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 :حبثملخص 

 د/ دمحم مرطفى محسؽد ليمة

 األستاذ السداعد في البالغة والشقد بكمية

 الدراسات اإلسالهية والعربية لمبشيؼ بالقاهرة.

 جــاهعة األزهــــر.
ـــة فـــي  هـــ ايتشـــاو    الحقـــؽل اليوجيـــة هـــؼ  ـــال  البحـــم ســـسات البالغـــة الشبؽ 

الرــحيحيؼح ثيــم غمــا عميلــا األســمؽم الخبــرم لسشاســبتو لسقــا  الشرــ  واإلر ــادح 
وكان ل لغ ععـيػ  حهتعددة طرل بهؤكدة  وجاءت هؽجية قؽ ة الدبغ هريبة السعشىح

 بلــا االلتــيا  ســرعة عمــى ســاعد هســا الــيوجيؼ هــؼ كــ  ثقــؽل  عمــى التأكيــد فــي األثــر
بطـرل هختمةـةح راعـى فيلـا البيـان الشبـؽم  ت الؽصـية بـالسر ة ح وجـاءبسقتزاها والعس 

ـــةح  ـــة ة الســـر ة فطـــر  وبيشـــ ثالتلـــا الشةدـــية وثاجتلـــا االجتسا ي  حهعلـــا التعاهـــ  وكيؽي
ح وجـــاء الحـــؽار هادضـــا  وا ـــحا  الكبيـــر التربـــؽم  والعســـ  البيـــ  هدـــؤولية بلـــا و ناطـــ 

هـــؽجيا  هتـــدرجا  جاذبـــا  االنتبـــاو لبيـــان الحقـــؽل اليوجيـــة  و قزـــية اجتسا يـــةح وكـــان 
 بالشدــاء صــةال ا  الشبؽ ــة ألثاديــما فلــػ  في ععيســة  هسيــةلسراعــاة السقــا  والدــيال 

ــت  ل فيلــا  قمَّــ و  .اإلســال  فــي الســر ة  هكانــة عمــؽ بيــان هــؼ الرــحي  وجللــا عمــى  حس 
 هقـــا  فسقاهلـــا واإلر ـــادح والشرـــ  التعمـــيػ غايتلـــا ألن ؛والسحدـــشات السجـــاز صـــؽر
 السعشـى عمـى التأكيـد إلـى يحتـاج هـا بقـدر الكال  تحديؼ إلى يحتاج والح وعبرة ةعع
 فــي الكــر ػ القــر ن فـي بالكشايــات هتــأثرة اليوجيــة الحقـؽل  عــؼ الكشايــة جــاءتو  .السـراد
 بألةــا  ح فجــاءتتأثيرهــا وقــؽة ترــؽ رها وثدــؼ و لةاظلــا وهقاهلــاح وطر قتلــا  ســمؽبلا
 األذوال هشلـا تشةـر وال القـؽ ح هـؼ الةحـ  وهجـر العةة هعشى فيلا الحياءح تخدش ال

    .الدميسة
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Summary 

Prophetic rhetoric on marital rights "in the correct 
ones" 

Dr. Mohammed Mustafa Mahmoud Laila 

Assistant Professor of Rhetoric and 
Criticism at the Faculty Islamic and Arabic 

Studies for Boys in Cairo. The mosque. 

    This study deals with the characteristics of the prophetic 

rhetoric in marital rights through the correct ones, where it is 
dominated by the experiential style of the occasion for advice and 
guidance. A concise summary is strong in casting down the 
misfortune of meaning, confirming in many ways. This has a great 
effect on asserting the rights of both spouses, And the duty came 
under it, and the commandment came to women in different ways, 
taking into account the statement of the Prophet's psychological 
condition and social need, and showed the nature of women and 
how to deal with them, and entrusted with the responsibility of the 
house and the work of education and the large dialogue came calm 
and clear summary gradually attracted attention to the statement 
of rights Marital or social issue, and to take into account the 
context and context of great importance in understanding the 
prophetic traditions of women to bear the correct face of the high 
status of women in Islam. And I said the images of metaphor and 
optimizers; because the purpose of education and counseling and 
guidance, the place of the place of greatness and lesson, does not 
need to improve speech as much as it needs to emphasize the 
meaning intended. The conjugal conjugal rights were influenced by 
the structures in the Holy Quran in their style, style, structure, 
words, good portrayal and force of influence, and came with words 
that do not scratch shyness, meaning the chastity and 
abandonment of obscene words, and do not alienate them from 

sound tastes.   
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 ةـــدمـقـامل

الحسد هلل رم العالسيؼح  ني  عمى عبدو الةرقـان ليكـؽن لمعـالسيؼ نـ يرا      
إلــى يــؽ  الــديؼح والرــالة والدــال  عمــى الشبــي األهــيؼح إهــا  السرســميؼح و ــاتػ 
ــــ ــــيؼ الطــــاهر ؼح وهــــؼ ت ــــو و صــــحابو الطيب ــــى  ل ــــيؼح ســــيدنا ل وعم بعلػ الشبي

 وبعد:بإثداٍن إلى يؽ  الديؼ ..

الرجـــ  والســـر ة ســـشة إلليـــةح وغر ـــية  ودعلـــا    فالعالقـــة اليوجيـــة بـــيؼ    
فيلسا ولػ يترك الذارع الحكـيػ هـ و العالقـة دون تؽجيـو وبيـان لسـا يجـا عمـى 
كـــ  طـــرا نحـــؽ ات ـــرح وهـــا تسميـــو  ـــرورة هـــ ا االقتـــران هـــؼ ثقـــؽل بحيـــم 
ـــــاو  الرـــــعام الدنيؽ ـــــةح وال تتكدـــــر  هـــــا  بعـــــ   تدـــــتسر هـــــ و العالقـــــة وتق

 دث لألسرة.اال طرابات التي قد تح
وفــي بيــان هــ و الحقــؽل ثةــم لألســرة السدــمسة والتــي هــي بــدورها لبشــة     

هـــؼ لبشـــات السجتســـن ثتـــى ال تشحـــرا األســـرة عـــؼ السدـــار الرـــحي ح والـــ م 
بانحرافلـــا يشحـــرا السجتســـن  جســـنح فاألســـرة هـــي الشـــؽاة لمسجتســـنح وهـــي التـــي 

 تذك  لحستو وبرالثلا يرم  السجتسنح وبةدادها يةدد.
فـــي الدـــشة الشبؽ ـــة جسمـــة هـــؼ الؽاجبـــات والحقـــؽل التـــي يجـــا عمـــى و     

الـيوجيؼ االلتـيا  بلـا طاعـة هلل سـبحانو  وال ح وثةاظـا  عمـى كيـان األسـرة ثانيـا ح 
وعمى هدوء واستقرار وسالهة السجتسـن ثالاـا . فلـي سـياج  هـؼ يحةـم سـالهتلا 

 ة في صؽر كار و هشلا وهدوءها واندجاهلا وتؽافقلا. وقد صؽرتلا الدشة الشبؽ 
فيلا التؽجيو واإلر ادح وكذة  الشقام عسـا لكـ  هـؼ الـيوجيؼ هـؼ ثقـؽل وهـا 

البالغـــة عميـــو هـــؼ واجبـــات. وهـــؼ ثـــػم كـــان ا تيـــارم لسؽ ـــؽع هـــ ا البحـــم:  
 ( دراسة بالغية في الرحيحيؼ.الشبؽية في الحقؽق الدوجية
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 خطة البحث:
 .ح و اتسةانتعػ البحم في هقدهةح وثالثة هباثموقد 

  ها السقدهة: فةيلا  هسيتوح و طتوح والسشلج ال م تدير عميو الدراسة.
 ثقؽل اليوج عمى زوجتو.والسبحم األو : 
 .ثقؽل اليوجة عمى زوجلاوالسبحم الااني: 

 والسبحم الاالم: ثقؽل اليوجيؼ السذتركة.
الخاتســة: فةيلــا  هــػ نتــاضج البحــمح ثــػ  عقبتلــا بةلــرس لمسراجــن و  ــر  و هــا

 لسؽ ؽعات البحم.
 لبحث:امشيج 

اتبعـ  فــي هــ ا البحــم الســشلج التحميمــيح ثيــم قســ  بــ كر الحــديم الــ م 
عمســا  بأنــو قــد يــرد فــي ح هــؼ الرــحيحيؼح وتخر جــو يــرد ؼيــو ثــل هــؼ الحقــؽل 

ي هؽ ن ورود الحديم  ذـية الحديم الؽاثد  كار هؼ ثل فأ ير إلى ذلغ ف
هعشـــاو العــا  برـــؽرة هـــؽجية ح ثـــػ التحميـــ  البالغـــي   بـــيؼثـــػ التةتــ  والتكـــرار. 

وجســا  التعبيــرح وبراعــة الترــؽ ر ح وهقاهــو وذلــغ ببيــان  ســرار الــشعػ وبالغتــو
دراسة كمية تلـتػ بتـرزر األلـؽان البالغيـة السختمةـة فـي بيـان السعشـى السـراد هـؼ 

 حقيل اللدا هشو.الحديمح وهشاسبتلا لت
و  تعــــالى  ســــأ   ن  كــــؽن قــــد وفقــــ  فــــي ا تيــــار السؽ ــــؽع ودراســــتوح 
وسالهة نتاضجوح و ن يغةر لي اليالتح و تجـاوز عـؼ العاـراتح و ن يجعـ  هـ ا 

 ذلغ والقادر عميو. يالعس   الرا  لؽجلوح و ن يشةعشي بوح إنو ول
 .وصمى هللا عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمػ

  / ل هرطةى هحسؽد ليمة دكتؽر
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 .املبخث األول: حقوق السوج على زوجته
هـــؼ  ععـــػ الحقـــؽل ثقـــؽل الـــيوج عمـــى اليوجـــة ح بـــ  إن ثقـــو عميلـــا     

َوَلُيــؼم ِمْلــُل المــِحي َعَمــْيِيؼم ِبــاْلَسْعُخوِ   ععـػ هــؼ ثقلــا عميــو لقــؽ    تعــالى: "
. فقــد   بــر   تعــالى فــي هــ و اتيــة  ن 228البقــرة: َوِلمخَِّجــاِل َعَمــْيِيؼم َدَرَجــة   

ح و ن الـيوج هخـتب بحـل لـو عميلـا لك  واثد هؼ اليوجيؼ عمى صـاثبو ثقـا  
وردت عــدة  ثاديــم تبــيؼ هــ و الحقــؽل كؽجــؽم  وقــد (1 لــيل للــا عميــو هامــو.

طاعتو ها لػ يكؼ في هعرية وثدؼ عذرتوح وتسكيشـو هـؼ االسـتستاعح وعـد  
الترــدل هــؼ هالــو إال بإذنــوح وعــد  اإلذن لســؼ يكــرو الــيوج د ؽلــوح وثقــو فــي 
التأديا..وقد جاءت الدشة الشبؽ ة سالكة الشلج نةدو ال م سمكو القر ن الكـر ػ 

هــؼ  وقــد ورد بعــ  ر هــؼ األثيــان عمــى الترغيــا والترهيــاحهعتســدة فــي كايــ
 :ذلغ في الرحيحيؼ وهؼ ذلغ

 تأديبحق ال
  -َصــممى هللُا َعَمْيــِو َوَســممػَ  -ُرِوي َعــْؼ َعْبــِج بمِ ْ ــِؼ َزْمَعــَةل َعــِؼ الشمِبــيِّ    

 (2)َقاَل:  اَل َيْجِمُج َأَحُجُكُػ اْمَخَأَتُو َجْمَج الَعْبِجل ُثػم ُيَجاِمُعَيا ِفي آِخِخ الَيْؽِم 

هؼ تكر ػ اإلسال  لمسر ة  ن نلى اليوج  ن يزرم زوجتو بـال هدـؽ ح     
و وجـا عمـى الـيوج ثدـؼ هعا ـرة زوجــوح وجعـ  لـو القؽاهـة بسـا تةر ـو عميــو 

يبـد  التأديـا بـالؽعم   لو الحل في تأديبلا ثيـم هؼ  هدئؽلية وتكميفح وجع
ح فإن لػ تستا  كان اللجر في السزاجن ح فـإن لـػ تستاـ  كـان الزـرم و نسـا 

                                                           

ح ألثســـد بـــؼ عمـــي  بـــؽ بكـــر الـــرازم الجرـــاص الحشةـــي 1/453القـــر ن:يشعـــر  ثكـــا   -1
لبشانح  –هـ(ح ت: عبد الدال  ل عمي  اهيؼح دار الكتا العمسية بيروت 373 الستؽفى: 

  1994هـ/1415ح 1ط
اِء: - 2 ْرِم الشِمد  ا ي ْكر و  ِهْؼ     .7/11رواو البخارم في صحيحوح كتام الشكاحح ب ام ه 
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هــؽ  ــرم لمحاجــة ولمتأديــاح غيــر هبــرحح ترــحبو عاطةــة السربــي والســؤدم 
ـَل بمُ  الخَِّجاُل َقؽماُمؽَن َعَمـى الشَِّدـاِ  ِبَسـا كسا قا  تعالى في سؽرة الشداء:  َفزم

ــاِلَحاُت َقاِنَتــات  َحاِفَعــات   ِم َوِبَســا َأْنَفُقــؽْا ِمــْؼ َأْمــَؽاِلِيْػ َفالرم َبْعَزــُيْػ َعَمــى َبْعــ
لِّْمَغْيــِ  ِبَســا َحِفــَ  بمُ َوالالمِتــي َتَخـــاُفؽَن ُنُذــؽَزُىؼم َفِعُعــؽُىؼم َواْىُجــُخوُىؼم ِفـــي 

ـاَن َعِمّيـان اْلَسَزاِجِع َواْضِخُبؽُىؼم َفِإْن أَ  ََ َ َطْعَشُكْػ َفـاَل َتْبُغـؽْا َعَمـْيِيؼم َسـِبيالن ِإنم بم
  ــرا  الزـرم عـد و     االغتةــار والدـساثة. وال ر ـا  ن 34: الشدـاء َكِبيـخان 

ح وقــد   ـــرج -صــمى   عميــو وســمػ  -هــؼ ذلــغ كســا هــؽ   ــالل رســـؽ    
ؽُل هللِا َصـممى هللُا َعَمْيـِو َوَسـممَػ  َوهللِا َمـا َضـَخَ  َرُسـالشداضي هؼ ثديم عاضذـة 

ا َقـطُّل ِإالم َأْن ُيَجاِىـَج  ِ َيِجِه اْمَخَأةن َلُو َقطُّل َواَل َخاِدمنا َلُو َقطُّل َواَل َضَخَ  ِ َيِجِه َشـْيًن
 (1 ِفي َسِبيِل هللِا.. 

ــِج وقؽلــو     ــَج الَعْب ــُو َجْم ــُجُكُػ اْمَخَأَت ــُج َأَح نلــي ارتــدب ثــؽم الخبــرح  : اَل َيْجِم
لالهتسا  واالعتشاء بذأن السشلي عشـوح وهـؽ هجـاوزة الحـد فـي  ـرم اليوجـةح 
ولمتأكيد عمى طما االهتاا  ثتى كأنو اهتا  و  بر عشوح ول ا جاء الشلي في 

 بالجي .   اَل َيْجِمْج صؽرة الخبرح يؤ د ذلغ رواية: 

ع  والةذـ ح فكـان ثقـا  وفي ذلـغ إر ـاد إلنقـاذ كيـان األسـرة هـؼ الزـيا    
عمى اليوج تأديا زوجو الشا ي و ن وص  التأديا لمزـرم فـال يتجـاوز الحـد 
ؼيــوح ولــئال يتدـــرع الــيوج الغا ــا لشذـــؽز زوجــو فــي تطميقلـــاح فــ لغ  بغـــ  

إ ـارة إلـى  ن هـ ا الةعـ  ال َيْجِمُج  الحال  عشد  . وتدميط الشةي عمى الةع  "
 يكؽنح وال ير   ن يقن.

                                                           

ت و : - 1 ْوج  ِ  ز  ْرم  الرَّج  .ألبي عبد الرثسؼ  ثسد بؼ  عيا 8/262الدشؼ الكبربح بام   
هـ(ح ت: ثدؼ عبد السشعػ  مبي حالشا ر: هؤسدة 333بؼ عمي الخراسانيح الشداضي  ت: 
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ـــــ وال     ــــُج تعبيــــر ب ــــدني دون  يزــــرم هــــاال  إ  َيْجِم ــــ اء الب ــــى اإلي  ــــارة إل
ح فلؽ هأ ؽذ هؼ الِجْمد ألنـو هؽ ـن اإلثدـاس فـي الجدـدح كسـا ورد والجددم

ـَة في القر ن الكر ػ  قؽلو تعالى ـلم َواِحـجم ِمْشُيَسـا ِمًَ :  الدماِنَيـُة َوالدماِنـي َفاْجِمـُجوا َُ
 إلي اء الجددم ألج  العقام والحد  و التأديا.. ثيشسا قرد ا2الشؽر: َجْمَجةم 

باإل ـافة إلـى  ـسير نةدـو إ ـارة إلـى  ن   َأَحُجُكُػ اْمَخَأَتُو وفي تعر ـف    
و هؼ  ذب كأنو الثـل بـوح وهـ ا يـؽثي بالدـساثة والعةـؽ تك  ها سيمحل بيوج

ح ثيشســـا يغمـــا عمـــى ظشـــو  نـــو لـــؼ إال فـــي   ـــيل الحـــدود زـــرم يمجـــأ لمفـــال
هــؽح وذلــغ إذا لــػ ي جــِد هعلــا الــؽعم واللجــر. فقــد  هــر   بلجــر يرــمحلا إال 

لمشدــــاء وترــــغيرا  للــــؼ عمــــى إيــــ اء  اء فــــي السزــــاجن و ــــربلؼ تــــ ليال  الشدــــ
بعـؽلتلؼح ولــػ يــأهر فــي  ــيء هــؼ كتابـو بالزــرم ترــر حا  إال فــي ذلــغ وفــى 
ى الحـــدود الععـــا ح فدـــاوب هعرـــيتلؼ ألزواجلـــؼ بسعرـــية  هـــ  الكبـــاضرح وولمـــ

اج ذلــــغ دون األضســــةح وجعمــــو للــــػ دون القزــــاة بغيــــر  ــــلؽد وال بيشــــات األزو 
 (1 اضتسانا  هؼ   لألزواج عمى الشداء.

ــُو  والتعبيــر بـــالسر ة دون اليوجــة فــي قؽلــو:"     ألن السقــا  هقــا  جمــد اْمَخَأَت
عشــد  –غالبــا   –وتعــ يا فــال يتشاســا هعــو التعبيــر باليوجــة والتــي يعبــر بلــا 

ؽافـــــل بـــــيؼ الـــــيوجيؼ كســـــا فـــــي قؽلـــــو تعـــــالى فـــــي  ـــــأن ســـــيدنا االندـــــجا  والت
ـاُنؽا ُيَدـاِرُعؽَن ِفـي اْلَخْيـَخاِت َوَيـْجُعؽَنَشا َرَ بنـا زكر ا:" َوَأْصَمْحَشا َلُو َزْوَجـُو ِإنمُيـْػ ََ

اُنؽا َلَشا َخاِشِعيؼَ  ِمِشيَؼ . وقؽلو تعالى:"93" األنبياء:َوَرَهبنا َوََ ِْ الشمِبـيُّ َأْوَلـى ِبـاْلُس
.  ها عشد عد  االندجا  والتؽافـل 6األثيام:ْؼ َأْنُفِدِيْػ َوَأْزَواُجُو ُأممَياُتُيْػ..  مِ 

                                                           

يػ ح . ت/  بــؽ تســيػ يا7/325يشعــر  ــرح صــحي  البخــارم البــؼ بطــا : - 1 ســر بــؼ إبــرـا
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َفـُخوا اْمـَخَأَت يأتي التعبير بالسر ة كسـا فـي قؽلـو تعـالى:" َضـَخَ  بمُ َمـَلالن ِلممـِح َؼ ََ
ــــ ــــؽا اْم ــــِح َؼ آَمُش ــــؽبم .. َوَضــــَخَ  بمُ َمــــَلالن ِلمم ــــَخَأَت ُل ــــؽحم َواْم .." َخَأَت ِفْخَعــــْؽنَ ُن

. وذلغ هسا يبرز ترنل التعبيـر بـالسر ة هشـاح و ن البيـان الشبـؽم 11ح13التحر ػ:
 (1 يدير عمى  طى البيان القر ني.

ــِج وفــي قؽلــو     ــَج الَعْب تذــبيو بميــر صــؽر تقبــي  وتشةيــر تمــغ الةعمــةح  :  َجْم
 وكأنــو ال تؽجـــد عالقـــة بيشـــو وبيشلـــاح وكأنلـــا عشـــدو عبـــد  بـــلح وهـــ ا ال يميـــل ؛

ـــد العبيـــد؛ ا كجم ـــد  ـــد  ثـــدكػ اهر تـــو جم ألن عالقـــة الرجـــ  هـــن  والتقـــدير: ال يجم
و عالقــة  اصــة يشبغــي  ن تكــؽن هبشيــة عمــى السحبــة واأللةــة والبعــد عــؼ تــزوج

جمـــد لـــيل هـــؼ طبيعـــة العالقـــة اليوجيـــة الكر ســـةح وال هـــؼ طبيعـــة الةحـــ  ح فال
عالقة الكراهة اإلندانيةح وليل سبيال  لتحقيل الدكؼ والسؽدة والرثسة والمباس 
بــــيؼ األزواج .. وهــــ ا يــــؽثي بجــــؽاز  ــــرم العبيــــد واإلهــــاء لمتأديــــاح إذا لــــػ 

 .ؼ السعا رة هن الشداء والرفل بلؼيشيجروا بالكال ح وك ا ثد
" تذـــير إلـــى  ن لمســـر ة  خرـــية هدـــتقمة يجـــا  ن الَعْبـــجِ والتعبيـــر بــــ "     

يحافم عميلا اليوجح وال يتعاه  هعلا كأنلا  سؼ  هالكو يةع  بلـا هـا يذـاءح 
فلــــ ا التذــــبيو يزــــن ثــــدودا  لمتأديــــا يجــــا عمــــى الــــيوج  ال يتعــــداها.  وؼيــــو 

و ن كـان هرثمـة هـؼ  -  َواْىُجـُخوُىؼم  :تعر   باللجر ال م بيمشو   فـي قؽلـو
ـــو:" -هراثـــ  التأديـــا  ـــِخُبؽُىؼم وبيـــان لشـــؽع الزـــرم الســـأهؽر بـــو فـــي قؽل  َواْض

  م: رب ا غير هبرح.  ق م هؼ  رم العبد.

                                                           

( 1/692القرآني وسماته البالغيةأ. د عبد العظين المطعني)ينظر: خصائص التعبير  (1)

  بتصرف.
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وقــن هؽقــن التعميــ ؛ لمشلــي عــؼ  :  ُثــػم ُيَجاِمُعَيــا ِفــي آِخــِخ الَيــْؽِم وقؽلــو    
الزــرم السبــرح الــ م يقرــد بــو التذــةيح واالنتقــا ح والتعــ ياح و هانــة الســر ةح 
ها وهؽ بردِد  ن يجاهع لا في  والتقدير: وهؽ يزاجع لاح كأنو قي : كيف يجمد 

وفـــي هــ ا تقبـــي     ــر اليــؽ ح فربســـا تعــ ر عميــو ذلـــغ لســا  ســـاء هــؼ عذــرتلا.
ألن السـر ة إذا عرفـ  قـرم الرجعـة وسـرعة الةيئـةح الزرم وقرم هـا يشاقزـو؛ 
استبعادية  م: هدتبعد هؼ العاق  الجسن بيؼ هـ ا   ُثػم لػ تعبأ بأدبو و ي اضو. و

اإلفــراط والتةــر ط هــؼ الزــرم السبــرح والسزــاجعةح فةــي ســياقو اســتبعاد وقــؽع 
و  ن يبالر في  رم اهر تو ثـػ يجاهعلـا هـؼ بؿيـة يؽهـو   حاألهر ؼ هؼ العاق 

ليمتـــو والسجاهعـــة  و السزـــاجعة إنســـا تدتحدـــؼ هـــن هيـــ  الـــشةل والرغبـــة فـــي 
ن إفؽقعــ  اإل ــارة إلــى ذ  ذلــغ و نــو  يشةــر هســؼ جمــدو العذــرة والسجمــؽد غالبــا  

كان وال بد فميكؼ التأديا بالزرم اليدـير بحيـم ال يحرـ  هشـو الشةـؽر التـا  
سمـة تايـر فـي الـشةل فلـ و الج (1 فال يةرط في الزـرم وال يةـرط فـي التأديـا. 

! إن الــشةل يقبــ  فــي   ــر اليــؽ  عمــى هعا ــرتلا تعجبــا ح إذ كيــف يجمــدها ثــػ
الدـــؽ ة ال تقبـــ  هـــ ا الةعـــ  وال تقـــد  عميـــوح ثيـــم ال يتحقـــل الدـــكؼ والســـؽدة 

 والرثسة السقرؽد األسسى لميواج.

والحديم كشاية عؼ تل يا ذول الرج  هن زوجتوح وثدؼ هعا ـرتلاح     
  لاح والشلي عسا هؼ  أنو اإلساءة إليلا.واإلثدان إلي

                                                           

ــــى بــــؼ ثجــــر  بــــؽ الةزــــ  العدــــقالني 9/333يشعــــر فــــت  البــــارم: - 1 ح ألثســــد بــــؼ عم
دار السعرفــةح  -لبــاقيح وهحــا الــديؼ الخطيــا ا هـــح تــ /ل فــؤاد عبــد852الذــافعيح ت 
ــــديؼ  .7/2327السرــــابي : هذــــكاة عمــــى الطيبــــي هـــــ .و ــــرح1379بيــــروت    لذــــرا ال

هــــــ( ح ت/ د. عبـــــد الحسيــــد هشـــــداوم ح هكتبـــــة نـــــيار 743الحدــــيؼ بـــــؼ عبـــــد   الطيبــــي  
 الر اض(. -هرطةى الباز  هكة السكرهة 
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 إال بإذنه. هال تأذى يف بيت
ُرِوي َعْؼ َأِ ي ُىَخْيـَخَة َرِضـَي بمُ َعْشـُو: َأنم َرُسـؽَل بمِ َصـممى هللُا َعَمْيـِو     

ِبِإْذِنـِول َواَل َتـْذَذَن ِفـي َوَسممَػ َقاَل:  اَل َيِحلُّ ِلْمَسْخَأِة َأْن َتُرؽَم َوَزْوُجَيـا َشـاِىج  ِإالم 
ى ِإَلْيِو َشْطُخُه َ ْيِتِو ِإالم ِبِإْذِنِول َوَما َأْنَفَقْت ِمْؼ َنَفَقةم َعْؼ َغْيِخ َأْمخِِه َفِإنم  دم َِ  (1)ُو ُ 

في ه ا الحديم بيان لبع  هؼ ثقؽل اليوج عمى زوجوح ثيـم بـيمؼ     
ثا ــر هعلــا إال بإذنــوح فمــو  نــو ال يحــ  للــا  ن ترــؽ  صــيا  تطــؽع وزوجلــا 

ثـل االسـتستاع بلــا فـي كـ  وقــ ح ثتـى ال يزـين ثقــوح والشةـ  تطـؽع ال تــأثػ 
ال يرتزـيوح ال  اد   بيتـو  ثـد  تـالـيوج تـأثػ بتركـو؛ وال يجـؽز  ن  بتركوح وثـل
ح ال هــؼ السحــار  وال هــؼ غيــر السحــار ح ألن ســمطانو فــي بيتــوح اهــر ة وال رجــال  

اح فـــالسر ة را يـــة فـــي بيتلـــا وهـــي هدـــئؽلة عـــؼ وهـــ ا هـــؼ رعايتلـــا لحـــل زوجلـــ
رعيتلاح وال تتردل هؼ هالو إال بإذنوح و ذا تردق  بردقة غير هةددة فيلـا 
وتعمػ ر ا اليوج بلا في العـادة فمـو نرـأل األجـر وللـا الشرـأل ات ـر جـياء 

 إنةاقلا.
نلـي جـاء  ِبِإْذِنـِو  : اَل َيِحـلُّ ِلْمَسـْخَأِة َأْن َتُرـؽَم َوَزْوُجَيـا َشـاِىج  ِإالم وقؽلو    

ـــْخَأُة فـــي صـــؽرة الخبـــرح  م: ال ترـــْػ. و ؤ ـــد ذلـــغ روايـــة الشلـــي:" اَل َتُرـــِػ اْلَس
ح فلـــؽ نةـــي جـــاء بسعشـــي الشلـــي ح وهـــؽ  بمـــر فـــي (2)َوَبْعُمَيـــا َشـــاِىج  ِإالم ِبِإْذِنـــِو  

الداللة عمى هعشي الشليح ألنو يد  عمى تأكـد األهـر ؼيـو ؼيكـؽن تأكـدو بحسمـو 
تحــــر ػح فمــــؽ جــــاء صـــر حا  فمربســــا فلــــػ هشــــو هعشـــى   ــــر غيــــر الكــــألم عمـــى ال

                                                           

ـٍد ب ـ رواو البخارم فـي صـحيحوح كتـام الشكـاحح - 1 ـا أِل ث  ْوِجل  ـْر  ة  ِفـي ب ْيـِ  ز  ام ال  ت ـْأذ ِن اْلس 
 .7/33:ِإالَّ ِبِإْذِنوِ 
و : - 2 اِ  ه ْؽال  ْبد  ِهْؼ ه  ا   ْنة ل  اْلع   .2/711رواو هدمػ في صحيحوح ِكت ام اليَّك اِةح ب ام  ه 
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والتحر ػ وذلغ هؼ السعاني التي يخرج إليلا الشلـيح كالشرـ  واإلر ـاد وغيـروح 
داللـــة عمـــى  ن هـــ ا الشلـــي   اَل َيِحـــلُّ وجـــاء فـــي صـــؽرة نةـــي الةعـــ  السزـــارع 

ية التــي والتحـر ػ هتجـدد وهدــتسر إلـى ؾيـا  الدــاعةح فلـؽ هـؼ األ بــار التذـر ع
ــا باهتااللــاح وصــيغة  تذــعر بــأن األهــر يتعمــل بــالحال  والحــرا    اَل َيِحــلُّ  هرن

ؼيكؽن ذلغ  دعى لالهتاا ح ول ا كان ورود الشلي باألسـمؽم الخبـرم  بمـر فـي 
الشليح وتلديد هؼ عـد  االهتاـا ح فةـي ذلـغ  طـر ععـيػ عمـى األسـرة وقؽتلـا 

هشاسـا الَسـْخَأة  يوجيؼ. والتعبيـر بــ "وتساسكلاح وبم روح األلةة والسؽدة بيؼ ال
لمحـــــديم عـــــؼ صـــــؽ  بـــــال إذنح ثيـــــم يـــــؤدم  ثيانـــــا  إلـــــى اال ـــــتالا وعـــــد  

 االندجا .
" دون السرـــــدر  صـــــؽهلا  و َتُرـــــؽمَ والةعـــــ  "  أن وفـــــي التعبيـــــر بــــــ     

صياهلا( داللة عمى  ن ه و الحكـػ هتجـدد وهدـتسر لرـيا  الشافمـة وذلـغ عـا  
بخـــالا التعبيـــر بالسرـــدر فيتحقـــل باالهتاـــا  هـــرة لكـــ  اهـــر ة زوجلـــا  ـــاهدح 

 واثدة.

وجـــاء  ســـمؽم القرـــر ليقرـــر ثـــ م صـــؽ  الســـر ة تطؽعـــا  عمـــى هؽافقـــة     
اليوج بالشةي واالستاشاء هؤكـدا  هـ ا األهـر وهذـددا  عميـوح ولـيل فـي هـ ا تقييـد  
ة لحر ة السر ة في العبادةح فالحر ة الحؿيؿية هي السدتسدة هـؼ العبؽديـة السطمقـ
ر هــؼ كــ  عبؽديــة ســؽاهاح  وح فــإذا استذــعر اإلندــان هــ و العبؽديــة  تحــرَّ هلل وثــد 
وه و الحر ة ال يشافيلا  ن يخزـن اإلندـان  لشعـا  و تقيَّـد بقيـؽد؛ ألنَّ الحيـاة ال 
سلاح والشِمعا  ال بدَّ لو هؼ قيؽدح وهؽ ثيؼ  يخزن لمشِمعـا   بدَّ للا هؼ نعا  ي حك 

يخزـن فـي الحؿيقـة هللح وهـ و الحر َّـة ال ي عاِر ـلا  ن  ال م يرتزـيو  ح إنَّسـا
لاح وتقرَّ بأثقيتو في القؽاهة عميلـا فـي الحـدود السرسـؽهة فـي  ت طين  السر ة  زوج 

د كيانلــا وال  خرــيتلاح وال ي شــافي  ــيء  ؛ ألنَّلــا ثــيؼ ت طيعــو ال ت ةقــ ــر عة  



 

6401 

ي كـ َّ دـان الراقـي الـ م ي عِطـهؼ ه و األ ياء جسيِعلا الحر َّة؛ ألنَّلا ثر ة  اإلن
وج هراعـاة  لحقـو عميلـا؛ إذ  ذم ثلٍم ثقَّو. فعد  صيا  السـر ِة الشَّةـ   إالَّ بـإذن الـيَّ
م ثـــلَّ زوجلـــا و هسلـــا الطاعـــةح قـــا   م ثـــلَّ ربلـــا ثتـــى تـــؤدِم إنَّ الســـر ة ال تـــؤدِم
ألنَّ الكاساني: "وليل لمسر ة التي للا زوج   ن ترؽ  تطؽعا  إالَّ بـإذن زوجلـا؛ و 

لــا إن  لــو ثــلَّ االســتستاع بلــاح وال ي سِكشــو ذلــغ فــي ثــا  الرــؽ ح فمــو  ن يسشع 
كــان يزــرفوح فــإن كــان صــياهلا ال يزــرفو بــأن كــان صــاضسا   و هر زــا  ال ي قــِدر 
ــوح فــإذا لـــػ  عمــى الِجســاعح فمــيل لــو  ن يسشعلــا؛ ألنَّ السشــن كــان الســتيةاء ثقِم

وال يبعــد  ن يكــؽن الشلــي لســا لمــيوج  يقــدر عمــى االســتستاعح فــال هعشــى لمسشــنح
هــؼ ثقــؽل غيــر التستـــن كالسحافعــة عمــى صـــحتلا ونزــرتلا  و عمــى قـــدرتلا 
عمــى  داء  عساللــا فــي هشيللــا ورعايتلــا ألوالدهــا  و عمــى وفــرة لبشلــا إذا كانــ  
هر عة  و نحؽ ذلغح وعميو فميل للا هلسا كان هر زا   و هحرها   و صاضسا  

" ال هةلــؽ  لــو  َوَزْوُجَيــا َشـاِىج  ةـال  إال بإذنــو و كـؽن قيــد  و هدـافرا   ن ترــؽ  ن
ــو تعــالى ــاَعَفةن بــ   ــرج هخــرج الغالــا كقؽل ــَعافنا ُمَز ــا َأْض َب ــْذُكُمؽا الخِّ     : اَل َت

. وال هـــانن  ن تكـــؽن الحكســـة هجســـؽع األهـــر ؼ هعـــا ح ولمـــيوج  ن 133عســـران:
 (1 يةطر السر ة إذا صاه  بغير إذنو وك ا لمسؽلى... " 

" دون ثا ــر  و هؽجــؽد هــاال  ز ــادة  َشــاِىج  والتعبيــر برــيغة الذــلادة     
فــي التأكيــد عميلــا بعــد  الرــؽ  إال بإذنــوح وكأنــو يذــلد عمــى صــياهلا و قــروح 

                                                           

ح لعـالء الـديؼح  بـؽ بكـر بـؼ هدـعؽد 2/137الذـراضن: ترتيـا فـي الرشاضن يشعر بداضن - 1
ح 2هــــــ(ح الشا ـــــر: دار الكتـــــا العمسيـــــةح ط587بـــــؼ  ثســـــد الكاســـــاني الحشةـــــي  الستـــــؽفى: 

. لمـدكتؽر/ هؽسـى  ـاهيؼ 4/64 . والسشل  الحديم في  ـرح الحـديم:1986 -هـ 1436
 .  2332ح 1ال يؼح الشا ر: دار السدار اإلسالهيح ط
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وهــ ا ال نجــدو لــؽ عبــر بمةــم   ــرح وهــ ا هــؼ بــدين ا تيــار الكمســة فــي البيــان 
 الشبؽم.

 - يزا   –نلي ارتدب ثؽم الخبر  ِبِإْذِنِو  :  َواَل َتْذَذَن ِفي َ ْيِتِو ِإالم وقؽلو   
  ال في د ؽ  بيتـوح فةيلـا إيجـاز بحـ ا السزـااح و تأذن   يح  للا  ن م: ال

هي دة لمتأكيد. وتشاغػ هـ ا الحـ ا هـن السقـا  ثيـم ال يجـؽز للـا  ن تـأذن فـي 
 م  يء هتعمل ببيتو إال بإذنوح وليل ذلغ هخترا  بالد ؽ  فقط. و ؤ د ذلغ 

ــوِ " روايــة الشلــي: ــَؽ َشــاِىج  ِإالم ِبِإْذِن ــِو َوُى ــي َ ْيِت ح فلــؽ نةــي جــاء (1 "َواَل َتــْذَذْن ِف
الداللـة عمـى هعشـي الشلـيح ثيـم جـاء فـي صـؽرة ح وهؽ  بمر فـي بسعشي الشلي

الشةي السح  إ ارة إلى  نو يشبغـي  ن ال يؽجـد . وفـي تقييـد السشـن عمـى هـ و 
الرواية بكؽن اليوج  اهدا   م:ثا را ح وهقتزـاو  ن للـا اإلذن فـي غيبتـو هـؼ 
غير استئ انوح ولـػ يـ كر هـ ا القيـد فـي روايـة البخـارمح واأل ـ  بـاإلطالل هشـا 

إن غيبتـــو فـــي ذلـــغ كحزـــؽرو بـــ   ولـــى بـــالسشنح فقـــد يدـــس  اإلندـــان  ولـــى فـــ
بد ؽ  الشاس هشيلو في ثزؽرو وال يدس  ب لغ في غيبتـو وثيشئـ  فـ كر القيـد 

الشلـــي عـــؼ األدنـــى؛ لمداللـــة عمـــى الشلـــي عمـــى األبعـــدح وهـــؽ  فـــي هـــ و الروايـــة
ا  ـرج هخـرج الغالـوقـد  غيام اليوج وه ا  بمر هؼ الشلي عؼ األبعد هبا رةح

في  ن اإلذن لمزيةان ونحؽهػ إنسا يكؽن هن ثزؽر صـاثا السشـي   هـا إذا 
كـان هدـافرا  فالغالــا  ن ال يطـرل هشيلـو  صــال ح ولـؽ طـرل لــػ تـأذن السـر ة فــي 

هحسـؽ  عمـى هـا ال تعمـػ ر ـا الـيوج بـوح  هـا لـؽ عمسـ  ر ـا  وهـؽ د ؽلو...
اليوج ب لغ فال ثرج عميلا كسؼ جـرت عادتـو بإد ـا  الزـيةان هؽ ـعا  هعـدا  
للــػ. ســؽاء كــان ثا ــرا ح    غاضبــا ح فــال يةتقــر إد ــاللػ إلــى إذن  ــاص لــ لغح 

م إذنو تةريال   و إجساال ح فإذا ثزـر تيدـر اسـتئ انو و ذا غـا جع فالبد هؼ 
                                                           

و :رواو هدمػ في صح - 1 اِ  ه ْؽال  ْبد  ِهْؼ ه  ا   ْنة ل  اْلع   .2/711يحوح ِكت ام اليَّك اِةح ب ام  ه 
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 (1  .تع رح فمؽ دع  الزرورة إلى الد ؽ  عميلا لػ تةتقر إلى استئ انو لتع رو
وؼيــو إ ــارة إلــى  نــو ال يةتــات عمــى الــيوج وغيــرو هــؼ هــالكي البيــؽت وغيرهــا 
باإلذن في  هالكلػ إال بإذنلػح فال تـأذن لرجـ  وال الهـر ة يكرهلـا زوجلـاح فـإن 

با القطيعــةح و حتســ   ن ذلــغ يؽجــا ســؽء العــؼح و بعــم الغيــرة التــي هــي ســ
يكــؽن الســراد اإلذن فــي الــد ؽ  عميلــاح و حتســ   ن يــراد هطمــل د ــؽ  البيــ ح 
و ن لـػ يكــؼ ؼيــو د ـؽ  عميلــا بــأن  ذنـ  فــي د ــؽ   ـخب فــي هكــان ليدــ  
ؼيـــوح إهـــا هـــؼ ثقـــؽل الـــدار التـــي هـــي فيلـــا و هـــا فـــي دار   ـــرب هشةـــردة عـــؼ 

إنـــو لــيل ؼيـــو تقييــد ذلـــغ ســكشلاح وهــ ا االثتســـا  الاــاني هـــؽ هقتزــى المةــم ف
 . 2) و   عمػ. -بكؽن الد ؽ  عميلا

وقرـر إذن د ـؽ  بيتـو عمـى هؽافقـة الـيوج بـالشةي واالسـتاشاء هؤكـدا  عمـى 
هــــ ا األهـــــر  يزـــــا ح وزاد فــــي تؽكيـــــدو الؽصـــــ  بــــيؼ الجسمتـــــيؼ التةاقلســـــا فـــــي 

 ".َ ْيِتوِ تأكيدا  إ افة البي  إلى  سيرو " – يزا   –اإلنذاضية هعشىح يي دو 

ى ِإَلْيـِو َشـْطُخُه وقؽلو:"     دم َِ  َوَما َأْنَفَقـْت ِمـْؼ َنَفَقـةم َعـْؼ َغْيـِخ َأْمـخِِه َفِإنمـُو ُ ـ
الرـر   فـي ذلـغ القـدر السعـيؼح و كـؽن هعلـا إذن عـا   فسعشاو: هؼ غير  هرو

سابل صر حا   و عرفـا  هتشـاو  للـ ا القـدر وغيـروح ألنـو جعـ  األجـر هشاصـةةح 

                                                           

. ألبـي الةزـ  ز ـؼ الـديؼ عبـد الـرثيػ 4/143يشعر طرح التار ا فـي  ـرح التقر ـا: - 1
يػ العراقـي  الستـؽفى:  هــ(ح الشا ـر: 836بؼ الحديؼ بؼ عبد الرثسؼ بؼ  بـي بكـر بـؼ إبـرـا

 ربي.دار إثياء التراث الع
. ألبـي زكر ـا يحيـى بـؼ  ـرا بـؼ 7/115يشعر السرجن الدابل نةدوح و رح الشـؽوم: - 2

 ه.1392ح 2بيروتح ط -تراث العربي هرم الشؽومح الشا ر : دار إثياء ال
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نلا إذا  نةق  هؼ غيـر إذن صـر   وال هعـروا هـؼ العـرا فـال  جـر وهعمؽ   
 (1 للا ب  عميلا وزر.

ممــ   و َنَفَقــةم وفــي تشكيــر "     " داللــة عمــى التقميــ ح فســا هــؼ نةقــة   نِةقــ ح ق 
فممسر ة  ـطر األجـر جـياء  -ج  وعال –كارت إال وللا الجياء األوفى هؼ   
دمى بوح وبشاء الريغة لمسةعؽ  في "إنةاقلا ولميوج الذطر األ ر جياء كد َِ  ُ "

لمعمـػ بالةاعــ ح لتركيــي االهتسـا  عمــى األداء والتؽؼيــةح وهزـارعيتلا تــد  عمــى 
َفَســؼ َيْعَســْل تجــدد واســتسرار ذلــغ هــا داهــ  هدــتسرة فــي اإلنةــالح قــا  تعــالى:" 

ى ِإَلْيــِو َشــْطُخهُ  . و كــد قؽلــو:"7" اليليلــة:َذرمةم َخْيــخنا َ ــَخهُ  ِمْلَقــالَ  دم َِ ــُو ُ ــ " ِإنم " بـــ "َفِإنم
قتــو هـــؼ واســسية الجسمــة لمداللـــة عمــى تقر ــر وتؽكيـــد هذــاركتو زوجتــو ؼيســـا  نة

 . يؤدم إليوهالوح فذطر ذلغ 

 شلر  نعنته عليها
َقـاَل: َخـَخَج َرُسـؽُل  -رضـي هللا عشـو –روي َعْؼ َأِ ي َسِعيجم الُخْجِريِّ      

ِفي َأْضَحى َأْو ِفْطخم ِإَلـى الُسَرـممىل َفَسـخم َعَمـى  -َصممى هللُا َعَمْيِو َوَسممَػ  -بمِ 
ْقَؼ َفِإنِّي ُأِريُتُكؼم َأكْ  َلَخ َأْىِل الشماِر  َفُقْمَؼ: الشَِّداِ ل َفَقاَل:  َيا َمْعَذَخ الشَِّداِ  َتَرجم

َوِبــَػ َيــا َرُســؽَل بمَِ َقــاَل:  ُتْكِلــْخَن الممْعــَؼل َوَتْكُفــْخَن الَعِذــيَخل َمــا َرَأْ ــُت ِمــْؼ 
ُجِل الَحاِزِم ِمْؼ ِإْحَجاُكؼم ل ُقْمَؼ: َوَما ُنْقَراُن  َناِقَراِت َعْقلم َوِد ؼم َأْذَىَ  ِلُم ِّ الخم

َشــا َيــا َرُســؽَل بمَِ َقــاَل:  َأَلــْيَذ َشــَياَدُة الَســْخَأِة ِمْلــَل ِنْرــِ  َشــَياَدِة ِد ِشَشــا َوَعْقمِ 
ُجِل  ُقْمَؼ: َ َمىل َقاَل:  َفَحِلِغ ِمْؼ ُنْقَراِن َعْقِمَيال َأَلْيَذ ِإَذا َحاَضْت َلْػ ُتَرـلِّ  الخم

 (2)  ِشَيا .َوَلْػ َتُرْػ  ُقْمَؼ: َ َمىل َقاَل:  َفَحِلِغ ِمْؼ ُنْقَراِن دِ 
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في ه ا الحديم بيان لحل اليوج في  كر زوجتو نعست و  عميلا وثقلـا     
بعــدها وعــم الرجــا  فــي يــؽ   -صــمى   عميــو وســمػ  -فــي الترــدل فــالشبي 

عيــد  تــي الشدــاء لــؽععلؼ وتــ كيرهؼَّ بســا يجــا عمــيلؼَّ وثــالؼَّ عمــى الرــدقة 
 وعس  الخيرات.

يــــؽثي بــــأن الشدــــاء لــــػ يكــــؼَّ  ى الشَِّدــــاِ  : َفَســــخم َعَمــــوقــــؽ  الرــــحابي    
صـمى   عميـو  -هختمطات بالرجا ح فسجمدـلؼ  ـاص  بلـؼ إذ ذهـام الشبـي 

للــؼ لــيععلؼ بعــدها وعــم الرجــا  يذــعر بــأنلؼ كــؼ عمــى ثــدو هــؼ  -وســمػ 
الرجـــا . و ـــؽها إلـــى اهتســـا  اإلســـال  بـــالسر ة ووععلـــا وتعميسلـــاح وهدـــاواتلا 

 والشر  واإلر اد. الرج  في ثل التعمػ والؽعم
:  َيـــا َمْعَذـــَخ السؽ ــؽعة لشـــداء البعيــد فـــي قؽلــو  َيـــا وجــاء التعبيــر بــــ     

ْقَؼ  ثتــى  هــن قــربلؼ هشــو لتشــي ملؼ هشيلــة البعيــد نعــرا  لغةمــتلؼ  الشَِّدــاِ  َتَرــجم
 يحرصــؼ عمــى اإلؾبــا  عميــوح وال يغةمــؼ عــؼ نرــحوح ولبيــان ععــػ هــا نــؽديؼ
ــــو جــــ م النتبــــاهلؼ ثتــــى إذا هــــا جــــاء نرــــحو و ر ــــادو للــــؼ  ــــو فؽي هــــؼ  جم

ْقَؼ  بقؽلـــو: زالـــ  غةمـــتلؼ وتسكـــؼ فـــي الـــ هؼ  يســـا تسكـــؼ. ولـــ ا ترـــدر  َتَرـــجم
ـــؽديؼ   طابـــو للـــؼ بالشـــداء لذـــدم االنتبـــاو ألهـــر يخرـــلؼ تـــالو بـــاألهر الـــ م ن

الــشةل  ألجمــو. فسســا يقــؽب بــو  ســمؽم األهــر وقؽعــو بعــد الشــداءح فالشــداء يــؽقم
و مة  ال هؼ؛ ألنو طما ودعاءح فإذا ها جاء األهر صادا نةدا  هليأة يقعة 
ؼيقن هشلا هؽقن اإلصابةح ثيم تتمقاو بحل واع وذهؼ هتشبوح وه ا دلي  عمى 

 (1عشاية اتهر بأهرو ورغبتو في إعداد الشةؽس لتمؿيو. 
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ــاِ   والتعر ــف فــي قؽلــو:    ــَخ الشَِّد لمجــشل فلــؽ نــداء عــا  و ن كــان  َمْعَذ
الستبــادر هشــو السخاطبــات هــؼ ندــاء السلــاجر ؼ واألنرــار ح فلــؽ يعــػ و ذــس  

ْقَؼ جسين الشداءح وفـي قؽلـو إيجـاز بحـ ا السةعـؽ  وذلـغ لـيعػ و ذـس   : َتَرـجم
 الةرض والشة ح القمي  والكاير.

ــا َصــاَر ِإَلــى وز ــد فــي روايــة   ــرب:"     ــػم اْنَرــَخَ ل َفَمسم ــِول َجــاَ ْت ُث َمْشِدِل
ل َتْدـَتْذِذُن َعَمْيـِول َفِقيـَل: َيـا َرُسـؽَل بمِل َىـِحِه َزْيَشـُ ل  َزْيَشُ ل اْمَخَأُة اْ ـِؼ َمْدـُعؽدم
ـَحُنؽا َلَيـا  َفـُذِذَن  ل َقـاَل:  َنَعـْػل اُْ َياِنِ َ  َفِقيَل: اْمـَخَأُة اْ ـِؼ َمْدـُعؽدم َفَقاَل:  َأيُّ الدم

ـاَن ِعْشـِجي ُحِمـي  ِلـيل َلَيال َقاَلْت: َيـا  ـَجَقِةل َوََ َنِبـيم بمِل ِإنمـَغ َأَمـْخَت الَيـْؽَم ِبالرم
ْقُت ِبـِو  : َأنمـُو َوَوَلـَجُه َأَحـنُّ َمـْؼ َتَرـجم َق ِبِول َفَدَعَػ اْ ـُؼ َمْدـُعؽدم َفَذَرْدُت َأْن َأَتَرجم

ل َزْوُجِغ َوَوَلُجِك َعَمْيِيْػل َفَقاَل الشمِبيُّ َصممى هللُا َعَمْيِو َوَسمم  َػ:  َصَجَق اْ ُؼ َمْدُعؽدم
ْقِت ِبِو َعَمْيِيْػ َأَحنُّ مَ   (1).ْؼ َتَرجم

هسا يد  عمى  دة ثرصلؼ عمى اهتاا  األهرح فلا هي زوج عبد   بؼ 
 –صــمى   عميــو وســمػ  –تتبــن الشبــي  –ر ــي  َّ تعــالى عشلســا  -هدــعؽد 

إلى بيتو لتدألو وتبيؼ لو هدب ثرصلا واهتااللا األهر بالتردلح  اصة هـؼ 
ِميِملـاح و ـؽثي ذلـغ بسـدب ثرصـلا واسـتيااقلا األهـر هـؼ  –رسـؽ     هاللـا وث 

ــُؼ َمْدــُعؽدم بعــد  ن  فتاهــا زوجلــاح وقؽللــا: " -صــمى   عميــو وســمػ  "َفــَدَعَػ اْ 
  َأَحــنُّ  صــ  الــيعػ: يقــا  لمقــؽ  الكــاذمح ولكــؼ قــد يــراد بــو الرــدل. وقؽللــا: 

ْقت ِبـِو َعَمـْيِيػْ بسعشى:  ولى و جدرح  صـمى   عميـو  -" فقـا  الشبـي  َمْؼ َتَرجم
ـــــا ُؼ َمْدـــــُعؽدم َصـــــَجَق اْ ـــــ وســـــمػ:  ح  م:   بـــــر بالرـــــدلح ثـــــػ  كـــــدم هـــــ ا  يز 
ْقِت ِبـِو َعَمـْيِيْػ  بقؽلو: هـ ا الكـال  بـأهر ؼ: فأكـد  َزْوُجِغ َوَوَلُجِك َأَحـنُّ َمـْؼ َتَرـجم
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اد الكال . فقد كان زوجلا فقيرا ح األو :  نو قا : صدل. والااني:  نو  ع األهر
: س  رسـؽ   َّ ح و يتا  فوكان  ز شا تشةل عميو  -ي ثجرهاح فقال  لعبد  َّ
 يجـي  عشمـي  ن  نةـل عميـغح وعمـى  يتـا  فـي ثجـرم  -صمى  َّ عميو وسـمػ 

... ولةـم  -صمى  َّ عميـو وسـمػ  -هؼ الردقة؟ فقا : سمي  ن  رسؽ   َّ 
ــَغ َرُجــل  َخ ِ هدــمػ:  يــُ  َذاِت اْلَيــِجل َوِ نم َقاَلــْت: َفَخَجْعــُت ِإَلــى َعْبــِج هللِا َفُقْمــُت: ِإنم

ـاَن  ـَجَقِةل َفْذِتـِو َفاْسـَذْلُول َفـِإْن ََ َرُسؽَل هللِا َصممى هللُا َعَمْيِو َوَسممَػ َقـْج َأَمَخَنـا ِبالرم
ِتيـِو  ْػل َقاَلْت: َفَقاَل ِلي َعْبُج هللِا: َ ـِل اُْ َذِلَغ َيْجِدي َعشِّي َوِ الم َصَخْفُتَيا ِإَلى َغْيِخَُ

صمى  َّ عميو وسمػ  -... ". وسبا اهتشاعو عؼ الدؤا   ن رسؽ   َّ  َأْنِتل
قــد   لقيـــ  عميــو السلابـــة". فكســا  ن ز شـــا هابــ   ن تدـــألو فكــ لغ عبـــد  َّ  -

ـــ : لعـــ م اهتشاعـــو ألن ســـؤالو يشبـــا عـــؼ الطســـن. واألو   هـــام  ن يدـــألو. وقي
 (1  ظلر. و َّ  عمػ

هؤكـدا  بـأكار  َفِإنِّي ُأِريُتُكؼم َأْكَلَخ َأْىِل الشمـاِر :  وجاء تعمي  األهر بقؽلـو    
هــؼ هؤكــد لتؽكيــد األهــر وبيانــوح وز ــادة فــي الحــم والترغيــاح و كــد ذلــغ  يزــا  
تقــــديػ السدــــشد إليــــو عمــــى  بــــرو الةعمــــيح وجــــاء بشــــاء الر  ــــة لمسةعــــؽ  لتركيــــي 

فقـد  رب  ةاعـ ولمعمـػ بال –صمى   عميو وسـمػ  –االهتسا  عمى ها ر و الشبي 
الشدــاء   كاــر  هــ  الشــارح  -صــمى   عميــو وســمػ  -نبيــو  -جــ  وعــال -  

لمعمــػ بــو. وكانــ  الر  ــة عمــى طر ــل الكذــألح  و عمــى  فحــ ا الةاعــ  إيجــازا  

                                                           

ذ يــــــــــــــرة العقبــــــــــــــى فــــــــــــــي  ــــــــــــــرح   ــــــــــــــرح ســــــــــــــشؼ الشدــــــــــــــاضي السدــــــــــــــسى يشعــــــــــــــر  - 1
لَّـــِؽمح دار    بـــرو  ل.23/157:(السجتبــى سحســـد بـــؼ عمـــي بـــؼ  د  بــؼ هؽســـى اإلثيـــؽبي الؽ 

 ح وفــــت  ذم الجــــال  واإلكــــرا  بذــــرح بمــــؽ   2333 -هـــــ  1424ح 1لمشذــــر والتؽز ــــن ح ط
ح 1ح طالسكتبــــة اإلســـالهية لمشذــــر والتؽز ــــنح سحســــد بـــؼ صــــال  العايســـيؼح ل3/118:الســـرا 
   2336 -هـ  1427
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ســبي  الــؽثيح  م  عمســ  بــأنكؼ  كاــر د ــؽال  فــي الشــار هــؼ الرجــا ح والرــدقة 
بــيؼ الشــاسح واتقــؽا الشــار كــ  اهــر  فــي ظــ  صــدقتو ثتــى يقزــى فتقــي هشلــا. 

ولـؽ بذــل تسـرة؛ وألن عمــة كـؽنلؼ  كاــر  هـ  الشــار هحبـتلؼ لمــدنياح وبالترــدل 
يــيو ح  و يـــشقب رذيمــة البخـــ  الشا ــا عـــؼ هحبتلــا الس هؽهـــةح وللــ و الشكتـــة 

ْفَمىورد: " حوفي ت كير الشداء بسا يقـيلؼ هـؼ (  1 " اْلَيُج اْلُعْمَيا َخْيخ  ِمَؼ اْلَيِج الدُّ
دليـ  عمـى اهتسـا  اإلسـال  بـالسر ة  و ر ادهؼ إلى هـا يخمرـلؼ هـؼ الشـار الشار

و ــؽها ذلــغ  يزــا  إلــى  .فمــؽال اهتساهــو بلــا لســا نبللــا عمــى هــا يقيلــا هــؼ الشــار
العمة التـي تبعـم عمـى إزالـة العيـا  و الـ نا الـ م غال  في الشر  ببيان اإل

 سؼ يحتاج إليلا.ليترأل بو السخاطاح وب   الشريحة 
 ي ـــالهـــن  ن السخاطـــا  ا األســـمؽم الخبـــرم هؤكـــدا ح  لقـــي وجـــاء هـــ    

ال هؼ ز ادة في الترهياح وه ا األسـمؽم هـؼ  ـأنو  ن يمقـي الرعـا فـي قمـؽم 
الشداء؛ ال تراصـلؼ بالـ كر دون الرجـا ح و ايـر التدـا الت لـديلؼح لـ ا  تـى 

 –اداتلؼ الشبـي " وفـي هشـَوِبـَػ َيـا َرُسـؽَل بمَِاالستةلا  التعجبي هؼ إثداهؼ: "
السؽ ؽعة لمبعيد هن قربو هـشلؼ داللـة  َيا بأداة الشداء  –صمى   عميو وسمػ 

 عمى رفعتو وعمؽ  أنوح وعمى تطمعلؼ لسعرفة سبا كؽنلؼ  كار  ه  الشار.
" المعـؼ:  صـمو إبعـاد   تعـالى ُتْكِلـْخَن الممْعـَؼل َوَتْكُفـْخَن الَعِذـيخَ  قـا :"    

العبد هـؼ رثستـو بدـخطوح وهـؼ اإلندـان الـدعاء بالدـخط واإلبعـاد عمـى نةدـو 

                                                           

.ألبي عبد    ثسد بؼ ل بؼ ثشب  بؼ هال  بؼ  سد 9/248رواو  ثسد في هدشدو: - 1
الشا ــر:  عــاد  هر ــدح و  ــرون  -هـــ(السحقل:  ــعيا األرنــؤوط 241الذــيباني  الستــؽفى: 
. 1/93 ح و شعــر هرقــاة السةــاتي : 2331 -هـــ  1421الطبعــة: األولــىح  هؤسدــة الرســالة

هــ( ح 1314حدؼ نؽر الديؼ السال اللروم القارم  الستؽفى: لعمي بؼ  سمطان( لح  بؽ ال
  .2332 -هـ 142ح 1لبشان ح ط –دار الةكرح بيروت 
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 و غيرو. والعذـير: السعا ـر السـالز ح وهـؽ الـيوج هاهشـاح وكةرانـو جحـد نعستـو 
و نكارهــاح  و ســترها بتــرك  ــكرها. والخطــام عــا  غمبــ  ؼيــو الحا ــرات عمــى 

 الغاضبات.
" تد  عمى كاـرة ذلـغ ُتْكِلْخَن ل َوَتْكُفْخنَ  لريغة في قؽلو:"وهزار ية ا    

" إيجاز َتْكُفْخَن الَعِذيخَ  هشلؼ وتجددو واستسراروح إال ها رثػ ربي. وفي قؽلو: "
بحــ ا السزـــاا والتقـــدير: تكةـــرن بحـــل العذـــير وذلـــغ لبيـــان  ن الجحـــؽد قـــد 

د. داٍع إلـــى يتعـــدب الحقـــؽل إلـــى الـــ اتح وفـــي ذلـــغ هي ـــد هـــؼ التلديـــد والؽعيـــ
السدــارعة الهتاــا  الســـأهؽر بــو. كســا  ن فـــي إبلــا  هزــسؽن الكةـــر هي ــد هـــؼ 
 –التةعين والتلؽ   للـ و الجر سـة. و كةـي هـ و الرـةة بذـاعة  ن جعملـا الشبـي

إثدب األسـبام التـي تـد ملؼ الشـارح والتعبيـر برـيغة  –صمى   عميو وسمػ 
ــْخنَ الكةــر " ذ يكةــي  ن يطمــل عميــو لةــم الكةــرح " ؼيــو تبذــين للــ ا الةعــ ح إَتْكُف

و سشادو إلـى نـؽن الشدـؽة دليـ  عمـى العسـؽ  والذـسؽ ح فتمـغ الرـةة فـي هععـػ 
دون اليوج زجر للؼح إذ هؼ   الَعِذيخ الشداء إال ها رثػ ربي. وفي التعبير بـ 

 ثل العذرة عميلا ليوجلا  ن تعترا لو بسعروفو وال تشكرو.
َوَيْكُفـــْخَن قؽلـــو:"  (1 ي روايـــة   ـــرم سي ـــد هـــؼ التةرـــي  فـــبوقـــد جـــاء     

ا َقاَلـْت: َمـا  ممـُو ُثـػم َرَأْت ِمْشـَغ َشـْيًن ْىَخ َُ اإِلْحَداَنل َلْؽ َأْحَدْشَت ِإَلـى ِإْحـَجاُىؼم الـجم
ــطُّ  ــخنا َق ــَغ َخْي ــُت ِمْش فعطــأل عمــى كةــران العذــير هــا يجــرم هجــرب عطــأل  .َرَأْ 

ح وهــؽ هــا ير ــ    َيْكُفــْخَن اإِلْحَدــاَن البيــان ح فــاػ إجســا   ردا بالبيــان ح فـــ : 
 بــاء واســتكبار عــؼ هعشــى الجحــؽد ح فــالكةر إنكــار وجحــؽد لمذــيء وتكــ يا و 

ـ  الشبـي االعتراا بالحل  -ح فلؽ هؼ بـام التةرـي  بعـد اإلجسـا ح ثيـم فرَّ
ــــمو وبــــيؼ نؽعــــو  -صــــمَّى   عميــــو وســــمَّػ  هــــا  جسمــــو هــــؼ ذكــــر كةــــرهؼح فةرَّ
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عا  إلـى الكةـر بـاوح ولكشـو راجـن إلـى كةـِر العذـير وهـؽ وثؿيقتوح بأنو ليل راج
الـــيوجح وكةـــِر إثدـــانو وهعروفـــِو إليلـــاح فكـــأن السقرـــؽد  ن اليوجـــة تجحـــد هـــا 
يجــا عميلــا هــؼ إثدــان عذــرة الــيوج ورعايــِة ثقــوح وتجحــد إثدــانو وهعروفــو 

ِمْشـَغ َخْيـخنا  َمـا َرَأْ ـتُ  إليلا بشديانو وعدِ  االعتراا واإلقراِر بو و نكارِو بقؽللـا: "
"ح وهـؽ َلـؽْ  . وهؼ ثػ  تبعـو بإطشـام   ـر فـي البيـان عمـى جلـة الذـرط بــ "َقطُّ 

ــُو ُثــػم َرَأْت  يجــرم هجــرب السبالغــة ح فـــ : " مم ْىَخ َُ َلــْؽ َأْحَدــْشَت ِإَلــى ِإْحــَجاُىؼم الــجم
ا َقاَلْت: َما َرَأْ ـُت ِمْشـَغ َخْيـخنا َقـطُّ  ر هـدة عسـر الرجـ ح " ح والسـراد بالـدهِمْشَغ َشْيًن

ــَغ  فاليَّهــان كمــو هبالغــة فــي كةــرانلؼح وثــػ قيــد تخمــ  اإلثدــان : " ــػم َرَأْت ِمْش ُث
ا ا" وقــد د م التشكيــر فـــي : " َشــْيًن " عمــى التحقيـــر والتقميــ  فمــؽ ر ت هشـــغ  َشــْيًن

ــطُّ  ــيئا  ولــؽ قمــيال    ــخنا َق ــَغ َخْي ــُت ِمْش ــا َرَأْ  ــْت: َم ح وذلــغ إهعــان فــي الشةــي   َقاَل
يــد بــالعرا الــ م يشةــي كــ   يــر الشكرة فــي ســيال الشةــي تعــػم فزــال  عــؼ التقيفــ
" داللة عمى كارة وقؽع الجحـؽد هـشلؼ وتشؽِعـو َيْكُفْخنَ وفي تكرار الةع  " !.تقد 

 ها بيؼ جحؽد ثقوح وجحؽد إثدانو.

وقــد اتةــل العمســاء عمــى تحــر ػ المعــؼ فإنــو فــي المغــة اإلبعــاد والطــردح     
اد هــؼ رثســة   تعــالىح فــال يجــؽز  ن يبعــد هــؼ رثســة   وفــى الذــرع اإلبعــ

تعالى هؼ ال يعرا ثالو و اتسة  هرو هعرفة قطعيةح فمل ا قالؽا ال يجؽز لعؼ 
 و دابـة إال هـؼ عمسشـا بـشب  ـرعي  نـو هـات  كـان  و كـافرا    ثد بعيشـو هدـمسا  

عمــى الكةــر  و يســؽت عميــو كــأبي جلــ  و بمــيلح و هــا المعــؼ بالؽصــأل فمــيل 
بحــرا  كمعــؼ الؽاصــمة والسدتؽصــمة والؽا ــسة والسدتؽ ــسة و كــ  الربــا وهؽكمــو 
والسرــؽر ؼ والعــالسيؼ والةاســقيؼ والكــافر ؼ .. وهــؼ تــؽلى غيــر هؽاليــوح وهــؼ 
انتدا إلى غير  بيو وهؼ  ثدث في اإلسال  ثـدثا   و  وب هحـدثا  وغيـر ذلـغ 
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ى األ يـان هسا جاءت بـو الشرـؽص الذـر ية بإطالقـو عمـى األوصـاا ال عمـ
 (1 و  اعمػ.
ُجِل الَحاِزِم ِمْؼ  وقؽلـو:"    َما َرَأْ ُت ِمْؼ َناِقَراِت َعْقلم َوِد ؼم َأْذَىَ  ِلُم ِّ الخم
 قــرم إلــى  ؽح إنســا هــالسقرــؽد بــو تقر ــر قاعــدة  و ثكــػ عــا " لــيل ِإْحــَجاُكؼم 

هـؼ التشـاق  القـاضػ  -صـمى   عميـو وسـمػ  -التعبير عـؼ تعجـا رسـؽ    
" هي ـدة لالسـتغرالح  ِمـؼْ  في ظاهرة تغما الشداء عمى الرجـا  ذوم الحـي ح و"

صــةة لسةعؽلــو السحــ وا  م: هــا ر يــ   ثــدا  هــؼ ناقرــاتح وقيــ : يحتســ   ن 
ـــَجاُكؼم  لــــ " يكـــؽن بيانـــا   " صـــةة َأْذَىـــ َ  و بـــالعكلح وقؽلـــو:"" عمـــى السبالغـــة  ِإْح

" بسعشــــى َرَأْ ــــتُ لسحــــ وا  م:  ثــــدا ح وعمــــى األو  صــــةة   ــــرب لــــو إن كــــان "
 برــرتح وهةعــؽ  ثــان لر يــ  إن كــان بسعشــى عمســ ح والسةزــ  عميــو هقــدرح 

ُجلِ  وهؽ  فع  التةزي  هؼ اإلذهام؛ لسكان الال  في قؽلو: " " فسعشاو: ِلُم ِّ الخم
والعقــ  غر ــية يــدرك بلــا السعشــىح و سشــن عــؼ الؿبــاض ح وهــؽ  كاــر إذهابــا  لمــاح 

نؽر   في قما السؤهؼح والما العق  الخالب هؼ  ؽم اللؽب وسـسي بـ لغ 
لكؽنو  الب ها في اإلندان هؼ قؽاو كالمبام هؼ الذـيءح وقيـ : هـا ذكـا هـؼ 

" الزــابط ألهــرو هــؼ الحــي ح وهــؽ الَحــاِزِمالعقــ ح فكــ  لــا عقــ  وال يعكــل. و"
الرج   هرو و   و بالاقةح وه و هبالغة فـي وصـةلؼ بـ لغ؛ ألن الزـابط   بط

ألهرو إذا كان يشقاد للؼ فغير الزابط  ولى ح وفي ذكرو هن ذكر الماِم إ ـعار 
بــأن فتشــتلؼ ععيســة تــ ها بعقــؽ  الحــازهيؼح فســا ظشــغ بغيــرهػ؟  ولــيل ذلــغ 

الحالـة يةعمـؼ ذها  للؼ و نسا هؽ عمى هعشى التعجا بأنلؼ هن اترافلؼ بل و 
ــْؼ ِإْحــَجاُكؼم بالرجــ  الحــاز  كــ ا وكــ اح و" "ح و نســا لــػ يقــ : َأْذَىــ َ "  هتعمــل بـــ "ِم
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هــشكؼ؛ ألن الؽاثــدة إذا كانــ  عمــى هــ و الرــةة ال هيســة فكــؽنلؼ عميلــا  ولــى 
 هؼ غير عكلح وها  ثدؼ قؽ  جر ر في وصأل عيؽبلؼ:

... يإنم الُعُيــــــــــْؽَن المِتي فِ   َقَتْمَشَشا ُثػم َلْػ ُيْحــــِيْيَؼ َقـــــــْتاَلَناَطــــْخِفَيا َحَؽر 
 (1)َيْرَخْعَؼ َذا المُّ ِّ َحتمى اَل ِحَخاَك ِبِو ... َوُىؼم َأْضَعُ  َخْمِن بمِ َأْرَكاننا

 وصـةلؼ بـ لغ لبشا االنتقاص هؼ قدر السـر ةح بـ  سـوليل السقرؽد ه   
ح وقــد   ــار إلــى ذلــغ اإلهــا  العيشــي بقؽلــو: "فــإن قمــ   لــيل ذلــغ ذهــا لمتعجــا

للــؼ قمــ  ال و نســا هــؽ عمــى هعشــى التعجــا بــأنلؼ هــن اترــافلؼ بلــ و الحالــة 
 (2 يةعمؼ بالرج  الحاز  ك ا وك ا" 

َوَمــا ُنْقَرــاُن :  ولخةــاء وجــو نقرــان ديــشلؼ وعقملــؼ كــان اســتةلاهلؼ    
كأنــو  ةــي عمــيلؼ ذلــغ ثتــى ســألؼ عشــوح وهــ ا  ؽَل بمَِ ِد ِشَشــا َوَعْقِمَشــا َيــا َرُســ

هــؼ   يزــا  ؛ ألنلــؼ إذا ســمسؼ بســا ندــا إلــيلؼ –الدــؤا  يــد  عمــى الشقرــان 
ح ثــػ عقــ  الرجــ  ولبمــو  ذهــامح و العذــير كةــرانح و المعــؼ األهــؽر الاالثــة: إكاــار

يدألؼ عؼ وجو كؽنلؼ ناقرات كان االستةلا  داال  عمى الشقران. ول ا جاء 
للـــؼ بمطـــأل و ر ـــاد هـــؼ غيـــر تعشيـــف وال  -صـــمى   عميـــو وســـمػ -جؽابـــو 
ُجـِل  ُقْمـَؼ: َ َمـىل َقـاَل:  َفـَحِلِغ  : َأَلْيَذ لؽ  َشَياَدُة الَسـْخَأِة ِمْلـَل ِنْرـِ  َشـَياَدِة الخم

ِمْؼ ُنْقَراِن َعْقِمَيـال َأَلـْيَذ ِإَذا َحاَضـْت َلـْػ ُتَرـلِّ َوَلـْػ َتُرـْػ  ُقْمـَؼ: َ َمـىل َقـاَل: 
ا السعشــى فـــي بلــ ا االســتةلا  التقر ــرم لتأكيــد هــ   َفــَحِلِغ ِمــْؼ ُنْقَرــاِن ِد ِشَيــا 

التقر ــر باالســتةلا  فؽيــو نةؽســلؼح وبلــ ا الطبــال بــيؼ الذــلادتيؼ. وهــ و هيــية 
ثبؽت ا  و  -اإلقرار هؼ السخاطاح و قرار  السخاطا بسزسؽن االستةلا  انتياع 

                                                           

. وتحر ر السر ة في عرـر 162/ 1ديؽانو:  والبيتان في ح1/93يشعر هرقاة السةاتي : - 1
  . 1999ح 5ح عبد الحميػ  بؽ قة ح دار القمػح الكؽ  ح القاهرةح ط275الرسالة:
 .3/272عسدة القارم : - 2
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 كد  هؼ ِذْكرو بأسمؽم الخبرح و سمؽم االستةلا  يحقِمل عشرر التةاع   -نْؽي ا 
 و الرســالة الســراد تبميغلــا لمسخاطــاح وهــؽ هــا  بــيؼ الســتكمػ والسخاطــا والخبــر
والطَّر ــف  نَّ الشدــؽة  جــبؼ  -صــمَّى   عميــو وســمَّػ -ثــد ث فــي ثــديم الشبــي 
تقر ر اح والرسؽ  ل ػ يكؼ يلِدا إلى  ْن ي جبؼ؛ ألن ها  َ َمى  عمى ك  استةلا  بـ

العبارة ولػ  وفي تعبيرو بل و صمى   عميو وسمػ. –اْست ةل سلؼ عشو هعمؽ   لو 
يقــ : ليل  ــلادة الســر تيؼ هاــ   ــلادة الرجــ ؛ ألن فــي  بارتــو تمــغ تشريرــا  

 عمى الشقب صر حا  بخالا ها لؽ قا  ذلغح فإنو يد  عميو  سشا .

ــ  ذلــغ ر ن الكــر ػوقــد جــاءت الدــشة لتقــرر هــا جــاء بــو القــ    ح ثيــم فرم
َجْ ِؼ ِمـْؼ ِرَجـاِلُكْػ َفـِإْن َلـْػ :  َواْسَتْذـِيُجوا َشـِييالقر ن وبيمؼ عمتو في قؽلو تعـالى

ـَيَجاِ  َأْن َتِزـلم ِإْحـَجاُىَسا  َيُكؽَنا َرُجَمـْيِؼ َفَخُجـل  َواْمَخَأَتـاِن ِمسمـْؼ َتْخَضـْؽَن ِمـَؼ الذُّ
. وليل في ذلغ انتقاص  و اهتلان لذـأن 282البقرة: َفُتَحكَِّخ ِإْحَجاُىَسا اأْلُْخَخى 

ـــى ا ـــتالا ط ـــ  الســـر ةح فلـــ ا يرجـــن إل بيعـــة الســـر ة عـــؼ الرجـــ ح والحـــديم يعم
نقران العق  عشد الشداء بكؽن  ـلادة اهـر تيؼ تعـد   ـلادة رجـ ح والعمـة فـي 

وهــ ا التعميـ  ال يـد  عمــى  َأْن َتِزـلم ِإْحــَجاُىَسا َفُتـَحكَِّخ ِإْحــَجاُىَسا اأْلُْخـَخى  ذلـغ:"
تالا  م ا ــتالا بــيؼ الرجــ  والســر ة هــؼ ثيــم التةكيرحكســا ال تــد  عمــى ا ــ

في قدرات الحؽاس وال كاءح ب  تذير إلى الزال  والتـ كيرح وقـد بـيمؼ الطبـال 
 (1 ذلغ وو حو وبيشو.

 إليـوح يـؤدم قد والشديان  السدتؿيػ الطر ل عؼ العدو  هؽ والزال     
 ر  ـة كميا  عؼ تحجبو وقد الشةديةح بالحالة و تأثر لة  االنتباوح ؼيو والت كير

                                                           

(.6/642ينظر: المفصل في الرد على شبهات أعداء اإلسالم ) (1)   
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 يكـؽن  غيـروح يـرب  وال هـؼ الؽاقـن هعيشـا   جانبـا   إال يرب  ال فال م والؽاقنح الحل
هـؽ  لـيل العقـ  نقـب  ن هـ ا وهعشـى اهـر ةح  و رجال   كان سؽاء ناقرا   تةكيرو
 فـي السـؤثرة العؽاهـ  فـي و نسـا الـدها ح تركيبـة فـي وال التةكيـرح قـدرات فـي

 بطبيعتلـا ألنلـا انةعاللـا بدـرعة السـر ة  نةدـية فـي تـؤثر العؽاه  وه و التةكيرح
 ألن عميلا؛ جبم  التي بعؽاطةلا هتأثرة عمى األ ياء وتحكػ بالعاطةةح تتسيي
 والسـر ة  عاطةتوح عمى عقمو يتغما فالرج  عقملاح عمى تغما  ثيانا   عاطةتلا
 القؽ ة العاطةة فمؽال   عي وج م  ثكسة هؼ وه ا عقملاح عمى عاطةتلا تتغما
عاطةـة  إلـى تحتـاج األطةـا  وتربيـة وليدح تربى وال طة  عاش لسا الشداء عشد
عقميـةح والذـر عة اإلسـالهية اتَّجلـ  إلـى تعي ـي الذـلادة؛  فمدـةة إلـى ال قؽ ـة

زت  ـــلادة  الرجـــ  الؽاثـــد نةدـــو  ـــيِم ثتـــى ال تكـــؽن عر ـــة  لالتِملـــا ح ولـــ لغ ع 
ـــا بكراهـــة الرجـــ  هـــا دا  ذلـــغ التعي ـــي  بذـــلادة رجـــ    ـــرح ولـــػ ي عـــد ذلـــغ هاس 

اإلندـانح وبشـاء عميـو فـإذا لـػ يكـؼ هشـاك إال  ـاهد هـؼ الرجـا    سؼ  لحقـؽل 
ــلادة إلــى الســر ةح كــان تعي ــي   ــلادة الســر ة بذــلادة اهــر ة ثانيــة  واثتــيج فــي الذِم
جار  ا عمى ن ْةل األص  ال م يجرم عمى تعي ي  لادة الرَّجـ  الؽاثـد بذـلادة 

ــا فالذــلادة جــاءْت فــي هقــا  االســتياال فــي  . و يز  ــر  القزــايا السدنيَّــة رجــ     
 (1 .والتجار ةح والرج   قدر  عمى  داء الذلادة هؼ السر ة 

 َأَلــْيَذ ِإَذا َحاَضــْت  يزــا  :  -وجـاء اسـتةلا  ثــان يجـرم هجــرب التقر ـر   
 -ح وذلــغ َلــْػ ُتَرــلِّ َوَلــْػ َتُرــْػ  ُقْمــَؼ: َ َمــىل َقــاَل:  َفــَحِلِغ ِمــْؼ ُنْقَرــاِن ِد ِشَيــا  

 يزا  ح هسا ال تال  عميو فلؽ هؼ الجبمة التي فطرهؼ   عميلـاح وهـ ا يـؽثي 

                                                           

ح 1ح نــؽا  بشــ  عبــد العي ــي العيــدح ط35يشعــر ثقــؽل الســر ة فــي  ــؽء الدــشة الشبؽ ــة: - 1
 الذـر ف: الحـديم هـؼ ولغؽ ـة  دبيـة دراسـات :الدـشة كشـؽز  ح وهـؼ 2336 - 1427
  .1973السكرهةح هكة األقرىح هكتبة ح  ل عمي الرابؽنيح157
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بأن هؼ كارت  باداتو وصالتو وصياهو زاد إيسانو وديشوح وهؼ قمـ   باداتـو 
 ق  ديشو.

 إجابة دعوته
ــَخَة  ُرِويَ      ــي ُىَخْي ــُو  -َعــْؼ َأِ  ــاَل َرُســؽُل  -َرِضــَي بمُ َعْش ــاَل: َق بمِ  -َق

ُجُل اْمَخَأَتُو ِإَلى ِفَخاِشِو َفَذَ ْت َفَبـاَت َغْزـَباَن  َصممى هللُا َعَمْيِو َوَسممَػ:  ِإَذا َدَعا الخم
َُِكُة َحتمى ُتْرِبَح    (1)َعَمْيَيا َلَعَشْتَيا الَساَل

عـــػ   تعـــالى التـــي ال تحرـــى  نـــو  مـــل فـــي دا ـــ  الرجـــ  قـــؽة هـــؼ ن    
ـــي لؽالهـــا لســـا اســـتسرت  تذـــدو نحـــؽ الســـر ة والعكـــل وهـــي الذـــلؽة الجشدـــية الت
البذــر ةح إال  نم هــ و الذــلؽة و ن كانــ  هرــدر  يــر عمــى اإلندــانح فــإنم للــا 
قابمية  ن تتحؽَّ  إلى نقطة  عأل تبعدو عؼ االسـتقاهة فـي هدـيرتوح لـ ا جـاء 

لذــرع الحشيــف كــي يلــ بلا لتبقــى فــي داضــرة الخيــر والرــالح وذلــغ هــؼ  ــال  ا
تمبية ه و الغر ية عبر بؽابـة واثـدة هـي الـيواج. وفـي هـ ا الحـديم تحـ ير هـؼ 

 –لمسـر ة السدـمسة هـؼ هجـران فـراش زوجلـا   -صـمى   عميـو وسـمػ  -الشبي 
والمعــؼ  وذلــغ ثتــى تتجشــا عــ ام   -فســؼ ثقــو عميلــا طاعتــو فــي الةــراش 

 ..هؼ السالضكة فسػبة ه ا المعؼ هؽ الطرد هؼ رثسة  

فلـ ا الحـديم  بـر هـراد بـو الؽعيـد الذـديد لميوجـات الستسشعـات عمـى      
ُجُل اْمَخَأَتُو ِإَلى  وليو  طاعتلؼ ألزواجلؼ. فقؽلو: والحم زواجلؼح  ِإَذا َدَعا الخم
ــــِو   ــــالتمسي ح باإل ــــارة  و ِفَخاِش ــــغ بالترــــر    و ب ــــدرك ذل العبــــارة هــــا داهــــ  ت

وتةلسوح وفي ث ا  داة الدعؽة داللة عمى عسؽهلا و سؽللا ك  هـا تةلـػ هشـو 
 اليوجة وتعي هراد زوجلا.

                                                           

ْمِلح ب   -1 ك ْػ:  ِهيؼ  و الس ال ِضك ة  ِفي رواو البخارم في صحيحوح ِكت ام  ب ْدِء الخ  د  ام  ِإذ ا ق ا     ث 
اِء: س   .4/116الدَّ
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ُجـــلُ و"    " يحتســـ   ن يـــراد بـــو هـــا يقابـــ  الســـر ة ؼيذـــس  الرـــبيم فتكـــؽن الخم
إجابتو واجبة عمـى زوجتـو السكمةـةح وعمـى ولـيم غيـر السكمةـة  هرهـا بـ لغ وهـؽ 

رمح و حتســـ   ن يـــراد بـــو هـــا يقابـــ  الرـــبيم ؼـــيخب البـــالر. وفـــي تعر ـــف  قـــ
 اهــــر ة( باإل ــــافة إلــــى  ــــسيرو إ ــــارة إلــــى ا تراصــــو بلــــاح فلــــي الســــأهؽرة 

 بطاعتو واالستجابة لدعؽتو ال غيرو.
اْلَؽَلــُج الةــراش كشايــة عــؼ الجســاعح و قؽ ــو قؽلــو: " :  ِإَلــى ِفَخاِشــِو وقؽلــو    
  م لســؼ يطــأ فــي الةــراشح  م لسالــغ الةــراش وهــؽ الــيوج والســؽلى. (1 "ِلْمِفــَخاشِ 
لميانـي فـي الؽلـد و نسـا هـؽ لرـاثا الةـراشح والسـر ة تدـسى فرا ـا  ألن  مَّ فال ث  

ولكــؼ الســراد بــالةراش فــي هــ ا الحــديم الكشايــة عــؼ الجســاعح  الرجــ  يةتر ــلاح
مةــم الرــر   فدــيال الحــديم يــد  عمــى ذلــغ و ؤكــدو. والتعبيــر بالكشايــة دون ال

ؼيـو تلــ يا ال تشةــر هشــو األذوال الدــميسةح والكشايـة عــؼ الجســاع وعــؼ األ ــياء 
التـــي يدـــتحى هشلـــا كايـــرة الـــؽرود فـــي القـــر ن والدـــشةح فـــالقر ن قـــد يعبمـــر عشـــو 
بالسالهدـــة والســـلم والغذـــيان والتقـــرم واإلفزـــاء والـــد ؽ  واإلتيـــان والسبا ـــرة 

 ة ثيم عبمر عشو باإلتيـان والسؽاقعـة والرفم وغير ذلغ.. وك ا في الدشة الشبؽ 
 والحاجــة واإلفزــاء والسبا ــرة والســلم والطــؽاا والسبيــ  والرفــم وغيــر ذلــغ ..
هسا يد  عمى هدب تأثر الكشايات الشبؽ ة بالكشايات القر نية في  لةاظلا وثدؼ 

 ترؽ رها وقؽة تأثيرهاح فالدشة بيان لمقر ن.

الةـراشح و يسـاء إلـى التدـتر ثالـة وفي ه و الكشاية إيساء إلـى جـؽاز تعـدد  
ــا الجســاع. وقؽلــو ــَباَن َعَمْيَي ــاَت َغْز ــْت َفَب قيــدان يتؽقــأل عميلســا الجــياءح  : َفَذَ 

فبل و الي ادة يتجو وقـؽع المعـؼ؛ ألنلـا ثيشئـ  يتحقـل ثبـؽت هعرـيتلاح بخـالا 

                                                           

طَّامِ رواو  ثسد في هدشدو  -1  .1/337ر ي   عشو: – ع ْؼ ع س ر  ْبِؼ اْلخ 
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ها إذا لػ يغزا هؼ ذلغ فإنو يكؽن إها ألنـو عـ رها و هـا ألنـو تـرك ثقـو هـؼ 
 (1 ذلغ.

َُِكُة َحتمى ُتْرِبَح  وقؽلو      ص  المعـؼ: الطـرد واإلبعـاد هـؼ : َلَعَشْتَيا الَساَل
ــــــــدعاء. ــــــــل الدــــــــا وال ــــــــر  (2  ح وهــــــــؼ الخم ــــــــدعؽ عميلــــــــاح وعب فالسالضكــــــــة ت

عــؼ السزــارع "تمعشلــا" لتحقــل المعــؼ ودعــؽة السالضكــة عميلــا  َلَعَشْتَيــا  بالسا ــي
 التلؽ   والتخؽ ف والتح ير. جياء عريانلا  هر زوجلاح وفي ذلغ هي د هؼ

َُِكــــة والتعر ــــف فــــي     لمعلــــد  م: هالضكــــة هخرؽصــــؽن هؽكمــــؽن   الَساَل
وفـي ذلــغ هي ـد تلؽ ــ   .بـ لغح و حتســ   ن يكـؽن لمجــشل  م: عسـؽ  السالضكــة

والمـِحي َنْفِدـي  َيـِجِه َمـا ِمـْؼ َرُجـلم َ ـْجُعؽ وتخؽ ف للا و ؤ ـد ذلـغ روايـة هدـمػ "
ـَسا  َسـاخطان َعَمْيَيـا َحتمـى اْمَخأَتُو ِإَلى فِ  اَن المِحي في الدم َخاشِو َفَتذَ ى َعَميِو إالم ََ
بلــ ا القدــػ والتلديــد والــ م يحســ  فــي طياتــو األهــر بطاعــة  (3 "َ ْخَضــى َعشيــا

فــاو ســبحانو يدــخط عميلــا ثتــى ير ــى عشلــا  حالــيوج والشلــي عــؼ عرــيانو
ســـتؽاء الميـــ  والشلـــار فـــي زوجلـــا. وفـــي عـــد  ذكـــر السبيـــ  فيلـــا داللـــة عمـــى ا

ـــِحي فـــي " وجـــؽم الطاعـــة وفـــي تحقـــل المعـــؼ إذا  بـــ  فـــي  ثـــدهساح فقؽلـــو: الم
َسا   إن كان السراد هشو ساكشلا فلـؽ السالضكـةح و ن  ر ـد بـو الحـل سـبحانو  الدم

                                                           

ـــــارم: -1 ـــــاتي :9/294فـــــت  الب ـــــاة السة ـــــا الحـــــديم  5/2121. وهرق ـــــي غر  ـــــة ف ح والشلاي
بـارك بـؼ ل بـؼ ل بـؼ ل ابـؼ عبـد الكـر ػ .لسجد الديؼ  بؽ الدـعادات الس3/826واألثر:

هحسـؽد ل  -هــ( ح ت/ طـاهر  ثسـد الـياوم 636الذيباني الجـيرم ابـؼ األثيـر  الستـؽفى: 
  .1979 -هـ 1399بيروتح  -الطشاثي ح السكتبة العمسية 

 . لعؼ(.4/255السرجن الدابل: -2
لــــــــا هــــــــؼ فــــــــراش كتــــــــام الشكــــــــاحح بــــــــام تحــــــــر ػ اهتشاعرواو هدــــــــمػ فــــــــي صــــــــحيحوح  -3

 .2/1363:زوجلا
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فيـــؤو  بـــأن الســـراد الـــ م ســـمطانو  و همكؽتـــو  و  هـــرو فـــي الدـــساءح الســـتحالة 
" َساخطان َعَمْيَيـا" والؽجو األ ير  قرم إلى قؽلـو:السكان والجلة عميو سبحانوح 
" الســراد هشــو الشــؽع الــ م هــؽ المــِحيلةــم " حدــاو ن صــ  عمــى األو  إفــرادو ب

السالضكـــةح والدـــخط الســـراد هشـــو بالشدـــبة إليـــو تعـــالى غايتـــو هجـــازا  هرســـال  هـــؼ 
ثيـــم يعـــ  غزـــا   عميلـــا إلـــى  ن ير ـــى  إطــالل الـــالز  و رادة السمـــيو ح

"  َحتمـى ُتْرـِبحَ ولػ تقيد في ه و الرواية الغاية بالرب  فمـػ يقـ :" عشلا زوجلاح
ـــى َ ْخَضـــى َعشيـــا بـــ  قـــا :" "  م: زوجلـــا  وقـــد يطـــؽ  ســـخطوح فالسالضكـــة َحتم

يدــخط عميلـا ثتـى ير ـى عشلـا هــ ا  -عـي وجـ -تمعشلـا ثتـى ترـب ح و  
 –عمى  دة وععػ ثل اليوج عمى السر ةح ول ا يقؽ  الطيبي  اليوجح وه ا يد 

رثســو  :اعمــػ  نــو إذا عبــر عــؼ رثســة    و غزــبوح وقــرم نيوللســا عمــي 
ـَساِ  الخملح  بم الدساء بال كرح وقد جسن بيشلسا في قؽلو تعالي:   وِفـي الدم

لــيوج يؽجــا . وؼيــو دليــ  عمــي  ن ســخط ا22الــ ار ات:ِرْزُقُكــْػ وَمــا ُتؽَعــُجوَن  
سخط الرمح ور او يؽجا ر اوح ه ا في قزاء الذلؽةح فكيف إذا كان فـي 
 هـــر الـــديؼ؟!وظاهر الحـــديم ا ترـــاص المعـــؼ بســـا إذا وقـــن هشلـــا ذلـــغ لـــيال  

ــِبَح    لقؽلــو:" ــى ُتْر وكــأنَّ الدــر تأكــد ذلــغ الذــأن فــي الميــ  وقــؽة الباعــم َحتم
ي الشلـارح و نسـا  ـبم الميـ  عميوح وال يمي  هؼ ذلـغ  نـو يجـؽز للـا االهتشـاع فـ

 (1 بال كر ألنو السعشة ل لغ.

  

                                                           

. 2/436ح ودليــــ  الةــــالحيؼ:9/294ح وفــــت  البــــارم:7/2328يشعــــر  ــــرح السذــــكاة: -1
هـح ت / هحسؽد ثدؼ ربينح طبعة هرطةى 1357ت  يالذافع يلسحسد بؼ عالن الرديق

  .1977 -هـ 1397الحمبى و والدو بسررح الطبعة األ يرة  يالباب
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 االشتنتاع بها حال حيطها
ــا اِكُمؽَى َِ ــْػ ُ  ــيِيْػ َل ــْخَأُة ِف ــِت اْلَس ــاُنؽا ِإَذا َحاَض ــؽَد ََ ــذم َأنم اْلَيُي ــْؼ َأَن ــْػ َع ل َوَل

ــيم  ــِو َوَســممَػ الشمِب ــؽِت َفَدــَذَل َأْصــَحاُ  الشمِبــيِّ َصــممى هللُا َعَمْي ُيَجــاِمُعؽُىؼم ِفــي اْلُبُي
ِِ ُقْل ُىـَؽ َأذنى  َصممى هللُا َعَمْيِو َوَسممَػ َفَذْنَدَل هللُا َتَعاَلى  َوَيْدَذُلؽَنَغ َعِؼ اْلَسِحي

ِِ َفاْعَتِدُلؽا الشَِّداَ  ِفي اْلَسحِ  . ِإَلى آِخِخ اْْلَيـِةل َفَقـاَل َرُسـؽُل هللِا 222البقرة: ي
ـلم َشـْي م ِإالم الشَِّكـاَح  َفَبَمـَك َذِلـَغ اْلَيُيـؽَدل  - َصممى هللُا َعَمْيـِو َوَسـممَػ:  اْصـَشُعؽا َُ

ا ِإالم َخاَلَفَشــ ُجــُل َأْن َ ــَجَر ِمــْؼ َأْمِخَنــا َشــْيًن ا ِفيــِول َفَجــاَ  َفَقــاُلؽا: َمــا ُ ِخيــُج َىــَحا الخم
ـَحا  ل َوَعبماُد ْ ُؼ ِبْذخم َفَقااَل َيـا َرُسـؽَل هللِال ِإنم اْلَيُيـؽَد َتُقـؽُل: ََ ُأَسْيُج ْ ُؼ ُحَزْيخم

َ َفَتَغيمَخ َوْجُو َرُسؽِل هللِا  َحال َفاَل ُنَجاِمُعُيؼم َحتمـى  -َصممى هللُا َعَمْيِو َوَسممَػ  -َوََ
َعَمْيِيَسال َفَخَخَجا َفاْسَتْقَبَمُيَسا َىِجيمة  ِمْؼ َلَبؼم ِإَلـى الشمِبـيِّ َصـممى  َظَششما َأْن َقْج َوَججَ 

 (1)هللُا َعَمْيِو َوَسممَػل َفَذْرَسَل ِفي آَثاِرِىَسا َفَدَقاُىَسال َفَعَخَفا َأْن َلْػ َيِجْج َعَمْيِيَسا.

وهـؼ هجانبـة ه ا الحـديم ؼيـو بيـان هـا كـان عميـو اليلـؽد هـؼ التذـددح     
الشداء في ثا  الحي ح واالبتعاد عشلؼح و قابملػ الشرارب ال يؼ يجاهعؽهؼ 
فــي ثــا  ثيزــلؼح فجــاء اإلســال  وســطا  بيشلســاح وبــيؼ هــا لكــ  هــؼ الــيوجيؼ 
 –هــؼ اســتستاع كــ  هشلســا بــات ر ثتــى فــي زهــؼ الحــي ح و دــأ  الرــحابة 

ـــيلػ  ؽا ندـــاءهػ  و عـــؼ فعـــ  اليلـــؽد هـــ  يخـــالةؽهػ و جـــاهع –ر ـــؽان   عم
ِِ ُقـــْل ُىـــَؽ َأذنىيةعمـــؽا هـــاملػح فـــأني    تعـــالى: "  (2)َوَيْدـــَذُلؽَنَغ َعـــِؼ اْلَسِحـــي
                                                           

ـــــــــْيٍء ِإالَّ  - 1 ـــــــــ َّ    ـــــــــْيِ  ح بـــــــــام اْصـــــــــش ع ؽا ك  رواو هدـــــــــمػ فـــــــــي صـــــــــحيحوح ِكت ـــــــــام  اْلح 
اهــ  هــن  - 2 اهــ  هعــو إالم هــا ي ع  ر قؽلــو بــأن السحــي  "  ذ ب"  م: فــال ي ع  ــدَّ   ســبحانو ص 

ـاح األذبح وهؽ االجتشام واالعتيا  عشو فقطح ال كسا كان اليلؽد يةعمؽنو هؼ الستاركـ ة هطمق 
ح وال كسا ن ِدا إلـى الشرـارب  نلـػ كـانؽا يخـالطؽنلؼ فـي تمـغ األيـا ح فـال  ْسل  فإنو تعسفل وث 
اه مؽن هعـو هـا كـان يشبغـي  ن يعاهـ  هـن األذبح فلـؤالء كـانؽا يذـددون فـي  هـرو فـؽل هـا  ي ع 
== 



 

 

6411 

 ِِ ـــي ـــي اْلَسِح ـــاَ  ِف ـــاْعَتِدُلؽا الشَِّد صـــمى    –. و جيـــبلػ الشبـــي 222: "البقـــرةَف
بـــأن يخـــالةؽهػ و ةعمـــؽا كـــ   ـــيء إال الشكـــاحح فـــال جســـاع وال  –عمـــيلػ وســـمػ 

اعتــيا  وهجانبــة وهباعــدة وهةارقــةح و نســا اجتســاع وا ــتالط وهؤاكمــة وهذــاربة 
 وهؤاندة إال الشكاح. وقد صؽر البيان الشبؽم ذلغ برؽر بديعة هشلا:

                                                                                                                                                  

== 

طرفـــي   رادو الذـــارعح وهـــؤالء كـــانؽا يدـــتِخةفؽن بســـا  هـــرهػ   ســـبحانوح فكـــأنلػ كـــانؽا عمـــى
ــو إالم القــر ن فقــا : إن  نؿــي ح و جــا فــي هاــ  هــ ا السؽ ــن رعايــة  الطــرفيؼ وال يــؽفي ثقم
ح و ذا كــان كــ لغ فتعــاهمؽا هعــو هــا تتعــاهمؽن هــن األذبح  السحــي  ال يي ــد عمــى كؽنــو  ذب 

: "جـاهعؽهؼ فـي البيـؽت -صـمى   عميـو وسـمػ  -وهؽ االعتيا  ال غيـر. ولـ ا قـا  الشبـي 
ء إالم الشكاح" ألن األذب ثقفو  ن ي ْجت ش ا  عشو فقط دون ترك البيـؽتح فةـي واصشعؽا ك   ي

قؽلــو: "  ذ ب" رعايــة  لميلــؽد فــإنلػ كــانؽا يذــددون فــي  هــرو كــ  التذــديد وفــي قؽلــو: "ف ــاْعت ِيل ؽا" 
نــؽن ؼيــو كــ  التلــؽ ؼح فلــداهػ القــر ن إلــى هــا كــان  رعايــة  لجلــة الشرــاربح ألنلــػ كــانؽا يلؽم

ــْرِم ولكــؼ الغــرض  يشبغــي وهــا ال يشبغــي. وال ر ــا فــي  ن السطمــؽم هــؽ االعتــيا  وعــد  الق 
ــْرن   ــِإذ ا ت ط لَّ هــؼ  هــر االعتــيا  هــؽ الشلــي عــؼ الجســاع  و هــا يقاربــوح فأ ــار إليــو بقؽلــو: "ف 
" وهعمؽ   نو لػ ي بْ  فـي   رهـا إالم هـا كـان نلـى عشـو فـي  وللـاح و الم فالعـاهر: فـإذا  ف ْأت ؽه ؼَّ

" ولكشـو   ـار بـالشلي عـؼ القـرم  وال  واإلباثـة  تطلرن  ب ـؽه ؼَّ فاقربؽهؼح ليشاسـا قؽلـو:"و ال  ت ْقر 
بالجســاع   ــر ا  ن السقرــؽد األصــمي هــؼ نلــي القــرم هــؽ هــ اح ولــؽ قــا : ال تجــاهعؽهؼ لــػ 
لــى يمتــئػ هــن قؽلــو: "ه ــؽ    ذ ب" فــي األو ح وقؽلــو: "ف ــاْعت ِيل ؽا" فــي ات ــرح وبِقي ــْ  ؼيــو إ ــارة إ

االســتستاع بســا دونــوح هــن  ن القــر ن ال يأ ــ  فــي التعبيــر إالم هــا يكــؽن  عمــى و ر ــى لمــرمِم 
ت و ثـؽ  الِحس ـىح فرعايـة األطـراا و ثاطـة  ا  ن ي ْرع ى ساِرث  و بعد عؼ السأثػح فال يأهر  ثد 
الجؽانا هن بيان الحؿيقة سؽاء بدؽاءح واإِليساء إلـى السقرـؽد كسـا هـؽ بحيـم ال يبقـى ؼيـو 
ر.  إبلا  لمعاه  وهجا  لمسجاِد ح هسا يعجي عشـو البذـرح و نسـا هـؽ  ـأن  ـالل الق ـؽ ب والق ـد 

 .1/485يشعر ؼي  البارم:
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ــاألهــر فــي قؽلــو: - صــمى    –ثيــم  ر ــد الشبــي لم َشــْي م   اْصــَشُعؽا َُ
إلى هخالطة الشداء وعـد  هةـارقتلؼح وجـاء هةدـرا  وهبيشـا  لقؽلـو   -عميو وسمػ 

ِِ ُقـْل ُىـَؽ َأذنى َفـاْعَتِدُلؽا الشَِّدـاَ  ِفـي تعالى في اتية:   َوَيْدَذُلؽَنَغ َعِؼ اْلَسِحي
  ِِ والسرـاثبة والسجاهعـةح فإن االعتيا   اه  لمسجانبـة عـؼ السؤاكمـة اْلَسِحي

ـــَخُكُػ بمُ لكشـــو قيـــد بقؽلـــو تعـــالي:" ـــُث َأَم ـــْؼ َحْي ـــْذُتؽُىؼم ِم " فعمـــػ  ن الســـراد هشـــو َف
ِِ  السجاهعـةح فقؽلــو: ــؼ ثكســو والسبا ــرة ؼيــِو.   َوَيْدــَذلؽَنَغ َعــِؼ اْلَسِحــي  م: ع 

فدــر بالــد  الــشجل وبســا ؼيــو هــؼ  َأذىن  فةيلــا إيجــاز بحــ ا السزــااح وقؽلــو:
 ر والشــتؼ و روجــو ِهــؼ هخــرج البــؽ ح وكــ  ذلــغ يــؤذم. والتشكيــر هشــا لمقمــة القــ

ح جـــــاوز إلـــــى غيـــــر هحمـــــو هـــــؼ بؿيـــــة الجدـــــد م:  ذب يدــــير ال يتعـــــدب وال يت
والتعبير بالسردر"  ذب" يذير إلى إبطا  ها كان هؼ التغميم في  أنو و أن 
لــــى الســــر ة الحــــاض  فــــي الذــــراضن الدــــابقةح وذلــــغ بمةــــم رقيــــل هلــــ م يجــــش  إ

وقــا   الخطــابي: األذب هــؽ السكــروو الــِ م  الترــؽ ر والتمســي  دون الترــر  ح
ليل بذـديد جـدا ؛ والسـراد:  ذب يعتـي  هشلـا هؽ ـعو ال غيـروح وال يتعـدب ذلـغ 
إلى ساضر بدنلاح فال يجتشبؼ وال يخرجؼ ِهـؼ البيـؽتح ثيـم يتـأذب هعـو الـيوج 

 نم  هـ  الجاهميـة كـانؽا  هؼ هجاهعتلا فقـط دون السؽاكمـة والسجالدـةح فقـدروم:
إذا ثا ــ  الســر ة لــػ يؤاكمؽهــاح ولــػ يذــاربؽهاح ولــػ يجالدــؽها عمــى فــرشح ولــػ 
يداكشؽها في بي ح كةع  اليلؽد والسجؽسح فمسـا نيلـ    ـ  السدـمسؽن بعـاهر 
ح البـرد  ؛ فأ رجؽهؼم هؼ بيؽتلػح فقا  ناس هؼ األعرام: يا رسؽ   َّ اعتياللؼم

فإن  ثرناهؼ بالايام همغ ساضر  ه  البي ح و ن استأثرنا  ديدح والايام قميمةح 
ـــؽا بلـــا همكـــ  الحـــي . فقـــا  صـــمى   عميـــو وســـمػ:  ـــْخُتػ َأن تعتدل ـــا أم  ِإنمَس

َسـا تفعـل اأْلََعـاِجػ   ْػ ِبِإْخَخاِجِيؼم مـؼ اْلبُيـؽت ََ مجامعتيؼ ِإذا حزؼ َولػ َيْذُمخَُ
زونـو إليـوح و نسـا يجتشـا هـشلؼ فالسراد:  ن األذب بلؼ ال يبمر الحد الـ م يجاو 

هؽ ــــن األذب فقــــطح فــــإذا تطلــــرن ثــــ  غذــــيانلؼ. وقيــــ : الســــراد بــــالسحي  
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لم صمى   عميو وسـمػ:  -هاهشا: هكان الحي ح وهؽ الةرج. فقا    اْصَشُعؽا َُ
 م: الجسـاعح إطالقـا  السـػ الدـبا عمـي السدـبا؛ ألن عقـد َشْي م ِإالم الشَِّكاَح  
 (1).الشكاح سبا لمجساع

صــمى   عميــو -دون افعمــؽا هــاال  ح وكــأن الشبــي   اْصــَشُعؽا التعبيــر بـــ  -
يلسل في  ذن الرجا  إلظلـار الرغبـة فـي السـر ة ثتـى وهـي فـي هـ و  -وسمػ 

الحالـةح فـإنلؼ يعجـبؼ بـ لغح ؼـبع  الرجــا  قـد يـأنأل هـؼ السـر ة و بتعـد عشلــا 
علــر  نلــا غيــر وهــي فــي هــ و الحالــة فتكابــد عشــاء فــؽل عشــاء الحــي  ثــيؼ ت

ـــةح ثيـــم الذـــعؽر باالنيعـــاج الشةدـــي و ـــيل  ـــغ الحال هرغـــؽم فيلـــا وهـــي بتم
الردرح وهبؽط عا  في القؽب وثق  بالحركة والزجرح و علـر عشـد بعزـلؼ 
ا طرام ثاد في السـياج ح وز ـادة فـي الحداسـية وسـرعة االنتقـا  هـؼ هؽقـأل 

ال تطيـل ثتـى إلى   ر دون تبرر  و رو ةح فتغزا السـر ة ألتةـو األسـبام و 
وعمـى الـيوج فـي هـ و الحالـة عـد  إظلـار الدهذـة تجـاو تقمبـات  قـرم السقربيؼح

عادات زوجتو فـي هـ و الةتـرةح و ظلـار  طـأ سـمؽكلا وغرابـة ترـرفاتلاح فـ لغ 
ـــد هـــؼ ثـــدة  ـــعؽرها بالدونيـــةح   -صـــمى   عميـــو وســـمػ  -و ؽجـــو الشبـــي يي 

هـ ا جبـر لخاطرهـاح وثـرص الرجا  إلى إظلار الرغبة فيلـا ولـؽ ترـشعا  وفـي 
 .نبؽم عمى إ اعة روح األلةة والسحبة بيؼ اليوجيؼ

 " هــؼ السؽاكمـــة والسالهدـــة والسزـــاجعةُكـــلم َشـــْي م العســؽ  فـــي قؽلـــو: " -
وغيــر ذلــغح وهــ ا  ســمؽم نبــؽم رال فزــال  عســا ؼيــو هــؼ عســؽ  فؽيــو تلــ يا 

ح ولكشـو  راد ورقي في التعبير .ولػ يرد بـ لغ بيـان  كـ ِم هـا يجـؽز لـو هـؼ اهر تـو

                                                           

.ألبـــي 1/265ح وتةدـــير الكذـــاا:3/855ح و ـــرح السذـــكاة:2/5يشعـــر فـــت  البـــارم: - 1
هــ(ح الشا ـر: دار 538القاسػ هحسؽد بـؼ عسـرو بـؼ  ثسـدح اليهخذـرم جـار    الستـؽفى: 

 هـ. 1437 - 3بيروتح ط –الكتام العربي 
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هخالةــة اليلــؽدح فذــدد فــي التعبيــر فقــط. وفلســو الرــحابة  -و  تعــالى  عمــػ-
ـاح ولـ ا قـالؽا: " -ر ي   عشلػ  َ لثق  وقـد ا ت مـأل فـي هـرادوح  َفـاَل ُنَجـاِمُعُيؼم
ح فس ْؼ ثسمو عمى السجاهعة في البيؽت فمعمو غ ة     أفال نشكحيؼَوفي طر ل: 

ادروا إلى اإِلذن بالسجاهعةح ألنلػ فلسؽا  ن القر ن ني  عؼ ه ا المةمح و نسا تب
بخالفلـــػح فـــأرادوا  ن يخـــالةؽهػ بأقرـــى هـــا يسكـــؼح وقيـــ  السعشـــى: ندـــاكشلؼح 
والتقدير:  ال نعتيللؼ فـال نجتسـن هعلـؼ فـي األكـ  والذـرم والبيـؽتح ير ـد  ن 
السؽافقـــة لمسؤالةـــةح وقيـــ : لخـــؽا ترتـــا ذلـــغ الزـــرر الـــ م ي كرونـــو... ولســـا 

وكايـر ا هـا   َفـاْعَتِدُلؽا لكان  ه و السبادرة استعجاال  هشلػ بدون تةكر في قؽلـو: 
صمى    -غزا  عميلػ الشبي  -يعترم السرء عشد االستعجا  في االهتاا  

فـــِإن طر ـــل الشبـــؽة بـــيؼ اإلفـــراط والتةـــر طح والعـــد  فـــي الر ـــاح  -عميـــو وســـمػ 
صــمى   عميــو  -ســؽ    والغزــا والرــدل فــي الجــد واللي .وتغيــر وجــو ر 

ـــير و بـــاد بـــؼ بذـــرح إنســـا كـــان ليبـــيؼ  ن  -وســـمػ  هـــؼ قـــؽ    ســـيد بـــؼ الح ز 
الحاهــ  عمــى هذــرو ية األثكــا  إنســا هــؽ  هــر   ونليــو ال هخالةــة  ثـــد وال 
هؽافقتو كسا ظشاح ثػ لسا  رجا هؼ عشدو وتركاو عمى تمغ الحالة  اا عميلسا 

ـــــغ واســـــتساللسا و زا  عشلســـــا هـــــا  ن يحينـــــا و ن يتكـــــدر ثاللســـــا فاســـــ تدرك ذل
 صابلسا؛ بأن  رس  إليلسا فدقاهسا المبؼ ر فة ورثسة هشو للسا عمـى هقتزـى 

 (1  مقو الكر ػ.

                                                           

يػ القرطبــي  1/561يشعــر السةلــػ: - 1  - 578حألبــي العبــاس  ثســد بــؼ عســر بــؼ إبــرـا
ـــي الـــديؼ ديـــا هيدـــتؽ  656 ـــؼ كايـــرح دهذـــل  -هــــ(حت: هحي ـــروح الشا ـــر:  دار اب  -وغي

. لسحســد  نــؽر  ــاو بــؼ هععــػ  ــاو الكذــسيرم اللشــدم ثــػ 1/526بيــروت(. وؼــي  البــارم:
هــ( ح ت/ ل بـدر عـالػ السيرتلـيح دار الكتـا العمسيـة بيـروت 1353يؽبشدم  الستؽفى: الد
  . 2335 -هـ  1426: 1لبشانح ط -
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 طاعته يف غري معصية.
َجـِت  -رضي هللا عشيا  -روي َعْؼ َعاَُِذةَ      َأنم اْمَخَأةن ِمـَؼ اأَلْنَرـاِر َزوم

 -َصـممى هللُا َعَمْيـِو َوَسـممَػ  -َرْأِسـَيال َفَجـاَ ْت ِإَلـى الشمِبـيِّ اْ َشَتَيال َفَتَسعمَط َشـَعُخ 
َفَحَكَخْت َذِلـَغ َلـُول َفَقاَلـْت: ِإنم َزْوَجَيـا َأَمَخِنـي َأْن َأِصـَل ِفـي َشـَعِخَىال َفَقـاَل:  اَلل 

 (1)ِإنمُو َقْج ُلِعَؼ الُسؽِصاَلُت .

لػ يأهرها بسعريةح وها لػ  ها ثمم اإلسال  السر ة عمى طاعة زوجلا     
يأهرهــا بذــيء ال ت ِطيقــوح فــإن  هرهــا بســا يخــالأل الذــرع فــال ســسن وال طاعــةح 

 هـــا طاعـــة الســـر ة ليوجلـــاح  -عـــي وجـــ   -فالطاعـــة السطم قـــة ال تكـــؽن إال هلل 
فــــإن  هرهــــا زوجلــــا  -تعــــالى  -فإنلــــا هذــــروطة بســــا لــــيل ؼيــــو هعرــــية هلل 
و تةعــ  هــا ثرهــو   عميلــا.. وهــ ا بسعرــية فــال ت طيعــو كــأن ترــ   ــعرها  
يبــــيؼ ذلــــغح فقــــد  –ر ــــي   عشلــــا  –الحـــديم الــــ م ترو ــــو الدــــيدة عاضذــــة 

زوجـ  اهـر ة هـؼ األنرــار ابشتلـا وقـد  صـيب  بســرض تدـاقط عمـى  ثـرو  ــعر 
 –ح وقــد  هرهــا زوج ابشتلــا بــأن ترــ   ــعر ابشتلــا فجــاءت إلــى الشبــي (2 ر ســلا

ــــو وســــمػ  ــــغ.  –صــــمى   عمي ــــد الذــــديد تدــــألو عــــؼ ذل ــــا  الحــــديم الؽعي وهق

                                                           

ــــــي  - 1 ــــــا ِف ل  ْوج  ــــــْر  ة  ز  ــــــام  ال  ت ِطيــــــن  الس  ــــــاِح حب  رواو البخــــــارم فــــــي صــــــحيحوح ِكت ــــــام  الشِمك 
 .7/32ه ْعِري ٍة:
ـــا : هعـــط الذـــعر  قؽللـــا:"  - 2 ف ـــت س عَّط " بتذـــديد العـــيؼ السلسمـــة  م: تدـــاقط وتســـيلح و ق

و هعــط هعطــا  إذا تشــاثرح وهعطتــو  نــا إذا نتةتــوح واألهعــط هــؼ الرجــا  الدــشؽط بةــت  الدــيؼ 
والــ ضا يكشــى  بــا السلسمــة و ــػ الشــؽن وهــؽ الــ م ال لحيــة لــوح يقــا : رجــ  ســشؽط وســشاطح 

 1/385ح وهذـــارل األنـــؽار عمـــى صـــحاح اتثـــار:  29/471هعـــيط. يشعـــر عســـدة القـــارم:
 هعــط(. لمقا ــي  بــؽ الةزــ   يــاض بــؼ هؽســى بــؼ  يــاض اليحرــبي الدــبتي الســالكيح 

 دار الشذر : السكتبة العتيقة ودار التراث.
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والترهيا هؼ وصـ   ـعر اتدهـي بسامـو وقـد اتدـػ نعـػ التراكيـا فـي الحـديم 
بخرــاضب وفمــ  بــالغرض هشــوح وتجمــى ذلــغ فــي  ســمؽم بشــاء الحــديمح فلــؽ 

م هـــؽجيح وقـــد لةـــ  ابـــؼ وهـــا إلـــى هـــ و الغايـــة فـــي ثدياـــو عـــؼ  ســـمؽم  بـــر 
السؽا ن التي يحدؼ فيلا اإليجازح إذ جاء هشلا: " السؽاعم والدشؼ والؽصـايا 

واألضسة  التي ي راد ثةعلا ونقملاح ول لغ ال ترب في الحديم عؼ رسؽ    
عمــى ح ولكشلــا (1  ــيئا  يطــؽ ح و نســا يــأتي عمــى غايــة االقترــار واال ترــار"
 الرغػ هؼ وجازتلا إال  نلا قاه  بأداء السعشى عمى  ير وجو.

إيجاز بالح ا لمعمػ بو هؼ الدـؤا ح  م: ال ت ِرـمي  اَل  فةي قؽلو:        
 –صـــمى   عميـــو وســـمػ  –فـــي  ـــعرهاح كســـا  نم هـــ ا الحـــ ا يـــؽثي بغزـــبو 

ــر   هســؼ يةعــ  ذلــغ . ِ ْبــِؼ ع س  ْبــِد  َّ  -ر ــي   عشلســا  -يؤ ــد ذلــغ روايــة ع 
 :  (2 اْلَؽاِصَمَة َواْلُسْدَتْؽِصـَمَة..   -َصممى هللُا َعَمْيِو َوَسممػَ -  َلَعَؼ َرُسؽُل بمِ ق ـا  

َلَعـــَؼ بمُ الَؽاِصـــَمَة َوالُسْدَتْؽِصـــَمَة..  وفـــي روايـــة   ـــرب:"
وهـــ ا صـــر   فـــي  (3)

-إن كــان  بــرا ح و حتســ   نــو دعــاء هشــو  -عــي وجــ  -لــغ عــؼ   ثكايــة ذ
 عمى هؼ فع  ذلغ. -صمى   عميو وسمػ

 م: لعـؼ     :  ِإنمُو َقْج ُلِعَؼ الُسؽِصـاَلُت وجاء ه ا الشلي هعمال  بقؽلـو    
هؼ يرمؼ  عؽرهؼ والالتي تقسؼ بالؽصـ . و كـد هـ ا الخبـر بـأكار هـؼ هؤكـد 

لتحـ ير هـؼ يةعـ  ذلـغح وبيـان سـؽء عاقبتـو.    َقـْج الذـأنح و  و سير  ِإنم لبـ 
ـــَؼ فلـــ ا  هـــر هحقـــل وهؤكـــدح و ي ـــد فـــي تؽكيـــدو وتحققـــو و ـــن السا ـــي    ُلِع

                                                           

ح نذـر/ 1/154ح البؼ وهـاح ت. د/ ثةشـي ل  ـراح154البرهان في وجؽو البيان: - 1
  ..1969هـح 1389رسالةح طهكتبة الذبامح القاهرةح هطبعة ال

 (.4724ح رقػ:  8/348رواو  ثسد في هدشدو: - 2
ِر: - 3 ع  ْصِ  ِفي الذَّ  .7/165رواو البخارم في صحيحوح كتام المباسح ب ام  الؽ 
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هؽ ـــن السدـــتقب   ســـيمعؼ(. وهـــ ا الحـــديم ثجـــة لمجسلـــؽر فـــي هشـــن وصـــ  
الذعر بذيء   ر سـؽاء كـان  ـعرا  و غيـروح وذهـا بعزـلػ إلـى  ن السستشـن 

عر  هـا إذا وصـم  بشحــؽ  رقـة فـالح وفـي ثـديم سـعيد بــؼ وصـ  الذـعر بالذـ
جبير عشد  بي داود بدشد صحي ح قا : ال بأس بالقراه  بالقـاا والـراء والسـيػ 
والــال  نبــات طؽ ــ  الةــروع لــيؼح والســراد بــو هشــا  يــؽط الذــعر هــؼ ثر ــر  و 
صؽا تعس   ةاضر تر  بلا السـر ة  ـعرها وهـشلػ هـؼ  جـازو هطمقـا إذا كـان 

 (1 ليوج و ذنو لكؼ ثديم البام ثجة عميلػ.بعمػ ا

ـــؼَ  ولسي ـــد هـــؼ الترهيـــا جـــاء بشـــاء الةعـــ  لمسجلـــؽ  فـــي قؽلـــو:" ـــػ ُلِع " لمعم
  َوَمــْؼ َ ْمَعــِؼ بمُ َفَمــْؼ َتِجــَج َلــُو َنِرــيخنا بالةاعــ  ولتركيــي االهتســا  عمــى المعــؼح 

ــــــاف 52الشدـــــاء: ْمـــــل الدَّ . و صـــــ  المَّْعـــــؼ: الطَّـــــْرد واإلْبعــــــاد هـــــؼ  م وهـــــؼ الخ 
عاء.  (2 والدف

ــْج كســا  ن فــي تقــديػ السدــشد إليــو  الزــسير فــي إنــو( عمــى  بــرو الةعمــي   َق
هؼ التقؽ ة والتؽكيدح وهبالغة فـي ا تراصـلؼ بـالمعؼ  ا( هي د  ُلِعَؼ الُسؽِصاَلتُ 

  ى.والطرد هؼ رثسة   تعال

  

                                                           

. ألثسد بؼ ل بؼ  بى بكـر بـؼ عبـد السمـغ القدـطالني 8/132يشعر إر اد الدارم: - 1
بـرب هــ(ح الشا ـر: السطبعـة الك923السررمح  بؽ العباسح  لام الديؼ  الستـؽفى:  القتيبي

 هـ. 1323ح 7األهير ةح هررح ط
 .  لعؼ(4/511الشلاية في غر ا الحديم واألثر: - 2
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 املبخث الثاني: حق السوجة على زوجها

بــيؼ الــيوجيؼ ة والرثســة وتحقــل وجــؽد الدــكيشة لزــسان ثرــؽ  الســؽد   
يلـا  ا  ح وفـرض عمـى كـ ٍم هشلسـا ثقؽقـجع    لل و العالقـة قانؽنـا  يحكسلـا  يؤدِم

ال بــد لكــ  هشلســا  ن يةــي بحقــؽل ات ــرح لتقــؽ  ثيــاة ســعيدة و لمــيوج ات ــرح 
دــؼقاضســة عمــى  الِعذــرةح وليــدو   التقــؽب والتعــاونح وتــدو  السحبَّــة واأللةــةح وث 
ـــيوج ثقؽقـــح بيشلســـا الرـــةاء والشقـــاء ح وقـــد ح فعميـــو ثقـــؽل  ليوجتـــوا  وكســـا  ن لم

 جاءت الدشة الشبؽ ة وبيش  ذلغ وصؽرتو  جس  ترؽ ر وهؼ ذلغ:

 حصو املعاشرة

ِبـــيِّ َصـــممى هللُا َعَمْيـــِو  روي َعـــْؼ َســـاِلِػ ْ ـــِؼ َعْبـــِج بمِل َعـــْؼ َأِ يـــِول َعـــؼِ  الشم
ْػ َفاَل َيْسَشْعَيا  َُ  1))َوَسممَػ: ِإَذا اْسَتْذَذَنِت اْمَخَأُة َأَحِج

ورد ه ا الحديم في هقا  بيان طما اإلذن هؼ اليوج والدساح بـوح فلـؽ   
 هؼ ثدؼ السعا رة بيؼ اليوجيؼ.

و ســمؽم الحــديم  ســمؽم  بــرم هــؽجيح ثيــم بشــي عمــى جسمــة واثــدة     
ال ترــ  إلــى تســا  هعشاهــا إال بر رهــاح ثيــم جــاءت جسمتــو  ــرطيةح وجــاءت 

لبيــان غمبــة اســتئ ان الســر ة زوجلــاح ثيــم تــد  عمــى  ن هــؼ   ِإذا  داة الذــرط 
 .عاداتلػ  ن تدتأذن السر ة هؼ وليلا لم هام إلى السدجد

ْػ  افة فــي قؽلــو:والتعر ــف باإل ــ    َُ  فــاد التخرــيب ؼيحتســ   اْمــَخَأُة َأَحــِج
 ن تكــؽن اليوجــةح  و  ن يكــؽن الســراد بــالسر ة التــي لــو عميلــا واليــة كابشتــو  و 

                                                           

ــى  - 1 وِج ِإل  ر  ــا ِبــاْلخ  ل  ْوج  ــْر  ِة ز  رواو البخــارم فــي صــحيحوح كتــام األذانح ب ــام اْســِتْئ  اِن اْلس 
 .1/173ِد:اْلس ْدجِ 
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 هتو وها   بو ذلغ. وه ا يـؽها إلـى  ن اإلندـان لـيل لـو  ن يسشـن اهـر ة غيـرو 
 .إال إذا كان  لو سمطة ووالية عميلا

بزـػ العـيؼ وسـكؽنلاح ؼبالزـػ تكـؽن  بـرا  ْسَشُعَيـا     َفـاَل يَ وجاء قؽلو:    
هرادا  بـو الشلـي ثيـم قـا  الخبـر هقـا  الطمـا إلظلـار الحـرص  عمـى وقؽعـوح 
وثســ  السخاطــا عميــو  بمــر ثســ  بــألطأل وجــو. وذلــغ هســا يكــؽن لــو ععــيػ 

 األثر عمى البي  السدمػح وتقؽ تو وتؽطيد العالقة بيؼ  فرادو.

إر ــاد وتؽجيــو  هتــو إلــى هــا ؼيــو  يــر للــػ فــي  وعمــى الجــي  نلــي هــراد بــو
ــدنيا وات ــرةح فمعــ  الســر ة  ن تــتعمػ فــي السدــجد العمــػ الشــافن و ن تتةقــو فــي  ال

ِإَذا فقــد ورد روايــة   ــرب هقيــدةح فقــد روم هــؼ طر ــل   ــر:"  هــؽر ديشلــا. ولــ ا
ْػ ِبالممْيِل ِإَلى الَسْدِجِجل َفْذَذُنؽا َليُ  ثيم قيد االستئ ان بالميـ   ؼم اْسَتْذَذَنُكْػ ِنَداُؤَُ

و لى السدجد ألن المي  ستر للؼ فاثتسا  الةتشة ؼيو  ق ح وذلغ كمو إذا  هش  
رثسو  : إن  –الةتشة وغما عمى العؼ عد  وجؽد الدةلاءح يقؽ  ابؼ ثجر 

هشن الرجا  نداءهػ  هر هقرر و نسا عمل الحكػ بالسداجد لبيان هحـ  الجـؽاز 
ى السشـنح وؼيـو إ ـارة إلـى  ن اإلذن السـ كؽر لغيـر الؽجـؽمح فيبقى ها عداو عم

ألنــو لــؽ كــان واجبــا النتةــى هعشــى االســتئ انح ألن ذلــغ إنســا يتحقــل إذا كــان 
وا بــالخروجح  السدــتأذن هخيــرا فــي اإلجابــة  و الــردح وعمــى الرجــا   ن ال يبــاِدر 

دــجدح لــئال وعمــيلؼ  ن ي ت دــار ْعؼ  إلــى الخــروِجح وال يكاــرن فــي هقــاهلؼ فــي الس
ح وعميلؼ الدرعة  إلى الؿيا . ح فعميلػ انتعار   روِجلؼَّ يتحرَّج  الرجا  
 1) 

عمـى  وه و الرواية قيدت الرواية السطمقة التي هعشاح  و  نـو لسـا كـان جـاضيا  
اإلطالل فالخروج إلى هؽ ن العبادة بالطر ل األولى ول ا قا  اإلها  الطبرم 

                                                           

 .2/348يشعر فت  البارم: - 1
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للــؼ الخــروج إلــى السدــاجد وذلــغ  -عميــو الدــال  -رثسـو   : فــي إطالقــو  –
إباثــة ال نــدم وال فــرض ح دليــ   ن نعيــر ذلـــغ اإلذن للــؼ فــي كــ  هــا كـــان 
هطمق ا الخروج ؼيو نحؽ  يادة إثداهؼ بع   هملاح و لؽدها   يـاد السدـمسيؼ 

ــا عمــيلػ  ن يــأذنؽا للــؼ  ؼيســا هــؽ هطمــل  و ز ــارة قبــر هيــ  للــا ح و ذا كــان ثق 
للــؼ الخــروج ؼيــو ح فــاإلذن للــؼ ؼيســا هــؽ فــرض عمــيلؼ  و نــدم الخــروج إليــو 
ألداء  ولـــى ح كخـــروجلؼ ألداء  ـــلادة لـــيهتلؼ ح  و لتعـــرا  ســـبام ديـــشلؼح و 

 هلـــــــاتلؼ و بـــــــاضلؼ وذوب ح  و لي ـــــــارة فـــــــرض الحـــــــج و ـــــــبلو هـــــــؼ الةـــــــراض 
 (1 ..هحارهلؼ
ِفــي ُ ُيــؽتم فــي قؽلــو تعــالى: "وقــد بيشــ  الدــشة الشبؽ ــة هةلــؽ  السخالةــة     

َأِذَن بمُ َأْن ُتْخَفــــَع َوُيــــْحَكَخ ِفيَيــــا اْســــُسُو ُيَدــــبُِّح َلــــُو ِفيَيــــا ِباْلُغــــُجوِّ َواْْلَصــــاِل 
ـــال .. ـــرح و ن 37ح36"الشـــؽر:ِرَج ح فبيشـــ   ن السةلـــؽ  الســـ كؽر فـــي اتيـــة هعتب

تلؼ الشداء لدؼ كالرجا  فـي ثكـػ الخـروج إلـى السدـاجدح و و ـح   ن صـال
في بيؽتلؼ  فز  للؼ هؼ الخروج إلـى السدـاجد والرـالة فيلـا فـي الجساعـةح 
بخالا الرجا ح وبيشـ   يزـا  نلـؼ يجـؽز للـؼ الخـروج إلـى السدـاجد بذـروط 
... و نلؼ إذا استأذن  زواجلؼ في الخروج إلـى السدـاجد فلـػ هـأهؽرون  ـرعا 

يذير اإلها  الشؽوم باإلذن للؼ في ذلغ هن التياهلؼ بالذروط السطمؽبة. ول ا 

                                                           

ح ألبــي ل هحســؽد بــؼ  ثســد بــؼ هؽســى بــؼ  ثســد بـــؼ 9/485يشعــر عســدة القــارم: - 1
هـــ( حالشا ـر: دار إثيـاء التــراث 855ثدـيؼ الغيتـابي الحشةـي بــدر الـديؼ العيشـي  الستـؽفى: 

ؼ .  بـــؽ الحدـــؼ عمـــي بـــ2/474بيـــروت . و ـــرح صـــحي  البخـــارم البـــؼ بطـــا : –العربـــي 
يػح دار الشذر: هكتبة 449 مأل بؼ عبد السمغ  الستؽفى:  هـ(ح ت:  بؽ تسيػ ياسر بؼ إبرـا

  .2333 -هـ 1423ح 2الدعؽديةح الر اضح ط -الر د 
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إلـى هــا ورد فــي الحــديم هــؼ اإلذن للــؼ بقؽلــو: وهــؽ صــحي  وعــؽهمؼ هعاهمــة 
 (1 ال كؽر لطمبلؼ الخروج إلى هجمل ال كؽر. و   عمػ.

كســا  ن عــد  تقييــد اإلذن فــي الحــديم بالسدــاجد لــيعػ كــ  هبــاح للــؼح     
لــغ هــا لــػ فملــؼ الخــروج لي ــارة  هــ  و قــارم و يــادة هــر   ولمتدــؽل وغيــر ذ

يشلـــيؼ عـــؼ ذلـــغ. ولعـــ  هـــ ا  بمـــر رد عمـــى هـــؼ يرهـــؽن اإلســـال  بعمـــػ الســـر ة 
هشـا يشلـى الرجـا   –صـمى   عميـو وسـمػ  –وسمبلا ثقؽقلا وثر تلـاح فـالشبي 

عــؼ عــد  اإلذن للــؼ فـــي فعــ  هــ و السباثــات وغيرهـــاح وفــي الؽقــ  نةدـــو ال 
 ِإَذا اســــتئ انلا يدــــما الرجــــ  قؽاهتــــو ؼيجعــــ  الشلــــي عــــؼ عــــد  اإلذن هقيــــدا  ب

وبل ا تدـتؿيػ البيـؽت السدـمسةح فالقؽاهـة لمرجـ  وهـن هـ و القؽاهـة ال  اْسَتْذَذَنِت 
يكـــؽن التدـــمط السطمـــلح وكـــأني بلـــ ا الحـــديم يلســـل فـــي  ذن الـــيوج دون  ن 
يزعأل هؼ قؽاهتوح  و يشتقب هشلاح و جبر بخـاطر السـر ة ثـيؼ يشلـى الرجـ  

ؼ يحةـم لمسجتسـن السدـمػ لبشاتـو و حـافم عؼ عد  اإلذن للاح فسا  عدلو هؼ دي
دون   ِإَذا عمــى كيــان األســرة السدــمسةح  كــد ذلــغ و عــان عميــو التعبيــر بالذــرط 

ـــو القؽاهـــة عميلـــا  هـــر هؤكـــد وهـــؽ   ِإْن  ح فاســـتئ ان الســـر ة هـــؼ زوجلـــا وهـــؼ ل
 األص  ال م يجا  ن يكؽن عميو ثا  السر ة.

  

                                                           

ح لسحســـد األهــــيؼ بــــؼ ل 5/541يشعـــر   ــــؽاء البيـــان فــــي إيزــــاح القـــر ن بــــالقر ن: - 1
هــــ(ح الشا ـــر : دار الةكـــر 1393السختـــار بـــؼ عبـــد القـــادر الجكشـــي الذـــشؿيطي  الستـــؽفى : 

ــــــــروت  ــــــــن بي ــــــــانح  –لمطباعــــــــة و الشذــــــــر و التؽز  هـــــــــ. و ــــــــرح  1995 -هـــــــــ  1415لبش
 .2/187الشؽوم:
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 .مرافقة زوجها هلا يف احلج

َعِؼ اْ ِؼ َعبماسم َرِضَي بمُ َعْشُيَسال َأنمُو: َسـِسَع الشمِبـيم َصـممى هللُا َعَمْيـِو     
َوَسممَػل َيُقـؽُل:  اَل َيْخُمـَؽنم َرُجـل  ِبـاْمَخَأةمل َواَل ُتَدـاِفَخنم اْمـَخَأة  ِإالم َوَمَعَيـا َمْحـَخم  ل 

ـَحال َوَخَخَجـِت اْمَخَأِتـي َفَقاَم َرُجل  َفَقاَل: َيا َرُسؽَل بمِل اكْ  ـَحا َوََ ُتِتْبُت ِفـي َغـْدَوِة ََ
ةنل َقاَل:  اْذَىْ  َفُحجم َمَع اْمَخَأِتَغ    (1 َحاجم

هـــؼ ثـــل اليوجـــة عمـــى زوجلـــا ثدـــؼ هعا ـــرتلاح وهـــؼ السعا ـــرة الحدـــشة 
ثجــو هعلــاح ثتــى ال تدــافر وثــدهاح وتكــؽن هشــاك الخمــؽة السحرهــةح فةــي هــ ا 

الرجـ  الـ م   بـرو بـأن زوجتـو  -صمى   عميو وسـمػ  -الحديم يأهر الشبي 
 رجــ  ثاجــةح وهــؽ  ــارج لمجلــاد فــي ســبي    بــأن يتــرك الغــيو و حــج هــن 

 اهر توح ولػ يأهر بإعادة السر ة لتحج في العا  السقب .
 وقد سمغ الحديم الشبؽم الذر ف عدة طرل لمتأكيد عمى ه ا الحل هشلا:

وعمـــة هـــ ا الشلـــي َيْخُمـــَؽنم َرُجـــل  ِبـــاْمَخَأةم     اَل الشلـــي السؤكـــد فـــي قؽلـــو: -
ظاهرةح وهؽ  ن الطباع تدعؽ إلى ها جبمـ  عميـوح والحيـاء ي كـألف هـن هذـاهدة 
الخمـــلح فـــإذا كانـــ  الخمـــؽة عـــد  الحيـــاء الســـاننح فمـــػ يبـــل إال الســـانن الـــديشي. 
واإلندان يجرم هـن طبعـو هـؼ غيـر تكمـألح و عـاني هخالةـة هـؽاو ثةعـا لمـديؼ 

كمةــةح فــالطبن كالسشحــدرح والتقــؽب كالســدادح وقــد تزــعأل قــؽة هــ ا الــ م  بكــ 
يسدح  و يذتد جر ـان السشحـدر. ثـػ لـؽ قـدرنا الدـالهة هـؼ الةجـؽر فةكـر الـشةل 

                                                           

ـْ  اْهر   ت ـو   - 1 ر ج  ـْيٍ  ف خ  ْؼ اْكت ِتـا  ِفـي ج  ِةح ب ام ه  س ع  رواو البخارم في صحيحوح ِكت ام اْلج 
ة  ..: اجَّ  .4/59ث 
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وقــد  (1 فــي ترــؽ ر ذلــغ ال يشةكــان هشــو  و  ثــدهساح فحدــؼ اليجــر عــؼ ذلــغ.
جشبيـات جاء في روايـة   ـرب التحـ ير هـؼ اال ـتالط والـد ؽ  عمـى الشدـاء األ

ُخؽَل َعَمـى الشَِّدـاِ  َفَقـاَل َرُجـل  ِمـْؼ اأْلَْنَرـاِر: َيـا َرُسـؽَل  في قؽلو: " ِإيماُكْػ َوالـجُّ
ِ َأَفَخَأْ َت اْلَحْسَؽَ َقاَل: اْلَحْسُؽ اْلَسْؽُت  بل ا األسمؽم السؽجي البميـر والـ م  (2)بم

ــــاُكْػ اتخـــ   ســـمؽم التحــــ ير  طر قـــا  لبيــــان  ـــدة الشلــــيح  م: اتقـــؽا  نةدــــكػ   ِإيم
واث روا الد ؽ  عمى الشداءح وهشن الد ؽ  يدتمي  هشن الخمؽة هؼ بام  ولىح 

  برنــي   َأَفَخَأْ ــَت اْلَحْســَؽَ وبلــ ا االســتةلا  التقر ــرم يدــأ  رجــ  هــؼ األنرــار 
وقيـــ :  عـــؼ د ـــؽ  الحســـؽ عمـــى الســـر ةح والحســـؽ: قر ـــا الـــيوج كأبيـــو و  يـــوح

ارم الــيوج غيــر  باضــو و بشاضــو؛ ألن الخــؽا هــؼ األقــارم  كاــر والةتشــة هــشلػ  قــ
 وقـــن؛ لتسكـــشلػ هـــؼ الؽصـــؽ  إليلـــا والخمـــؽة هـــؼ غيـــر نكيـــر عمـــيلػح بخـــالا 
غيرهػح وعادة الشاس السداهمة ؼيو وتخمي األخ باهر ة   يوح فل ا هـؽ السـؽت. 

 –عميـــو وســـمػ صـــمى    –وبلـــ ا التذـــبيو البميـــر الســـؽجي كـــان جـــؽام الشبـــي 
 ثيم  بو د ؽ  الحسؽ عمى السر ة بالسؽت في الذر والزرر  الَحْسُؽ اْلَسْؽُت 

الذدة والةعاعةح فمتح ر هشو السـر ة كسـا تحـ ر هـؼ السـؽت. وهـ و الؽجـؽو إنسـا و 
ترـ  إذا فدــر الحســؽ بــأ ي الــيوج وهــؼ   ـبلو هــؼ  قاربــو كعســو وابــؼ   تــوح 

غــة؛ فــإن ر  تــو وهــؽ ه حــر  إذا كــان وهــؼ فدــرو بــأبي الــيوج ثسمــو عمــي السبال
بلــ و الساابـــة فكيـــف بغيـــرو؟  و  وم  الـــد ؽ  بـــالخمؽة. وقيـــ : لســـا ذكـــر الدـــاض  

                                                           

ــــؼ 2/343كذــــأل السذــــك  هــــؼ ثــــديم الرــــحيحيؼ: - 1 ــــرثسؼ اب . ألبــــي الةــــرج عبــــد ال
 -هــــ 1418 -الر ـــاض  -الجـــؽزمح ت/ عمـــي ثدـــيؼ البـــؽامح دار الشذـــر : دار الـــؽطؼ 

1997.  
ٍ ح  - 2 ْحــر  ــ   ِبــاْهر   ٍة ِإالَّ ذ و ه  نَّ ر ج  ــاِحح ب ــام  ال  ي ْخم ــؽ  رواو البخــارم فــي صــحيحوح ِكت ــام  الشِمك 
م ى الس ِغيب ِة:و الدف   .7/37  ؽ   ع 
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ـــا  ـــروح ردم عميـــو ســـؤالو لتعسيســـو ردم السغز  لةعـــا  هجســـال  هحـــتسال  لمسحـــر  وغي
كان السؽت هشلا بسشيلة  :ثيم يحتس   ن يكؽن دعاء  عميلا  م السشكر عميو.

يلا إن ر ي  ب لغ ح وفي الدعاء ادعـاء  ن الحسـؽ نؽعـان: الحسؽ الدا   عم
هتعارا وهؽ القر اح وغير هتعارا وهؽ السـؽتح وطمـا للـا غيـر الستعـارا 

 (1 لسا استةتى الرج  عؼ الستعارا هبالغة.
ليعػ و ذس  جشل الرجا  والشداء عدا األزواج  اْمَخَأةم   و َرُجل تشكير  -

والسحار ح ؼيذس  الشلي عؼ الخمؽة ك  بالر هـؼ الرجـا  والشدـاءح ألنلـا هعشـة 
 الر بة ووسيمة إليلا.

وهـا    َواَل ُتَدـاِفَخنم اْمـَخَأة  ِإالم َوَمَعَيـا َمْحـَخم   الؽصـ  بـيؼ هـ و الجسمـة  -
إذا  مــ  عــؼ هحــر  كانــ  كأنلــا فــي قبملــا فالدــةر هــؼ هعــانم الخمــؽةح فــالسر ة 

 مؽةح وال يؤهؼ عميلا هـؼ جلـة هيـ  طبعلـا إلـى اللـؽب وعـد  السحـر  السـدافن 
عشلا. وجاءت ه و الجسمة تأكيدا  لسا تزسشتو الجسمة األولى هؼ ثرهة الخمـؽة 

 اَل ُتَدـاِفُخ باألجشبية هطمقا ح  فال تحر  الخمؽة هن وجؽد السحر . وفي روايـة 
برـــيغة الخبـــرح والســـراد بـــو  (2 "َمِدـــيَخَة َ ـــْؽمم َوَلْيَمـــةم ِإالم َمـــَع ِذي َمْحـــَخمم الَســـْخَأُة 

الشليح وهؽ  بمر هؼ الشلي الرـر   لسـا ؼيـو هـؼ العشايـة واالهتسـا  بعـد  سـةر 
السر ة وثدهاح فؽيو تأكيد عمى طما اهتاالو ثتى كأنو اهتا  و  بر عشو. كسـا 

لة عمى السرـاثبة والسالزهـة للـاح فمـػ يقـ : " دالَمَعَيا ن في التعبير بالسعية "
 إال وللا  و يرافقلا  و يمحقلا هاال .

اَل َيْخُمــــَؽنم َرُجــــل  ِبــــاْمَخَأةمل َواَل " القرــــر بــــالشةي واالســــتاشاء فــــي قؽلــــو: -
ثيــم نةــى  مــؽة الرجــ  بــالسر ة  و ســةرها إال  "ُتَدــاِفَخنم اْمــَخَأة  ِإالم َوَمَعَيــا َمْحــَخم  

                                                           

 .7/2269يشعر  رح الطيبي: - 1
ه ا: - 2 د  ْر  ة  و ث  اِفر  الس  ي ِة   ْن ت د  ـِ ر ا اء  ِفي ك   .3/463رواو  بؽ داود في سششوح ب ام  ه ا ج 
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ر  ثتــى ال تغمــا الذــلؽة والةتشــة عمــيلػح فؽجــؽد السحــر  هعلــا هــن وجــؽد السحــ
يسشن ذلغ لغيرتو عميلا وذبو عشلـا. قـا  الكرهـاني: هـ ا اسـتاشاء هـؼ الجسمتـيؼ 
ال هـــؼ الجسمـــة األ يـــرةح قـــا : وهـــ ا االســـتاشاء هشقطـــنح ألنـــو هتـــى كـــان هعلـــا 

ر ح فـإن هحر  لػ تبـل  مـؽةح فتقـديرو: ال يقعـدنم رجـ  هـن اهـر ة إال وهعلسـا هحـ
قمـ  الـؽاو تقتزـي هعطؽف ــا عميـوح قمـ : الـؽاو لمحــا ح  م ال يخمـؽن فـي ثــا  

 (1 إال في ها  ه و الحا .
ــَحال وقؽلــو: ــَحا َوََ  َفَقــاَم َرُجــل  َفَقــاَل: َيــا َرُســؽَل بمِل اْكُتِتْبــُت ِفــي َغــْدَوِة ََ

ــةن   يتعمــل بــو غــرضح  ن تعر ةــو الأل   َرُجــل  نكــر كمســة َوَخَخَجــِت اْمَخَأِتــي َحاجم
صـمى   عميـو  –ح وفـي هشاداتـو الشبـي فالسقرؽد ؾيا  واثد هؼ جشل الرجا 

ـــا بــــ  –و مـــػ  ب.   َي ـــة السشـــاد  السؽ ـــؽعة لمبعيـــد داللـــة عمـــى  ـــرا وعمـــؽ هشيل
وهــؼ يخــرج فيلــاح وفــي  2)  م: كتبــ  اســسي فــي جسمــة الغــياة. : اْكُتِتْبــُت وقؽلــو

عمـو  ـسؼ هـؼ سـيخرج هجاهـدا  فـي تمـغ البشاء لمسةعؽ  تركيي واهتسا  عمـى ج
الغــيوة هــن تمــبل اهر تــو بــالحج وســةر دون هحــر ح هســا يجعمــو فــي ثيــرة هــؼ 

تقـديػ األهـػ هـؼ األهـؽر الستعار ـة اْذَىْ  َفُحـجم َمـَع اْمَخَأِتـَغ   هروح وفي قؽلو:"
ألنـــو لســـا تعـــارض ســـةرو فـــي الغـــيو وفـــي الحـــج هعلـــا رجـــ  الحـــج هعلـــاح ألن 

في هقاهو عشو بخالا الحج هعلاح فإذا قا  باغـؽر السدـمسيؼ الغيو يقؽ  غيرو 
هؼ ؼيو الكةاية لدفن العدو فال بأس  ن يأذن اإلها  لسؼ لو عـ ر فـي الرجـؽع؛ 

                                                           

ــِد عمــى ه ْدــشد اإِلهــا    ثســد: - 1 ب ْرج  . لعبــد الــرثسؼ بــؼ  بــي بكــرح 1/468يشعــر عقــؽد اليَّ
ار الجيــ ح 911الدــيؽطي  الستــؽفى: جــال  الــديؼ  ــاةح الشا ــر: د  ــمسان القز  هـــ(ح ت: د. س 
  . 1994 -هـ  1414لبشانح  –ب يروت 
ح ولدان العرم:  كتا( البؼ هشعؽرح تـ / 4/148الشلاية في غر ا الحديم واألثر: - 2

 قاهرة.عبد   عمى الكبيرح ل  ثسد ثدا  ح ها ػ ل الذاذلىح ط. دار السعارا بال
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وللــ ا السعشــى  ذن الشبــي لمرجــ   ن يرجــن و حــج هــن اهر تــوح فــإن كــان لمعــدو 
ع.. ظلؽر وقؽة تعيؼ فرض الجلاد عمى ك   ثد فال يأذن لو اإلها  في الرجؽ 

والجلــاد  فزــ  لســؼ قــد ثــج عــؼ نةدــو هــؼ الحــج الشافمــةح لكــؼ لســا استزــاا 
إلــى الحــج الشافمــة ســتر عــؽرة وقطــن ذر عــة كــان  وكــد و فزــ  هــؼ الجلــاد فــي 

 وق  قد استعلر السدمسؽن ؼيو عمى عدوهػ.
عمـــى  داء  –صـــمى   عميـــو وســـمػ  –وهـــ ا يـــؽثي بســـدب ثـــرص الشبـــي 

الســر ة فر زــة الحــج واســتحبام هدــارعة  وليــاء الســر ة لمحــج بلــا وتحســ  هذــقة 
ذلغح ليعةر الحاج بلا بسا   جر جلادهاح كسا هـؽ للـا بحدـؼ رعايتلـا لبيتلـا 
 فــي جلــادوح قــا  فــي الةــت : و دــتةاد هشــو  ن الحــج فــي ثــل هامــو  فزــ  هــؼ
ـــو تحرـــي  ثـــج الةـــرض  ـــو اجتســـن لـــو هـــن ثـــج التطـــؽع فـــي ثق الجلـــاد ؛ ألن
ــــ م يحرــــ   ــــو  فزــــ  هــــؼ هجــــرد الجلــــاد ال ــــغ ل الهر تــــوح وكــــان اجتســــاع ذل

 (1 السقرؽد هشو بغيرو. 
وبسعـــاودة التأهـــ  فـــي الحـــديم يمحـــم غمبـــة التأكيـــد عـــؼ طر ـــل تكـــرار     

لتأكيــد عمــى ثةــم بالغــة فــي اسالشلــيح وتكــرار الشــؽن الاقيمــةح والقرــر وذلــغ لم
السر ة وصيانتلاح وعد  تركلا كأل  هباثا  لمحيؽانات اللسمـى التـي ال ترعـى ديشـا  

ديػ ذلــغ عمـــى  و  مقــا ح وذلــغ بأثقيتلــا فــي هرافقــة زوجلـــا للــا فــي الحــج وتقــ
ؾيســة وهشيلــة الســر ة فــي اإلســال ح و نلــا جــؽهرة ثسيشــة  ىالجلــادح هســا يؤكــد عمــ

 يشتلغ  بئلا  و يقم  هؼ قدرها. هؼ يجا  ن يحافم عميلا هؼ ك 

  

                                                           

البــــؼ  م ح  ـــرح صــــحي  البخـــار 9/113ح و ـــرح الشــــؽوم:6/143يشعـــر فـــت  البــــارم: - 1
 .5/163بطا :
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 املعاملة الطيبة وبياى فطرتها

َصـممى بمُ  -َقـاَل: َقـاَل َرُسـؽُل بمِ  -َرِضَي بمُ َعْشـوُ -َعْؼ َأِ ي ُىَخْيَخَة     
اْسَتْؽُصؽا ِبالشَِّداِ  َفِإنم اْلَسْخَأَة ُخِمَقْت ِمْؼ ِضَمعم َوِ نم َأْعَؽَج َشْي م  َعَمْيِو َوَسممَػ :

ـــَدْل َأْعـــَؽَج  ـــْػ َ  ـــُو َل َدـــْخَتُو َوِ ْن َتَخْكَت يُســـُو ََ َِ ـــَت ُت ـــِإْن َذَىْب ـــَمِع َأْعـــاَلُه َف ِفـــي الزِّ
 (1)َفاْسَتْؽُصؽا ِبالشَِّداِ   

هــؼ ثدــؼ السعا ــرة بــيؼ الــيوجيؼ الرــبر عمــى اليوجــة والترفــل بلــا     
لطبيعة  مقتلاح فإن هؼ را  تقؽ سلا فاتو االنتةاع بلا هن  نو ال غشى لإلندان 
عؼ اهر ة يدكؼ إليلا و دـتعيؼ بلـا عمـى هعا ـوح فـال بـد هـؼ الرـبر عمـى هـا 

  ترـؽ ر يقن هشلؼ هؼ اعؽجاج والرفل بلؼ. وقد سمغ البيان الشبؽم في سـبي
 ذلغ وبيانو في ه ا الحديم كايرا  هؼ األلؽان البالغية هشلا:

فالدـــيؼ والتـــاء لمقبـــؽ   اْسَتْؽُصـــؽا ِبالشَِّدـــاِ  طمـــا الؽصـــية فـــي قؽلـــو:" -
والسطاوعـــةح م  قبمـــؽا وصـــيتي فـــيلؼ و رفقـــؽا بلـــؼ و ثدـــشؽا عذـــرتلؼم ح وقـــا  

ي ثقلـــؼ الطيبـــي: الدـــيؼ لمطمـــا هبالغـــةح  م: اطمبـــؽا الؽصـــية هـــؼ  نةدـــكػ فـــ
بخيرح وقا  غيروح استةع  عمى  صموح وهؽ طما الةع  ؼيكؽن هعشاو: اطمبؽا 
الؽصــــية هـــــؼ الســـــر   لمشدـــــاءح ألن عاضـــــد الســـــر   يدـــــتحا لـــــو  ن يحـــــمم 
الســر   عمــى الؽصــيةح و ــبم الشدــاء بالــ كر لزــعةلؼ واثتيــاجلؼ إلــى هــؼ 
ــى غيــرو بذــيء كــ ان يقــؽ  بــأهرهؼح و مــي  هــؼ ذلــغ  ن تحــافعؽاح ألن هــؼ وصم

" لمجــــشل ثيــــم تذــــس  الؽصــــية كــــ  الشَِّدــــا ِ  ثــــرص عميــــو. والتعر ــــف فــــي "
الشدــاءح وذلــغ بــأن يؽصــي بعزــلػ بعزــا ح و ن لــػ يكــؼ فميطمبلــا هــؼ نةدـــو 

                                                           

م ْيـِو  رواو البخارم في صحيحوح - 1 ِ ع  ـم ؽ ات   َّ ْمـِل  د    ص  اِديِم األ ْنِبي اِءح  ب ـام     ِكت ام    ث 
ذ رِم َِّتِو:  .4/133و 
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اْسَتْؽُصــــؽا و ــــ كرها ثتــــى يــــؽطمؼ نةدــــو عمــــى اإلثدــــان إلــــيلؼ. وفــــي روايــــة:"
ــخنا   ــخنا بتشكيــر ِبالشَِّدــاِ  َخْي اإلثدــان لمســر ة لــيعػ و ذــس  كــ  هــا هــؼ  ــأنو   َخْي

 (1 وثدؼ عذرتلا والربر عمى  ذاها لتدو  السؽدة و قؽب الرباط بيشلسا.
" والتأكيد ؼيو هؼ ناثيتيؼ: بالتعميـ  فـي اْسَتْؽُصؽاتؽكيد األهر الدابل" -
ثيـم جـاء هعمـال  وهبيشـا  لمدـبا الـ م كـان   َفِإنم اْلَسْخَأَة ُخِمَقْت ِمْؼ ِضـَمعم قؽلـو:

يـــ  نةدــــو تأكيــــد وتسكـــيؼ لألهــــر فـــي الشةــــؽسح و ثبــــات الؽصـــية ألجمــــوح والتعم
الذــيء هعمــال   بمــر هــؼ إثباتــو دون تعميــ . والاانيــة: تأكيــد التعميــ  نةدــو ثيــم 

" واســـسية الجسمـــة لتؽكيــــد الخبـــر وتسكيشـــو فـــي نةـــؽس السخــــاطبيؼح  ِإنم  كـــد بــــ 
رء وهؽ " لمعلدح إنسا سسي  السر ة هر ة ألنلا  مق  هؼ السالَسْخَأةوالتعر ف في "

تقــديرو  ــمن  " إيجــاز بحــ ا السزــاا إليــوحِضــَمعم عميــو الدــال ح وفــي " – د  
وفي تشكيرهـا بيـان لمزـعأل والـؽهؼح  م:  ن ثـؽاء   رجـ  هـؼ  ـمن  الرج ح
" لمسةعـؽ  لمعمـػ بالخـالل وهـؽ   ُخِمَقـْت عميو الدـال . وفـي بشـاء الةعـ  " – د  
 مــل   وال د ــ  لمســر ة وؼيــو هي ــد هــؼ التركيــي عمــى  ن هــ ا  -جــ  وعــال –

ؼيـوح فتمــغ فطرتلـا التــي فطرهــا   عميلـاح وهــؼ ثـػم فــال ي عــد ذلـغ انتقاصــا  هــؼ 
" ِضــَمعم ثقلــا  و ســببا  فــي ســؽء هعاهالتلــا. وقــد صــؽرت االســتعارة فــي قؽلــو: "

ه ا السعشـى وهـؽ  ن السـر ة هعؽجـة الطبـاع والترـرفات بخمقتلـا وطبيعتلـا كسـا 
يدل  تقؽ سلسا.وؼيو كشاية عؼ هداراتلا والربر عمـى  مل الزمن هعؽجا ح ال 

اعؽجاجلاح وقي :  راد بو  ن  و  الشداء ثـؽاء   رجـ  هـؼ  ـمن  د  األيدـر 
ِمــل هــؼ اؼيكــؽن األســمؽم ثؿيؿي ــ ح وكــأن السعشــى  ن الشدــاء  مقــؼ هــؼ  صــٍ    

 ــيء هعــؽجح وؼيــو إيســاء إلــى  ن اإلندــان يسيــ  إلــى الذــيء الــ م هشــو  مــلح 
                                                           

ـــْر  ِة : - 1 م ـــى اْلس  ْوِج ع  ـــلِم الـــيَّ ـــاِح ح ب ـــام ث  . 5/446رواو ابـــؼ هاجـــو فـــي ســـششوح ِكت ـــام الشِمك 
 .15/212و راجن عسدة القارم:
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ألصــؽ  تدــرم فــي الةــروعح ولــ لغ ســرب  مــل ثــؽاء فــي بشاتلــا إلــى فــأ الل ا
  ر الدهرح ولسا كان  صملؼ هـؼ  ـمن  عـؽج كـان لـو  ثـر فـي طبـاعلؼ و ال 

ــةم ِمــْؼ فــإن هــا ســؽب ثــؽاء  مــل هــؼ هــاء كســا قــا  تعــالى:  ــلم َدابم  َوهللُا َخَمــَن َُ
الترـر   بالتذـبيو الـ م بشيــ   (1 . وقـد ورد فـي روايــة   ـرب 45الشـؽر: َمـا م 

ــَمعِ عميــو االســتعارة فــي قؽلــو الزِّ " ثيــم  ــبو هيئــة وثالــة الســر ة وهــا :  الَســْخَأُة ََ
ألنلــا عؽجــاء هامــو ألن الدــيدة ل فطــرت عميــو هــؼ  ــال   بليئــة وثالــة الزــمن

ثؽاء  مق  هشو فالشداء للـا تبـنح وفـي هـ ا ثـمم لـألزواج عمـى ثدـؼ هعاهمـة 
والرـبر عمـى هـا قـد يقـن هـشلؼ هـؼ األذبح وعمـى عـؽج  اليوجات وهالطةـتلؼ

  القلـــؼح وفـــي ذلـــغ تابيـــ   ركـــان األســـرة وصـــيانة لمحيـــاة اليوجيـــة . وفـــي 
تذـــبيللا بالزـــمن إيســـاء إلـــى األصـــ  الـــ م يجـــا  ن تكـــؽن عميـــو الســـر ة هـــؼ 
الدـــترح فكســـا  ن الزـــمن هدـــتؽر دا ـــ  الجدـــد فكـــ ا تكـــؽن الســـر ة. و لـــى  ـــدة 

قد  مق  هؼ  معو لتكؽن بجانبـو وقر بـة هـؼ قمبـوح وفـي ثاجتلا إلى الرج  ف
 التذبيو بالزمن ترؽ ر وتجديد لسعشى الحشؽ ال م فطرت عميو السر ة.

ـَمِع َأْعـاَلُه  تؽكيد هعشى العـؽج بقؽلـو:  - ولـ ا  َوِ نم َأْعـَؽَج َشـْي م ِفـي الزِّ
ثيــم  جــاء هؽصــؽال  بســا قبمــو وهعطؽفــا  عميــوح لســا بيشلســا هــؼ السشاســبة القؽ ــة

ذكــرو تأكيــدا  لسعشــى الكدــرح  و إ ــارة إلــى  نلــا  مقــ  هــؼ  عــؽج  جــياء الزــمن 
هبالغـة فـي إثبــات هـ و الرـةة للــؼح  و  ـرم هـاال  ألعمــى السـر ة ألن  عالهــا 

كشايـة عشـو َأْعـاَلُه   ر سلا وؼيو لدانلاح وهؽ ال م يحر  هشو األذبح فقؽلو: "
ـاح هبالغـة فـي إثبـات وؼيو إ ارة إلى  نلا  مق  هؼ   د  جـياء ال زـمن اعؽجاج 

إلـى  ـعأل السـر ةح  – يزـا   –إ ـارة  َأْعـاَلُه ه و الرةة للا.. وفـي التعبيـر بــ "

                                                           

اِء: - 1 ار اِة ه ن  الشِمد   .7/27رواو البخارم في صحيحوح ِكت ام الشِمك اِح ح ب ام  الس د 
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ها إلـى الترفـل بلـؼم ؽ فإن   عأل الذيء  عالوح بخالا بؿية األجياءح وه ا ي
.  وعد  القدؽة في هعاهمتلؼم

ي  ال " صــةة هذــبلةح ولــيل  فعــ  تةزــي ح ألن  فعــ  التةزــ َأْعــَؽجَ ولةــم 
يأتي هؼ  لةا  العيؽم التي صةتلا عمى وزن " فع " وقي : هؽ  فعـ  تةزـي  
 ــ وذ اح  و هحــ  السشــن عشــد االلتبــاس بالرــةةح فــإذا تسيــي عشلــا بالقر شــة فــال 
هشن. وفاضـدة هـ و السقدهـة بيـان  نلـا  مقـ  هـؼ الزـمن األعـؽج وهـؽ الـ م فـي 

ألصـ  فـي التقـؽ ػ هـؽ  عمـى  عمى الزمؽع  و بيان  نلـا ال تقبـ  اإلقاهـة ألن ا
 ال )أعالىــا( الزــمن ال  ســةمو وهــؽ فــي غايــة االعؽجــاجح واألصــ  التعبيــر بـــ

ألن الزــمن هؤناــةح و نســا  عــاد الزــسير هــ كرا  عمــى تأو مــو بالعزــؽح  َأْعــاَلُه  
: بــأن هعاهمــة السؤنــم غيــر  وقيــ : تأنياــو غيــر ثؿيقــي فمــ ا جــاز التــ كيرح ور دم

إنسا هـؽ بالشدـبة إلـى ظـاهرو إذا  سـشد إليـو هاـ : طمـن الحؿيقي هعاهمة الس كر 
الذسلح و ها هزسرو فحكسو ثكػ السؤنم الحؿيقي في وجـؽم التأنيـم تقـؽ : 
الذــسل طمعــ  وهــي طالعــة وال تقــؽ  طمــن وهــؽ طــالن. وقــد يــؤو  فــي بعــ  

 السؽا ن بالس كر فيشي  هشيلتو كقؽ  الذاعر:
 (1 .َأْرَض َأْبَقَل إبَقاَليا  َفال ُمْدَنة  َوَدَقْت َوْدَقَيا ... وال

                                                           

. لسحســد بــؼ يؽســأل بــؼ 31/228ح والكؽاكــا الــدرارم: 5/323يشعــر إر ــاد الدــارم: - 1
هــــ(ح دار إثيـــاء التـــراث العربـــيح 786عمـــي بـــؼ ســـعيدح  ـــسل الـــديؼ الكرهـــاني  الستـــؽفى: 

ْ ؼ 1937 -هـ 1356: 1لبشانح ط-بيروت ؽ    والبي   هؼ بحر الستقاِرمح وهؽ لعاِهر بؼ ج 
ل(: السطـــر د  ـــؽ  ـــحابة. و ال ـــة(: الدم ـــرة الغيـــم و الس ين ـــا هخرـــبة لكا ؛ يرـــأل  ر   ـــاضيم . الطم
ــاهد  ؼيــو:  وال  رض  بقــ   و  بقمــْ (   رجــ  البقــ ؛ وهــؽ هــؼ الشمبــات هــا لــيل بذــجر. والذم
:  بقمــ  إبقاللــا؛ ألنم الةعــ  هدــشد إلــى  ــسير عاضــد عمــى األرض وهــي  إبقاللــا(ح والؿيــاس 
هؤنمــم هجــازمح فحــ ا التمــاء  ــرورة  ــعر ة  و تــأو ال  للــا بالسكــان كســا فــي هــ ا الحــديم. 
== 
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و هي  إلى  ن السخالةة في الرير داللة عمى هخالةـة هـؼ يـرو  إقاهـة     
الزمن وجعمو هدتؿيسا ح فمكي يؤدم الزمن وظيةتـو عمـى  كسـ  وجـو  ن يعـ  
عمى اعؽجاجو وك ا السر ة فؽجا االستستاع بلا عمى ثالتلا وعـد  الطسـن فـي 

كالرجـــ  لشاطحتـــو فـــي كـــ  هـــا يكـــؽن لـــو وبـــ لغ يختـــ  اســـتقاهتلاح فمـــؽ كانـــ  
الشعـــا  السجتسعـــي القـــؽ ػح فـــالسر ة  مقـــ    ـــعأل هـــؼ الرجـــ ح فلـــي  قـــ ف هشـــو 
اح و ق  هشو ر ْغب ة في الطسؽح؛ ألنلا  مق   ـعيةةح وذلـغ بدـبا  عسال  و نتاج 
ــلر ةح و  بــاء الحســ  والؽ ــن والتةكيــر فــي األوالدح  هــا يعتر لــا هــؼ العــادة الذَّ

ــادر هــؼ الشدــاء ال يــشق  وكــ   هــ ا يذــغملا  ْن تــؽازن  الرجــ  فــي عسمــوح والشَّ
ــعأل الــ م  -صــمى   عميــو وســمػ  –القاعــدةح ولــ ا وصــةلؼ  بدــبا هــ ا الزَّ

ــْيئ ا" ح ال  ي ْسِمْكــؼ  أِل ْنة ِدــِلؼَّ    ــؽ ان  ك ْػ ع  ــِإنَّل ؼَّ ِعْشــد  طــبعؼ عميــو بقؽلــو: " ف 
؛  م: (1 

هاح ولزـــعةلا   ســـيرات عشـــد الرجـــا . ولزـــعأل الســـر ة ثـــر  عميلـــا الدـــةر وْثـــد 
ا  اه س  ا ف ت ــ  كِمر  ِإْثــد  اه س  عــيزت بــأ رب فــي الذــلادة؛ قــا  تعــالى: "   ن ت ِزــ َّ ْإْثــد 

ـــْعأل الســـر ة  يزـــا  لـــػ تكـــؼ الشبـــؽة والرســـالة إالَّ فـــي 282األ ْ ر ب"البقـــرة:  ح ولز 
ْمش ا ِهؼ  ا   ْرس  ه  اال  نفـؽِثي ِإل ـْيِلْػ " الرجا  دون الشداء؛ قا  تعالى: "و  ق ْبِمغ  ِإالَّ ِرج 

 .43الشح : 
وهسا يؤكد الربر عميلؼ وثدؼ عذرتلؼ االستعارة والتؽكيـد بالذـرط  -

َدْخَتُو َوِ ْن َتَخْكَتـُو َلـْػ َ ـَدْل َأْعـَؽجَ  في قؽلو:" يُسُو ََ َِ "  م إن طمبـ  َفِإْن َذَىْبَت ُت
ــ ْرم  هاــٍ  لمطــاللح فــال ســبي  هشلــا تدــؽ ة اعؽجاجلــا  دمب إلــى فراقلــا فلــؽ   

إلــى اســتقاهة طبــاعلؼح ثيــم  ــبو الطــالل بالكدــر بجــاهن عــد  الرــالح فــي 
                                                                                                                                                  

== 

. لر ـــي الـــديؼ األســـتراباذمح ترـــحي  وتعميـــل: 1/47مـــى الكاؼيـــة:يشعـــر  ـــرح الر ـــي ع
   . 1978 -ه  1398يؽسأل ثدؼ عسرح جاهعة قار ؽنلح 

 (.23695. رقػ: 34/299رواو  ثسد في هدشدو: - 1
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َدــْخَتَيا كــ ح و ؤ ــد ذلــغ الترــر   بــو فــي روايــة هدــمػ: " يُسَيــال ََ َِ َوِ ْن َذَىْبــَت ُت
ــا  ــُخَىا َطاَلُقَي ْد ــَت ح وهــا  لطــأل التعبيــر بالــ هام فــي قؽلــو:(1)َوََ دون  ن   َذَىْب

اال : جئـــ   و  تيــ ح وهــا يـــد  عميــو الــ هام هـــؼ تشــاغػ هــن السعشـــىح يقــا  هــ
فال م ير د  ن يؿيػ  و يعـدِم  اعؽجـاج السـر ة هـؽ فـي الحؿيقـة يـ ها بلـا كميـةح 

 فكان  التعبير بال هام هشا  بمر و دل هؼ غيرو في إصابة السعشى.
ْدُخَىا َطاَلُقَيا   وقؽلو:"  (2 يحتس  وجليؼ: َوََ

لــا. وات ــر: تالسعشــى:  نــغ هتــى  ردت  ن تؿيسلــا طمق  ثــدهسا:  ن يكــؽن 
 نــغ تدــتغشي عــؼ كدــرو بــأن تطمقلــا. وقــد يكــؽن الكدــر  عــػ هــؼ ذلــغ ؼيذــس  
الكدر السعشؽم وها يترتـا عميـو هـؼ  ثـر نةدـي يكـؽن   ـد هـؼ الحدـيح فـأثر 
ح  اصـة إذا هـا قؽرنـ   الطالل السعشؽم عمى السطمقة ونعرة السجتسن للا   ـدم

فــال َوِ ْن َتَخْكَتــُو َلــْػ َ ــَدْل َأْعــَؽَج  شــي عــؼ عــد  االســتقاهة بقؽلــو:"بالرجــ .. وك
 هطسن في استقاهتلؼ.

وفــي انكدــار الزــمن ا ــتال  لتــؽازن الجدــد وفدــاد لحالــو كــ لغ كــ       
هؼ يرو  إقاهة اعؽجاج السر ة سيؤدم ذلغ إلى  م  فـي بشـاء األسـرةح فالزـمن 
يدتعري عمى االستقاهةح ؼيجا االنتةاع بو عمـى هـا فطـر عميـوح فلـؽ  ـديد 
تــو صــماح وهــؽ هــن انحشاضــو ال يقبــ  االســتقاهةح وفــي اســتقاهتو فقدانــو وهةارق

وعــد  االنتةــاع بــو ح وهــؼ ث ــػ وجــا التعاهــ  هعــو بحكســو  ــأنو  ــأن الذــيء 

                                                           

اِء: - 1 ِصيَِّة ِبالشِمد  اِع ح ب ام  اْلؽ   .2/1391صحي  هدمػح ِكت ام  الرِم  
. ليحيـى بـؼ  ه ب ْيــر ة بـؼ( ل بـؼ هبيــرة 7/161يشعـر اإلفرـاح عـؼ هعــاني الرـحاح: - 2

ح  بؽ السعةرح عؽن الديؼ  الستؽفى:  هـ(ح ت: فؤاد عبد السشعػ  ثسدح 563ال همي الذيبانيم
 هـ.1417الشا ر: دار الؽطؼح  
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الرماح  اصة  نو هن  ـدتو وصـالبتو يكـؽن دا ـ  الجدـد يزـطرم الجدـد 
و تألػ بةقدانو  و كدروح وعميو فال استقاهة لحياة الرج  وبشـاء  سـرتو هـؼ غيـر 

و. فطبيعـة اهر ة يربر عمى عؽجلا و دتستن بوح و حدـؼ إليلـا إثدـانو لزـمع
الســر ة فيلــا صــةة االنحشــاء واالنعطــااح وهــ و صــةة هــدح للــا تتسيــي بلــا عــؼ 
الرج ح فاالعؽجاج في الزـمن ال يعـد عيبـا  ؼيـوح فلـؽ يحسـي هـا بدا مـوح فلـي 
تحسي  سرتلا وتحشؽ عمى  طةاللا وتؽي  عميلػ بـالعطأل والحشـان وهـ و هـؼ 

كـان التأكيـد عمـى هـ و   هػ  راضب السر ة التـي تسيـيت بلـا فـي  مقتلـاح ولـ ا
الرــــةة عشــــد التعاهــــ  هعلــــاح ولتأكيــــد هــــ ا السعشــــى وتابيتــــو فــــي الــــشةل كــــان 

" ثـــػ كـــان ِضـــَمعم التةرــي  بعـــد اإلجســا ح فقـــد  جســ  الحـــديم و بلــػ فـــي قؽلــو:"
ـَمِع َأْعـاَلُه   التةري  بقؽلو:" زاد فـي تةرـيمو وسـرعة َوِ نم َأْعَؽَج َشْي م ِفـي الزِّ

: َفـِإْن الجسمتيؼ الذرطيتيؼ بالةاء والؽص  بيشلسا في قؽلوبيانو و كدو العطأل ب
َدْخَتُو َوِ ْن َتَخْكَتُو َلْػ َ َدْل َأْعَؽجَ  يُسُو ََ َِ " فل و سشة   وفطرتو في  مقو َذَىْبَت ُت

لمسر ة فؽجا التدميػ واالنؿياد ألهر   تعالىح فالسشةعة في االنتةاع بو بحالتـو 
هحاولــة تقؽ ســو ال تكــؽن إال بكدــروح وهحاولــة تعــدي  التــي  مقــو   عميلــاح و 

 بع  سمؽكيات السر ة وتررفاتلا ال تكؽن إال بالةرال.
َدــْخَتوُ  وهجـيء جـؽام الذـرط ها ـيا  "        " هـن  ن األسـمؽم لـؽ كــان ََ

عمــى وتيــرة واثــدة لقيــ : تكدــرو برــيغة السزــارع؛ ثتــى يتشاســا هــن هــا قبمــو 
يُســوُ " َِ تحقــل الكدــر وذلــغ إذا هــا ثــاو  الرجــ  تقــؽ ػ هــ ا " ولعــ  ذلــغ إلفــادة ُت

االعؽجــاجح وهــؽ بــ لغ يقطــن الطر ــل عمــى كــ  هــؼ يــرو  تعــدي  هــ ا العــؽج . 
وقد سارت الدشة الشبؽ ة عمى  طى ها جاء في القر ن وبيشتوح فقد قـا  تعـالى 
:  هـــرا  بالسعا ـــرة بـــالسعروا وبيـــان  ن الخيـــر قـــد يكـــؽن ؼيســـا يكرهـــو اإلندـــان
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ا َوَعاِشــخُ  ِخْىُتُســؽُىؼم َفَعَدــى َأْن َتْكَخُىــؽا َشــْيًن َوَيْجَعــَل بمُ  وُىؼم ِبــاْلَسْعُخوِ  َفــِإْن ََ
ِليخنا  الشدا :  .11ِفيِو َخْيخنا ََ

" ثيــم  ــتػ الحــديم َفاْسَتْؽُصــؽا ِبالشَِّدــا ِ  التؽكيــد بــالتكرار فــي قؽلــو:" -
واإلعـــادة إرادة بســـا بـــد  بـــو وهـــؽ الؽصـــية بالشدـــاءح فســـؼ ســـشؼ العـــرم التكر ـــر 

اإلبــال  بحدــا العشايــة بــاألهرح و رادة التؽكيــد واإلفلــا ح وهــؽ كايــر فــي الدــشة 
إنسا يتكمػ بمغتلػ وعمى ه هبلػ فـي  –صمى   عميو وسمػ  –الشبؽ ةح فالشبي 

ة السبالغـة فـي الؽصـية بلـؼ . وهـ ا يـؽها  الكال ح فكررو ز ادة فـي التأكيـد و ـدم
يبالر ؼيو فتطمـل  و يـؤدم ذلـغ إلـى الطـاللح وال إلى تقؽ سلؼ برفل بحيم ال 

يتركلـا فتدــتسر عمــى االعؽجـاج إذا تعــدت بســا طبعلـا   عميــو إلــى السعرــية 
  و ترك واجا  وجبو   عميلاح و نسا يتمطأل هعلا في األهؽر السباثة.

وه ا الحديم هؼ  بمر الكال  و ثدؼ التذبيوح والسراد  نو ال يشبغـي        
يطســـن فـــي اســـتقاهة الســـر ة كـــ  االســـتقاهة فســـؼ ثـــاو  ثسملـــا عمـــى  لمرجـــ   ن

األ ــالل السدــتؿيسة  فدــدهاح وهــؼ تركلــا عمــى هــا هــي عميــو انتةــن بلــاح وؼيــو 
إ ارة إلى  ن بع  االعؽجاج في   الل السر ة ليل بعيا فيلا كسا  نو لـيل 
 بعيــا فــي الزــمن فــال يشبغــي لمرجــ   ن يطمــا فيلــا   ــالل الرجــا ح فــإن  
تعـــالى قـــد  مـــل كـــال  هـــؼ الرـــشةيؼ بخرـــاضب ال تؽجـــد فـــي ات ـــرح والســـراد 
بتذـــبيو الســـر ة بالزـــمن  ن اســـتؽاء ه ا واالنتةـــاع بلـــا يكـــؽن هـــن اعؽجاجلـــا وقـــد 

 :صا  ذلغ الذاعر هقتبدا  هؼ ه ا الحديم قؽلو 

مُؽِر انِكدا  ُرَىاِىَي الّزَمُع الَعؽجاُ  َلدَت ُتَيُسَيا ... أال ِإنم َتقؽيػ الزُّ
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 (1).َأَتْجَسُع َضْعَفان َواْقِتجاران َعَمى الَفَتى ... َأَلْيَذ َعِجيبان َضْعُفَيا َواْقِتَجاُرَىا

كسا  ن تكرار التؽصية بالسر ة في البدء والختا  يجع  الحديم كمـو        
كأنــو جسمــة واثــدة تتجــو لغــرض واثــدح وترتكــي عميــو وهــؽ الؽصــية بالشدـــاءح 

 لؼ عمى ها هؼ عميو.وفلػ طبيعتلؼ وقبؽل

 التػاضي عو بعض ما يلوى مهها

َعْؼ َأِ ي ُىَخْيَخَةل َقاَل: َقاَل َرُسؽُل هللِا َصممى هللُا َعَمْيِو َوَسممَػ:  اَل َيْفـَخْك     
ا َرِضَي ِمْشَيا آَخَخ  َأْو َقاَل:  َغْيَخُه . خَِه ِمْشَيا ُخُمقن ِمَشةنل ِإْن ََ ِْ ِمؼ  ُم ِْ  (2)ُم

إلى  -صمى   عميو وسمػ  –األدم الشبؽم الرؼين ير دنا الشبي لل ا     
ثدؼ العذرة و شلانا عؼ بغ  اليوجة بسجـرد كراهـة  مـل هـؼ   القلـا فإنلـا 

 ال تخمؽ هؼ  ير.
ِمَشةن فقؽلو     ِْ ِمؼ  ُم ِْ  الةرل:  البغ ح  م:  م ال ي ْبِغزلا . : اَل َيْفَخْك ُم

وك حكأنـو  وكا  فلي ف ر  لا ت ْةر ك و ِفْركا بالكدر وف ْركا وف ر  ْوج  يقا  : ف ِرك   السر ة  ز 
ـــحبة. ْدـــؼ الِعْذـــرة والرف ـــمَّ عمـــى ث  ث 
وهـــؽ نلـــي هـــراد بـــو الشرـــ  واإلر ـــاد  (3 

ألهتوح إنو هشلـاج يجـا اتِمباع ـو فـي جسيـن العالقـات بـيؼ الشـاسح و  ـبم هـ و 
م بخرؽصـوح وهـؽ العالقـة بـيؼ الـيوج وزوجتـوح العالقات هـا جـاء هـ ا الحـدي

فس ؼ ذا ال م سِمػ هؼ عيؽم ونقب؟! فال يشبغي لمرج   ن يبغزلا؛ لسا يرب 
                                                           

البيتان هؼ بحر الطؽ ـ ح وهسـا لمحاجـا بـؼ ذبيـان فـي لدـان العرم:  ـمن(ح و شعـر  - 1
م ـؽم 16/154مػ:الكؽكا الؽهـاج  ـرح صـحي  هدـ . لسحسـد األهـيؼ بـؼ عبـد   األ ر هـي الع 

رم الذافعيح الشا ر: دار السشلاج    . 2339 -هـ  1433ح 1دار طؽل الشجاةح ط -الل ر 
اِء: - 2 ِصيَِّة ِبالشِمد  اِعح ب ام  اْلؽ   .2/1391رواو هدمػ في صحيحوح ِكت ام  الرِم  
 .3/843يشعر الشلاية في غر ا الحديم واألثر: - 3
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هشلــا هــا يكرهــو؛ ألنــو إن كــرو هشلــا  مقــا ح فمعمــو يدتحدــؼ غيــروح ؼيكــؽن هــ ا 
هقابـــ  ذاك. و ذا كانـــ  هذـــتسمة عمـــى السحبـــؽم والسكـــروو فـــال يشبغـــي تـــرجي  

مى هقتزى السحبـة. فلـ ا هـؼ  كبـر األسـبام والـدواعي إلـى هقتزى الكراهة ع
ثدؼ العذرة بالسعرواح فشلى السؤهؼ عؼ سؽء عذرتو ليوجتـو. والشلـي عـؼ 
الذــيء  هــر بزــدو. و هــرو  ن يمحــم هــا فيلــا هــؼ األ ــالل الجسيمــةح واألهــؽر 
ــة هــا كــرو هــؼ   القلــا؛ فالسؤهشــة يحسملــا  التــي تشاســبوح و ن يجعملــا فــي هقابم

ن عمــى اســتعسا   رــا  هحســؽدة يحبلــا الســؤهؼح ؼيحســ  هــا ال يحبــو اإليســا
عمـــى هـــا يحبـــوح فـــإن الـــيوج إذا تأهـــ  هـــا فـــي زوجتـــو هـــؼ األ ـــالل الجسيمـــةح 
والسحاسؼ التي يحبلاح ونعر إلى الدبا ال م دعاو إلى التزجر هشلا وسـؽء 
كــان  عذــرتلاح ر و  ــيئا  واثــدا   و اثشــيؼ هــاال ح وهــا فيلــا هســا يحــا  كاــر. فــإذا

هشرةا  غ  عؼ هداوضلا ال ـسحالللا فـي هحاسـشلا. وبلـ ا تـدو  الرـحبةح 
وتــؤدمب الحقــؽل الؽاجبــة والسدــتحبةح وربســا  ن هــا كــرو هشلــا تدــعى بتعديمــو  و 
تبديمو. و ها هـؼ غـ  عـؼ السحاسـؼح ولحـم السدـاو  ولـؽ كانـ  قميمـةح فلـ ا 

ـــو. وهـــؼ العمســـاء هـــ ؼ جعـــ  هـــؼ عـــد  اإلنرـــااح وال يكـــاد يرـــةؽ هـــن زوجت
الحــديم  بــرا  هــرادا  بــو الشلــيح  م ال يقــن بغــ  تــا  للــاح وذلــغ لتأكيــد طمــا 
اهتاالـــو ثتـــى كأنـــو اهتاـــ  و  بـــر عشـــوح والرـــؽام  نـــو نلـــي  م يشبغـــي  ن ال 
يبغزلا ألنو إن وجد فيلا  مقا  ي كر و وجد فيلـا  مقـا  هر ـيا  بـأن تكـؽن  رسـة 

يقـة بــو  و نحـؽ ذلــغ. وهـ ا يتعــيؼ الخمـل لكشلـا ديِمش ــة  و جسيمـة  و عؽيةــة  و رؼ
هــؼ وجلــيؼ  ثــدهسا:  ن السعــروا فــي الروايــات ال يةــرك بإســكان الكــاا ال 

بمةــــم الخبــــر.  لكــــان نليــــا   برفعلــــا وهــــ ا يتعــــيؼ ؼيــــو الشلــــي ولــــؽ روم هرفؽعــــا  
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والاــاني:  نــو قــد وقــن  الفــو ؼــبع  الشــاس يــبغ  زوجتــو بغزــا   ــديدا  ولــؽ 
 (1 قن.كان  برا  لػ يقن  الفو وه ا وا

ــةن وقــد ربــط ذلــغ باإليســان ِمَش ِْ ِمؼ  ُم ِْ ــ ــَخْك ُم لسي ــد هــؼ التحــ ير هــؼ  : اَل َيْف
ِمَشـة بغ  السؤهؼ   اوح وفي تشكير  ِْ ِمؼ  ُم ِْ داللـة عمـى العسـؽ  والذـسؽ ح   ُم
صممى   عميو وسـمػح يشبغـي سـمؽكو واسـتعسالو  -فل ا األدم ال م  ر د إليو 
ر ؼ والسعاهمي ؼ؛ فإن نةعو الديشي والدنيؽم كاير وصـاثبو قـد هن جسين السعا  

ر ؼ لمسؤهؼ زوجتوح وقد وصةلسا باإليسـان  سعى في راثة قمبو. و قرم السعا  
لمتـــ كير باألصـــ  الـــ م هـــؼ  جمـــو يتحســـ   ثـــدهسا ات ـــرح وهـــؼ  جمـــو تكـــؽن 
: ِإْن السعاهمة الحدشة ح وجسي  السعا ـرة. ولـ ا جـاء التعميـ  بالجسمـة الذـرطية 

ا َرِضَي ِمْشَيا آَخـَخ َكخَِه مِ  فـال تخمـؽ اليوجـة هـؼ  يـرح وجـاء الذـرط بــ  ْشَيا ُخُمقن
لمداللــة عمــى قمــة وجــؽد هــا يكرهــو الــيوج فــي زوجتــو هقابــ  هــا فيلــا هــؼ   ِإْن 

ا ل يرح ساعد في ذلغ تشكير  . وؼيـو إ ـارة   َكـخَِه و َرِضـَي والطبـال بـيؼ   ُخُمقن
  راد الذخب بر ئـا  هـؼ العيـا يبـل   إلى  ن الراثا ال يؽجد بدون عيا فإن

بــال صــاثا وال يخمــؽ اإلندــان ســيسا الســؤهؼ هــؼ  رــا  ثسيــدةح فيشبغــي  ن 
يراعيلا و دتر ها يشافيلاح و ذا كان  اليوجة هذـتسمة عمـى السحبـؽم والسكـروو 

ألن اإلندــان  فــال يشبغــي تــرجي  هقتزــى الكراهــة عمــى هقتزــى السحبــة.وذلغ
يجــا عميــو الؿيــا  بالعــد ح و ن يراعــي السعاهــ  لــو بســا تقتزــيو ثالــوح والعــد  

                                                           

.ألبي عبد  ح عبـد الـرثسؼ 122ح وبلجة قمؽم األبرار:13/58يشعر  رح الشؽوم:  - 1
هـ(ح ت/ عبد الكر ػ 1376بؼ ناصر بؼ عبد   بؼ ناصر بؼ ثسد    سعدم  الستؽفى: 

 -هــ 1422بؼ رسسي الدر شيح دار الشذر: هكتبـة الر ـد لمشذـر والتؽز ـنح الطبعـة: األولـى 
2332.  
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 ن يـــؽازن بـــيؼ الدـــيئات والحدـــشاتح و شعـــر  يلســـا  كاـــر و يلســـا  ععـــػ وقعـــا ح 
: َيـا َأ َُّيـا ؼيغما ها كان  كار وها كان   د تـأثيرا ؛ هـ ا هـؽ العـد . قـا  تعـالى

ؽُنؽا َقـؽم  ِ ُشـَيَجاَ  ِباْلِقْدـِط َوال َيْجـِخَمشمُكْػ َشـَشقُن َقـْؽمم َعَمـى المِح َؼ آَمُشؽا َُ اِميَؼ ّلِلِم
ح يعشـي ال يحسمكـػ بغزـلػ عمـى عـد  العـد  اعـدلؽا ولـؽ  8الساضـدة: َأالم َتْعِجُلؽا 

 (1 كشتػ تبغزؽنو.

وهــــ ا الحــــديم يتــــرزر هــــن الحــــديم الدــــابل فــــي بيــــان عشايــــة اإلســــال     
لــى فلــػ طبيعتلــا.. فةــي الحــديم الدــابل يــأهر الرجــ  بــالسر ةح ودعــؽة الرجــ  إ

بالتحس  وسعة الردر هعلا لسـا تذـتس  عميـو هـؼ اعؽجـاج فـي  صـ  الخمقـةح 
 وهشا يشلاو عؼ بغزلا بسجرد ر  ة ها يدؽءو هشلا..

 االشتنتاع بسوجها

َعْؼ َعْبِج بمِ ْ ُؼ َعْسـِخو ْ ـِؼ الَعـاِصل َقـاَل: َقـاَل َرُسـؽُل بمِ َصـممى هللُا     
َيا َعْبَج بمِل َأَلْػ ُأْخَبـْخ َأنمـَغ َتُرـؽُم الشمَيـاَر َوَتُقـؽُم الممْيـَلَ  ُقْمـُت: »َعَمْيِو َوَسممَػ: 

ْػ َوَأْفِطــْخل َوُقــْػ َوَنــْػل َفــِإنم ِلَجَدــِجَك َفــاَل َتْفَعــْلل ُصــ»َ َمــى َيــا َرُســؽَل بمِل َقــاَل: 
ا  ال َوِ نم ِلَدْوِجَغ َعَمْيَغ َحقًّ ال َوِ نم ِلَعْيِشَغ َعَمْيَغ َحقًّ  (2)َعَمْيَغ َحقًّ

بالتؽسـط فـي  -صـمى   عميـو وسـمػ  -في هـ ا الحـديم يـأهر الشبـي     
نؽاف  العبادات والطاعات هؼ صيا  وؾيا  ونحؽوح هن السحافعة عمى الحقؽل 
البدنيــة والشةدــية واالجتسا يــة هــؼ طعــا  و ــرام ولبــاس ونــؽ  وراثــة وزوجــة 
دــد وولــد وغيرهــاح فةــي ذلــغ صــالح اإِلندــان واســتقاهتوح ونةعــو غيــرو. وقــد ج

صــمى    -البيــان الشبــؽم ذلــغ وصــؽرو فــي هــ ا الحــؽار الــ م دار بــيؼ الشبــي 
                                                           

 .5/2118يشعر هرقاة السةاتي : - 1
2 - : لٌّ م ْيغ  ث  ْوِجغ  ع  : ِلي   .7/31رواو البخارم في صحيحوح ِكت ام  الشِمك اِح ح ب ام 
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ثيم بد و  –ر ي   عشلسا  –وعبد   بؼ عسرو بؼ العاص  –عميو وسمػ 
ــَغ َتُقــؽُم الممْيــَل "  عؿبــو هــ ا االســتةلا  التقر ــرم َيــا َعْبــَج بمِ بشـداء "  َأَلــْػ ُأْخَبــْخ َأنم
لسـا ؼيــو هــؼ جـ م لالنتبــاو وتسليــد وتقر ـر لقبــؽ  هــا ســيترتا  الشمَيــاَر َوَتُرــؽُم 

مى هزسؽن الخبر وهؽ لمسجلؽ  لتركيي االهتسا  ع  ُأْخَبْخ عميوح وبشاء الةع  
المي  وصـؽهو الشلـارح سـاعد فـي بيـان ذلـغ هزـار ية الرـيغة  واستسرار ؾياه

   نم واسسية الجسمة وتقديػ وتؽكيد الخبر بأكار هؼ هؤكد   َتُقؽُم َو َتُرؽُم في 
هســـا يؤكـــد   الممْيـــل َو الشمَيـــار السدـــشد إليـــو عمـــى  بـــرو الةعمـــي(ح والطبـــال بـــيؼ 

 هداوهتو عمى العبادة التي ال يتعدب نةعلا غيرو وذلغ في جسين  وقاتو.

وكــان  بــؽو قــد زوجــو بــاهر ة ذات ثدــاح وكــان يتعاهــدها ؼيدــأللا عــؼ     
ؼ رج  لػ يطأ لشا فرا ا  ولػ يةـت  لشـا كشةـا  كشايـة زوجلاح فتقؽ ح نعػ الرج  ه

عؼ  نو ال يبا رهاح وذلـغ النذـغالو طـؽ  ثياتـو بالرـيا  والؿيـا ح فـ ها  بـؽو 
صــمى    -و  بــرو بحالــوحفشلاو الشبــي  -صــمى   عميــو وســمػ  -إلــى الشبــي 
عؼ ذلـغح ألن   قـد  وجـا عميـو ثقؽقـا  جدـسية واجتسا يـة ال  -عميو وسمػ 

بد  ن يؤديلاح فحل الجدػ  ن يعطيو نريبو هؼ الشـؽ  والراثـةح وثـل اليوجـة 
 ن يجع  للا وقتـا  لسعا ـرتلا وهبا ـرتلاح وثـل الياضـر  و الزـيف  ن يدـتقبمو 
و كرهــوح و ؤاندــو فــإذا  عطــى لمعبــادة وقتــو كمــو قرــر فــي  داء هــ و الحقــؽل 

 (1 األ رب. 

ـــأكار      هـــؼ هؤكـــد وهشلـــا ثـــل وهـــ و الحقـــؽل جسيعلـــا جـــاءت هؤكـــدة ب
ــااليوجــة فــي االســتستاع وثدــؼ السعا ــرة ثيــم يقــؽ :" " َوِ نم ِلَدْوِجــَغ َعَمْيــَغ َحقًّ

                                                           

لحسـية ل قاسـػح راجعـو: الذـيد عبـد القـادر األرنـا وطح  .3/233يشعر هشـار القـارم: - 1
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ح وتقديػ لخبرود ؽ  الال  عمى ا ثيم  كدم ه ا الخبر بـ  إنح واسسية الجسمةح
" ليؤكد عمى ه ا الحل الؽاجا عميوح ود م عمى ععسـو َعَمْيغَ الجار والسجرور"

ــاتشكيــر " "ح والحــديم كشايــة عــؼ التؽســط واالعتــدا  فــي كــ  األهــؽر. جــاء َحقًّ
 َواْ َتـِك ِفيَسـا آَتـاَك بمُ هؤكدا  وهبيشا  ها جاء في القر ن الكر ػ يقـؽ    تعـالى: 

ْنَيا ــجُّ ــَؼ ال ــيَبَغ ِم ــْشَذ َنِر ــَخَة َوال َت اَر اْلِخ ــجم . و قــؽ  تعــالى: 77.."القرــب: ال
ـــ ـــاُكْػ ُأمم ـــَحِلَغ َجَعْمَش . وهـــ ا هـــا يتؽافـــل هـــن الةطـــرة 143البقـــرة: .." ةن َوَســـطنا َوََ

الدميسةح التي تراعي ثاجات الروح وهطالا الجددح وتؽازن بـيؼ العسـ  لمـدنيا 
والعســ  لر ـــرةح وفــي ذلـــغ تلــ يا لغراضـــي اإلندــان الـــ م هــؽ هـــي ج هـــؼ روح 
ــــى  ــــو وال يجــــؽز  ن  يطغــــى  ثــــدهسا عم وجدــــدح فمكــــ  هشلســــا ثقؽقــــو وثاجات

لمتشاسا بيؼ ه و الحقـؽل كـان الؽصـ  بيشلـاح ثيـم بـد  بـاألعػ وهـؽ ات ر.  
" وذلغ بالسحافعة عمى األك  والذرمح  ِإنم ِلَجَدِجَك َعَمْيَغ َحّقان  الجدد( فقا :"

ـــدوا   ـــى وجـــو ال ـــالي عم ـــا  المي ـــا  وؾي ـــو يحرـــ  برـــيا  األي ـــؽ ؛ ألن والؿيـــا  والش
لــغ إ ــاعتو بتةر طــو  انحــال  لمقــؽبح وا ــتال  لمبــدن عــؼ الشعــا ح فــال يجــؽز

و  ــــرارو بإفراطــــوح بحيـــــم تعجــــي عـــــؼ  داء العبــــادات وقزـــــاء الحقــــؽل فـــــي 
" والسـراد وِ نم ِلَعْيِشـَغ َعَمْيـَغ َحّقـان الحاالتح  تبعو بـاأل ب وهـؽ  العـيؼ( فقـا :"

بلا: الباصرةح وقي : ال اتح تأكيدا  لمجسمة األولىح واألو   ولـى ألن التأسـيل 
هؼ السعمؽ  نقران قؽة الباصـرة هـؼ الشـؽ  والدـلرح وقمـة   قؽب هؼ التأكيدح ثػ

  – يزـا   –الطعا  والذرام ثيم يؤدم ذلغ لغؽار العيؼح كسا  ن كارة البكاء 
والتــي تكــؽن فــي الؿيــا  وقــراءة القــر ن قــد تزــعأل العــيؼ  و تــ ها بلــاح فلــ و 
ثقــــؽل جدــــدية قــــد يقترــــر التقرــــير فيلــــا فــــي العــــاهر عمــــى الــــشةل إال  ن 

"  م: َوِ نم ِلَدْوِجـَغ َعَمْيـَغ َحّقـان هتعٍد لمغير وهؼ ثػم كان العطـأل بقؽلـو:" ررها 
الهر تــــغ ثـــــل عميـــــغ هـــــؼ االســـــتستاع ؼيةـــــؽت بالرـــــيا  والؿيـــــا  اال ـــــطجاع 
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واالنتةــــــاع ؼيعجــــــي عــــــؼ الؿيــــــا  بحدــــــؼ السعا ــــــرة الســــــأهؽر بلــــــا فــــــي قؽلــــــو: 
 (1 .19" الشداء:َوَعاِشُخوُىؼم ِباْلَسْعُخو ِ "

ا فترتيـا هـ و الحقـؽل فـي الحـديم جـاء عمـى نعـػ بـدينح إذ وعمى هـ     
هـــي هرتبـــة ترتيبـــا  دؾيقـــا ح فإعطـــاء الجدـــد ثقـــو يعطـــي العـــيؼ ثقلـــا هـــؼ الشـــؽ  
والراثةح وهـ ا بـال  ـغ يجعمـو يعطـي زوجـو ثقلـاح و هسـا  األو  هشلـا يترتـا 

 عميو إهسا  لباقي الحقؽل.

 ق يف الهفقة.احل

َأنم ِىْشَج ِ ْشَت ُعْتَبَةل َقاَلْت: َيا َرُسؽَل  -رضي هللا عشيا  – َعْؼ َعاَُِذةَ    
ــْيَذ ُيْعِطيِشــي َمــا َيْكِفيِشــي َوَوَلــِجيل ِإالم َمــا  بمِ ِإنم َأَبــا ُســْ َياَن َرُجــل  َشــِحيح  َوَل

 (2)ْعُخوِ  .َأَخْحُت ِمْشُو َوُىَؽ اَل َيْعَمُػل َفَقاَل:  ُخِحي َما َيْكِ يِغ َوَوَلَجِكل ِباْلسَ 

فــي  ــكؽب  -صــمى   عميــو وســمػ  -هــ ا الحــديم يبــيؼ ثكــػ الشبــي     
جاءتوح هؼ هشـد بشـ  عتبـة تذـكؽ إليـو تقتيـر زوجلـا  بـي سـؽيان عميلـا وعمـى 
ـــاو و نلـــا ال تدـــتطين  ن تدـــد ثاجتلـــا و والدهـــا إال إذا   والدهـــا هـــن يدـــارو وغش

؟ فـي إثـػ ذلـغ -عميـو وسـمػ صمى    -   ت هؼ هالو سراح فاستةت  الشبي 
 فأفتاها بأن تأ   هؼ هالو ها يكةيلا و والدها بسا جرت بو العادة والعرا.

 وكان التقديػ والتليئة لسطمؽبلا وبيانو بكاير هؼ السليئات هشلا:

                                                           

 .4/1421يشعر هرقاة السةاتي : - 1
ــ    رواو البخــارم فــي صــحيحوح - 2 ــْر  ِة   ْن ت ْأ   ِمْمس  ــ   ف  ــاِتح ب ــام  ِإذ ا ل ــْػ ي ْشِةــِل الرَّج  ق  ِكت ــام  الشَّة 

وِا: ه ا ِباْلس ْعر  ل د  و  ا و  ا ي ْكِةيل   .7/66ِبغ ْيِر ِعْمِسِو ه 
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السؽ ـــؽعة لشـــداء البعيـــد داللـــة عمـــى رفعـــة وعمـــؽ  ـــأن   َيـــا الشــداء بــــ  -
 العد . فلؽ الحكػ -صمى   عميو وسمػ  -الشبي 
ثيـــم  كـــد  :  ِإنم َأَبـــا ُســـْ َياَن َرُجـــل  َشـــِحيح  الخبـــر السؤكـــد فـــي قؽللـــا -

ــو هــن هــؼ وجبــ   بــأكار هــؼ هؤكــد داللــة عمــى  ــدة بخمــوح و ذا كــان هــ ا ثال
والذـ  البخـ  هـن ثـرص والذـ   عـػ هـؼ البخـ ح عميو نةقتلػ فكيف بغيرهػ!. 

نح   الز  كـالطبألن البخ  يختب بسشـن السـا  والذـ  بكـ   ـيءح وقيـ : الذـ
 والبخ  غير الز . 

لـػ تـرد هشـد وصــأل  بـي سـؽيان بالذـ  فــي جسيـن  ثؽالـو و نسـا وصــة  و  "
ثاللــا هعــو و نــو كــان يقتــر عميلــا وعمــى  والدهــا وهــ ا ال يدــتمي  البخــ  هطمقــا 

 (1 .فإن كايرا  هؼ الر ساء يةع  ذلغ هن  همو و ؤثر األجانا استئالفا  للػ
: َوَلْيَذ ُيْعِطيِشي َما تةري  وبيان ها  جسمتو في الجسمة األولى بقؽللا -

ـــُػ   وذلـــغ بـــالعطأل عميلـــاح َيْكِفيِشـــي َوَوَلـــِجيل ِإالم َمـــا َأَخـــْحُت ِمْشـــُو َوُىـــَؽ اَل َيْعَم
وهزار ية الريغة تد  عمى تجدد واستسرار ذلغ هشوح فال يعطيلا ها يكةيلـا 

واثـدة والتـي هـي هؽ ـن سـؤاللا وهـي   ـ ها وولدهاح واستاش  هؼ ذلغ ثالـة 
 هؼ هالو في ثالة عد  عمسو.

و ســـمؽم الحـــديم  ســـمؽم إنذـــاضي هـــؽجيح ثيـــم بشـــي الحـــديم عمـــى     
 -جسمــة واثــدة ال ترــ  إلــى تســا  هعشاهــا إال بــر ر ثــرا فيلــا؛ وكــأن الشبــي

 راد للــ و األثاديــم  ن تحةــم وتذــين عمــى األلدــشة  -صــمى   عميــو وســمػ 
 نـو: " قيـ   -رثسـو    –تاملا الشاس قؽال  وعسال ح فقد ذكر ابؼ جشـي ثتى يس

                                                           

. ألبي هال  الحدؼ بؼ عبد   بـؼ 295ة:. والةرول المغؽ 9/538يشعر فت  البارم: -1
يػ 395ســل  بــؼ ســعيد بــؼ يحيــى بــؼ هلــران العدــكرم  الستــؽفى: نحــؽ  هـــ(ح ت: ل إبــرـا

 .اقافة لمشذر والتؽز نح القاهرة سميػح الشا ر: دار العمػ وال
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ألبى عسرو بـؼ العـالء:  كانـ  العـرم تطيـ ؟ فقـا : نعـػ لتبمـرح قيـ :  فكانـ  
تـــؽجي؟ قـــا : نعـــػح لـــي حةم عشلـــا"
 –ح وقـــد لةـــ  ابـــؼ وهـــا إلـــى هـــ و الغايـــة (1 

جــاء هشلــا: فــي ثدياــو عــؼ السؽا ــن التــي يحدــؼ فيلــا اإليجــازح إذ  - يزــا  
"السؽاعم والدشؼ والؽصايا التي ي راد ثةعلا ونقملاح ول لغ ال ترب في الحديم 

واألضســة  ــيئا  يطــؽ ح و نســا يــأتي   -صــمى   عميــو وســمػ  -عــؼ رســؽ    
ح ولكشلا عمـى الـرغػ هـؼ وجازتلـا إال  نلـا (2 عمى غاية االقترار واال ترار"

لــػ  -صــمى   عميــو وســمػ  -بي قاهــ  بــأداء السعشــى عمــى  يــر وجــوح فــالش
ــِحي  يتــرك للــا العشــان فــي األ ــ  ثيشســا  جابلــا بقؽلــو:  باثــةوهــ ا األهــر لإل ُخ

ثيــم  بــاح للــا األ ــ  هــؼ هالــو بشــاء عمــى هــا ذكرتــو. قــا  القرطبــي: ل والتعمــيػ
وه و اإلباثة و ن كان  هطمقة لةعا  لكشلـا هقيـدة هعشـى كأنـو قـا :إن صـ  هـا 

غيــرو: يحتســ   ن يكــؽن صــمى   عميــو وســمػ عمــػ صــدقلا ؼيســا  ذكــرت. وقــا 
 وقد بدا ذلغ هؼ  ال  ها يمي: (3 ذكرت فاستغشى عؼ التقييد..

ثيـــم  بــاح للــا القــدر الـــ م   َمـــا َيْكِ يــِغ التعبيــر بالكةايــة فــي قؽلــو:  -
 يكؽن ؼيو الكةاية دون إسراا وتب ير.

ثيـــم ثــدد هـــا تأ ــ و دون عمـــػ  : َوَوَلــَجِك إ ــافة الؽلــد للـــا فــي قؽلـــو -
زوجلا عميلا وعمى  والدهسا فقط. ال يتعدب ذلغ إلى  والدو هؽح فقد يكـؽن لـو 
 والد هؼ زوجة   ربح فلي ليد  هطالبـة باأل ـ  دون عمسـو لإلنةـال عمـيلػ. 

 بالح ا والتقدير: و كةي ولدك. وذلغ لداللة ها قبمو عميو. اكسا  ن ؼيو إيجاز  

                                                           

 .4ح الليئة السرر ة العاهة لمكتامح القاهرةحط1/84الخراضب البؼ جشيح  - 1
 .154وجؽو البيان البؼ وها: البرهان في - 2
 السرجن الدابل نةدو. -3
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يـد  ذلـغ عمـى  ن الشةقـة  ِبـاْلَسْعُخوِ  بـالسعروا فـي قؽلـو:تقييد األ    -
بقدر الحاجة هؼ غير إسـراا وتقتيـر. وتقييـد األ ـ  بـالسعروا ثتـى ال يتـرك 
للــا العشــان والعــرا ســشة جار ــةح واالعتســاد عميــو فــي األهــؽر التــي لــيل فيلــا 

َلـُو ِرْزُقُيـؼم   َوَعَمى اْلَسْؽُلؽدِ تحديد  رعيحكشةقات البشيؼ واليوجات. قا  تعـالى:
ْدَؽُتُيؼم ِباْلَسْعُخوِ    ح ولػ نجد  يئ ا هقدرا  ؼيسا  وجا هؼ ذلغح 233البقرة: َوَِ

  ح وفــي  يــة   ــرب: 7الطــالل:   ِلُيْشِفــْن ُذو َســَعةم ِمــْؼ َســَعِتِو وقــا  تعــالى: 
ــَجُرُه   عمــى  هــر  .وفــي القــاضػ236البقــرة: وعمــى اْلُسؽِســِع َقــَجُرُه َوَعَمــى اْلُسْقِتــِخ َق

اَن َفِقيخنا َفْمَيْذُكْل ِباْلَسْعُخو ِ اليتيػ جاء قؽلو تعالى: " . ثيـم  6" الشداء:  َوَمْؼ ََ
 بــاح لمؽصــي الةقيــر  ن يأكــ  هــؼ هــا  اليتــيػ بــالسعروا هــا يدــد بــو جؽعتــو 

 و كتدي ها يدتر عؽرتو.
ر مؼ خطبة الـؽدا -رضي هللا عشيسا -وروي عؼ َجاِ ِخ ْ ِؼ َعْبِج هللاِ     

 .. َفاتمُقؽا هللَا ِفي الشَِّداِ ل َفـِإنمُكْػ َأَخـْحُتُسؽُىؼم ِبَذَمـاِن هللِال َواْسـَتْحَمْمُتْػ ُفـُخوَجُيؼم 
ا َتْكَخُىؽَنُول َفِإْن َفَعْمـَؼ َذِلـَغ  َؼ ُفُخَشُكْػ َأَحجن ِبَكِمَسِة هللِا ل َوَلُكْػ َعَمْيِيؼم َأْن اَل ُ ؽِطًْ

ْدَؽُتُيؼم ِباْلَسْعُخو ِ َفاْضِخُبؽُىؼم َضْخبنا  ل َوَلُيؼم َعَمْيُكْػ ِرْزُقُيؼم َوَِ  (1 .."َغْيَخ ُمَبخِّحم

لسا قرر إبطا   هر الجاهمية في  طبة الؽداع وكـان هـؼ جسمتلـا هشـن     
الشداء هؼ ثقؽقلؼ وترك إنرافلؼ  هرهػ بستابعـة الذـرع فـي إنرـافلؼ فكأنـو 

 فــــي الشدــــاء و نرــــةؽهؼح وبعــــد قيــــ  ؼبدــــبا إبطــــا   هــــر الجاهميــــة اتقــــؽا  
الؽصـــية بلـــؼ بـــيؼ هـــا عمـــيلؼ هـــؼ واجبـــات وهـــا للـــؼ هـــؼ ثقـــؽل وكـــان هـــؼ 
ثقــؽقلؼ عمــى  زواجلــؼ ثــل الشةقــة بــالسعرواح وقــد  عــان عمــى ترــؽ ر ذلــغ 

 وبيانو كاير هؼ األلؽان البالغية هشلا:
                                                           

م ْيـــــــِو  -1 ـــــــمَّى    ع  ـــــــِة الشَِّبـــــــيِم ص  جَّ ـــــــجِم ح ب ـــــــام  ث  رواو هدـــــــمػ فـــــــي صـــــــحيحو ح ِكت ـــــــام  اْلح 
مَّػ : س   .2/887و 
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الحـم  " وؼيوَفاتمُقؽا هللَا ِفي الشَِّدا ِ " اإلر اد والشر  باألهر في قؽلو: -
عمى هراعاة ثل الشدـاء والؽصـية بلـؼ وثدـؼ هعا ـرتلؼ بـالسعرواح و ـد   
فــي عســؽ  هــ ا كــ  هعا ــر لمشدــاءح إال  ن الدــيال يبــيؼ  ن الخطــام لــألزواج 
بداللــــة هــــا بعــــدوح وذلــــغ بتؽؼيــــة ثقــــؽقلؼ وثدــــؼ هعــــاهمتلؼح والرــــبر عمــــى 
قلـؼح إي اضلؼح و ن يميؼ القؽ  للؼح لسا فيلؼ هؼ  عأل واعؽجاج بحدـا  م

 فال يحس  ذلغ األزواج عمى القدؽة هعلؼ وسؽء هعا رتلؼ.
" م: َفـــِإنمُكْػ َأَخـــْحُتُسؽُىؼم ِبَذَمــــاِن هللاِ تعميـــ  األهـــر وتؽكيـــدو فـــي قؽلـــو:" -

اضتســشكػ عمــيلؼ ؼيجــا ثةــم األهانــة وصــيانتلا هــؼ الزــياع بسراعــاة ثقؽقلــا 
هعشـى الغمبـة والتسمـغ والؿيا  بسرالحلا الديشية والدنيؽ ةح والتعبيـر باأل ـ  ؼيـو 
" داللـــة ِبَذَمـــاِن هللاِ فممسالـــغ هطمـــل الترـــرا ؼيســـا يسمكـــوح وجـــاء التقييـــد بقؽلـــو:"

عمــى  ن هــ ا الترــرا هقيــد بســا بيمشــو الذــرع وثــددو هــؼ الرفــل بلــؼح والذــةقة 
عمــيلؼ. فلــؼ إهــاء  ح فــإذا تيوجتســؽهؼ فكــأن    عطــاكسؽهؼ باألهانــةح فــإذا 

 (1 ػ نقزتػ علد  ح و شتػ  هانتو. ذيتسؽهؼ بالباط  فكأنك
 م: تيوجتســؽهؼ  َواْســَتْحَمْمُتْػ ُفــُخوَجُيؼم ِبَكِمَســِة هللِا " السجــاز فــي قؽلــو: -

بحكـــػ   و هـــروح و ذا تيوجتســـؽهؼ بحكـــػ   وبـــأهر   فكـــأنلؼ بحكســـوح فـــإذا 
تيوجتســؽهؼ بحكــػ   فكــأنلؼ هؽدعــات و هانــات هــؼ   عشــدكػ. وفــي هعشــاو 

لـــة فـــي (2 بعـــة  قـــؽا  ر  حاألو :  ن الســـراد بكمســـة    هـــرو وثكســـو و باثتـــو السش يم

                                                           

. ح لمحديؼ بؼ هحسؽد بؼ الحدـؼح هعلـر 3/279يشعر السةاتي  في  رح السرابي : -1
انيف  ْ د  ش ةيف السذلؽر  بالس ْعِلرم  الستـؽفى:  الديؼ اليَّ يرازمف الح  ر ر  الذِم هــ(ح  727الكؽفي الزَّ

  . 2312 -هـ  1433ح 1وزارة األوقاا الكؽ تيةح ط -الشا ر: دار الشؽادرح 
. ألبــي الحدــؼ عبيــد   بــؼ ل 9/24يشعــر هرعــاة السةــاتي   ــرح هذــكاة السرــابي : -2

ان   بــؼ ثدــا  الــديؼ الرثســاني السبــاركةؽرم  الستــؽفى: عبــد الدــال  بــؼ  ــان ل بــؼ  هــ
== 
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فـإن ثكـػ    ..3الشدـاء:  "َفاْنِكُحؽا َما َطاَ  َلُكْػ ِمَؼ الشَِّدـا ِ كتابو وهؽ قؽلـو:"
كالهو الستؽجو لمسحكؽ  عميو عمى جلة االقتزـاء  و التخييـر. الاـاني: السـراد 

ـــو إال   ـــد ال إل  ل رســـؽ   ح إذ ال تحـــ  هدـــمسة لغيـــر هدـــمػ. كمســـة التؽثي
الاالــم: الســراد كمســة الشكــاح التــي يدــتح  بلــا الةــروجح  م الرــير التــي يشعقــد 
بلــا الشكـــاح هـــؼ اإليجـــام والقبـــؽ  ألن   تعـــالى  هـــر بلـــا. الرابـــن:  ن الســـراد 

. ؼيكـؽن فيلـا 229البقـرة:  ": َفِإْمَداك  ِبَسْعُخو م َأْو َتْدِخيح  ِبِإْحَدانم قؽلو تعالى
هجاز هرس ح عالقتو الجيضيةح ثيم بيؼ ععػ ه و الكمسة وهشيلتلا فلي كمسة 
  وثكسو وتؽثيدو والتي بلـا يكـؽن تحميـ  السحـر ح لسـا ألهسيـة الكمسـة وبيـان 
 طرهــا وهــا يترتــا عميلــا هــؼ ثقــؽل وواجبــاتح فاســتحال  الةــروج إنســا كــان 

نقــ  العلــد فــاػم عقــام  . وهســا يمحــم فــي بكمســة   وعلــدو وثكســوح فــإن 
لتربيـــة السلابـــة فـــي قمـــؽم الرجـــا   هللِا الجســـ  الـــاالث تكـــرار لةـــم الجاللـــة  "
 وثالػ عمى تقؽب   في الشداء.

  تقديػ ها عميلؼ هؼ واجبـات قبـ  بيـان هـا للـؼ هـؼ ثقـؽل فـي قؽلـو: -
َؼ ُفُخَشــُكْػ َأَحــجن  ــْػ َعَمــْيِيؼم َأْن اَل ُ ــؽِطًْ ثيــم بــد  بحــل األزواج  ا َتْكَخُىؽَنــُو َوَلُك

ألنلــػ السخــاطبؽنح فقــد اســتحمؽا الةــروج بكمســة   وعمــػ هــشلػ تأكيــد الرــحبة 
بيشلســا بلــ ا الربــاط الستــيؼح ولكــي تدــتؿيػ الحيــاة بيشلســا و كــؽن بيشلســا الدــكؼ 
والسـؽدة والرثســة كــان بيــان هــا لكــ  هشلســا هــؼ ثقــؽل وهــا عميــو هــؼ واجبــات. 

 "َلُيؼم َعَمْيُكػْ و  َلُكْػ َعَمْيِيؼم شو السقابمة بيؼ " كد ذلغ وبي

                                                                                                                                                  

== 

بشــارس  -الجاهعــة الدــمؽية  -هـــ( ح الشا ــر: إدارة البحــؽث العمسيــة والــدعؽة واإلفتــاء 1414
  . 1984هـح  1434ح  3اللشدح ط
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ا َتْكَخُىؽَنُو " الترؽ ر باالستعارة في قؽلو: - َؼ ُفُخَشُكْػ َأَحجن ثيم  اَل ُ ؽِطًْ
 ــــبو اإلذن ألثــــد بــــد ؽ  هشــــاز  األزواج دون عمسلــــػ بــــؽطء الةــــرش بجــــاهن 

بالرجــ   و الــتسكؼ  فــي كــ ح وفــي ذلــغ تخؽ ــف وترهيــا لمســر ة هــؼ اال ــتالء 
اإلذن لــــو بــــد ؽ  بيــــ  الــــيوج دون عمســــو ور ــــاوح والشلــــي يتشــــاو  الرجـــــا  
والشداء. فال يح  للا  ن تأذن لرج  وال اهر ةح هحـر  وغيرهـا فـي د ـؽ  هشـي  
اليوجح إال هؼ عمس   و ظش   ن اليوج ال يكرهو؛ يقؽم ذلـغ و ؤكـدو التعبيـر 

ابمةــم " هشــي  اإلندــان ثتــى يؽجــد  " وتشكيــروح ألن األصــ  تحــر ػ د ــؽ  َأَحــجن
اإلذن فــي ذلــغ هشــوح  و هســؼ  ذن لــو فــي اإلذنح  و عــرا ر ــاو بــالعؼح  و 
العراح وهتى ثر  الذغ فـي الر ـا ال يحـ  الـد ؽ  وال اإلذن. وعبـر عـؼ 
الد ؽ  بؽطء الةرش ألن الدا   يطأ السشي  ال م يد   ؼيو. والسراد بالةراش 

غ فراش البي  و د   في ذلـغ  يزـا  ها هؽ  عػ هؼ فراش الشؽ  فيد   في ذل
ها كان وسيمة إليو كإد ا   ثد بي  زوجلا وهؽ يكرهو سؽاء كان هؼ  قاربلـا 
 و هـــؼ األباعـــد فـــال يحـــ  لمســـر ة  ن تـــد    ثـــدا  بيـــ  زوجلـــا وهـــؽ ال ير ـــى 
بــ لغح وقيــ  الســراد بــ لغ:  ن ال يدــتخميؼ بالرجــا  ولــػ يــرد زناهــاح ألن ذلـــغ 

هاح وألن ذلـغ  : رهـو الـيوج وهـؼ ال يكرهـو. والسعشـىثـرا  هـن هـؼ يكيؽجا ثدم
 ن ال تأذن ألثد هؼ الرجا  يد   فيتحدث إليلؼح وكان الحـديم هـؼ الرجـا  
إلى الشداء هؼ عادات العرم وال يرون ب لغ عيبا  وال يعدونو ر بةح فمسا نيل  
 ية الحجام صارت الشدـاء هقرـؽراتح ونلـى عـؼ هحـادثتلؼ والقعـؽد إلـيلؼح 

 لســـراد بـــؽطء الةــــرش هشـــا نةـــل الينـــا ألنــــو هحـــر  عمـــى الؽجـــؽو كملــــا.فمـــيل ا
ا  وقؽلو: َؼ ُفُخَشُكْػ َأَحجن هذعر بالكشاية عؼ الجساعح فعبر بو عـؼ عـد   اَل ُ ؽِطًْ
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ــــو ألن اإلذن  (1 اإلذن هطمقــــا  تغميعــــا  وتذــــديدا . و حتســــ   ن يكــــؽن التعبيــــر ب
 بالد ؽ  قد يجرم إليو.

ِإْن َفَعْمـــَؼ َذِلـــَغ َفاْضـــِخُبؽُىؼم َضـــْخبنا َغْيـــَخ  َفـــالتؽكيــد بالذـــرط فـــي قؽلـــو: -
-يعشـي إذا  د مـؼ فـي بيـؽتكػ هـؼ تكرهؽنـو فا ـربؽهؼ. وهشـا قـا  الشبـيُمَبـخِّحم 

ِتــيا ـربؽهؼ وفـي القــر ن الكـر ػ يقـؽ    تعـالى:-صـمى   عميـو وسـمػ   َوالالم
. 34الشداء:َتَخاُفؽَن ُنُذؽَزُىؼم َفِعُعؽُىؼم َواْىُجُخوُىؼم ِفي اْلَسَزاِجِع َواْضِخُبؽُىؼم  

ِتـي َتَخـاُفؽَن ُنُذـؽَزُىؼم  والةرل بيشلسـا  ن اتيـة قـا    فيلـا: " واإلصـالح َوالالم
و هـا هـ ا الحـديم . َفِعُعؽُىؼم َواْىُجُخوُىؼم ِفي اْلَسَزاِجِع َواْضـِخُبؽُىؼم هؽ قؽلـو: "

ـــى هـــا هزـــى إصـــالثا   فقـــد وقعـــ  السةدـــدةح وهـــي هحققـــة هشلـــا فتزـــرم عم
لمسدــتقب ح فلــ ا تأديــا وتعي ــر عمــى هــا وقــن هــؼ الســر ة ثيــم  ذنــ  لســؼ ال 

 م: غيـر  ـديد وال  َغْيـَخ ُمَبـخِّحم  يرغبو زوجلـا فـي د ـؽ  بيتـوح لكشـو  ـرم "
وبيـان سـمطة الرجـ   جارح لجددهاح ب  هؽ  رم  ؽيف يحر  بـو التأديـا

كسا  ن تشكيـرو يـد  عمـى قمتـوح   َضْخبنا عميلا. و كد ثقو في التأديا بالسردر 
 َغْيــَخ و نــو يكــؽن بالقــدر الــ م يتحقــل بــو التأديــاح يؤكــد ذلــغ التقييــد بقؽلــو: 

عمـى  ن السـراد بـؽطء الةـرش هـؽ اإلذن بـد ؽ   - يزـا   –و ؤكد القيد  ُمَبخِّحم 
مسو ور اوح ولؽ  ر ـد الينـا لكـان الزـرم الؽاجـا ؼيـو  ثد هشي  اليوج دون ع

ح سبـرحهؽ السبرح الذديد والعقؽبة السؤلسة هؼ الرجػ دون الزرم ال م لـيل ب
ــَغ والتعر ــف باســػ اإل ــارة السؽ ــؽع لمبعيــد  ــة بعــد وتحقيــر وطء   َذِل ؼيــو دالل
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فــرش الــيوج بــدون إذنــو و ن األصــ  ؼيــو  ال يكــؽنح و ن ثــدث ذلــغ فلــؽ قميــ  
 (1  إَذا .دون   ِإْن ذلغ وبيشو التعبير بالذرط   كد

ْدَؽُتُيؼم ِباْلَسْعُخوِ  القرر بالتقديػ في قؽلو: " -  َوَلُيؼم َعَمْيُكْػ ِرْزُقُيؼم َوَِ
ح فقرــر ثيــم  كــد ثــل اليوجــة فــي الشةقــة والكدــؽة ووجــؽم ذلــغ عمــى زوجلــا
عـدب ذلــغ إلــى نةقتلـا وكدــؽتلا" رزقلــؼ وكدـؽتلؼ" عمــى األزواج "عمــيكػ" ال يت

ولتةاوت األزواج وك ا  غيرهػ هؼ اتباء  و اإل ؽةح فشةقة اليوجة عمى زوجلاح
ثيـــم يكـــؽن ذلـــغ بحدـــا الحـــا  فقـــرا  ِبـــاْلَسْعُخوِ  اليوجـــات قيـــد ذلـــغ بقؽلـــو: "

وغشــىح وعمــى قــدر كةــايتلؼ هــؼ غيــر إســراا  و تقتيــر. والــرزل يذــس  الشةقــة 
غح ولــ ا كــان عطــأل الكدــؽة عمــى والطعــا  والذــرام والكدــؽة والدــكؼ وغيــر ذلــ

الــرزل هــؼ بــام عطــأل الخــاص عمــى العــا  لالهتســا  بذــأن الخــاص والعشايــة 
 بكدؽتلؼ وسترهؼ والحةا  عميلؼ.

 االختصاص بأيام عهد السواج.

َصممى هللُا َعَمْيـِو َوَسـممَػ  -َأنم َرُسؽَل هللِا  -رضي هللا عشيا -َعْؼ ُأمِّ َسَمَسةَ 
ــُو َلــْيَذ ِبــِغ َعَمــى َأْىِمــِغ  - ــال َوَقاَل: ِإنم ــا َتــَدومَج ُأمم َســَمَسَةل َأَقــاَم ِعْشــَجَىا َثاَلثن َلسم

ِت َسبمْعُت َلِغل َوِ ْن َسبمْعُت َلِغل  لِإْن ِشًْ  (2)َسبمْعُت ِلِشَداُِي  َىَؽان 

هــؼ ثــل اليوجــة عمــى زوجلــا  ن يخترــلا بأيــا  هحــددة فــي السبيــ      
لســا تيوجلــا  -ر ــي   عشلــا -وذلــغ فــي بدايــة الــيواجح فلــا هــي    ســمسة 

                                                           

. لسحسـد بـؼ 57 عميـو وسـمػ:يشعر  رح ثـديم جـابر فـي صـةة ثجـة الشبـي صـمى   -1
هـــــ(ح الشا ــــر: دار السحــــدث لمشذــــر والتؽز ــــنح 1421صــــال  بــــؼ ل العايســــيؼ  الستــــؽفى: 

 هـ. 1424ح 1الر اضح ط
ــا  ِهــْؼ  - 2 ح و الاَّيِم ــا ت ْدــت ِحقفو  اْلِبْكــر  ــْدِر ه  ــاِعح ب ــام  ق  رواو هدــمػ فــي صــحيحوح ِكت ــام  الرِم  

ه   ْوِج ِعْشد  ِة اليَّ ف اِا:ِإق اه   .2/1383ا ع ْقا  اليِم
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 يَّرهاح بيؼ  ن يؿيػ عشدها سبن لياٍ ح ثػ يؿيػ  -صمى   عميو وسمػ -الشبي 
ـــى عشـــد كـــ  واثـــدة هـــؼ ندـــاضو كـــ لغح و ن   ـــاءت اكتةـــ  بـــالاالثح ودار عم

ندـــاضو كـــ  واثـــدة فـــي ليمتلـــا فقـــط. فسقـــا  الحـــديم بيـــان هـــا لميوجـــة هـــؼ ثـــل 
السبيـــ  عشـــدها وا تراصـــلا بميـــا  وذلـــغ إذا كـــان هتيوجـــا  بغيرهاحوقـــد ســـمغ 

 البيان الشبؽم في بيان ذلغ كايرا  هؼ األلؽان البالغية هشلا:

فــي قــؽ     ســمسة  لدــكاكيعمــى ر م ا االلتةــات هــؼ الــتكمػ إلــى الغيبــة -
ـــا َتـــَدومَج ُأمم  :"-ر ــي   عشلـــا  – َأنم َرُســؽَل هللِا َصـــممى هللُا َعَمْيـــِو َوَســـممَػ َلسم

ــَمَسَة   فلــي الراو ــة لمحــديمح و ذا جــاء الكــال  عمــى وتيــرة واثــدة لقالــ : لســا َس
ـــَمَسَة   تيوجشـــي. ولكشلـــا عـــدل  إلـــى الغاضـــا ـــغ هـــا  ُأمم َس يذـــعر ولعـــ  فـــي ذل

هعلــا.  –صـمى   عميـو وسـمػ  –بحياضلـا وذلـغ هـؼ رجاضلـا طـؽ  بقــاء الشبـي 
فمػ يكؼ العرم يمتيهؽن قدسا  بيؼ اليوجاتح وال عدال  بيشلؼح ب  كان العز  
اح وكانــ  اليوجــة الجديــدة تحعــى هــؼ زوجلــا  هشتذــر اح وتعميــل اليوجــات  ــاضع 

ح وكــ  هــا هيمــي بــو اليوجــة بإقاهــة ال ثــدود للــاح فجــاء اإلســال  بالقدــػ والعــد 
الجديدة هؽ اإلقاهة عشدها ثالث ليا  عقا اليفاا إن كان  ثيب اح وسبن ليـا  

هـ ا القـانؽن  -صـمى   عميـو وسـمػ  -إن كان  بكـر ا. وطبـل الرسـؽ  الكـر ػ 
عمــى    ســمسةح ثيــم د ــ  عميلــا فأقــا  عشــدها ثالثــا ح فمســا  صــب ح ور ت هشــو 

لا تعمق  بايابوح ترجؽ طؽ  بقاضو هعلـاح فقـا  هعاهر الخروج واالنرراا عش
كػ الشبـي  (1 للا: ثقغ ثالث ليا . وؼيو تليئة وتسليد لسا سيرد بعد ذلغ هؼ ث 

 وبيان عمتوح فعشدها تيوجلا  قا  عشدها ثالث لياٍ . –صمى   عميو وسمػ  –

                                                           

. لمـــدكتؽر/ هؽســـى  ـــاهيؼ ال ـــيؼح الشا ـــر: دار الذـــرولح 6/17يشعـــر فـــت  الســـشعػ: - 1
  . 2332 -هـ  1423ح 1ط
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ـــا  فـــي قؽللـــا: " - " فؽيـــو ثـــ ا َوَقـــالَ  اإليجـــاز بالحـــ ا السشاســـا لمسق
 ن يخــرج هــؼ عشــدها بعــد ثــالث  -صــمى   عميــو وســمػ  -لســا  راد تقــديرو: و 

    ت باؽبو و رادت ز ادة هقاهو عشدها فقا ...
 ِإنمـُو َلـْيَذ ِبـِغ َعَمـى التسليد لمع ر هؼ االقترار عمى التاميم بقؽلو:  -

ثيم جـاء هؤكـدا  بـأكار هـؼ هؤكـدح وهـؽ كشايـة عـؼ رفعتلـا وعمـؽ  َأْىِمِغ َىَؽان  
 م ال  فعــ  فعــال  يعلــر بــو هؽانــغ عمــي  و تعشيــو ح وؼيــو  المطــأل هشيلتلــاح 

والرفــل بســؼ يخذــى هشــو كراهــة الحــل ثتــى يتبــيؼ لــو وجــو الحــل ح فــال يمحقــغ 
ـــ  الســـراد بأهملـــا  ـــو كـــاهال  . وقي هـــؽان وال يزـــين هـــؼ ثقـــغ  ـــيء بـــ  تأ  يش
 قبيمتلــاح ألن اإلعــراض عــؼ الســر ة وعــد  السبــاالة بلــا يــد  عمــى عــد  السبــاالة
بأهملــا ح فالبــاء عمــى األو  هتعمقــة بلــؽان وعمــى الاــاني لمدــببية  م ال يمحــل 

صمى   عميو وسمػح  م  - همغ هؽان بدببغ . وقي  السراد بأهمغ هشا نةدو 
ال  فع  فعـال ؼيـو هؽانـغ عمـيم  م لـيل فـي انرـرافي عشـغ إهانـة لـغ. ؼيكـؽن 

لر ــر فكســا تكــؽن  ؼيــو هجــاز هرســ  عالقتــو الكميــةح فكــ  هشلســا يكــؽن  هــال  
ــَؼ : "-اليوجــة  هــال  فــإن الــيوج يكــؽن  هــال ح قــا  تعــالى ــَغ ِبِقْطــعم ِم َفَذْســِخ ِبَذْىِم

. فاليوجة هؼ األه  ال  غح 81هؽد: الممْيِل َواَل َ ْمَتِفْت ِمْشُكْػ َأَحج  ِإالم اْمَخَأَتَغ   
د  يزــا وقــد د م تأكيــد الخبــر بــأكار هــؼ هؤكــ (1 وكــ لغ الــيوج  هــ  ليوجتــو. 

عمــى بيــان هشيلــة    ســمسة فلــي عي ــية وغاليــة لديــو وفــي قؽهلــاح يعا ــد ذلــغ 
" ثيم نةى عشلا القمي  هؼ اللؽان ؼيكؽن الكاير هـؼ بـام  ولـىح َىَؽان  تشكير "

" بــدال  هــؼ قؽلــو: َعَمــى َأْىِمــغِ وفـي و ــن السعلــر هؽ ــن السزــسر فــي قؽلــو: "

                                                           

. لسحســد بــؼ عبــد البــاقي بــؼ يؽســأل 3/233يشعــر  ــرح اليرقــاني عمــى هؽطــأ هالــغ: - 1
 ه.1411اليرقانيح الشا ر دار الكتا العمسيةحبيروت ح 
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( داللة  يزا  عمى  رفلا ورفعتلا وبيان ميم صـمى   عميـو  –هشيلتلـا لديـو   ع 
 وسمػ. فلي هشو وهؽ هشلاح وهؽ  هملا وععِمػ ب لغ هؼ  ه ..

ِت َسبمْعُت ؼيو اإلجسا  واإليجاز ال م يقتزيو السقا  في قؽلـو - : ِإْن ِشًْ
فمـؽ  ـاءت  ثيم ث ا هةعؽ  السذيئة  َلِغل َوِ ْن َسبمْعُت َلِغل َسبمْعُت ِلِشَداُِي 

وجاء التةري  والتؽ ي  بقؽلو: " سبع  لغ" بعـد اإلجسـا  ح التدبين سبن للا
وكـــ ا ســـيكؽن لبؿيـــة  واإلبلـــا  فـــي قؽلـــو: "  ـــئ " فـــتسكؼ السعشـــى  يســـا تسكـــؼح

نداضوح ألن السقرر  نو إن تيوج الايـا  قـا  عشـدها ثالثـا  و ن تـيوج البكـر  قـا  
ــػ. و ــبم البكــر بدــبن والايــا بــاالث لــؽجليؼ.  وال : قــؽة  عشــدها ســبعا  ثــػ قدم

الرغبة في البكـر غالبـا . وفـي هـ ا هراعـاة الرجـ . وثانيـا : اسـتيحاش البكـر هـؼ 
الرجا  غالب ا في د فـي السـدة لالسـتئشاس. وفـي هـ ا هراعـاة لمسـر ة.. فحـل البكـر 
ــػ و ن  ــػ وثـل الايـا  ن يؿــيػ عشـدها ثالثــا  ثـػ يقدم  ن يؿـيػ عشـدها ســبعا  ثـػ يقدم

ػ و قزى لشداضو األيا  األربعة  الايا إن رغب   ن يدتسر عشدها سبعا   ثػ يقدم
 (1 التي زادها لمايا جاز ذلغ.

بــــيؼ  -صــــمى   عميــــو وســــمػ  -والحــــديم كشايــــة عــــؼ عــــد  الشبــــي     
ــو تعــالى: " ْحَدــاِن  زواجــوح وهــؽ الســأهؽر بــو فــي قؽل َ َيــْذُمُخ ِباْلَعــْجِل َواإلِْ ِإنم بم

 الممُيػم َىَحا َقْدِسيل ِفيَسا َأْمِمـُغ َفـاَل يقـؽ :  . وكان93"الشح :َوِ  َتاِ  ِذي اْلُقْخَبى
ــغُ  ــُغل َواَل َأْمِم ــا َتْسِم يعشــى فــي هحبــة القمــا وهيــ  الطبــن غيــر  (2 ".َتُمْسِشــيل ِفيَس

                                                           

ح عبــد القــادر  ــيبة الحســدل ح7/165يشعــر  ــرح بمــؽ  الســرا  هــؼ جســن  دلــة األثكــا : - 1
 -هـــ  1432ح 1ح طالسسمكــة العربيــة الدــعؽدية -الشا ــر: هطــابن الر ــيدح السديشــة السشــؽرة 

الشا ــــر: دار ح بــــي ل عبــــد   بــــؼ هــــانن الروقــــيأل. 4/78الحمــــ  اإلبر ي ــــة:و  .  1982
 .  2337 -هـ  1428ح 1ح طح السسمكة العربية الدعؽديةالتدهر ة لمشذر والتؽز ن

اِء: - 2  .2/242رواو  بؽ داوودح ِكت ام الشِمك اِح ح ب ام  ِفي اْلق ْدِػ ب ْيؼ  الشِمد 
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: َوَلـؼ َتْدـَتِطيُعؽا َأن َتْعـِجُلؽا َ ـْيَؼ السكتدا . وهؽ السذـار إليـو فـي قؽلـو تعـالى
 .129ء:الشدا الشَِّداِ  َوَلْؽ َحَخْصُتْػ 

 حق السوجة يف إبالغها بوقت قدوم السوج بعد غياب
ل َقاَل: َقاَل َرُسؽُل هللِا  َصممى هللُا َعَمْيِو َوَسممَػ:  ِإَذا َقِجَم َأَحـُجُكْػ  -َعْؼ َجاِ خم

ِعَلُة   ل َفاَل َيْذِتَيؼم َأْىَمُو ُطُخوقنال َحتمى َتْدَتِحجم اْلُسِغيَبُةل َوَتْسَتِذَط الذم  (1)َلْيالن
وعمــى التــؽاد والتحــامح  رؽصــا  بــيؼ  يحــرص اإلســال  عمــى الدــتر     

 ة عمــى زوجلــا إذا طــا  غيابــو عشلــا  ن الــيوجيؼ ولــ ا جعــ  هــؼ ثقــؽل الســر 
يعطيلـا الؽقــ  الكــافي لتتأهــا لــو وتدـتقبمو عمــى الرــؽرة التــي يحــا  ن يراهــا 
عميلــاح ثيــم يكــرو لســؼ طــا  ســةرو  ن يقــد  عمــى اهر تــو لــيال  بغتــةح لــئال يــرب 
هشلــا هــا يكــروح ولتتأهــا لــو. وهــن  ن كــ  واثــد هشلســا ال يخةــى عشــو هــؼ  هــر 

اح إال  ن الشلـي عـؼ الطـرول لـيال  لـئال يطمـن عمـى هــا ات ـر  ـيء فـي الغالـ
تشةــر نةدــو عشــو. وقــد صــؽر ذلــغ البيــان الشبــؽم بكايــر هــؼ األلــؽان البالغيــة 

 هشلا:
ل َفاَل َيْذِتَيؼم َأْىَمُو ُطُخوقنـا التعبير بالذرط في قؽلو" - " ِإَذا َقِجَم َأَحُجُكْػ َلْيالن

ول بالزــػ السجــيء بالميــ  هــؼ ســةر  و هــؼ غيــرو عمــى  ــر  قــا   هــ  المغــة: الط 
غةمةح و قـا  لكـ   ت بالميـ  طـارل وال يقـا  بالشلـار إال هجـازا  ح وقيـ :  صـ  
الطـــرول الـــدفن والزـــرمح وبـــ لغ ســـسي  الطر ـــل ألن الســـارة تـــدقلا بأرجملـــاح 

بـــام. وقيـــ   صـــ  وســـسي اتتـــي بالميـــ  طارقـــا  ألنـــو يحتـــاج غالبـــا  إلـــى دل ال
الطرول الدكؽن وهشو  طرل ر سو فمسا كان المي  يدـكؼ ؼيـو سـسي اتتـي ؼيـو 
طارقـــا . وعميـــو يكـــؽن فيلـــا هجـــاز هرســـ ح فـــالطرول هـــؼ لـــؽاز  اإلتيـــان لـــيال ح 

                                                           

ــِتْحب اِم  - 1 ــ  اِمح و اْس ــة  ِهــؼ  اْلع  ــة ر  ِقْطع  ــام  الدَّ ــار ِةح ب  ه  رواو هدــمػ فــي صــحيحوح ِكت ــام  اإْلِ
ا ْغِمِو:ت ْعِجيِ  اْلس د  اِء     .3/1527ِفِر ِإل ى   ْهِمِو ب ْعد  ق ز 
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ــِجمَ والتعبيــر بالسا ــي " " عــؼ السزــارع لبيــان تحقــل قدوهــو بالميــ  وهــ ا هــؽ َق
  ِإَذا عا ــدو هجــيء  داة الذــرط الؽقــ  الــ م تؽجــو إليــو الشلــيح يؤكــد ذلــغ و 

" لمتقمي  والسراد بو ها بعد وق  العذاء فل ا هؽ السشلي َلْيالن ح وتشكير" ِإْن دون 
َأْمِيُمــؽال َحتمــى عشــوح هســا تكــؽن الســر ة ؼيــو قــد ناهــ  غالبــا ح و ؤ ــد ذلــغ روايــة "

ي ثـا  عـد  تؽؼيقا  بيؼ الروايات.  و يكؽن الشلي عؼ الد ؽ  ف(1)َتْجُخُمؽا َلْيالن 
ـــى عـــؼ اليوجـــة باألهـــ  و ن كانـــ  تذـــس  األقـــارم  اإلعـــال  و ال فجـــاضي. وكشم
جسيعــا  وذلــغ لبيــان هــا بــيؼ الــيوجيؼ هــؼ التــرلأل والتــراثػ والتــرابط هســا يجعــ  

 -صـــمى  َّ عميـــو وســـمػ-كـــ  واثـــد هشلســـا  هـــال  لر ـــرح وقـــد بـــيؼ رســـؽ   َّ 
ةاجأة السر ة ثتى تتليأ ليوجلا الحكسة في الشلي عؼ الطرول ليال  وهؽ عد  ه

بإزالة  عالا واالستعداد لو ثتى ال تقن عيشو هشلـا عمـى  ـيء قـد يشةـرو هشلـا. 
وعمــى هــ ا فــإذا   بــر الــيوج زوجتــو بؽقــ  وصــؽلو قبــ   ن يرــ  بؽقــ  كــاا 
تتسكؼ ؼيـو هـؼ التليـؤ لـو جـاز لـو  ن يـد   عميلـا بـال ثـرج فـي ليـ   و نلـار 

ـــو  ن ية ـــو ال يشبغـــي ل ـــؽ كـــان بالشلـــار لـــشةل حكســـا  ن اجئلـــا بؽصـــؽلو ثتـــى ول
 (2 صمى  َّ عميو وسمػ. -الحكسة التي   ار إليلا الشبي 

ــُة  تعميــ  الشلــي بقؽلــو:" - ــى َتْدــَتِحجم اْلُسِغيَب ــا   َحتم ــا؛ ق  ان ت ل  ــل  ع    م: ت ْحِم
ل   ِة ي ْعِشي ااِلْسِتْحال  ِديد  ا   ِهؼ  الح  م ى ط ِر ِل    بؽع ب ْيد: وهؽ اْسِتْةع  بلاح استعسمو ع 

حوه ِغيبة : غام  ب ْعم لـا   و   ثـد  ِهـؼ  ح وه ْغِيا  الكشاية والتَّؽر ة. و قا : اهر  ة  ه ِغيا 
ح ِبــال  ه ــاٍء.  و  غاب ــِ  الســر  ة ح ف ِلــي   ــاِءح وه ْذــِلد  : ِهــي  ه ِغيبــة ح ِباْلل  ــا     هملــا؛ و   ق 

                                                           

ت ْست ِذــــــــط   رواو البخــــــــارم فــــــــي صــــــــحيحوح - 1 ــــــــاِحح ب ــــــــام  ت ْدــــــــت ِحدف الس ِغيب ــــــــة  و  ِكت ــــــــام  الشِمك 
ِعا ة :  .7/39الذَّ
 .9/343يشعر فت  البارم:  -  2
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ا. فالسغيبة ِهي   ْشل  : غاب ؽا ع  لـا. ه ِغيا  ـا زوج  ْشل  ـام  ع  الَِّتي غ 
  َتْدـَتِحجم وكمسـة  (1 

قـــد  ســـلس  برـــيغتلا وكاـــرة ثروفلـــا فـــي رســـػ السعشـــىح في ـــادة الدـــيؼ والتـــاء 
 فادت  ن السر ة السغيبة تقرد إلى ه ا الةع  وهؽ االستحدادح ألنو ونحؽو هسا 

بـوح كسـا تتي ؼ بو السر ةح وليل دا ال  في الشلي عـؼ تغييـر الخمقـة بـ  هـأهؽر 
 ن المةم يرسػ نؽ ية الةع  وهؽ استخدا  الحديد إلزالة الذعر. وجرس الكمسـة 
دا  عمى هعشاها ثيم الديؼ والحاء بسـا فيلسـا هـؼ صـؽت الرـةير والحؽيـف 
يذــبلان صــؽت السؽســي واثتكاكــو بالجمــدح ثــػ تــأتي الــدا  االنةجار ــة لترــؽر 

اإلثدــــاس بحركــــة نلايــــة تمــــغ الحركــــةح وتدــــاعد ثركــــة الةــــت  والكدــــر عمــــى 
كشايـــة عـــؼ ثمـــل العانـــة   َتْدـــَتِحجم السؽســـي صـــعؽدا  وهبؽطـــا . وفـــي التعبيـــر بــــ 

بالسؽسي وغيروح والتعبير بو ألنو السدتخد  غالبا ح وقد يدتخد  غيـرو فـي إزالـة 
الذعر ب  قـد يةزـ  لمسـر ةح وفيلـا هـؼ التلـ يا الععـيػ هـا فيلـا ح فلـي لطيةـة 

ل بـــــة ح فيلـــــا هـــــؼ روعـــــة التعبيـــــر وجســـــا  دؾيقـــــة راســـــسة هرـــــؽرة ح هؤديـــــة ه
الترــؽ ر ح و لــؽان األدم والتلــ يا هــا ال يدــتق  بــو بيــان ح وهــي تدــير عمــى 

ْػ َحـــْخث    :  طـــى الكشايـــة فـــي القـــر ن الكـــر ػ ح كســـا فـــي قؽلـــو تعـــالى ِنَدـــاُؤَُ
ِم وقؽلــو ل223البقــرة: َلُكــػْ  . وفــي 21الشدــاء: ":  َوَقــْج َأْفَزــى َبْعُزــُكْػ ِإَلــى َبْعــ

التعبير بل و المةعة هذرو ية الكشاية عسا يدتحى هشـو إذا ثرـ  اإلفلـا  بلـا 
تؽر ــة فملــا هعشيــان: قر ــا   َتْدــَتِحجم و غشــى عــؼ الترــر  . كســا  ن فــي كمســة 

غيــر هــراد وهــؽ اســتخدا  الحديــد عسؽهــا ح وبعيــد وهــؽ الســراد وهــؽ ثمــل العانــةح 
ا. وقــد  دت هــ و الكمســة تمــغ السعــاني هــؼ وفيلــا هــؼ المطــأل والتلــ يا هــا فيلــ

                                                           

 .يشعر لدان العرم:  ثددح غيا( -1



 

6611 

 ــــــال  إيحاءاتلــــــا وجرســــــلاح وتلــــــ يا ولطــــــأل داللتلــــــا هــــــؼ  ــــــال  الكشايــــــة 
 (1 والتؽر ة.

ــِعَلُة الترــؽ ر بــالجرس فــي قؽلــو - فقــد صــؽرت الكمســـة  : َوَتْسَتِذـــَط الذم
في رسػ عسمية إصالح الذعر الذعمح وكان   َتْسَتِذَط بجرسلا وكارة ثروفلا 

عا  األثر البالر في إظلـار السذـقة وقـدر الجلـد السبـ و  فـي هـ ا لريغة االفت
بخـالا هـا لـؽ قيـ : تسذـطح كسـا   َتْسَتِذـَط اإلصالح  كد ذلـغ ز ـادة التـاء فـي 

 ن هزــــار ية الرـــــيغة فيلـــــا تـــــد  عمـــــى تجــــدد واســـــتسرار ذلـــــغ للـــــا ح وهـــــ و 
  ال تتزــــ  َتْسَتِذـــَط السعالجـــة الذـــاقة لمذـــعر التـــي ترســــسلا وترـــؽرها كمســـة 

وتكتس  صؽرتلا إال ببيـان  ـأن الذـعر السعـالجح وهـ ا هـا تشقمـو وترـؽرو كمسـة 
ــِعَلُة  بجرســلا ثيــم اجتسعـــ  الذــيؼ بســا للــا هـــؼ صــةات القــؽة كـــالجلر   الذم

والتةذي واالنتذـار هـن العـيؼ بقؽتلـا وثـدتلا ونرـاعتلا واثتكاكلـا والاـاء وهـا 
ى ترـؽ ر ثـا  السـر ة فيلا هؼ الر ـاوة و ـروج اللـؽاءح وقـد عسـ  كـ  ذلـغ عمـ

الذعاة وهى التي لػ تدهؼ  عرها ولػ تسذطو فاغبر وتمبد وتؽسد. وكان هـؼ 
عــادات الشدــاء  ن تتذــعم الســر ة إذا ســافر زوجلــا فتتــرك  ــعرها دون تسذــيط 
 و دهــان.وهي هبت لــة ال تستذــط وال تــدهؼ وال تشعــألح فمــؽ بغتلــا زوجلــا هــؼ 

نةدــو عشلــاح وربســا يكــؽن ذلــغ ســةرو وهــي عمــى تمــغ الحــا  اســتق رها ونةــرت 
سبا فراقلاح فإذا قد  نلار ا سسع  بخبـر قدوهـو فأصـمح  هـؼ  ـأنلا وتليـأت 
لو فحدش  الحا  و هش  الشةرةح فلـؽ ير ـدها عمـى  جسـ  صـؽرة و ثدـشلاح وقـد 
صــؽر جــرس الكمســة هعشاهــا وذلــغ هســا يذــعر بزــرورة عشايــة الســر ة بذــعرهاح 
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هــؼ  ســبام الشةــرة هشلــا إن  هســ  وصــار وبيــان  نــو هــؼ هعــاهر جساللــاح و نــو 
اا . عِم ه ت ذ 
 1) 

 حق السوجة يف اخللع.

ل َأنم اْمَخَأَة َثاِ ِت ْ ِؼ َقـْيذم َأَتـِت الشمِبـيم  َصـممى هللُا َعَمْيـِو  -َعِؼ اْ ِؼ َعبماسم
ل َمـا َأْعِتـُ  َعَمْيـِو  ِفـي ُخُمـنم َواَل َوَسممَػل َفَقاَلْت: َيا َرُسؽَل بمِل َثاِ ـُت ْ ـُؼ َقـْيذم

ل َوَلِكشِّي َأْكَخُه الُكْفَخ ِفي اإِلْساَلِمل َفَقاَل َرُسـؽُل بمِ َصـممى هللُا َعَمْيـِو َوَسـممَػ:  ِد ؼم
َصممى هللُا َعَمْيـِو َوَسـممَػ:  - َأَتُخدِّ َؼ َعَمْيِو َحِجيَقَتُوَ  َقاَلْت: َنَعْػل َقاَل َرُسؽُل بمِ 

 (2 َة َوَطمِّْقَيا َتْطِميَقةن  اْقَبِل الَحِجيقَ 

تأهـــ  هـــ ا األدم الراقـــي والبيـــان الراضـــن الـــ م ســـمكتو تمـــغ الرـــحابية     
الجميمــة فــي التعبيــر عــؼ هــدم ثرصــلا عمــى ثدــؼ هعا ــرتلا زوجلــا ح ثيــم 
اثتاطــ  فــي بدايــة كالهلــا ووطئــ  لــو بلــ و السقدهــة وتمــغ التليئــة لسطمؽبلــا 

داللـــة عمـــى رفعـــة و ـــرا السشـــادب وبيـــان ععـــػ     َيـــا َرُســـؽَل بمِ بلــ ا الشـــداء:
ر ــي  –هشيلتــو فلــؽ القا ــي بحكــػ   وبســرادو. وبقؽللــا فــي ثابــ  بــؼ ؾــيل 

 م: ال  طعـؼ ؼيـو ديشـا  وال  مقـا     َما َأْعِتُ  َعَمْيِو ِفي ُخُمنم َواَل ِد ؼم   عشو: 
" دا م  ِد ـؼم  و  ُخُمـنم وال  عيبو بذيء يشقرو هؼ جلة ديشـو  و  مقـوح وتشكيـر " 

عمى التقمي ح فلي ال تعيا عميو  م  يء في الـديؼ  و الخمـلح و ن بـدا ذلـغ 
فــــي بعــــ  الروايــــات هــــؼ  ــــربلا تأديبــــا  إال  ن هــــ ا األهــــر لــــيل هــــؽ هحــــ  

 َوَلِكشِّــي َأْكــَخُه الُكْفــَخ الذـكؽب وال يــين لــديلا  ــيئا . ولـ ا كــان االســتدراك بقؽللــا: 
ولكشـــي  بغزـــو لدهاهتـــو  وؾـــب  صـــؽرتوح و  ذـــى  ن والسعشـــى:  ِفـــي اإِلْســـاَلِم 
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يـــؤدم بـــي هـــ ا الشةـــؽر الطبعـــي هشـــو إلـــى كةـــران العذـــيرح والتقرـــير فـــي ثـــل 
الــــيوجح واإلســــاءة إليــــوح وارتكــــام األفعــــا  التــــي تشــــافي اإِلســــال  هــــؼ الذــــقال 
ـــة السبغزـــة  ـــو هـــؼ الذـــابة الجسيم والخرـــؽهة والشذـــؽز ونحـــؽو هســـا يتؽقـــن هام

وج كةرا  فشدب  ها يشافي هقتزى ليوجلا  ن تةعموح فد سم  السعاهمة الديئة لميم
اإلسال  باسػ ها يشاؼيو نةدو هبالغةح لسا ؼيو هؼ االستلانة بالعالقـة اليوجيـةح 
وجحؽد ثقؽقلا السذروعةح وه ا يد   في كةران العذـيرح و شـافي هـا يقتزـيو 

  هؼ لؽاز  الكشاية عـؼ سـؽء الز   َأْكَخُه الُكْفَخ ِفي اإِلْساَلِم  اإِلسال . وفي قؽللا:
العذرة ح فلي لػ تعبر صراثة عؼ سؽء عذرتلا لوح ولكشلا كشمـ  عـؼ هرادهـا 
بــالتمسي  دون الترــر  ح وهــ ا هــا يتشاســا هــن طبيعــة الســر ة  وثياضلــا  اصــة 

 في ها  ها يدتحى الترر   بوح ها دا  قد فلػ السراد هشو.

دة كراهتلـا لـو عمـى إظلـار و حتس   ن يكؽن السراد  نلـا قـد تحسملـا  ـ    
الكةــر ليشةدــد نكاثلــا هشــوح وهــي كانــ  تعــرا  ن ذلــغ ثــرا  لكــؼ  ذــي   ن 
تحسملا  دة البغ  عمى الؽقؽع ؼيو.  و  ن يكؽن ذلغ هؼ بام اإليجـاز  م: 

 (1 لكشي  كرو لؽاز  الكةر هؼ السعاداة والشةال والخرؽهة ونحؽها. 

الؽقــؽع فــي الةتشــةح ثيــم  كســا  ن هــ ا يــؽثي بخؽفلــا عمــى نةدــلا هــؼ    
وم قؽللــا:  وتقــارن بــيؼ زوجلــا وبــيؼ بؿيــة رفاقــ كانــ  َيــا َرُســؽَل بمِ اَل فقــد ر 

ةم  ا ِإنِّي َرَفْعُت َجاِنَ  اْلِخَباِ  َفَخَأْ ُتـُو َأْقَبـَل ِفـي ِعـجم َيْجَتِسُع َرْأِسي َوَرْأُس َثاِ تم َأَ جن
ا َوَأْقَرـــخُ  ُىْػ َســـَؽادن ـــاَفـــِإَذا ُىـــَؽ َأَشـــجُّ و ؤكـــد ذلـــغ  (2 "  ُىْػ َقاَمـــةن َوَأْقـــَبُحُيْػ َوْجين

" دون التعبيـر بــ َأْكَخُه الُكْفـَخ ِفـي اإِلْسـاَلِمو عا دو التعبير بحرا الجر "ِفي"  "
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" يبرز ها قد يؤدم اإِلْساَلِم والُكْفخ      ْكر و  الك ْةر  ب عد اإِلْسال ِ (. والطبال بيؼ "
 هؼ عاؾبة غير هحسؽدة. –ترغبو وهي ال  -إليو بقا ها هعو 

صـمى   عميـو  –وبعد ه و السقدهة السؽثية السؽجية يـأتي ثكـػ الشبـي    
 السذتس  عمى كاير هؼ األلؽان البالغية هشلا: -وسمػ
ثيـم   َأَتُخدِّ َؼ َعَمْيـِو َحِجيَقَتـُوَ ه ا الحؽار السؽجي السبدوء باالستةلا   -

يـةح وتخذـيؼ  ن  هلرها ثاب  بـؼ ؾـيل.  م: إذا كشـ   تكرهيشـو كـ  هـ و الكرـا
 يؤدم بقا ك في عرستو إلى  هر هخالأل لمديؼ فل  تةتديؼ هشو بردم ثديقتو؟

ـْػ"  م: نعـػ  - اإليجاز بالحـ ا السشاسـا لمسقـا  فـي جؽابلـا: " ق ال ـْ : ن ع 
  رد عميو ثديقتو.

ـــو: - ـــؽُل بمِ االســـتئشاا البيـــاني فـــي قؽل ـــاَل َرُس ـــممى هللُا َعمَ  -  َق ـــِو َص ْي
ـا قبملـاح  َوَسممَػ:  اْقَبِل الَحِجيَقـَة َوَطمِّْقَيـا َتْطِميَقـةن  ثيـم فرـم  هـ و الجسمـة عسم

صــمى   عميــو وســمػ؟  –ثيــم تايــر ســؤاال  هةــادو هــاذا كــان ردم وثكــػ الشبــي 
وترم  ه و الجسمة  ن تكؽن جؽابا  عشـوح وال يخةـى هـا فـي ثـ ا الدـؤا  هـؼ 

 –في ها  ذلغ يقؽ  اإلها  عبد القـاهر الجرجـاني إيجاز يتطمبو ه ا السقا ح و 
ـــراو فـــي التشي ـــ  هـــؼ لةـــم "قـــا " هةرـــؽال  غيـــر  ـــ م ت ـــػ  ن ال رثســـو  : " واعم
هعطؽاح ه ا هؽ التقدير ؼيوح ... جاء عمى ها يقن في  نةل السخمؽقيؼ هؼ 
الدــؤا . فمســا كــان فــي العــرا والعــادة ؼيســا بــيؼ السخمــؽقيؼ ..ح   ــرج الكــال  

خـرجح ألن الشـاس  ؽطبـؽا بسـا يتعارفؽنـوح وسـمغ بـالمةم هعلـػ السدــمغ ذلـغ الس
 (1 ال م يدمكؽنو."
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ثيــم   اْقَبــل َو َطمِّــْن الشرـ  واإلر ــاد السدــتةاد هــؼ األهــر فــي قؽلــو:  -
 ر دو إلى ها يرم  ثالو هؼ قبؽ  الحديقة وتطميقلاح ووص  بيشلسـا لمتؽسـط 

نذـاضية. وهـ ا بيـان وتؽكيـد لسـا بيؼ الكساليؼ هـن عـد  السـانن؛ التةاقلسـا فـي اإل
يَسا ُحُجوَد بمِ َفاَل ُجَشـاَح َعَمْيِيَسـا في القر ن الكر ػ قا  تعالى: َِ  َفِإْن ِخْفُتْػ َأالم ُي

 .229البقرة:ِفيَسا اْفَتَجْت.. 

وهـــا يـــد  عميـــو هـــؼ تمطـــأل فـــي الطمـــا دون    اْقَبـــل التعبيـــر بقؽلـــو:  -
بالغــة نبؽ ــة عاليــة .فــالمةم السعبــر بــو    ــ ( هــاال  الــدا  عمــى اإللــيا ح وهــ و

يؽثي بأن األهر بيد الرج  ثتى ال يدقط القؽاهة هؼ يدو و عـ  هـؽ صـاثا 
 .اليد العميا في الطالل

ـــةن التؽكيـــد بالسرـــدر فـــي قؽلـــو:  - ثيـــم يـــد  التعبيـــر بـــو عمـــى   َتْطِميَق
الؽثــدةح  م: طمقــة واثــدة ثتــى يتــرك للســا فرصــة فــي الرجعــة هســا يــد  عمــى 

ة اإلســــال  عمــــى األســــر وصــــيانتلاح فربســــا بعــــد الطــــالل بةتــــرة وجيــــية هحافعــــ
اَل َتـْجِري  يتداركان األهر و ةزالن الرجـؽع فتبقـى الةرصـة قاضسـة.قا  تعـالى: "

 .1" الطالل: َلَعلم بمَ ُيْحِجُث َبْعَج َذِلَغ َأْمخنا

صـــمى   عميـــو  –وهـــ و الروايـــة هـــن إيجازهـــا لـــػ تذـــر إلـــى  ن الشبـــي     
: َأْكـــَخُه الُكْفـــَخ ِفـــي ســـأللا عـــؼ ســـبا طمبلـــاح ولـــػ يؽبخلـــا عمـــى قؽللـــا  -وســـمػ

في هجمل قزـاضوح فقـد سـا  السذـركؽن كايـرا  هـؼ الرـحابة و ذاقـؽهػ  اإِلْساَلِم 
–و ن كـان هدـسؽثا  للـػ بـ لغ  – لؽان العـ ام عمـى إيسـانلػ ولـػ يتةؽهـؽا بلـا 
لـػ يأهرهـا بالرـبر عميـو ح ولـػ نجاة  هسا هػ ؼيو. فلا هي تلدد بكمسة الكةرح و 

يؤج  الةر  في دعؽاها تأجيال  يزين هؼ  جمو الحلح و دس  لمعالػ بتبر ـر 
ظمســـــوح واإلفـــــالت هـــــؼ العقـــــام الـــــرادع لـــــو. ولكشـــــو راعـــــى ثاجاتلـــــا الشةدـــــية 
واالجتسا يـةح وهــا قــد يترتــا عمــى ذلــغ هــؼ الةدــاد واالنحــراا إن اســتسر هــ ا 
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السعانـاة التـي تعانيلـا تمـغ السـر ة تجعملـا عمـى اليواجح فل و العبارة تعلر  دة 
الحافة وعمى  ةا ثةرةح إها الابات عمـى الـديؼ  و االنقـالم عميـوح إهـا الابـات 
عمى ها هي عميو هـؼ  مـل  و الؽقـؽع فـي بـراثؼ السعرـية والرذيمـةح وهـن كـ  
ه و السعانـاة التـي تعانيلـا كانـ  سـرعة الةرـ  فـي القزـية عقـا سـؤا  واثـد 

ـــُوَ لـــا وجلـــو إلي ـــِو َحِجيَقَت ـــُخدِّ َؼ َعَمْي وكانـــ  ســـرعة الجـــؽام الســـؽجي الـــ م   َأَت
ـــْػ  ليتطمبـــو السقـــا   ـــْت: َنَع فالتةـــ  إلـــى زوجلـــا التةاتـــة تشبـــا عـــؼ ســـرعة   َقاَل

تقـديرا    اْقَبـِل الَحِجيَقـَة َوَطمِّْقَيـا َتْطِميَقـةن استجابتو لطمبلا في الةـرال هر ـدا  إيـاو 
 أللسلا الشةدي وها قد يشتج عؼ إهسا  ثاجاتلا.
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 املبخث الثالث: حقوق السوجني املصرتكة.
رســػ اإلســال  ثــدود العالقــة بــيؼ الــيوجيؼ و قــا   ساســلا عمــي هبــاد      

ا الؿيا  بليجا عمى ك  هشلسا ثيم   ح جعم  لميوجيؼ بسقابملا ثقؽقا  هذتركة
ح وكان ة والسحبة بيؼ السدمسيؼل عرب األ ؽ وتؽثةح الروابط األسر ثتى تقؽب 
 هشلا:

 .حفظ الصر
 -قال: َقـاَل َرُسـؽُل هللِا  –رضي هللا عشو  –َعْؼ أ ي َسِعيجم اْلُخْجِرّي ُروي 

ــِةل  َياَم َِ ــْؽَم اْل ــةن َ  ــَج هللِا َمْشِدَل ــاِس ِعْش ــْؼ َأَشــخِّ الشم ــِو َوَســممَػ:  ِإنم ِم َصــممى هللُا َعَمْي
ُجَل ُيْفِزي ِإَلى اْمَخَأِتِول َوُتْفِزي ِإَلْيِول ُثػم َ ْشُذُخ ِسخم   (1)َىا  الخم

لمعالقات اليوجية في نعـر اإلسـال  قداسـة؛ وهـي  هانـة يجـا الحةـا      
عميلا وسترهاح فسا يكؽن هؼ  ئؽن العذرة بيؼ الرج  واهر تو يجا  ن يطـؽب 
و دـتر و حــافم عميــو فـال يطمــن عميــو  ثـد هلســا قــرمح وهـؼ كذــأل ســتر ذلــغ 

العـــؽرة بـــالشعر  و فكأنـــو فعـــ  ذلـــغ  هـــا  الشـــاس فـــال فـــرل بـــيؼ كذـــأل  هشلســـا
الؽصألح وفي ذلـغ هـؼ انتلـاك الحرهـات وسـؽء األدم واإل ـال  بـالسروءة هـا 
 ؼيو وقد صؽر البيان الشبؽم ععػ ه ا الجر  بكاير هؼ األلؽان البالغية هشلا:

 ِإنم ِمْؼ َأَشـخِّ الشمـاِس ِعْشـَج هللِا تؽكيد الخبر بأكار هؼ هؤكد في قؽلو:  -
يَ  َِ ُجَل..   َمْشِدَلةن َ ْؽَم اْل واسسية الجسمـة وتقـديػ الخبـرح   ِإنم ثيم  كد بـ اَمِةل الخم

وذلـــغ لبيـــان ععـــػ جـــر  هـــؼ يةذـــي  ســـرار اليوجيـــةح وهـــا يـــدور بـــيؼ كـــ  هـــؼ 
الـــيوجيؼ هـــؼ هعا ـــرة والتلؽ ـــ  هـــؼ  ـــأنوح ثيـــم جعـــ    ـــر الخمـــل جسيعـــا ح 

ــةن  والتقييــد بقؽلــو:" ــَج هللِا َمْشِدَل يةعــ  ذلــغ فلــ و ؼيــو هي ــد هــؼ الترهيــا لســؼ ِعْش
                                                           

ْر  ِة : - 1 اِء ِسرِم اْلس   .2/1363رواو هدمػ في صحيحوح ِكت ام  الشِمك اِحح ب ام  ت ْحِر ِػ ِإْفذ 



 

 

6611 

هشيلتو عشد هؼ  هـر بالدـتر والحةـا  عمـى تمـغ األهانـة فخانلـا و فذـى سـرا  قـد 
فلـي هشيلـة دون السشـاز ح ولـيل  َمْشِدَلـةن  اضتسشو   عميوح  كد ذلغ وقـؽاو تشكيـر

َياَمـِة ذلغ في الدنيا فحدا ب  في يؽ  الجياء والحدـام  َِ وفـي التقييـد   َ ـْؽَم اْل
 ــف والترهيــا ووعيــد  ـديد لســؼ ذكــر تةاصــي  هــا يقــن بيشــو بـو هي ــد هــؼ التخؽ 

 وبيؼ اهر تو ثا  الجساع.
ُجـَل  اإليجاز بح ا السزـاا فـي قؽلـو: -  م:  يانـة رجـ  يةزـي   الخم

ـــى ذكـــر هـــؼ هـــؽ  قـــدر عمـــى ذلـــغ هـــؼ غيـــرو.  ـــي اهر تـــو. وذلـــغ لإلســـراع إل إل
فــي الرجــ  لمجــشلح فلــؽ يعــػ و ذــس  جــشل الرجــا ح ولــػ يقرــد بــو  والتعر ــف
 رج  هعيؼ.
 ُيْفِزـــــي ِإَلـــــى اْمَخَأِتـــــِول َوُتْفِزـــــي الكشايـــــة عـــــؼ الجســـــاع فـــــي قؽلـــــو:  -
فاإِلفزاء  إلى الذيء: الؽصؽ  إليو بالسالهدة. والسراد بو هشا: االترا  ِإَلْيِو 

ؼ الجســاع بمةــم الجشدــي.  و هــا يكــؽن بــيؼ الــيوجيؼ فــي  مؽة.ثيــم كشــى عــ
اإلفزاء لتعميػ السؤهشيؼ األدم الرؼينح فلي كشايـة ال تخـدش الحيـاء وال تشةـر 
هشلـا األذوالح هرــؽرة وهعبـرة عــؼ السعشــى بـأدل ترــؽ ر. وقـد جــاءت الكشايــة 
هشــا هتــأثرة بالكشايــة فــي القــر ن الكــر ػ فــي  ســمؽبلا وطر قتلــا و لةاظلــا وهقاهلــا 

ــقــا  تعــالى ْيــَ  َتْذُخُحوَن ..  : َوََ ِم . 21الشدــاء:ُو َوَقــْج َأْفَزــى َبْعُزــُكْػ ِإَلــى َبْعــ
وؼيو تحر ػ إفذاء الرج  ها يجرم بيشو وبيؼ السر ة تحـ  المحـاا هـؼ فعـ   و 
قؽ . و ها هجرد ذكر الجساعح فإن لػ يكؼ ذلغ لةاضدة  و ثاجـة فسكـروو؛ ألنـو 

ِْ صمى   عميو وسمػ:  - الا السروءةح وقد قا   اَن ُ  ِمُؼ ِباّلِلمِ َوالَيْؽِم  َمْؼ ََ
ـــُسْت  ـــْل َخْيـــخنا َأْو ِلَيْر ـــِخ َفْمَيُق ـــاج  ن يذـــكؽ هشلـــا إعرا ـــلاح  و  اْلِخ فـــإن اثت
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 (1 اثتاجــــ   ن تــــدعي عميــــو العجــــي عــــؼ الجســــاع  و نحــــؽ ذلــــغ فــــال كراهــــة.
فالشدـاء ســاترات لرجـاللؼ والرجــا  سـاترون لشدــاضلػ كسـا يدــتر المبـاس العــؽرةح 

. وهـؼ  ؾـب  الؿبـاض  187البقـرة: َباس  َلُكْػ َوَأْنُتْػ ِلَباس  َلُيـؼم  ُىؼم لِ قا  تعالى: 
 ن يتحـؽ  الدــاتر إلــى كا ــأل فا ــ ح ولــ ا كــان هــؼ  كاــر الشــاس  ــرا  وعــ ابا  
يؽ  الؿياهة الرج  ال م يشذر ها جرب بيشو وبيؼ زوجتو عشد قزـاء  ـلؽتلسا 

ةــةح فأفعــا  الســر ة هــؼ  قــؽا   و  فعــا ح هســا يخــدش الحيــاءح  و يدــيء إلــى الع
و قؽاللا عشد الرج  كأهانة هؽدعة عشدوح فإن  فذى  يئا  هسا كرهتو فقد  انح 
و فعــا  الرجــ  و قؽالــو عشــد الســر ة كأهانــة هؽدعــة عشــدهاح فــإن  فذــ   ــيئا  هســا 
كرهوح فقد  ان  األهانةح وها  جس   ن يتعاه  اليوجـان ؼيسـا بيشلسـا بالدـترح 

فــي كــ   ــؤون ثياتلســاح وقــد جعــ    الكشايــة لــيل فــي الةــراش فقــطح ولكــؼ 
هخرجــا  عشــد الحاجــة إلــى ذكــر  ــيء هــؼ ذلــغح وجعمــ  الذــر عة ترفــن المدــان 
 –وصيانتو عؼ الترر   بسا ال يميل هؼ هكار  األ الل. ول ا يقـؽ  السشـاوم 
رثســـو  : "نبـــو بلـــ ا الحـــديم عمـــى  ن هـــؼ  هـــراض الـــشةل الس هؽهـــة  ـــرعا  

ي كـــ  هـــؽطؼ... ودوا و هعرفـــة الســـؽاطؼ التـــي يشبغـــي  ن التـــيا  قـــؽ  الحـــل فـــ
ـــو فـــي فرا ـــو ثـــل وهـــؽ هـــؼ  يرـــرفو فيلـــا فـــإن ثكايـــة الرجـــ  هـــا يةعمـــو بأهم
الععاضػح والغيبة والشسيسة ثل وقد عدها بع  األضسة هؼ الكباضرح والشرـيحة 
فــي الســأل ثــل وفزــيحةح فالعــارا يتأهــ  كيــف يرــرا األثكــا  الذــر ية وال 

 (2 هر"يجسد عمى العؽا 

                                                           

ـــ7/2337يشعـــر  ـــرح الطيبـــي: - 1 ق  ـــِم . والحـــديم رواو البخـــارمح ِكت ـــام  الرِم ـــام  ِثْة اِلح ب 
اِن:  .8/133المِمد 
الشا ـــــر: السكتبـــــة ح هــــــ(1331 الستـــــؽفى: الـــــديؼ ل ي ؼ لـــــ .2/538القـــــدير: ي ؼـــــ - 2

 .هـ1356ح 1ح طهرر –التجار ة الكبرب 
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 م ي يعــو و علــروح ثيــم  ــبو   ُثــػم َ ْشُذــُخ ِســخمَىا االســتعارة فــي قؽلــو:  -
إفذــاء األســرار اليوجيــة وذكــر عيــؽم زوجــو  و هــا يجــا ســترو هــؼ هحاســشلا 
بشذــر الاــؽم بجــاهن العلــؽر والؽ ــؽح فــي كــ ح وقــد صــؽرت االســتعارة هــ ا 

ح واألهانـة التـي يجـا صـؽنلا و  الحةـا  عميلـاح السعشى وجعمتو في صؽرة الدـرم
فأفعا  ك  هؼ اليوجيؼ و قؽاللسـا  هانـة هؽدعـة عشـد ات ـر فسـؼ  فذـى هشلسـا 

ــخُ هــا كرهــو ات ــر و  ــاعو فقــد  انــوح والتعبيــر بـــ " " دون يــ كر  و يعلــر َ ْشُذ
ـــــر ســـــرو. وكـــــأني  هـــــاال  يرـــــؽر  ـــــدة األذب واإليـــــال  الـــــ م يرـــــيا هـــــؼ ي شذ 

ة إذاعــة الدــر وهــا يرــحبلا " وهــي ترــؽر ثالـَ ْشُذــخُ بسزـار ية الرــيغة فــي "
 هؼ اإلي اء الذديد واإليال  الستجدد.

وكــ ا االكتةــاءح فــالسراد يــ ين ســرها  و تــ ين ســروح فــاكتةى بــ كر  ثــد  -
الستقـــابميؼ عـــؼ األ ـــرح  و ألن األصـــ  فـــي الســـر ة الدـــتر و  ةـــاء هـــا يخـــدش 
الحيــاءح وهــي لحياضلــا يقــ م هشلــا وقــؽع ذلــغح بخــالا الرجــ  الــ م يتؽقــن هشــو 

وهقرؽد ه ا الحديم هـؽ  ن الرجـ  لـو هـن  همـو  مـؽة وثالـة يؿـب   ؽلو..ثر
ذكرها والتحدث بلاح وتحس  الغيرة عمى سترها و مي  هؼ كذةلا عار  عشد  ه  
الســروءة والحيــاءح فــإن تكمــػ بذــيء هــؼ ذلــغ و بــداو كــان قــد كذــأل عــؽرة نةدــو 

إذ كــ  واثــد وزوجتــو إذ ال فــرل بــيؼ كذــةلا لمعيــان وكذــةلا لألســساع واتذان 
اَل هشلسـا يحرـ  بــو االطـالع عمـى العــؽرة ولـ لغ قـا  صــمى   عميـو وســمػ: "

َذنمُو َ ْشُعُخ ِإَلْيَيا " فإن دعـ  الحاجـة إلـى ُتَباِشِخ اْلَسْخَأُة اْلَسْخَأَة َفَتِرَفَيا ِلَدْوِجَيا ََ
 (1 ذكر  يء هؼ ذلغ فمي كرو هبلسا  غير هعيؼ بحدا الحاجة والزرورة.

  
                                                           

ح والحديم في سشؼ الشداضي 4/162لسا   ك  هؼ تمخيب كتام هدمػ: يشعر السةلػ - 1
ْر  ة : ْر  ِة اْلس  ر ة  اْلس  اِءح بام ه ب ا    .8/288الكبربح ِكت ام  ِعْذر ِة الشِمد 
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 الوفاء بالصروط .
َبَة ْ ِؼ َعاِمخم  َْ َصـممى هللُا  -َرِضَي بمُ َعْشُول َقاَل: َقاَل َرُسؽُل بمِ  -َعْؼ ُع

ُخوِب َأْن ُتؽُفؽا ِبِو َما اْسَتْحَمْمُتْػ ِبِو الُفُخوَج    (1)َعَمْيِو َوَسممَػ:   َأَحنُّ الذُّ

إقداهو عمى الـيواجح ولـ ا لك  واثد هؼ اليوجيؼ هقاصد و غراض في     
يذـــترط عمـــى صـــاثبو  ـــروطا  ليتسدـــغ بلـــا و طمـــا تشةيـــ هاح فذـــروط الشكـــاح 
ععيسة الحرهةح ثـمم الذـارع الحكـيػ عمـى الؽفـاء بلـاح و ثـل الذـروط بالؽفـاء 
ها يدتح  بو الرج  فرج السر ةح وقد بشي الحديم عمى جسمـة واثـدة ال يتزـ  

وهقــا   –صــمى   عميــو وســمػ  –بيانــو هعشاهــا إال بسشتلاهــاح واإليجــاز  ــأن 
الحديم في بيان هشيلة الذرط في عقـد الـيواجح وقـد صـؽر البيـان الشبـؽم ذلـغ 

 بكاير هؼ األلؽان البالغية هشلا:
دون  ولى  و  فز  هاال  لمداللـة عمـى  : َأَحنُّ التعبير بالحل في قؽلو -

ى تحؿيقـو  يزـا   ن ه ا ثل واجا  وهؤكد ال تةر ط ؼيـو و ـأثػ تاركـو. د م عمـ
ـــُخوِب َأْن ُتؽُفـــؽا ِبـــِو َمـــا اْســـَتْحَمْمُتْػ ِبـــِو روايـــة هؤكـــدة فـــي قؽلـــو: " ِإنم َأَحـــنم الذُّ

ــُخوجَ  يــد  عمــى تقديســو    َأَحــنُّ والتعبيــر بــو فــي صــيغة  فعــ  التةزــي   (2 "اْلُف
ــُخوِب عمــى غيــروح ســاعدو التعبيــر بـــ  فســادا   ــرطا  ؼيجــا الؽفــاء بــوح  م:   الذُّ

الذروط بالؽفاء  روط الشكاحح والسؤهشؽن عشد  روطلػ. والسـراد بـو كـ   ثل 
ها  رط اليوج ترغيبا  لمسر ة في الشكـاح هـا لـػ يكـؼ هحعـؽرا ح وهـؼ العمسـاء هـؼ 
قرـــرو عمـــى السلـــر  و عمـــى جسيـــن هـــا تدـــتحقو الســـر ة هـــؼ الـــيوج هـــؼ السلـــر 

                                                           

ِة  - 1 ــــد  ْق ــــد  ع  ْلــــِر ِعْش ــــي الس  وِط ِف ــــر  ــــام  الذف ــــاِحح ب  رواو البخــــارم فــــي صــــحيحوح ِكت ــــاِم الشِمك 
 .3/193الشِمك اِح:
ْرِط ِفي الشِمك اِح: - 2  .3/1413سشؼ الدارهيح ِكت اِم الشِمك اِحح ب ام  الذَّ
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أن ه ا هحسؽ  والشةقة وثدؼ السعا رة ونحؽهاح قا  الذافعي: و كار العمساء ب
ـــ  تكـــؽن هـــؼ هقتزـــياتو وهقاصـــدو  ـــافي هقتزـــى الشكـــاح ب عمـــى  ـــروط ال تش
كا تراط العذرة بـالسعروا واإلنةـال عميلـا وكدـؽتلا وسـكشاها بـالسعروا و نـو 
ال يقرـــر فـــي  ـــيء هـــؼ ثقؽقلـــا و قدـــػ للـــا كغيرهـــا ونحـــؽ ذلـــغح و هـــا  ـــرط 

يدـافر بلـا ونحـؽ يخالأل هقتزاو كذرط  ن ال يقدػ للـاح وال يشةـل عميلـاح وال 
 (1 ذلغ فال يجا الؽفاء بو .

ــؽا والةعــ    أن التعبيــر بـــ  - دون السرــدر  تؽؼيــة( داللــة عمــى  ن   ُتؽُف
وهدتسر فالتؽؼية بالذروط هتجددة وهدتسرة لك   رط    و  ه و الحكػ هتجدد

عمــى نةدــو هــا دا  هــؼ هقتزــى الــيواج وهقاصــدوح بخــالا التعبيــر بالسرــدر 
 فيتحقل باالهتاا  هرة واثدة.

دون تــؤدوا  و تعطــؽا هــاال   ألن الؽفــاء تأديــة الحــل   ُتؽُفــؽا التعبيــر بـــ  -
إتســا  العلــد و كســا  الذـــرطح واؼيــا  دون نقرــان. يقــؽ  ابــؼ فــارس: "والؽفــاء: 

ــــؽن هشــــو  ــــاو واؼيــــا .- يزــــا   –و قؽل ــــغ الذــــيء إذا قزــــيتو إي وقــــا   (2 :  وفيت
ف ـى الذـيء  ف ـى بعلـدو و وفـى بسعشـىح وو  الجؽهرم: الؽفـاء  ـد الغـدرح يقـا : و 
ــاو  : ؾــب  روثــو. ــؽ   م: تــػ وكاــرح والــؽفي الؽافي...وتؽفم ِؼيَّــا  عمــى ف ع  و 
 3) 

                                                           

سحسد   را بؼ  هير بؼ عمي بؼ ثيدرح  بـؽ عبـد ل. ح  6/124يشعر عؽن السعبؽد: - 1
الشا ـر: دار الكتـا ح هــ(1329الرثسؼح  را الحلح الرديقيح الععيػ  بادم  الستـؽفى: 

 ـه 1415ح 2ح ط بيروت –العمسية 
هقـــاييل المغـــة :هـــادة "وفـــى" ألبـــى الحدــــيؼ  ثســـد بـــؼ فـــارسحط دار إثيـــاء الكتــــام  - 2

 العربي.
الرـحاح : " وفـى ". إلســساعي  بـؼ ثســاد الجـؽهرمح ت / ثسـد عبــد الغةـؽرح القــاهرةح  - 3

1982.  



 

6610 

ؼية الذيء: ب لو واؼيا ح واستيةا و تشاولو واؼيا ح وقـد عبـر عـؼ وقا  الراغا: وتؽ 
فالســـادة تـــدور ثـــؽ  اإلتســـا  واإلكســـا . ولـــ ا يقـــؽ   (1 الشـــؽ  والســـؽت بـــالتؽفي.

الجـــاثم: الؽفـــاء: هـــؽ الرـــبر عمـــى هـــا يب لـــو اإلندـــان هـــؼ نةدـــو و رهشـــو بـــو 
هؼ لػ تمحقو لدانوح والخروج هسا يزسشو و ن كان هجحةا  بوح فميل ي ع د وؼيما  

بؽفاضــو  ذيــة و ن قمــ ح وكمســا   ــر بــو الــد ؽ  تحــ  هــا ثكــػ بــو عمــى نةدــو 
 م  ن اإلندان يربر عمى  داء هـا يعـد بـو غيـرو  (2 كان ذلغ  بمر في الؽفاء.

و ب لو هؼ تمقاء نةدوح و رهشو بو لدـانو ثتـى و ن   ـرم بـو ذلـغ. والؽفـاء هـؽ 
الؾيــة الععيســةح فلــؽ يرســي دعــاضػ ذلــغ الخمــل الرؼيــن والؿيســة اإلندــانية واأل 

 ِبـِو  الاقة في األفـراد و اصـة بـيؼ الـيوجيؼ. وتقييـد التؽؼيـة بالجـار والسجـرور 
 .إ ارة إلى ترتا الؽفاء عمى ها  لي  بو نةدو هؼ الذروط

ـــ " - ألنلــا هــؼ  ععــػ هقاصــد الشكــاحح الُفــُخوَج  تخرــيب االســتحال  ب
فعـــة عميـــوح  هـــا وقـــد هكشـــ  وهـــؽ  غمـــى هـــا تسمكـــو الســـر ة وتحـــرص عمـــى السحا

اليوج هشو فال يميل لو  ن يشق  و خ  بسا ا ترطاو وه ا  بمر في التشةير هـؼ 
" لتأكيـد االلتـيا  اْسـَتْحَمْمُتْػ ِبـِو الُفـُخوجَ في قؽلو: " ِبِو عد  الؽفاء. وتكرار القيد "

 بالؽفاء بالذروط التي تذترط في الشكاح فلي  روط صحيحة واجبة التشةي .
 يف االشتنتاعاحلق 

َعْؼ َجاِ ِخ ْ ِؼ َعْبِج بمِ َرِضَي بمُ َعْشُيَسال َقاَل: َىَمَغ َأِ ي َوَتَخَك َسْبَع َ َشـاتم 
ــِو  ــممى هللُا َعَمْي ــؽُل بمِ َص ــي َرُس ــاَل ِل ــال َفَق بن ــَخَأةن َثيِّ ــُت اْم ْج ل َفَتَدوم ــاتم ــَع َ َش َأْو ِتْد

ْجـَت َيـا َجـاِ خُ  ـال َوَسممَػ:  َتَدوم بن ـاَ  ُقْمـُت: َ ـْل َثيِّ بن   َفُقْمـُت: َنَعـْػل َفَقـاَل:  ِبْكـخنا َأْم َثيِّ
                                                           

 –السةـــردات فـــي غر ـــا القـــر ن: هـــادة "وفـــى"  لمراغـــا األصـــةلانيح ط. دار السعرفـــة  - 1
 بيروت .
 ح البؼ هدكؽ وح ط دار الكتا العمسيةح بيروت. 34ا األ الل: تل ي - 2
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َقاَل:  َفَيالم َجاِرَيةن ُتاَلِعُبَيا َوُتاَلِعُبَغل َوُتَزاِحُكَيا َوُتَزاِحُكَغ  َقـاَل: َفُقْمـُت َلـُو: 
ِخْىــُت َأْن أَ  ــي ََ ل َوِ نِّ ْجــُت ِإنم َعْبــَج بمِ َىَمــَغل َوَتــَخَك َ َشــاتم ل َفَتَدوم ُيؼم ِبِســْلِمِيؼم ِجيــًَ

ل َفَقاَل:  َباَرَك بمُ َلَغ  َأْو َقاَل:  َخْيخنا   (1 .اْمَخَأةن َتُقؽُم َعَمْيِيؼم َوُتْرِمُحُيؼم

هــــؼ ثقــــؽل اليوجيــــة السذــــتركة اســــتستاع كــــ  واثــــد هشلســــا بــــات ر     
يواج بــالبكرح واألرغــا فــي ذلــغ البكــر دون الايــاح وقــد رغــا اإلســال  فــي الــ

ألنلا السحرمة لسقاصد الشكاح فإنلا  ل  استستاعا ح و طيـا نكلـةح و رغـا فـي 
االســتستاع الـــ م هـــؽ هقرـــؽد الشكـــاحح و ثدــؼ عذـــرة و فكـــو هحادثـــةح و جســـ  
دهــا زوجلــا األ ــالل التــي يرتزــيلاح  هشعــرا  و لــيؼ همسدــا ح و قــرم إلــى  ن يعؽِم

ثيبـا  قيـ : إن السقرـؽد هـؼ وطء فإن قي  فل و الرةة تيو  بأو  وطء فتعؽد 
البكر  نلا لـػ تـ ل  ثـدا  قبـ  وطئلـا فتـيرع هحبتـو فـي قمبلـا وذلـغ  كسـ  لـدوا  
العذرة فل و بالشدبة إليلاح و ها بالشدبة إلى الؽاطا فإنو يرعـى رو ـة  نةـا  لـػ 

 َلـْػ َيْطِسـْلُيؼم ِإْنـذ   :يرعلا  ثد قبمـوح وقـد   ـار تعـالى إلـى هـ ا السعشـى بقؽلـو
ــ ــ ة الــؽطء ثــا  زوا  56الــرثسؼ: ْبَمُيْػ َوال َجــان  َق ــو ل . ثــػ بعــد هــ ا تدــتسر ل

وقـــدم   لسطمؽبـــو -ر ـــي   عشـــو –وقـــد ـيـــأ جـــابر بـــؼ عبـــد    2) البكـــارة. .
وعم  ليواجو هؼ ثيا ح وذلغ ألن  بـاو قـد هـات وتـرك لـو سـبن  و تدـن بشـات 

صــمى   عميــو  –إ ــؽة لــوح بلــ ا الحــؽار الســؽجي الــ م دار بيشــو وبــيؼ الشبــي 

                                                           

ل ِدِو: - 1 ا ِفي و  ل  ْوج  ْر  ِة ز  ْؽِن اْلس  ِةح ب ام ع  س ع   .7/66رواو البخارم في صحيحوح ِكت ام اْلج 
. 9/174. و  ـــرح الشـــؽوم عمـــى هدـــمػ:7/3:طـــرح التار ـــا فـــي  ـــرح التقر ـــايشعـــر  - 2

ح لسحســد بــؼ  بــي بكــر بــؼ  يــؽم بــؼ ســعد  ــسل 245السذــتاقيؼ:ورو ــة السحبــيؼ ونيهــة 
هـــ(ح الشا ــر: دار الكتــا العمسيــةح بيــروتح لبشــان. 751الــديؼ ابــؼ ؾــيػ الجؽز ــة  الستــؽفى: 

 .1983هـ/1433
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والـ م ا ـتس  عمـى كايـر هـؼ األلـؽان البالغيـة والتـي تـرزرت جسيعلــا  –وسـمػ 
 في بيان فز  زواج األبكار وكان هشلا:

 –وجــــابر  –صـــمى   عميـــو وســـمػ  –الحـــؽار الـــ م دار بـــيؼ الشبــــي  -
ْجَت َيـا َجـاِ ُخ  كان هادضا  وا حا  ح بد  في صؽرة سؤا : –ر ي   عشو   َتَدوم

وتـدرج ثتــى وصــ  لتقر ـر قزــية اجتسا يــة هلسـة  ال وهــي الحــم عمــى زواج 
ُتاَلِعُبــــَغل :  ُتاَلِعُبَيــــا وَ البكــــر؛ ألســــبام ذكــــر بعزــــلا  ثشــــاء الحــــؽار كقؽلــــو

 َوُتَزاِحُكَيا َوُتَزاِحُكَغ .
اإليجاز بالح ا وهؽ سسة غالبة في ه ا الحؽار ثيـم يتطمبـو السقـا   -

ُكشما َمَع َرُسؽِل هللِا َصـممى هللُا َعَمْيـِو َوَسـممَػ ِفـي فقد جاء في رواية   رب قؽلو: "
ْمُت َعَمى َبِعيخم ِلي ل َفَمِحَقِشي َراِك   َخْمِفيل َفـَشَخَذ  َغدَاةمل َفَمسما َأْقَبْمَشا َتَعجم َقُطؽ م

ِ ـــِلل  ـــَذْجَؽِد َمـــا َأْنـــَت َرا م ِمـــَؼ اإلِْ اَنـــْت َمَعـــُول َفـــاْنَطَمَن َبِعيـــِخي ََ َبِعيـــِخي ِبَعَشـــَدةم ََ
ل َفــِإَذا َأَنــا ِ َخُســؽِل هللِا َصــممى هللُا َعَمْيــِو َوَســممَػل َفَقــاَل:  َمــا ُيْعِجُمــَغ َيــا »َفاْلَتَفــتُّ

ل َفَقاَل: « اِ ُخَجَ  ْجَتَيـال »ُقْمُت: َيا َرُسؽَل هللِال ِإنِّي َحِج ُث َعْيجم ِبُعْخسم َأِبْكخنا َتَدوم
بناَ وقـد جـاء الحـ ا فـي  كاـر هـؼ هؽ ـن هـؼ ذلـغ: ثـ ا (1)الحج ث.« َأْم َثيِّ

ْجَت َيا َجاِ خُ هسية االستةلا  في قؽلـو: " هـؼ  والسدـشد إليـو "ح وثـ ا السدـشدَتَدوم
م لداللة الدؤا  عميو والتقدير: نعـػ تيوجـ . وكـ ا ثـ ا  داة االسـتةلا  الجؽا
" والتقـدير:  تيوجـ  بكـرا     ثيبـا ؟ ِبْكخنا َأْم َثيِّبناَفي قؽلـو: " والسدشد إليو والسدشد

بناهؼ الجؽام: " والسدشد إليو ح وك ا ث ا السدشد " والتقدير: ب  تيوج  َ ْل َثيِّ
ثيبا ح وذلغ لمسدارعة إلى بيان الؽصأل ال م هؽ الغرض هؼ الدـؤا   ال وهـؽ 
بيــان صــةة هــؼ تيوجلــا.  كســا  ن فــي ثــ ا السؽصــؽا و نابــة الرــةة هحمــو 

                                                           

اِع ح ب ام  اْسِتْحب اِم ِنك اِح اْلِبْكِر: - 1  .2/1388رواو هدمػ ح ِكت ام  الرِم  
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هدـــارعة إلـــى بيـــان هـــا كـــان يشبغـــي  ن يكـــؽن هـــؼ إياـــار البكـــر عمـــى الايــــا 
وثــــ ا السؽصــــؽا  يزــــا  فــــي  والتقــــدير:  تيوجــــ  اهــــر ة بكــــرا     اهــــر ة ثيبــــا ؟

فــي  والسدــشد إليــو الجــؽام وتقــديرو: بــ  تيوجــ  اهــر ة ثيبــا ح وكــ ا ثــ ا السدــشد
.." والسؽصـؽا والتقـدير: فلـال تيوجـ  َفَيـالم َجاِرَيـةن ُتاَلِعُبَيـا َوُتاَلِعُبـغَ قؽلو: "

 .اهر ة جار ة.. وذلغ لمعمػ بو هؼ الديالح ولمحم عمى زواج البكر
.." فقــد َفَيــالم َجاِرَيــةن ُتاَلِعُبَيــا َوُتاَلِعُبــغَ ي قؽلــو: "التحزــي  والمــؽ  فــ -

 راد بالجار ــة البكــرح وذكــر فــي الــيواج هــؼ الســر ة البكــر هعــان: هشلــا: ثداثــة 
الدـــؼح ولمـــشةل فـــي ذلـــغ ثـــم وافـــر. وهشلـــا: قـــؽة الحـــرارة التـــي تحـــرك البـــاءة. 

ـــػ تعـــرا ســـؽاوح ؼي كـــؽن ودهـــا وهشلـــا:  ن الســـر ة يتعمـــل قمبلـــا بـــأو  زوجح إذ ل
هشرــرفا إليــو. وهشلــا:  ن كايــرا  هــؼ الطبــاع تشبــؽ عســؼ كــان للــا زوج.وهشلــا: 
التليؤ لمؽلد. وهشلا:  ن السدا بة تميل بالجؽارم دون غيرهؼح والسدا بة تبعم 

 (1 عمى اجتساع الساء وكارتوح إلى غير ذلغ هؼ الةؽاضد.
ـــــَغل وَ هزـــــار ية الرـــــيغة فـــــي قؽلـــــو:  - ـــــا َوُتاَلِعُب ُتَزـــــاِحُكَيا  ُتاَلِعُبَي

ـــد  عمـــى هذـــاركة الـــيوج ؤ وهجيَوُتَزـــاِحُكَغ   ـــى صـــيغة التةاعـــ  هســـا ي هـــا عم
اليوجة في الةع ح والرـيغة ترسـػ صـؽرة هتحركـة لمةعـ  وترـؽر وتجدـد تمـغ 
الدـــعادة واأللةـــة الغـــاهرة التـــي تكـــؽن بـــيؼ الـــيوجيؼ والتـــي تةزـــي إلـــى الدـــكؼ 

بـــة اليوجـــة هـــؼ تســـا  ثدـــؼ والســـؽدة والرثســـة التـــي جعملـــا   بيشلســـا.. فسال 
. 19" الشداء:َوَعاِشُخوُىؼم ِباْلَسْعُخو ِ العذرة التي  هرنا   تعالى بلا في قؽلو:"

 كسا  ن في هال بة اليوجة كف لمشةل عؼ الحرا  و قشاعلا بالحال .
  ِإنم َعْبَج بمِ َىَمَغل َوَتـَخَك َ َشـاتم .. بيان عمة زواجو هؼ الايا بقؽلو:  -
صـمى    –ء هؤكدا  بأكار هؼ هؤكد ألن السقـا  يطمبـوح فكـأن الشبـي ثيم جا
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يطما هشو بيان عمة زواجو ه ا فحدـؼ تؽكيـدوح ثيـم بـيمؼ ذلـغ  –عميو وسمػ 
بؽفاة  بيو فقد استذلد يؽ   ثد وترك كايرا  هؼ البشات بيَّشلػ في بداية الحـديم 

ــــي  يجســــن إلــــيلؼ بكــــرا  لمتكايــــر. وكــــرو  ن   َ َشــــاتم بدــــبن  و تدــــن فــــالتشكير ف
هاملؼحلقمــة  برتلــا فــي  ــئؽن السشــي  ولرــغر ســشلاح ولكشــو تــيوج ثيبــا  لتقــؽ  

صـــمى   عميـــو  -عمـــيلؼ وتسذـــطلؼ وترـــم  هـــؼ  ـــأنلؼ . فـــدعا لـــو الشبـــي 
 بالبركة إلياارو إ ؽتو عمى ل ة نةدو و لؽاتلا. -وسمػ

 حق رعاية األشرة
ل َعِؼ اْ ِؼ ُعَسَخل َعِؼ الشمِبيِّ َصممى  مُُّكـْػ َرارم هللُا َعَمْيِو َوَسـممَػ َأنمـُو َقـاَل:  َأاَل َُ

ل َوُىـَؽ َمْدـًُؽل  َعـْؼ  مُُّكْػ َمْدًُؽل  َعْؼ َرِعيمِتِول َفاأْلَِميُخ المِحي َعَمى الشماِس َرارم َوَُ
ُجُل َرارم َعَمى َأْىِل َ ْيِتِول َوُىَؽ َمْدـًُؽل  َعـْشُيْػل َواْلَسـ ْخَأُة َراِعَيـة  َعَمـى َرِعيمِتِول َوالخم

ِجِه َوُىــَؽ  َ ْيــِت َبْعِمَيــا َوَوَلــِجِهل َوِىــَي َمْدــًُؽَلة  َعــْشُيْػل َواْلَعْبــُج َرارم َعَمــى َمــاِل َســيِّ
مُُّكْػ َمْدًُؽل  َعْؼ َرِعيمِتِو  ل َوَُ  (1)َمْدًُؽل  َعْشُول َأاَل َفُكمُُّكْػ َرارم

 ن  - عميـــــو وســـــمػ صـــــمى   -فـــــي هـــــ ا الحـــــديم بـــــيؼ لشـــــا الشبـــــي     
هكمةؽن بسلا  عميلػ  دا هاح ألنلـا تكـاليف هـؼ رم العـالسيؼ  السدمسيؼ جسيعا  

وهي هختمةة تبعا لحا  ك  هكمأل ب دءا  بالخميةة: اإلها  األععػ هرورا بالرج  
في  ه  بيتو والسر ة في بي  زوجلا وانتلاء بالخاد  في ها  سيدو. فالسدئؽلية 

ـــــؽ هشلـــــا  م إندـــــان وذلـــــغ تبعـــــا لدرجتـــــو وهشيلتـــــوح وجـــــاءت  جسا يـــــة ال يخم
السدــئؽلية السذـــتركة عــؼ البيـــ  واألســرة بعـــد هدــئؽلية اإلهـــا ح ولعملــا هؤ ـــر 
عميلاح فالبي  واألسرة لبشة السجتسنح و ذا ثدش  ؾيادة البي  وفل ها  هـر   
ونلى ثدش  ؾيادة السجتسنح فسا هؽ إال لبشات.. و أتي التعسيػ واإلجسا  فـي 

                                                           

اِدِ : - 1 اِ  اْلع  ه  ه ار ِةح ب ام  ف ِزيم ِة اإْلِ  .3/1459رواو هدمػ في صحيحوح ِكت ام  اإْلِ



 

 

6611 

م يعؿبـو التخرــيب والتةرـي  ثــػ التعسـيػ واإلجسـا  ليــرد بـالعجي عمــى الحـدي
 الردر ليؤكد عمى تمغ السدئؽلية و بيشلا  جس  بيان.

ليشبـو جسيـن السدـئؽليؼ و حزـلػ   َأال ثيم ابتد  الحديم بأداة التشبيـو     
عمــى الؿيــا  بالسدــئؽلية السمقــاة عمــى عــاتل جسيــن  فــراد األهــةح ثيــم ال يخمــؽ 

"وهؽ عسؽ  يدتغرل جسين  فرادوح فزال ُكمُُّكػْ دح  كد ذلغ بمةم العسؽ  "هشلا  ث
عؼ إ ـافتو إلـى  ـسير الجسـن الـ م يدـتغرل عسـؽ  السخـاطبيؼح فلـؽ عسـؽ  

" فـي الحـديم كمـو َمْدـًُؽل   و  َرارم  بعد عسؽ . وتشكير لةم الرعاية والسدـئؽلية "
هــؼ  هــر الــدنيا  و  ليكــؽن كــ  هدــئؽ  ثافعــا  وهؤتسشــا  عمــى كــ  هــا يؽكــ  إليــو
 الديؼح وليعمػ  نو هدئؽ  عسما استرعاو   ثةم     ين.

مُُّكْػ َمْدًُؽل  َعْؼ َرِعيمِتِو وقؽلو:     ل َوَُ هعشى الراعي هشا: الحافم  ُكمُُّكْػ َرارم
بالشرـيحة ؼيسـا  -صـمى   عميـو وسـمػ -السؤتسؼ عمي ها يميوح  هرهػ الشبـي 

و بإ بارو  نلػ هدـئؽلؽن عشـوح فالرعايـة ثةـم الذـيء يمؽنوح وث رهػ الخيانة ؼي
وثدؼ التعلدح وقد استؽب هـؼ ورد ذكـرهػ فـي االسـػح ولكـؼ هعـانيلػ هختمةـةح 
فرعاية اإلها  والية  هؽر الر يةح والحياطة هؼ وراضلػ و قاهة الحدود واألثكـا  
رعاية فيلػح ورعاية الرج   همو الؿيا  عميلػ بالحل في الشةقة وثدؼ العذرةح و 

السر ة في بي  زوجلاح فحدؼ التدبير فـي  هـر بيتـو والتعلـد لخدهتـو و  ـيافوح 
ُكمُُّكـْػ ورعاية الخاد ح ثةم ها في يدو في ها  سيدو والؿيا  بذغمو. وفي قؽلـو:"

مُُّكــْػ َمْدــًُؽل  َعــْؼ َرِعيمِتــوِ " تذــبيو بميــرح  م كمكــػ هاــ  الراعــيح وقؽلــو: "َرارم  " َوَُ
التذــبيو. وهــ ا هطــرد فــي التةرــي ح ووجــو الذــبيو ثةــم ثــا  عســ  ؼيــو هعشــى 

الذــيء وثدـــؼ التعلــد لســـا اســـتحةمح وتكــرار لةـــم العســـؽ  ليؤكــد عمـــى  ـــسؽ  
السدــئؽلية لكــ  هكمأل.و فــاد  ن الراعــي لــيل بسطمــؽم ل اتــوح و نســا  ؾــيػ لحةــم 
هــا اســترعاو السالــغح فعمــي الدــمطان ثةــم الر يــة ؼيســا يتعــيؼ عميــو هــؼ ثةــم 
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لــ م عشلــا لكــ  هترــد إلد ــا  دا مــة فيلــاح  و تحر ــف لسعانيلــاح  ــراضعلػح وا
 و إهسا  ثدودهػح  و تزيين ثقؽقلػ وترك ثساية هـؼ جـار عمـيلػ وهجاهـدة 
عدوهػح  و ترك سيرة العد  فيلػح فيشبغي  ن ال يتررا فـي الر يـة إال بـإذن 

 –لطيبـي   ورسؽلوح وال يطما  جرو إال هـؼ   كـالراعي. ولـ ا يقـؽ  اإلهـا  ا
رثسو  : وه ا تساي  ال يرب في البام  لطأل وال  جسن وال  بمـر هشـو؛ ولـ لغ 

 (1  جس   وال  ثػ فرمو ثػ  تى بحرا التشبيو هكررا  وبالة لكة كالخاتسة.

وجــاء عطــأل الخــاص عمــى العــا  فــي الحــديم لمحــمم والحــ م عمــى     
 رورة ؾيا  جسين  فراد األهة بسدئؽلياتلػ السمقاة عمى كؽاهملػح والتح ير هـؼ 

 َأاَل َفُكمُُّكْػ التكرار بقؽلو:  – يزا   –التقرير واإلهسا  فيلاح و كدم ه ا السعشى 
مُُّكْػ َمْدًُؽل  َعْؼ َرِعيمِتِو  ل َوَُ  .َرارم

" في   األهيـر ألو هعانا  في التخريب بعد العسؽ  يأتي التعر ف بـ "    
والرجـ  والســر ة والعبــد( وكــ ا الزــسير السشةرــ    هــؽ.. هــي( والؽاليــة هتةاوتــة 

 َفـاأْلَِميُخ المـِحي َعَمـى بعزلا  وسن هؼ بع ح ثيم بد  بالؽالية العاهة فقـا : 
ل َوُىَؽ َمْدًُؽل  َعْؼ رَ  و مي  هشو الشر  لسؼ كان واليا  عميلػح  ِعيمِتِو الشماِس َرارم

ؼيعس  عمى تحري  ك   ير للػح ودفن ك   ـر عـشلػح و عسـ  عمـى هـا ؼيـو 
صــالح ديــشلػ ودنيــاهػح وكــ  ذلــغ هــؼ واجباتــو. واتبــن ذلــغ بالؽاليــة الخاصــة 

ــى وذلــغ بــ كر رعــاة رعيــتلػ  قــ  عــددا  و  ــبم وصــةام فقــا : " ــُل َرارم َعَم ُج َوالخم
" فالرجــ  هدــئؽ  عــؼ  هــ  بيتــوح وهــػ رعيتــوح ِل َ ْيِتــِول َوُىــَؽ َمْدــًُؽل  َعــْشُيػْ َأْىــ

وهــؽ هدــئؽ  عســا اســترعاو   هــؼ  والدو وندــاضو وهــؼ يكــؽن تحــ  واليتــو فــي 
بيتـــوح ؼيجـــا عميـــو  ن يعســـ  هـــا ؼيـــو  يـــرهػ فـــي ديـــشلػ ودنيـــاهػح بـــأن يشةـــل 
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ــــةح و  ــــة الطيب ــــيلػح و عــــاهملػ السعاهم ــــيلػح و حدــــؼ إل ــــى اســــتقاهة عم  عســــ  عم
 هــؽرهػح وعمــى ؾيــاهلػ بــأهؽر ديــشلػح وكــ  ذلــغ هدــئؽ  عشــو صــاثا البيــ ح 
وه و واليـة  اصـةح وللـ ا لـو  ن يـؤدم بيـدو  بشـاءو وبشاتـوح وهـؽ هـؼ  هـ  اليـد 
و ه  الدمطة والؽالية في ذلـغح فلـؽ راع وهدـئؽ  عـؼ رعيتـو يـؽ  الؿياهـة. ولـػ 

وجــة  ــر كة لــو فــي ذلــغ ولــ ا  عؿبــو يجعــ  لــو هــ ا األهــر هشةــردا  بــ  جعــ  الي 
ــْشُيْػ بقؽلــو: " ــِجِهل َوِىــَي َمْدــًُؽَلة  َع ــا َوَوَل ــِت َبْعِمَي ــى َ ْي ــة  َعَم ــْخَأُة َراِعَي فلــي  َواْلَس

هدئؽلة عؼ ؾياهلا بسا هؽ واجا عميلا في البي  هؼ تدبير  هؽر البي  عمى 
دـان إلـيلػح فلـي الؽجو السذروعح وهؼ رعاية األوالد وتربيتلػ وتشذئتلػح واإلث
و ــتػ التةرــي  ببيــان  .هدــئؽلة عــؼ ذلــغح وهدــئؽلة عــؼ رعيتلــا زوجلــا وبيتــو

وتخرــيب السدــئؽ  عــؼ رعايــة السخــدو ح فإنــو قــد يغيــا عــؼ الــ هؼ  هسيتــو 
ِجِه َوُىَؽ َمْدًُؽل  َعْشُو  وهشيلتو وهدئؽليتو فقا : " وذلغ َواْلَعْبُج َرارم َعَمى َماِل َسيِّ
بسا يدتحقو عميو هـؼ ثدـؼ  دهتـو ونرـحوح وهـ ا يـؽثي بحةعو فعميو الؿيا  

بععــػ هلستــو فــي ثةــم هــا  السخــدو ح و ــرورة السحافعــة عميلــاح فــإن  ــان 
 وغير وبد  فإنو يؤا   عمى ذلغ يؽ  الؿياهة.

ــــ  ثــــػ  ــــتػ      و ــــتػ الحــــديم بســــا بــــد  بــــو؛ ألنــــو بــــد  بــــالتعسيػح ثــــػ فرم
بــالتعسيػح وهــ ا كمــو لتأكيــد  هــر الؽاليــةح و ن كــ  إندــان هدــئؽ  عســا والو   
عميــوح وهــا جعــ  إليــوح ولــيل هــ ا هقرــؽرا  عمــى هــ و األصــشاا األربعــةح بــ  
 –يعــػ كــ  هــؼ يكــؽن هدــئؽال  عــؼ  ــيء. وهــ ا الحــديم يعــد هــؼ جؽاهــن كمســو 

وجاء في صؽرة هتدرجةحفقد ثر  التدرج هؼ الراعي  –صمى   عميو وسمػ 
ُجـُل إلـى الراعـي برسـػ القؽاهـة وهـؽ  اأْلَِميُخ  برسػ اإلهارة وهـؽ  إلـى الراعـي   الخم

إلـــى الراعـــي برســـػ الحةـــم فـــي   اْلَســـْخَأُة لبرســـػ الحةـــم فـــي الـــشةل والؽلـــد وهـــؽ 
لرعاية التي يشدرج تحتلا ها ال يحرـى هـؼ فتمغ  جشاس ا  اْلَعْبُج السا ح  وهؽ 
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األقــؽا  واألفعــا  برســػ اإلصــالح ح فجــاء العســؽ  ثــػ البيــان فــ كر تمــغ األنــؽاع 
يجــرم هجــرب الخرــؽص عقيــا العســؽ  فيي ــدو بيانــا  ثــػ ذيــ  هــ ا الخرــؽص 

مُُّكْػ َمْدًُؽل  َعْؼ َرِعيمِتوِ السبيؼ بالعسؽ  السؤكد: " ل َوَُ  . َأاَل َفُكمُُّكْػ َرارم
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 اخلـاتـنة

الحســـد هلل الـــ م بشعستـــو تـــتػ الرـــالحاتح والرـــالة والدـــال  عمـــى هـــؼ     
  لو وصحبو وسمػ ... وبعد:نيل  عميو  ععػ الرساالت وعمى 

فقـد عذــ   فـي رثــام البالغــة الشبؽ ـةح  نلــ  هــؼ هعيشلـا الؽيــاضح و ســب  
عــؼ الحقــؽل   تأهــ  و تــدبر  ثادياــو  - يقــدر اســتطاعت-بحرهــا اليا ــر فــي

اليوجية في الرحيحيؼ ح ولحع   نلا تحؽب كايرا  هؼ الخراضب والمطاضأل 
 البالغيةح وكان هشلا ها يمي:

ألثاديــم عــؼ الحقــؽل اليوجيــة فــي الرــحيحيؼ باإليجــازح اتسيــيت   -1
فجــاءت هــؽجية قؽ ــة الدــبغ هعبــرة عــؼ السعشــى. وكــان األســمؽم الخبــرم فيلــا 

 عميػ والشر  واإلر اد.هؽ الغالا ألنو األندا لسقا  الت
ثــم البيــان الشبــؽم عمــى الؽصــية بالشدــاءح إهــا بــاألهر الرــر   بــ لغ  -2

و ها بالترغيا في اليوجةح وهرة بالتساس الع ر للـا فـي سـؽء هعاهالتلـاح وفـي 
وهـــرة بالحـــم عمـــى الرـــبر عمـــى اعؽجاجلـــا لمحاجـــة إليلـــاح  كةرانلـــا العذـــيرح
 وباإلثدان إليلا.

عؼ الحقؽل اليوجية هشاسبا  لمسعشىح  المةم في  ثاديم الشبي  جاء -3
هالضسا  لمغرض السدؽل لوح وعسـ  عمـى رسـػ صـؽرة نابزـة هتحركـةح تختمـأل 
بــةح وجــاء هؽثيــا  هعبــرا  عــؼ السعشــى الــ م جــيء  بــا تالا األثــؽا  رغبــة وـر

 ألجمو.
ا قـد راعى البيان الشبؽم ثالـة السـر ة الشةدـية وثاجاتلـا االجتسا يـة وهـ -4

يترتــا عــ  إهســا  ذلــغ هــؼ الةدــاد واالنحــرااح فبــيؼ هــا للــا هــؼ ثقــؽل ثتــى 
 وهي في   د ثاالت  عةلا.
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هادضــا  وا ــحا  هــؽجيا ح  جــاء الحــؽار فــي  ثادياــو عــؼ الحقــؽل اليوجيــة -5
قـــد يأ ـــ  طـــابن الدـــؤا  فـــي بدايتـــو ليتـــدرج هشـــو إلـــى بيـــان ثـــل هـــؼ الحقـــؽل 

 اليوجية  و تقر ر قزية اجتسا ية.
اتدــس   ثاديــم الحقــؽل اليوجيــة بالدــلؽلة واليدــر والؽ ــؽح والبعــد  -6

فسقاهلــا هقـــا  عــؼ الي ــارا المةعيــة؛ ألن غايتلــا التعمـــيػ والشرــ  واإلر ــادح 
ععسة وعبرة ح وال يحتاج إلى تحديؼ الكال  بقدر ها يحتاج إلى التأكيـد عمـى 

التعميسي الـ م يـؤثر الؽ ـؽح عمـى الشبؽم وه و سسة األسمؽم  السعشى السراد.
إال ها تطمبـو  ي شة والي رفةالبعيد عؼ الالغسؽضح و دتخد  األسمؽم السل م 

 السقا  وجاء عةؽ الخاطر.
كان ألسمؽم الحؽار الشبؽم في  ثاديم الحقؽل اليوجية األثـر البـالر  -7

في ج م االنتباو و قرار ثقاضل وقزايا اجتسا ية هلسة وذلـغ بأسـمؽم تدـكؼ 
 الشةؽس؛ لسا ؼيو هؼ اإلقشاع والرثسة والمطأل في الخطام. بو

جاءت الكشاية عؼ الحقؽل اليوجية هتأثرة بالكشايات في القر ن الكـر ػ  -8
في  سمؽبلا وطر قتلا وهقاهلاح و لةاظلـا وثدـؼ ترـؽ رها وقـؽة تأثيرها.فالدـشة 

 بيان لمقر ن الكر ػ.
دور هلـػ فـي التأكيــد كـان لمتأكيـد بأسـاليبو السختمةـةح وطرقـو الستعـددة  -9

عمـــى ثقـــؽل كـــ  هـــؼ الـــيوجيؼ هســـا ســـاعد عمـــى ســـرعة االلتـــيا  بلـــا والعســـ  
 بسقتزاها.
اهتــــازت الكشايــــة  عــــؼ الحقــــؽل اليوجيــــة بــــالتعبير بألةــــا  ال  -13

تخــدش الحيــاءح فيلــا هعشــى العةــة وهجــر الةحــ  هــؼ القــؽ ح وتلــ يا ال تشةــر 
التــــأثير وهالءهــــة  هشلــــا األذوال الدــــميسةح وفيلــــا هــــؼ ثدــــؼ الترــــؽ رح وقــــؽة

 هعانيلا التي جيئ  ألجملا.
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األلــؽان البالغيــة فــي بيــان الحقــؽل اليوجيــةح وجــاءت  تــرزرت -11
في صؽرة بديعةح هطابقة لسقتزى الحا  والسقا ح كا ةة الشقام عسا لك  هؼ 

 اليوجيؼ هؼ ثقؽل وها عميو هؼ واجبات
تحـــــدث  البالغـــــة الشبؽ ـــــة عـــــؼ ثقـــــؽل الســـــر ةح ولـــــػ تغةملـــــا  -12
 جســ  ترــؽ رح وبيشــ  فطرتلــا وكيؽيــة التعاهــ  هعلــا و ناطــ  بلــا وصــؽرتلا 

 هدؤولية البي  والعس  التربؽم الكبير.
الشبؽ ـــة    ألثاديـــمافلـــػ في   والسياق الهقان اعاة هسيـــة  هـــر -13
ثتــى تحســ  عمــى وجللــا الرــحي ح هــؼ بيــان عمــؽ هكانــة   بالشدــاء صــةال ا

ج تزـر ضنتـاإلى السـر ة فـي اإلسـال . وثتـى ال يـؤدم فلسلـا عمـى غيـر هرادهـا 
 بالسجتسن واألسرة السدمسة .

؛ ولع  ذلـغ الحقؽل اليوجية  قمَّ  صؽر السجاز في  ثاديم -14
إلــــى  تلــــدابالغــــة ثؿيقــــةح وليدــــ  بالغــــة  يــــا   و ز شــــةح   ألن بالغتــــو

تسكــيؼ ثقــاضل هعيشــة فــي الشةــؽس والقمــؽم والعقــؽ ح ســا ية إلــى إقــرار هــشلج 
 واألسرة والسجتسن.حياة وتقؽ ػ سمؽك األفراد لم

ح فــإن كشــ  قــد وفقــ    الةزــ  والسشــةح  وبعــد ... فلــ ا هــؽ جلــد السقــ م
و ن كــان غيــر ذلــغ فــاو  ســأ  السغةــرة عمــى تقرــيرمح والدــداد والتؽفيــل فــي 

 نعػ السؽلى ونعػ الشرير. عسميح إنو

 
 وصمى هللا عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمػ.
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 فهرس املصادر واملراجع
 القخآن الكخيػ. 
 ثكـــــا  القـــــر نح ألثســـــد بـــــؼ عمـــــي  بـــــؽ بكـــــر الـــــرازم الجرـــــاص الحشةـــــي  -1

هـــ(ح ت: عبــد الدــال  ل عمــي  ــاهيؼح دار الكتــا العمسيــة بيــروت 373 الستــؽفى: 
  1994هـ/1415ح 1لبشانح ط –

إر اد الدارم لذرح صحي  البخارم .ألثسد بـؼ ل بـؼ  بـى بكـر بـؼ عبـد  -2
هــ(ح 923السمغ القدطالني القتيبي السررمح  بـؽ العبـاسح  ـلام الـديؼ  الستـؽفى: 

 هـ. 1323ح 7الشا ر: السطبعة الكبرب األهير ةح هررح ط

 السختــار   ــؽاء البيــان فــي إيزــاح القــر ن بــالقر نح لسحســد األهــيؼ بــؼ ل -3
هـــــ(ح الشا ــــر : دار الةكــــر 1393بــــؼ عبــــد القــــادر الجكشــــي الذــــشؿيطي  الستــــؽفى : 

 هـ.1995-هـ 1415لبشانح  –ن بيروت لمطباعة و الشذر و التؽز 
اإلفرــــاح عــــؼ هعــــاني الرــــحاحح ليحيــــى بــــؼ  ه ب ْيــــر ة بــــؼ( ل بــــؼ هبيــــرة  -4

ح  بؽ السعةرح عؽن الديؼ  الستؽفى:  (ح ت: فؤاد عبـد السـشعػ هـ563ال همي الذيبانيم
 هـ.1417 ثسدح الشا ر: دار الؽطؼح  

بــداضن الرــشاضن فــي ترتيــا الذــراضنح لعــالء الــديؼح  بــؽ بكــر بــؼ هدــعؽد بــؼ  -5
ح 2هـــــ(ح الشا ــــر: دار الكتــــا العمسيــــةح ط587 ثســــد الكاســــاني الحشةــــي  الستــــؽفى: 

  1986 -هـ 1436

 ـراح نذـر/ هكتبـة البرهان في وجؽو البيان البؼ وهاح ت. د/ ثةشـي ل  -6
  .1969هـح 1389الذبامح القاهرةح هطبعة الرسالةح ط

بلجة قمؽم األبرار وقرة عيؽن األ يار في  رح جؽاهـن األ بـارح السؤلـأل:  -7
 بــؽ عبــد  ح عبــد الــرثسؼ بــؼ ناصــر بــؼ عبــد   بــؼ ناصــر بــؼ ثســد    ســعدم 

لشذـــر: هكتبـــة هــــ(ح ت/ عبـــد الكـــر ػ بـــؼ رســـسي    الـــدر شيح دار ا1376 الستــؽفى: 
  .2332 -هـ 1422الر د لمشذر والتؽز نح الطبعة: األولى 
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ــــػح  -8 ــــيػ  بــــؽ  ــــقة ح دار القم تحر ــــر الســــر ة فــــي عرــــر الرســــالة ح عبــــد الحم
  . 1999ح 5الكؽ  ح القاهرةح ط

ح 1ثقــؽل الســر ة فــي  ــؽء الدــشة الشبؽ ــة ح نــؽا  بشــ  عبــد العي ــي العيــدح ط -9
1427 - 2336 .  

 -الخرــــاضبح ألبــــي الةــــت  عاســــان بــــؼ جشــــيح الشا ــــر : عــــالػ الكتــــا   -11
 بيروتح تحقيل : ل عمي الشجار .

دراســات  دبيــة ولغؽ ــة هــؼ الحــديم الذــر فح  ل عمــي الرــابؽنيحهكتبة  -11
  .1973األقرىح هكة السكرهةح

ـــوح  -12 ب ـــة ـو ـــؽ هؽســـىح هكتب ـــة ح د/ ل ل  ب دالالت التراكيـــا دراســـة بالغي
  .2338ح 4القاهرةح ط

دالضــ  اإلعجــازح لإلهــا  عبــد القــاهر الجرجــاني ح ت/هحســؽد ل  ــاكر ح  -13
  .1992ح 3دار السدني بجدةح ط -هطبعة السدني بالقاهرة 

 يدليــــ  الةــــالحيؼ لطــــرل ر ــــاض الرــــالحيؼح لسحســــد بــــؼ عــــالن الرــــديق -14
الحمبـــى  يهــــح تـــ / هحســـؽد ثدـــؼ ربيـــنح طبعـــة هرـــطةى البـــاب1357ت  يالذـــافع

  .1977 -هـ 1397رح الطبعة األ يرة و والدو بسر

سشؼ  بي داود ح ألبي داود سـميسان بـؼ األ ـعم بـؼ إسـحال بـؼ بذـير بـؼ  -15
ِجْدتاني  الستؽفى:  هـ( ح ت/ ل هحيـي الـديؼ عبـد الحسيـد ح 275عسرو األزدم الدِم

 بيروت. –السكتبة العرر ةح صيدا 

خراســانيح الدــشؼ الكبــربح ألبــي عبــد الــرثسؼ  ثســد بــؼ  ــعيا بــؼ عمــي ال -16
 –هـــ(ح ت: ثدــؼ عبــد الســشعػ  ــمبي حالشا ــر: هؤسدــة الرســالة 333الشدــاضي  ت: 
  . 2331 -هـ  1421ح 1بيروتح ط
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 ــرح الر ــي عمــى الكاؼيــةح لر ــي الــديؼ األســتراباذمح ترــحي  وتعميــل:  -17
   . 1978 -ه  1398يؽسأل ثدؼ عسرح جاهعة قار ؽنلح 

ؼ عبـد البـاقي بـؼ يؽسـأل  رح اليرقاني عمى هؽطأ اإلهـا  هالـغح لسحسـد بـ -18
 ه.1411اليرقانيح الشا ر دار الكتا العمسيةحبيروت ح 

 ـــرح الطيبـــي عمـــى هذـــكاة السرـــابي  السدـــسى بــــ  الكا ـــأل عـــؼ ثقـــاضل  -19
هـــ( ح ت/ د. عبــد الحسيــد 743الدــشؼ( حلذــرا الــديؼ الحدــيؼ بــؼ عبــد   الطيبــي  
 الر اض(. -هشداوم ح هكتبة نيار هرطةى الباز  هكة السكرهة 

 ــرح الشــؽوم عمــى صــحي  هدــمػ ح السدــسى: السشلــاج  ــرح صــحي  هدــمػ  -21
بــؼ الحجـــاجح ألبـــي زكر ـــا يحيـــى بـــؼ  ــرا بـــؼ هـــرم الشـــؽومح الشا ـــر : دار إثيـــاء 

 ه.1392ح 2بيروتح ط -التراث العربي 
 ـــرح ثـــديم جـــابر بـــؼ عبـــد   ر ـــي   عشلســـا فـــي صـــةة ثجـــة الشبـــي  -21

ح هــــ(1421 العايســـيؼ  الستـــؽفى: سحســـد بـــؼ صـــال  بـــؼ لصـــمى   عميـــو وســـمػح ل
 .هـ 1424ح 1طح الشا ر: دار السحدث لمشذر والتؽز نح الر اض

 ــرح ســشؼ الشدــاضي السدــسى ذ يــرة العقبــى فــي  ــرح السجتبــىح لسحســد بــؼ  -22
لَّــــِؽمح دار    بــــرو  لمشذــــر والتؽز ــــن ح ط ح 1عمــــي بــــؼ  د  بــــؼ هؽســــى اإلثيــــؽبي الؽ 

  . 2333 -هـ  1424

صحي  البخارم البؼ بطـا ح البـؼ بطـا   بـؽ الحدـؼ عمـي بـؼ  مـأل   رح -23
يػح دار الشذـــر: 449بـــؼ عبـــد السمـــغ  الستـــؽفى:  هــــ(ح ت:  بـــؽ تســـيػ ياســـر بـــؼ إبـــرـا

  .2333 -هـ 1423ح 2الدعؽديةح الر اضح ط -هكتبة الر د 

الشيدــابؽرب م صـحي  هدـمػح لإلهــا  هدـمػ بــؼ الحجـاج  بـؽ الحدــيؼ القذـير  -24
   بيروت. يح دار إثياء التراث العربي فؤاد عبد الباقهـ ح ت/ ل261ت 
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طــرح التار ــا فــي  ــرح التقر ــا حألبــي الةزــ  ز ــؼ الــديؼ عبــد الــرثيػ بــؼ  -25
يػ العراقـــي  الستـــؽفى:  هــــ(ح 836الحدـــيؼ بـــؼ عبـــد الـــرثسؼ بـــؼ  بـــي بكـــر بـــؼ إبـــرـا

 الشا ر: دار إثياء التراث العربي.
ـ -26 ِد عمـى ه ْدـشد اإِله  ب ْرج  ا    ْثسـدح لعبـد الـرثسؼ بـؼ  بـي بكـرح جـال  ع قؽد  اليَّ

ار 911الديؼ الديؽطي  الستؽفى:  ـاةح الشا ـر: د  ـمسان القز  ق د  ل ـو: د. س  قمقو و  هـ(ح ث 
  . 1994 -هـ  1414لبشانح عا  الشذر:  –الجي ح ب يروت 

عسدة القارم  رح صحي  البخارمح ألبي ل هحسؽد بـؼ  ثسـد بـؼ هؽسـى  -27
هــ( حالشا ـر: 855غيتابي الحشةي بدر الـديؼ العيشـي  الستـؽفى: بؼ  ثسد بؼ ثديؼ ال

 بيروت. –دار إثياء التراث العربي 
رو ة السحبيؼ ونيهة السذـتاقيؼح لسحسـد بـؼ  بـي بكـر بـؼ  يـؽم بـؼ سـعد  -28

هــــ(ح الشا ـــر: دار الكتـــا العمسيـــةح 751 ـــسل الـــديؼ ابـــؼ ؾـــيػ الجؽز ـــة  الستـــؽفى: 
 .1983هـ/1433بيروتح لبشان. 

المغـــة ح ألبــــى الحدـــيؼ  ثســـد بــــؼ فـــارسح ط دار إثيـــاء الكتــــام  هقـــاييل -29
 العربي.
الرحاح ح إلسساعي  بؼ ثسـاد الجـؽهرمح ت / ثسـد عبـد الغةـؽرح القـاهرةح  -31
1982.  
 تل يا األ اللح البؼ هدكؽ وح ط دار الكتا العمسيةح بيروت. -31
فت  البارم ألثسد بؼ عمـى بـؼ ثجـر  بـؽ الةزـ  العدـقالني الذـافعيح ت  -32
دار السعرفـةح بيـروت    -الباقىح وهحـا الـديؼ الخطيـا  ح ت /ل فؤاد عبدهـ852
 هـ .1379
فــت  ذم الجــال  واإلكــرا  بذــرح بمــؽ  الســرا ح لسحســد بــؼ صــال  العايســيؼح  -33

  . 2336 -هـ  1427ح 1السكتبة اإلسالهية لمشذر والتؽز نح ط
ر: فـت  السـشعػ  ـرح صـحي  هدـمػح لمـدكتؽر/ هؽسـى  ـاهيؼ ال ـيؼح الشا ــ -34

  . 2332 -هـ  1423ح 1دار الذرولح ط
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الةــرول المغؽ ــةح ألبــي هــال  الحدــؼ بــؼ عبــد   بــؼ ســل  بــؼ ســعيد بــؼ  -35
يػ سـميػح الشا ـر: 395يحيى بؼ هلـران العدـكرم  الستـؽفى: نحـؽ  هــ(ح ت: ل إبـرـا
 هرر. –دار العمػ والاقافة لمشذر والتؽز نح القاهرة 

لــأل:   هــالي( ل  نــؽر  ــاو بــؼ ؼــي  البــارم عمــى صــحي  البخــارمح السؤ  -36
هــــ( ح ت/ ل بـــدر 1353هععـــػ  ـــاو الكذـــسيرم اللشـــدم ثـــػ الديؽبشـــدم  الستـــؽفى: 

  . 2335 -هـ  1426: 1لبشانح ط -عالػ السيرتليح دار الكتا العمسية بيروت 
الحمــ  اإلبر ي ــة هــؼ التعميقــات الباز ــة عمــى صــحي  البخــارمح لعبــد العي ــي  -37

بقمـػ:  بـي ل عبـد   بـؼ هـانن الروقـيح الشا ـر: دار التدهر ـة بؼ عبد   بـؼ بـازح 
  . 2337 -هـ  1428ح 1لمشذر والتؽز نح السسمكة العربية الدعؽديةح ط

ح لعبـد القـادر  ـيبة « رح بمؽ  السرا  هؼ جسـن  دلـة األثكـا »فقو اإلسال   -38
ح 1الدــعؽديةح طالسسمكــة العربيــة  -الحســدح الشا ــر: هطــابن الر ــيدح السديشــة السشــؽرة 

  .1982 -ـ ه 1432
ؼي  القدير  رح الجـاهن الرـغيرح لـي ؼ الـديؼ ل السـدعؽ بعبـد الـر وا  -39

بؼ تاج العارفيؼ بؼ عمي بـؼ ز ـؼ العابـديؼ الحـدادم ثـػ السشـاوم القـاهرم  الستـؽفى: 
 هـ.1356ح 1هررح ط –هـ(ح الشا ر: السكتبة التجار ة الكبرب 1331
داودح  لسحسـد   ـرا بـؼ  هيـر بـؼ عمـي بــؼ عـؽن السعبـؽد  ـرح سـشؼ  بـي  -41

ثيـــــدرح  بـــــؽ عبـــــد الـــــرثسؼح  ـــــرا الحـــــلح الرـــــديقيح الععـــــيػ  بـــــادم  الستـــــؽفى: 
 .هـ 1415ح 2بيروت ح ط –هـ(ح الشا ر: دار الكتا العمسية 1329
 –هـــــــح ط. هؤسدــــــة الرســــــالة 817القــــــاهؽس السحــــــيط لمةيروزابــــــادبح ت:  -41
  .1986 -هـ 1436ح 1ط –بيروت 
ثقـاضل غـؽاه  التشي ـ ح ألبـي القاسـػ هحسـؽد بـؼ عسـرو بـؼ الكذاا عـؼ  -42

بيـــروتح  –هــــ(ح الشا ـــر: دار الكتـــام العربـــي 538 ت ثســـدح اليهخذـــرم جـــار    
 هـ.1437 - 3ط
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كذـــأل السذـــك  هـــؼ ثـــديم الرـــحيحيؼح ألبـــي الةـــرج عبـــد الـــرثسؼ ابـــؼ  -43
هــ 1418 -الر ـاض  -الجؽزمح ت/ عمي ثدـيؼ البـؽامح دار الشذـر : دار الـؽطؼ 

- 1997.  
الكؽاكــا الــدرارم فــي  ــرح صــحي  البخــارمح لسحســد بــؼ يؽســأل بــؼ عمــي  -44

هـــ(ح دار إثيــاء التــراث العربــيح 786بــؼ ســعيدح  ــسل الــديؼ الكرهــاني  الستــؽفى: 
  .1937 -هـ 1356: 1لبشانح ط-بيروت

اج في  رح صحي  هدمػ بؼ الحجاجح جسـن  -45 وض الب لَّ الكؽكا الؽهَّاج والرَّ
رم الذـــافعيح الشا ـــر: دار وتـــأليف: ل األهـــي ـــر  م ـــؽم الل  هـــي الع  ؼ بـــؼ عبـــد   األ ر 

  . 2339 -هـ  1433ح 1دار طؽل الشجاةح ط -السشلاج 
لدــان العــرم البــؼ هشعــؽرح تــ / عبــد   عمــى الكبيــرح ل  ثســد ثدــا  -46

  ح ها ػ ل الذاذلىح ط. دار السعارا بالقاهرة.
ألبي الحدـؼ عبيـد   بـؼ ل عبـد هرعاة السةـاتي   ـرح هذـكاة السرـابي ح -47

الدـال  بـؼ  ـان ل بـؼ  هـان   بـؼ ثدـا  الـديؼ الرثسـاني السبـاركةؽرم  الستـؽفى: 
 -الجاهعــة الدــمؽية  -هـــ( ح الشا ــر: إدارة البحــؽث العمسيــة والــدعؽة واإلفتــاء 1414

  . 1984هـح  1434ح  3بشارس اللشدح ط
لعمــــي بــــؼ  ســــمطان( لح  بــــؽ  هرقــــاة السةــــاتي   ــــرح هذــــكاة السرــــابي  ح -48

لبشـان  –هـ( ح دار الةكـرح بيـروت 1314 تالحدؼ نؽر الديؼ السال اللروم القارم  
  .2332 -هـ 142ح 1ح ط

السؤلأل:  بؽ عبد    ثسـد بـؼ ل بـؼ ثشبـ  ح هدشد اإلها   ثسد بؼ ثشب  -49
د  عــا -هـــ(السحقل:  ــعيا األرنــؤوط 241بــؼ هــال  بــؼ  ســد الذــيباني  الستــؽفى: 

 .  2331 -هـ  1421الطبعة: األولىح  الشا ر: هؤسدة الرسالة هر دح و  رون 
هذـــارل األنـــؽار عمـــى صـــحاح اتثـــارح لمقا ـــي  بـــؽ الةزـــ   يـــاض بـــؼ  -51

هؽســى بــؼ  يــاض اليحرــبي الدــبتي الســالكيح دار الشذــر : السكتبــة العتيقــة ودار 
 التراث.
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ح هعلـــر السةـــاتي  فـــي  ـــرح السرـــابي ح لمحدـــيؼ بـــؼ هحســـؽد بـــؼ الحدـــؼ -51
ش ةـــيف السذـــلؽر  بـــالس ْعِلرم  الستـــؽفى:  ـــيرازمف الح  ـــر ر  الذِم انيف الكـــؽفي الزَّ ـــد   ْ الـــديؼ اليَّ

 -هــــــ  1433ح 1وزارة األوقـــــاا الكؽ تيـــــةح ط -هــــــ(ح الشا ـــــر: دار الشـــــؽادرح  727
2312 .  
السةردات فى غر ا القر ن لمراغا األصةلانىح تـ / ل سـيد كيالنـىح ط.  -52

 بيروت لبشان. –دار السعرفة 
السةلـػ لسـا   ـك  هـؼ تمخـيب كتـام هدـمػح ألبـي العبـاس  ثسـد بـؼ عســر  -53

يػ القرطبــي   هـــ(ح ثققــو وعمــل عميــو وقــد  لــو: هحيــي الــديؼ  656 - 578بــؼ إبــرـا
يػ بــــيا ح  -يؽســــأل عمـــي بــــديؽم  - ثســــد ل الدــــيد  - ديـــا هيدــــتؽ هحســــؽد إبــــرـا

ــــــرح دهذــــــل  ــــــؼ كاي ــــــاح دهذــــــل  -الشا ــــــر:  دار اب ــــــػ الطي ــــــروت(ح  دار الكم  -بي
  . 1996 -هـ  1417بيروت(.الطبعة: األولىح 

هشـــار القـــارم  ـــرح هخترـــر صـــحي  البخـــارمح لحســـية ل قاســـػح راجعـــو:  -54
: هكتبــــة دار البيــــانح دهذــــل حعــــا  الشذــــر: الذــــيد عبــــد القــــادر األرنــــا وطح الشا ــــر

  . 1993 -هـ  1413
ــــدكتؽر/ هؽســــى  ــــاهيؼ ال ــــيؼح  -55 ــــي  ــــرح الحــــديمح لم السشلــــ  الحــــديم ف

  . 2332ح 1الشا ر: دار السدار اإلسالهيح ط
الشلاية في غر ا الحديم واألثر ح لسجد الـديؼ  بـؽ الدـعادات السبـارك بـؼ  -56

هــ( 636لذـيباني الجـيرم ابـؼ األثيـر  الستـؽفى: ل بؼ ل بؼ ل ابؼ عبد الكر ػ ا
بيـــروتح  -هحســـؽد ل الطشـــاثي ح السكتبـــة العمسيـــة  -ح ت/ طـــاهر  ثســـد الـــياوم 

 .م1979 -هـ 1399
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