
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

أذبيت يف اهلل، ذت٢ ٜطتُس ايدف٤ يف عؼ ايصٚج١ٝ ال بد َنٔ  
 :   ٝا٠ ايصٚج١ٝ يًدطس ْرنس َٓٗاجتٓب األخطا٤ اييت تعسض احل

ٍَعدً اختياز الصوجني عمى األضظ اإلضالموي::   -1  ♂:◘ اينٓ   َقا
ُة ِِلَْرَبع   َ داْفَرْر بِدَتاِت : ُتنَْكُح اَدْرأ ََ ننَِها   ِِ اِِلَا َوِِلََسبَِها َوََجَاِِلَا َولِد َ

ِ
ِل

ا َ  َِ َْ َندد نِن  َتِرَبدد ِن ، فًننتهٔ أٚيٝنن١  )أخسجنن٘ ايبدننازٟ   ▬ الدد
ٍَ ٚاز يؿاذب١ ايندٜٔ،  االختٝ ََ إَِلدْوُكْم ♂:◘ اينٓ   َقنا إَِذا َخَطد

َ نَدددد   ِ   َِ َْ َتْرَعُِّددددوُه َتُكددددْن  ُجددددوُه إِْه  َاون ََ ددددُه  َُ ددددُه َوُخُِّ َمددددْن َتْرَنددددْوَه ِوننَ

َََساو  َعِرنض   ،  األيباْٞ ٚذطٓ٘ايرتَرٟ  )أخسج٘، ▬اِْلَْرِض َو
 فًتهٔ األٚي١ٝ يؿاذب ايدٜٔ ٚاخلًل. 

 ٚاملكؿننٛب بايتهننافل: ايتهننافل بالالني الالالصوجني :   عالالدً التفالالا  -2
ٞ اإلمياْٞ، ٚاالجتُاعٞ، ٚاملايٞ، ٚايجكنايف  ، ٚيف  ، ٚايعًُن

 َكد١َ ذيو ٚجٛب فازم نبري يف بٜٔ ايصٚجني .
بخنٍٛ   فاملغاال٠ قد تلبٟ ذيو إىل املغاالة يف ٌفقات الالصوا  :  -3

  ٔ  فٝٓنتخ  ايندٜٕٛ،  ايصٚجني ٚع٢ً ناًُٖٗا األعبا٤ ايجكًٝن١ َن
 عٔ ذيو ايهدز، َٚا ال حيُد عكباٙ .

يعنٌ َنٔ األضنبال ايععُٝن١      : املسأة عمى السجن قواو:  قداُ -4
يتضٝٝع قٛا١َ ايسجٌ نتابت٘ َلخس ؾدام َستفع َٚغاىل فٝن٘،  
ٚنرا نتابت٘ قا١ُ٥ باٖع١ باملفسٚغات ٚغري َطابكن١ يًٛاقنع ،   
أٚ نتابت٘ إلٜؿاالت أَا١ْ ألٌٖ ايعسٚع، َٚقنِد ٜنلبٟ ذينو    

بعد إىل إٔ ٜبغض   اْهطازٙ يصٚجت٘ ٚأًٖٗا، اما ٜلبٟ فُٝاإىل
ذٝنا٠ َػنازن١ ال    ايصٚجٝن١  احلٝنا٠ فايصٚد شٚجتن٘ ٚأًٖنٗا،    

ٌ  بند  ٚال! اجتُاع١ٝ ذٝا٠َػاْك١، ٚ ٔ  اجتُنا   يهن  ز٥نٝظ  َن
ٌ  ٚايسغبن١،  ايسأٟ يف االختالف عٓد إيٝ٘ ُٜسجع  أذنل  ٚايسجن

 اهلل أٚب  مبا ايتٓفٝر ع٢ً ٚأقدز باملؿًر١ أعًِ ألْ٘ بايس٥اض١؛
ُمد}، قاٍ تعاىل :ذيو َٔ َكَٛات فٝ٘ ا َجاُل َقوَّ  دوَه َعددَذ ددددالرن
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ُ َبْعَضُهْم َعَذ َبعْ  َل اَّللَّ ََضَّ  بََِم 
ِ
ِِلِمْ الننَساء دوا ِمدْن َأْمدَوا ُُ  {ض  َوبََِم َأنَْر

 ذننل َٓرنن٘ تعنني ال بٝتنن٘ يف ايسجننٌ قٛاَنن١ٚ، ز43:ايٓطننا٤]
ٌ   ذينو  َٔ أشن٢ ٞبٌ ٖ ٚايكٗس، االضتبداب فأٚجنب   ،ٚأجن
   . ايسجٌ قٛا١َ َع ذت٢ذل املسأ٠  اهلل تعاىل

فٗنرا قند    ٌقن والا دالديف يف التيالىل أه أِالن الالصوجني و: ِىالا:       -5
 ..األخنن  أٚ ،األخ أٚ ،األّ أٚ األل،ٜننلبٟ إىل تنندخٌ  

 .سَضاأُل َٔ نجري يد٣ ِسطاخل َهُٔ ٖٞ ايتدخالت ٖرٙٚ
فٝنلبٟ  أثقاه كاِالن الالصو  باإلٌفالا  يف األوالوز :ال  الةالسوز ::        -6

 ذيو يف األخري إىل ظٗٛز اخلالفات ايصٚج١ٝ .

فبنندال َننٔ إٔ :◘ْ وضالالٍ: زضالالول تعالالاه التعالالد عالالَ كتالالا  اه -7
يألذناز ٚقنسا٠٤ ايكنس ٕ ٚبزاضن١ ضنري      خيؿـ ايصٚجإ ٚقتا

ايؿننراب١ ٚأَٗنننننات املننلَٓني .. ٜٓػغًنننننٕٛ بننايتهًِ     
باحملٍُٛ، أٚ َٔ َٛاقنع ايػنات عًن٢ اإلْرتْن  َنع َنٔ ال       
خالم هلِ، أٚ َػاٖد٠ ايتًفاش ع٢ً َا ال ٜسضٞ اهلل ضنبراْ٘  

ُِٜعحب ايصٚجإ مبٔ ال خالم هلِ فٝتأض٢ ب٘ ،  ٚتعاىل ، ٚقد
ُهدَو ِمدنُْهمْ ♂:ٍٜكٛ ◘ ٚايٓ  ََ دْو    َُ َه بِ  باٚبأخسج٘ أبٛ ) ▬َمْن َتَشدبَّ

فٝغضب ايسجٌ ع٢ً شٚجت٘، ٚتغضنب    ،ٚؾرر٘ األيباْٞ
املسأ٠ ع٢ً شٚجٗا ٚال ٜكٓع نال َُٓٗا باآلخس اما ٜػاٖدْٚ٘ يف 
ايتُجًٝٝات ٚاألفالّ َٔ املػاٖد اخلدَّاعن١ ايهاذبن١، ننٌ ٖنرا     

 . َٔ ْتاد َػاٖد٠ ايعفٔ اإلعالَٞ
  أبٞ عٔفدديف يف   ساش الصوجي:: خم  هلي  يىا الطىاع ملَ ال-8

ٍَ قاٍ: اخلدزٟ ضعٝد ٍُ َقا ٘   َزُضٛ َّن ِمدْن َأَرن النَّداِس  إِهَّ ♂ :◘ اي

تِِه َوُتْرِِض إَِلْوِه ُثمَّ  َ ُجَل ُنْرِِض إََِل اْمَرأ َواَمِ  الرَّ
ُِ  َمنِْاَلً  َنْوَ  اْل

ِ
َِ اَّللَّ ِعنْ

دا ََ د ِرَّ فكد حيهٞ بعض َٔ ال خالم  ، َطًِ  أخسج٘) ▬َننُُْشُ
عًن٢   هلِ َا حيدث يف فساؽ ايصٚج١ٝ ٚينٛ باملغناال٠ يًتفناخس   

 ايصٚجنيال ناآلخسٜٔ، فٝتأثس ضعاف ايٓفٛع ٚقد ال ٜكٓع ن
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 باآلخس ٚحيدث ايػكام.
فسفكا٤ ايط٤ٛ خيسبٕٛ ع٢ً اينصٚجني ذٝاتُٗنا   ز قاء الطوء : -7

بايتنأْٞ يف اختٝناز ايؿناذب     ◘زضنٍٛ اهلل    ، يرا أٚؾناْا 
الُِل  ♂ :فكاٍ ُكْم َمنْ ْ ُُيَ ُِ َِّْونُْظْر َأَح ََ ْرُء َعَذ ِونِن َخِِّوِِِّه   )أخسج٘ ▬اْدَ

 ٜٚٓبغٞ ع٢ً ايصٚجني  ٚذطٓ٘ األيباْٞ ٓدٙيف َط اإلَاّ أمحد
ٔ ٚنرا ٜٓبغٞ  َؿاذب١ ايفحاز،عدّ  ايسجناٍ   فؿٌ ايٓطا٤ عن

   .َاال حيُد عكباٙ حيدثايصٜازات ايعا١ًٝ٥ ٚإال  يف
عمالى الصوجال: يف :يالا      احملازً وَ السجالاه دخوه األقاز  وَ :   -9

ٍ    ◘ٚيكد ذرزْا زضنٍٛ اهلل   الصو  : اِلَْمدُو ♂:َنٔ ذينو فكنا

ُُٛ ايبدازٟ)أخسج٘  ▬ْوُت اَدد ِٚد، َأُخٛ ، فاحَل ََا ايصَّ َٚ  ُ٘ َٗ  َأِغنَب
ِٔ ِٚد َأَقاِزل َ  ِ  ِبِٔإ:  ايصَّ ، ٖٚرا قد جيس َٔ ايبالٜا ََِْٚرٛٙ اِيَع

 َا ال حيُد عكباٙ .
يكنند جعننٌ   عالالدً اعالالااز الالالصو  بالروالال: املاليالال: لصوجتالالْ :    -11 

ف اينصٚد  ، ٚقد ال ٜعنرت اإلضالّ يًُسأ٠ ذ١َ َاي١ٝ خاؾ١ بٗا
نُا إٔ  ،حلدٚث ايػكام َٔ األضبال ايعع١ُٝبريو، ٖٚرا 

ا ٖٚنٞ  نإ فكنريّ  ااملسأ٠ ميهٔ إٔ ختسد شنا٠ َاهلا إىل شٚجٗا إذ
   .َٔ أٌٖ ايطع١ ٚقد ال ٜعًِ بعض ايسجاٍ ٖرا األَس

 فنايبعض قند   عدً القٍاع: ، وعدً السضا مبا جاء يف الشالسع:  -11
ضن٢ بعندّ اإلبننال   ال ٜسضنٞ بنايفكس ، ٚاينبعض قند ال ٜس    

خؿٛؾا إٕ نإ ايطبب َٔ املسأ٠ ، ٚيكد  غنس  يًسجنٌ إٔ   
 ٜتننصٚد بننأخس٣ إٕ أزاب ذيننننو، ٚقننننند ال تٛافننل املننسأ٠ ، 

ْ َما َطاَب } يكٛي٘ تعاىلَٚعًّٛ إٔ ايتعدب ٖٛ األؾٌ  اىِكُحوا ََ

ِإْه ِخْرُ ْم َأَّْ َتعْ  ََ َن الننَساء َمْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباَع  ًة َلُكم من َِ ِح َوا ََ  ْ ُلوا ِِ

َْ َأيََْمُىُكْم َذلَِك َأْوَىى َأَّْ َتُعوُلدواْ  ، فال ز 4] ايٓطا٤ : { َأْو َما َمََِّك
 ٜٓبغٞ إٔ ٜٓهس ٖرا األؾٌ ايععِٝ .

 فٝلبٟ ذيو إىل دد طو م::الالالضفس بعض األشوا  وتسك ذو ّي مل -12
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 تفٝند املساذنٌ ايطنابك١    مل إذاف، ز821 :ايٓطا٤]{ُصدِّْحا َبْودنَُهََم 
هلُننا نًُنن١  ذهُننني خيتنناز بأن  :  التحفالالييوسحمالال: ْننأتٞ إىل 

أٖننٌ ايننصٚد ٚأٖننٌ ايصٚجنن١، يكننٍٛ اهلل   عٓنند َطننُٛع١ 
ا}تعاىل: ََ اَق َبْونِِهََم  َُ ِِّدِه َوَحَكدًَم َوإِْه ِخْرُ ْم ِش َْ ْبَعُثوا َحَكدًَم ِمدْن َأ

ِق اهلُل َبْونَُهََم  َن ا إِْصالًحا ُنَو َِ َِِّها إِْه ُنِرن َْ  .ز43:ايٓطا٤]{ِمْن َأ
بعند ٖنرٙ    إلؾالح بني ايصٚجنيا حيدث مل إذاف الطم  الطين:

ايسجنٌ   أزاب إذا، فن ايطالم إىلُٜٓتكٌ  ذٝٓٗا، املساذٌ ايطابك١
ٜإٔ ٜكٍٛ هلا  فٝ٘، جياَعٗا مل طٗس يفٗا ٜطًك ،شٚجت٘ ٜطًل إٔ

ناْ  ٖرٙ  فإذا ٚال ٜكٍٛ أْ  طايل بايجالث١ أْ  طايل َجال،
ايطًك١ ٖٞ ايطًك١ األٚىل أٚ ايجا١ْٝ تعٌ املسأ٠ يف بٝ  ايصٚج١ٝ 

  ٕ  امننٔ ناْنن  إذا ذٝضنات  ثننالث عندتٗا ٖٚننٞ إَنا إٔ تهننٛ
ٔ   ناْن   إذا أغنٗس  ثالث١ أٚ ،ٔحيض  ٚضنع  أٚ ،امنٔ ال حيضن

 ناْن   فنإذا  ايبٝ ، يف املسأ٠ ٚجتًظ ،ذا١ًَ ناْ  اإذ احلٌُ
 ناْن   ٗنا ًَقبَّ ًٛف ساجع١،ٚتهٕٛ امل ايٛقا ، ٜهٕٛ غايّبا أَاَ٘

ٚيهٔ بعد إْكضا٤ َد٠ ايعند٠ ٚمل ٜساجعٗنا يف َند٠     ،َساجع١
ايعد٠، باْ  املسأ٠ َٔ ايسجٌ ب١ْٛٓٝ ؾنغس٣ ٚال لنٌ ين٘ إال    

ٚزاجعٗنا  أَا َٔ طًل شٚجتن٘ طًكتنإ    ،بػسٚط ْهاح جدٜد
باْ  املسأ٠ َٓن٘ بْٝٓٛن١ نن ٣    ، فُٝٗا ثِ طًل ايتطًٝك١ ايجايج١

ُّ ي٘ إال إذا تصٚج   شٚاّجا ؾرّٝرا ٚجاَعٗا فٝ٘ بآخس فال ل
فإٕ طًكٗا ايصٚد اآلخس أٚ َنات عٓٗنا ٚاْكضن     ، عٔ زغب١

عدتٗا، فال إثِ ع٢ً املنسأ٠ ٚشٚجٗنا األٍٚ إٔ ٜتصٚجنا بعكند     
دل  َلدُه }:تعاىليكٍٛ اهلل  جدٜد، َٚٗس جدٜد، اَل ََتِ ََ َها  َُ ِإه َطَِّّ ََ

ََ َعَِّددْوِهََم َأه  داَل ُجنَددا ََ َهددا  َُ دِإه َطَِّّ ََ ُه  دَى َتددنِكَح َزْوًجدا َ ددْرَ ُِ َح َّ ِمدن َبْعدد

دْو    َُ  ُنَبوننَُهدا لِ
ِ
وُو اهلل ُِ  َوتِِّْدَك ُحد

ِ
وَو اهلل ُِ وََم ُحد ُِ َنََتَاَجَعا إِه َفنَّا َأه ُن

 ، ٚباهلل ايتٛفٝل .ز242: ] ايبكس٠{(032َنْعَُِّموَه )
 هدية العروسني ) ألمحد عبد املتعال( :للمزيد ارجع لكتاب

 

 
5 6 

غٝال ايطعاب٠، بٌ ٚتٛقع ذدٚث اخلٝاْات ايصٚج١ٝ يف 
 األضس٠ . عٔذاي١ غٝال ايدٜٔ 

ٚإٕ نإ ٖرا عىن املسأة خاز  التيىل بدوُ حاج: ومح: :   -13
إٔ حيدب ٖرا  ذٟ بدأاألَس َٔ األَٛز ايػا٥ه١ فٝٓبغٞ بد٥ا 

ألٕ عًُٗا بدٕٚ ذاج١ ًَر١ قد جيس َٔ  ؛األَس عٓد اخل طب١
 ايبالٜا َاال حيُد عكباٙ .

فايهُاٍ هلل توقع ُكمًّا وَ الصوجني املجالي: يف شس ك حياتْ : -14
تعاىل ٚذدٙ، ٚايعؿ١ُ يألْبٝا٤ فًٝضع نال َٔ ايصٚجني 

إىل  ذٝاتُٗاٖرٙ احلكٝك١ يف أذٖاُْٗا ذت٢ ال تترٍٛ 
ٍَ ،جرِٝ ٍُ َقا ٘  َزُضٛ َّ َْ َنْرَرْ  ُمْؤِمن  ُمْؤِمنًَ  إِْه َكِرَه ♂:◘ اي

ا َرِِضَ ِمنَْها آَخرَ  ًُ  .  َُطًِ )أخسج٘ ▬ِمنَْها ُخُِّ
ال ختًٛ  تتاع الطٍ: يف وعاجل: املشاكن الصوجي::اعدً  -15

 ٚيهٔ نٝف ٜعاجل اخلالفايبٝٛت َٔ املػانٌ ٚاخلالفات 
أزبع١ َساذٌ  ٖٓاى؟ ال قدز اهلل تعاىلقبٌ ذؿٍٛ ايطالم 

ناَتٓاعٗا عٔ فساؽ ملعاجل١ ْػٛش املسأ٠  ايجالث١ األٚىل
إفػا٥ٗا ٚ دسٚجٗا َٔ بٝت٘ بغري إذْ٘،ٚن، اشٚجٗا إذا بعاٖ

  :، ٖٚرٙ املساذٌ نايتايٞيطسٙ
يف املضاجع  وسحم: اهلجساُثِ  ،بايه١ًُ ايطٝب١ الوعظوسحم: 

غري امل ح  وسحم: الةس  ثِ أطفاهلا، يٝظ أَاّ أًٖٗا ٚالٚ
يكٛي٘  إٕ نإ َفٝدا يًتأبٜبب ٚيٝظ يًتعرٜب

نَّ ِ  }:تعاىل َُ ُجُرو َْ نَّ َوا َُ ََِعُظو نَّ  َُ َُوَه ُىُشوَز َوالالَِِّت ََتَا

نَّ  َُ ُبو ٚاملسذ١ً ايسابع١ ملعاجل١ ، ز43:ايٓطا٤] {اْدََضاِجِع َواْْضِ
 عفض أٚ ،ايسجٌ يف ذل املسأ٠ ٜكؿس ْػٛش ايسجٌ نإٔ

بإٔ تتٓاشٍ املسأ٠ عٔ بعض  وسحم: الصمحٖٚٞ  ،َٝٛي٘ هلا
َة  }:يكٍٛ اهلل تعاىليدٚاّ ايعػس٠ بُٝٓٗا  ذكٛقٗا  َوإِْه اْمَرأ

ََ َعَِّوِْهددََم َأهْ  ََال ُجنَدددا ًنددا  َْ ِمْن َبْعَِِّها ُىُشوًزا َأْو إِْعَرا ََ  ُنْصَِِّحا  َخدا
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