققادِٖ يف ْطققب٘ املتققٛازث        ٚاذتققٌ امل

ايكٟٛ، ٚذطب٘ ايسؾٝع، ؾٗا ٖٛ ذا عبد املوًب ٜكقٍٛ يطقٝـ بقٔ ذٟ ٜقصٕ:) إٕ اا أذًقو      

أٜٗا املًو ذل٬ زؾٝعا، ؾعبا َٓٝعا، غارلا ْاذخا، ٚأْبتو َٓبتا طابت أزٚقتق٘، ٚعقصت   

َقٛطٔ، ٚأطٝقب َعقدٕ، ٚأْقت أبٝقت ايًعقٔ       جساَٛت٘، ٚابت أؾً٘ ٚبطل ؾسع٘ يف أنقسّ  

. يرا عسؾت عاد٠ ؾض بهاز٠ ايعقراز٣ َقٔ قبقٌ    53ًَو ايعسب ٚزبٝعٗا ايرٟ خيؿب ب٘ ( 

املًو عٓد ايعسب ايكدا٢َ، َِٚٓٗ ططِ ٚجدٜظ ِٖٚ ايعسب ايعازب١، أٚ ايعسب ايبا٥قد٠،  

ذٝث نإ نٌ َٔ ًَو ططِ ٚجدٜظ ٜتٛىل ؾض بهاز٠ نٌ شٚج١ قبٌ دخٍٛ شٚجٗا 

ا، ٚذدث َس٠ إٔ ًَو ططِ املط٢ُ ) عًُٝل ( اعتد٣ ع٢ً ذل ًَقو جقدٜظ، ؾكقاّ    عًٝٗ
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بؿض بهاز٠ أخت٘ ) ايػُٛع ( ي١ًٝ شؾاؾٗا إىل شٚجٗا، مما ضقبب ذسبقا بق  ايكبًٝقت ،     

. يقرا تٛازاقت ايعقسب ٖقرا املعتكقد بؿقٛز٠       54أدت إىل إبادتُٗا، يرا عسؾٛا بايعسب ايبا٥قد٠  

و أٚ ايقصعِٝ يف بقث احلٝققا٠ يف اٯخقسٜٔ أٚ احلؿققاظ    أخقس٣ ت٪نقد ايكقق٠ٛ اإلخؿقاب١ٝ يًًُقق   

عًٝٗا، ؾهاْت ) ايعقسب تقصعِ إٔ املكق٬ت، إذ ٚط٦قت زجق٬ نس،قا قتقٌ غقدزا، عقاؽ          

 )ايوٌٜٛ( 56ٚممٔ عهظ ٖرا املعتكد يف قٛي٘ بػس بٔ أبٞ خاشّ:  55ٚيدٖا (

٘ق  ْاقققققق ٌّق َكايٝققققققتق ايٓطققققققا٤ِ ٜ و  د  ت ظ قققققق
 

٦َِاققص    ٔ : أ٫ ٜقًكقق٢ عًقق٢ املققس٤ؽ  ًدق  زقٜ ك 
 

 

َٚا ْؿٌ اىل املسذ١ً ا٭خري٠ َقٔ ذٝقا٠ ايسجقٌ ايعُسٜق١ ٚاجلٓطق١ٝ، ذتق٢ ًٜرقظ املقس٤         

قًل ايسجٌ ٚخٛؾ٘ َٔ ايػٝيٛخ١; ٭ْٗا َسذ١ً جيد ؾٝٗا  تقرَس شٚجق١، ٚتكقحسٖا، َقٔ     

بعقدَا ٖٚٓقت    -عُسٙ، ٚؾرت٘، ٚقٛت٘، ْٚػاط٘، ؾٗا ٖقٛ ذا عبٝقد بقٔ ا٭بقسف ٜكقٍٛ      

 )اخلؿٝـ( 57يصٚج٘:  –قٛاٙ ،ٚغصاٙ ايػٝب 

ٜ ققققايٞ ّق ِقققققداَا ش   تًققققو  ِعسضققققٞ ت ققققسٚ

 ٞ  شعُقققققققتا أْقققققققين نقققققققربتق ٚأ ْققققققق
 

    ٍ ّا ِيققققققققققققد ٫ ٍٔ تقسٜققققققققققققدق أ  ٝا  أِيب قققققققققققق
 

   ٞ ّٔ  عققققين امل ققققٛاي ٌّ  َققققايٞ ٚققققق  ققققق

 

 )ايوٌٜٛ( 58ٜٚكٍٛ أٚع بٔ ذحس رلاطبا اَسأ٠ تدع٢ ملٝظ: 

    ٞ  تٓهققققسِت َٓققققا بعققققد  َعسؾقققق١  ملقققق
 

   ّ  ٚبعققد ايتؿققابٞ ٚايػققباب املهققسّ 
 

 

 

ايػاعس َٛقـ ٖرٙ املسأ٠ َٔ تػري ؾرت٘، َقٔ بعقد قق٠ٛ ٚغقباب، ذٝقث      ذٝث ٜٛقح 

 ايك٠ٛ املاد١ٜ ٚاجلٓط١ٝ اييت جتد ؾٝٗا املسأ٠ غاٜتٗا ايٛجٛد١ٜ.

 )ايبطٝ ( 59ٜٚ٪ند ض١َ٬ بٔ جٓدٍ ع٢ً عظ١ُ ايػباب ايرٟ ٜعد زنٝص٠ ايًرات: 

  ٘  أٚد٣ ايػققبابق ايققرٟ دلققدق عٛاِقبقق
 

 ؾٝقققققق٘ ًْقققققققرّق ٫ٚ ي ققققققّرات  يًػقققققققٝبِ   
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ٜققب  ايػققاعس ايواققق١ اجلطقق١ُٝ ٚاجلٓطقق١ٝ ٚايٓؿطقق١ٝ ايققيت تتؿققسد بٗققا ايػققباب، عًقق٢    

عهققظ ايػققٝخ ايهققبري ايققرٟ ٜؿتكققد نققٌ ٖققرٙ املكَٛققات، ٚ،تًقق٧ عحققصا ٚقققعؿا عًقق٢   

 املطتٜٛات ناؾ١.

ٜٚتٓهققس اَققس٩ ايكققٝظ يهققرب ضققٓ٘ ٚغققٝيٛخت٘ ايققيت داؾققع عٓٗققا ب ْقق٘ قققٟٛ اجلطققِ       

 )ايوٌٜٛ( 60إغسا٥ٗٔ ذٝث ٜكٍٛ : ٚايب١ٝٓ، ٚأْ٘ ٜطتوٝع إعحاب ايٓطا٤ ٚ

ّ  أْققققققين    ُ ققققققتا ب طاباض قققققق١  ايٝققققققٛ  أ٫ ش ع 

 ٘  نربت ، يكد أؾيف ع٢ً املس٤ عسضق

 ٜٚقققققققا زب ٜقققققققّٛ ققققققققد  قققققققٛت ٚيًٝققققققق١ 
 

  ٞ ٛ  أَثقققاي ٔق ايًقققٗ  نقققربتق ٚأ٫ ٜقِرطققق
 

 

   ٞ  ٚأَٓققع عسضققٞ إٔ ٜققصٕ بٗققا اخلققاي

  ٍ  بآْطققققققق١ ن ْٗقققققققا خققققققق  متثقققققققا

 

ٚت٪دٟ ققدز٠ ايسجقٌ اجلٓطق١ٝ دٚزا أضاضقٝا يف  ا٫ضقتكساز ايعقا٥ًٞ; ملقا يق٘ َقٔ أاقس يف           

تػهٌٝ أضس٠ ضعٝد٠ ق١ٜٛ  ١َٓ َطتكس٠. يهقٔ ايسجقٌ ايعكقِٝ ٫ تطقتوٝع شٚجتق٘ ايبكقا٤       

َع٘ إىل َا ٫ ْٗا١ٜ ؾٗرٙ ) قباع١ بٓت عاَس ايكػري١ٜ  ناْت ققد تصٚجقت قبقٌ اإلضق٬ّ     

   ٕ ٫ ٜٛيقد يق٘ ٚيقد، ٚناْقت َقٔ أمجقٌ ايٓطقا٤، ؾ زضقٌ          َٔ عبد اا بقٔ جقدعإ، ٚنقا

ٖػاّ بٔ املػري٠ َٔ ٜكٍٛ  ا: َاذا تؿٓع  يف ٖقرا ايػقٝخ ايهقبري ايقرٟ ٫ ٜٛيقد  ققٛيٞ       

يقق٘ ذتقق٢ ٜوًكققو: ؾكايققت يصٚجٗققا عبققد اا إٔ ٜوًكٗققا، ٚعًققِ ايققصٚد مبققا ؾعققٌ ٖػققاّ بققٔ   

ًٝٗققا إٔ توققٛف بايبٝققت املػققري٠ ؾاغققرتي عًٝٗققا إٕ طًكٗققا أ٫ تتصٚجقق٘، ٚإٕ ٖققٞ ؾعًققت، ؾع

ذٍٛ ايهعب١ عسٜا١ْ، ٚإ تٓطخ ي٘ اٛبا ٜكع َا بق  ا٭خػقب ، ٚإٔ تٓرقس ٦َق١ َقٔ اإلبقٌ       

يف َه١، ؾكايت ي٘ ٫ أطٝل ذيو، ٚأزضًت إىل ٖػاّ بٔ املػري٠ ؾ خربت٘، ؾ زضٌ إيٝٗا: 

َا أٜطس َا ض يو، ؾ٬ ٜطق٤ٛى َقا طًقب، ؾ ْقا أٜطقس ققسٜؼ َقا٫ ْٚطقا٥ٞ أنثقس ْطقا٤           

أْت أمجٌ ايٓطا٤، ؾ٬ ت ب٢ عًٝ٘، ؾكايت يصٚجٗا ابٔ جدعإ: طًكقين، ٚأْقا إٕ   قسٜؼ ٚ

تصٚجت ٖػاَا ؾعًٞ َا طًبت ، ؾوًكٗا بعد اضتٝثاق٘ َٓٗا، ؾتصٚجٗقا ٖػقاّ ٚسلسعٓٗقا    

  ١٦َ61 ْاق١، ٚمجع ْطا٤ٙ ؾٓطحٔ اٛبا َا ب  ا٭خػب ، اِ طاؾت ذٍٛ ايبٝت عسٜا١ْ(. 

 غرية الرجل على زوجته:

ناْت ايػري٠ تتًُو ايسجٌ أذٝاًْا عًق٢ شٚجق٘، ٚأذٝاْقًا ٜطقاٚزٙ ايػقو ؾُٝقا تٓحقب،        

٫ٚ عحب يف ذيو، خباؾ١ إذا َا تقرنس ايكقاز٨ ذٝثٝقات احلٝقا٠ ا٫جتُاعٝق١ يف ايعؿقس       
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اجلققاًٖٞ، َٚققا ٜطققٛدٖا َققٔ أْهرقق١ َتعققدد٠، يف ظققٌ غٝققاب غققسٜع١ مساٜٚقق١. ٖٚققرا َققا    

تقصٚد )اَقسأ٠ َقٔ قَٛق٘، ؾيقسد يف بعقض       ذدث َع زجٌ َٔ بين عاَس بٔ ؾعؿع١ ايقرٟ  

أضققؿازٙ، اققِ قققدّ ٚقققد ٚيققدت اَسأتقق٘، ٚنققإ خًؿٗققا ذققا٬ًَ، ؾٓظققس إىل ابٓقق٘، ؾقق ذا ٖققٛ  

 أمحس غكب، أشب احلاجب ، ؾدعاٖا ٚاْتك٢ ايطٝـ، ٚأْػ  ٜكٍٛ: )ايطسٜع(

ُاػقققققققوٞ ز أضققققققٞ ٫ٚ ت ؿدًققققققٝين    ٫ ت 

 ٚاقرتبقققققققققٞ دْٚ قققققققققو أخربٜٓققققققققققققققٞ
 

 ،قققققققٝينٚذقققققققاذزٟ ذا ايسّ ٜقققققققل يف  

٘ق أمحققققققققققس  نقققققا ح     َقققققا غققققق ْق

 

 خايـ أيٛإ بين اجلٕٛ

 ؾكايت جتٝب٘: )ايطسٜع(

 إٕ يققققق٘ يققققق٘ َقققققٔ قبًقققققٞ أجققققققداداً    

َِحقققققادًا  َقققققا ق قققققسّ ِٖ إٕ ذ ك قققققسٚا 
 

 بقققققٝض  ايٛجقققققٛٙ ن س َقققققًا أزلقققققاداً  

 أٚ نققاؾرٛا ٜققّٛ ايققٛغ٢ ا٭ْقققدادا   

 

ْقِٗ ضٛادا  ٛا  62أ٫ ٜهٕٛ ي 

املسأ٠ اجلا١ًٖٝ يف ْكٌ ايؿؿات ايٛزاا١ٝ َقٔ ا٭جقداد   ؾٗرٙ احلادا١ ت٪ند ع٢ً اكاؾ١ 

 إىل ا٭ذؿاد، ٚع٢ً ؾٕٛ ايعس ، ٚذؿظ ايطس، ٚإٕ غاب ايصٚد ط٬ٜٛ.

َٚقققٔ املعتكقققدات اجلاًٖٝققق١ املتعًكققق١ بايػقققسف ٚاخلٝاْققق١ ايصٚجٝققق١ َقققا ٜعهطققق٘ املثقققٌ   

ِٓٗ ذٝث "نإ َقٔ عقاد٠ ايعقسب إذا أزاد ايٛاذقد َق     63اجلاًٖٞ:" أذلٌ َٔ ت عكاد ايسمت"، 

ضؿسًا إٔ ٜعكد خٝوًا بػقحس٠، ٜٚعتكقد أْق٘ إٕ أذقدات اَسأتق٘ ذقداًا اسلقٌ ذيقو اخلقٝ ،          

ٚنققاْٛا ٜطققُْٛ٘ ايققسمت ٚايسمتقق١، ٚذنققس ابققٔ ا٭عسابققٞ إٔ زجقق٬ً َققٔ ايعققسب أزاد ضققؿسًا   

ؾ خقر ٜٛؾقٞ اَسأتق٘، ٜٚكقٍٛ: إٜقاى إٔ تؿعًقٞ، ٚإٜقاى إٔ تؿعًقٞ، ؾق ْٞ عاققد يقو زمتقق١            

 ًت، ؾكاٍ ايػاعس: )ايسجص(بػحس٠، ؾ ٕ أذدات ذداًا اسل

  ِ ُّ قققتا بٗققق  ٖ ّ   إٕ   ٖقققٌ ٜٓؿعقققو ايٝقققٛ
 

ِا "     64نثس٠  َا تٛؾقٞ ٚتعكقادق ايقسّ ت 
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ؾٗرا َعتكد خسايف ٫ ٜطتٓد إىل ذكا٥ل ع١ًُٝ أٚ َادٜق١، ٚيهقٔ طبٝعق١ ذيقو ايعؿقس      

اعتُدت أذٝاًْا ع٢ً ا٭ضاطري ايكد،ق١، ٚبكقٞ ؾقداٖا يف اي٬ٚعقٞ اجلُعقٞ يف اجملتُقع       

 اجلاًٖٞ.
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