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 بسم اهلل الرمحن الرحيم           

ثْنى وَثُالثَ وَرُباعَ فَأَنْكِحواْ ماْ طابَ لكمُ مِنَ النِساءِ مَ

فَــأن خِفْتــُمُ أَن ال تَعْــــــدِلـــوا فَواحِــــدةً  أَو مــا مَلَكَــــتْ 

 3النساء :                                     أميانُكُمُ ذَلِكَ أَدنى أَنْ التَعولوا

 صدق اهلل العظيم                                                                                   
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 االهداء                                              

 

اهدي هذا العمل اىل دودي وحبويب اذرف الكائنات حممد صل اهلل علوه 

 ودلم

ادامده اهلل لد     (حػظده اهلل ورعدا   )واهدوه اىل العزوز والوالد واالدتاذ والددي  

 ذخرآ وفخرا

 حتت قدموها اجلنان والدت  الغالوةواهدوه اىل نبع احلنان واليت 

    واخيت  وابن خال  عبد العزوز واخ
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 كلمة شكر
 

البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام 
قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك 

  جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث األمة من جديد

قدم أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا نوقبل أن نمضي 
  أقدس رسالة في الحياة

  إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

 إلى جميع أساتذتنا األفاضل

 

 :وأخص بالتقدير والشكر

 

 احــمد بريسم  الدكتور

 

 :اهلل عليه وسلم نقول له بشراك قول رسول اهلل صل الذي 

  "الحوت في البحر ، والطير في السماء ، ليصلون على معلم الناس الخيرإن "
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 املقدمت                                      

 
الزياج من االنظمة االجتماعية المىمة الذي يكين مفتاح الدخيل لبناء االسرة         

يبالتااالا الاام المجتمااة بكاايرة اكباار ي يالاازياج يةنااا زيج يزيجااة يبالتااالا تكااا ر 

فبناء االسرة ي يلذلك حضاَّ تنظيمياً فا مختلف الةكير علم اوتمام البشار يالتفكار 

قايل االجياال علام مار الةكاير فكاان واذا ي فتنايلتاه ع فيه منذ آدم يحياء الم يقتناا

شااتم اتخااذ  يألساابا دار اوتمااام الففساافة يالمفكاارين يشااراءة السااماء يمنااذ القاادم 

الرجااال تةاادد الزيجااام كنظااام منب ااج عاان الاازياج ي اال انااه فااا الةكااير المتاا خرة 

 باال ياّن يتحاام تاا  ير عياماال شااتم نااال وااذا النظااام ماان النقااد يالتجااري  مااا نالااه ي ال

التطاارف يكاال بااالبةن الاام نساابة تةاادد الزيجااام الاام الشااريةة االساافمية  يالً  

ياخياارا يك نااه لاام ييلااد اال ماان رحاام وااذن الشااريةة ي يماان خاافل تةقاا  وااذا النظااام 

تاريخيا ياجتماعيا  يرغم ماكان يةتمال فاا كادري ضادن اال اننام كنام اجاد نفساا 

 يبشاريةة االسافم ي يحي ماا  قاّر ا شايءا فىاي مسلماً كل التسليم له النناا  ممان بااه

الكاايا  ي يحيااّ اّن ا ساابحانه قااد تاارك لةقيلنااا ان تمّيااز يتااتلم  الظااياور فاا نا 

يمنااُذ بدايااة بح ااا تركاام المجااال لةقلااا ليميااز فتتبةاام المشاااعيام التاام تجةاال ماان 

ي  اّم  فاا الظافمالمراءة سلةة تتدايلىا االيادي الم تيحيد الزياج فاا الةلان يالتةاداد 

تنقلم بين الديانام السمايية الديانام السمايية  فتبين لا الحج فر ياُم  ناه الحاج فماا 

زالم الحاجة علم االرن تتجادد الام تةادد الزيجاام يالام قياام السااعة ف حاّل ذلاك 

المشرع االعظام النبياءاه عان طرياج الايحا يااللىاام ليكاين ذلاك منىاجاا للةاالمين ي 

ك فااا شااريةة ميساام يلاام يحضاارن فااا شااريةة عيساام التاام كاناام يماان  اام شاارع ذلاا

متممااة لشااريةة ميساام يحينمااا بةااّ اخاار الرساال كتاا  لااه فااا القاارآن منىاجااا لااذلك 

يايحم اليه ان تكين فا تةدد ازياجه حكمة تجلّام مةانيىاا عبار الةكاير ي يتنظايم 

 تةدد الزيجام كما جاءم فا شريةة االسفم عجزم عنىا كل شراءة االرن .

لذلك تنايلم بحّ ذلك فا  ف ة مباحاّ فاا كال منىاا  ف اة مطالا  خككام       

المبحااّ االيل الاام فكاارة تةاادد االزياج يبح تىااا فااا  ف ااة مطالاا  اسااتجليم فااا 

المطلاا  االيل منىااا تلااك الفكاارة فااا الحضااارام القديمااة يالقياام نظاارة فااا المطلاا  

اليىيدياة يالمسايحية ي بينماا خككام ال انا الم تلك الفكرة فا الديانتين السماييتين 

المطل  ال الّ عن كينينة تلك الفكرة عند الةر  قبال مجااء االسافم ي اماا المبحاّ 

ال انا  فقد عقدته لفكارة تةادد الزيجاام فاا الشاريةة االسافمية ي بينام فاا المطلا  

االيل مشاااريعية تةااادد الزيجاااام كماااا جااااءم فاااا القااارآن الكاااريم يالسااانة النبيياااة  
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اجازتاااه ي يعقااادم المطلااا  ال اااانا لبياااان الحكماااة مااان تةااادد الزيجاااام  يشاااريط

يخككاام المطلاا  االخياار الاام بيااان الحكمااة ماان تةاادد زيجااام النبااا محمااد عليااه 

كليام ا ي اما المبحّ االخير فتنايلم فياه تةادد الزيجاام فاا القايانين اليضاةية 

ةادوا فاا المطلا  القيم نظرة فا المطل  االيل منه علام قايانين البار  يعرجام ب

 ال انا علم قيانين عربية اسفمية ي ياختتمم جىدي فا مطل   الّ لبيان ميقف 

 القانين الةراقا من الفكرة.

فااا تتبااة البحااّ يفةلاام اال انناام  جىااديآلياام ان ابااذل   باااننايانااا اذ اقاار        

احسساام بقكااير شااديد لترامااا ابةاااد الميضاايع ييددم ان يكااين لاام ماان اليقاام 

يمن السماح فاا التيغال بالبحاّ اك ار لليكايل الام نتااءال ادج اال ان الفكارة اطيل 

استقرم فا بالم للةيدة الم وذا الميضيع الشاءج الشاءك مرة اخرى الساتكمال واذا 

 الجىد البسيط المتياضة ياتمنم ان اكين قد يفقنا ا الةزيز يا الميفج .
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 الولاملبحث ا                                 
 فكرة تعدد الزوجاث                             

 

رؾـَ ُٚ ّوػبً ؿب٣زٚ اْٗبء هاثطخ    ُِؾ٤بح  حٝآوأاُـيٝاط ٛٞ ػوـل ث٤ٖ هعـَ         

( . ٝاُـيٝاط ثٜنا ٣ٌـٕٞ أُٖـله االٍـبً ك٢ اكآـخ اُغـٌ٘ ٔأُْزـوًـخ ٝاََُ٘ )

اُجْـو١ ، اِم ُٞال اٍزٔواه اُزـياٝط الٗز٠ٜ اُغـٌ٘ اُجْو١ ا٠ُ اٗوواٗ ، ًٔب اٗٚ 

٣٘لكؼٕٞ ٖٓ فالُٜب اُطو٣ن ا٠ُ ر٣ٌٖٞ االٍوح ، ٝهل ٝٛت هللا اُجْو اُٞاٍطخ اُز٢ 

 ٤ُزؾون أُطِٞة .  حٝآوأُيٝاط ٓج٤٘بً ػ٠ِ ٝعٞك هعَ ا٠ُ اُزٌبصو ، ٝثٜنا ٣ٌٕٞ ا

   

يفكرة تةدد الزيجام تةنا  ن يكين للزيج  ك ر من زيجة ياحدٍة فا آن           

من زيجة خففاً لما  ألك رياحد ي يقد د بم المجتمةام منذ القدم علم اتخاذ  فرادوا 

البةن من اّن اكل تةدد الزيجام وي اسفمياً ي كذلك ف ن االديان السمايية  يشيةه

ياء ذاتىم قد اتخذيا اك ر من زيجة يحينما جاء باالخرى قد  قّرم ذلك ال بل اَن االن

 االسفم كان الةر  يفةلين ذلك

 

يقد س بين كل ذلك فا مطال   فّ ابين فا االيل منىا تةدد الزيجام من         

خفل الت ريخ ياخكص ال انا الم تةدد الزيجام فا شريةتين سماييتين اليىيدية 

 يالنكرانية ياختتم بمطل   الّ اعقدن لتةدد الزيجام عند الةر  قبل االسفم.
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 المطلة  االول                                    

 هتعدد السوجات في الحضارات القديم                     

٣وٟ اُجؼ٘ ٝهل هٝط آفـوٕٝ الٍجـبة ٓقزِـلخ إ إـَ رؼــلك اُيٝعبد ٛٞ 

االٍالّ ، ٝٗظوح ا٠ُ ثطٕٞ اُـزبه٣ـ ٍ٘غل إ رؼلك اُيٝعبد ًبٕ ٓؼٔـٞال ثٚ ك٢ 

ـؼلك اُيٝعبد ظبٛوح ػوكزٜب ٓقزِق ؽـٚبهاد اُزؤه٣ـ.. كبُضـبثذ ربه٣قـ٤ب إٔ ر

اُجْو٣خ ٓ٘ن أهلّ اُؼٖٞه ٖٓ اُوٝٓبٕ ٝا٤ُٞٗب٤٣ٖ ا٠ُ اُلوً ٝهلا٠ٓ اُٜ٘لًٝ  ؽز٠ 

اُجبث٤٤ِٖ ٝا٥ّٞه٤٣ــٖ ٝاُلواػ٘خ ام ًبٕ ٓ٘زٌْو ث٤ٖ اُلواػــ٘خ ، ٝأّٜو اُلواػ٘ـخ 

ػ٠ِ اإلٛـالم ٛـٞ ه٤ٌَٓ اُضب٢ٗ ًبٕ ُٚ صٔب٢ٗ ىٝعـبد ٝػْواد أُؾظ٤ـبد ٝ 

اه١  ٝأٗغت أًضو ٖٓ ٓئخ ٝف٤َٖٔ ُٝـلا ٝث٘زب ٝأٍٔبء ىٝعبرـٚ ٝٓؾظ٤برـٚ اُغـٞ

ٝأٝالكٙ ٓ٘ـوّٞخ ػ٠ِ عــلهإ أُؼبثـل ٝأّٜـو ىٝعـبد هَٓـ٤ٌ اُضـب٢ٗ ٢ٛ 

 أٝ اُزورـ٤ت أٌُِـخ ) أ٣ـَٚ ٗلو ( خ ٝـــاُـٔـٌِـخ ٗـلورـبهٟ . ٝر٤ِـٜب ك٢ أُـٌبٗـ

ٓوٗجزبػ ( اُن١ ر٠ُٞ اُؾٌـْ ثؼل ٝكـبح أث٤ٚ ا٣ي٣ـٌ ٗلو ( ٠ٛٝ ٝاُـلح اث٘ٚ أُِي ) )

  ٜٖ ا٤َُــلحٝافٞرٚ األًجو ٍ٘ب .ٝـ٤وٟٝ إٔ كوػٕٞ ٠ٍٞٓ ًبٗذ ُٚ ػلح ىٝعبد ٓ٘

 (ٔكؤؽزٚ٘ذ ٤ٍلٗب ٠ٍٞٓ ) ( ػ٤ِٜب اَُالّ ُْٝ ر٘غت ) آ٤ٍب

ًٝبٕ االهزوإ ثؤًضو ٖٓ ىٝعخ ٌّال ٖٓ اٌّبٍ اُيٝاط ك٢ اُؼوام اُول٣ـْ ًٝبٕ ٛنا  

ٛٞ ماد اُ٘ظبّ اُن١ ٍبك اُؼبُْ اُول٣ْ ٝاالٍجبة اُز٠ كػذ ا٤ُـٚ إ ؽـ٤بح اُوعبٍ ك٢ 

أُغزــٔغ االٍٝ ًبٗذ اّل ػ٘ـلب ٝأًـضو رـــؼوٙب ُِقطو ثَجت اُؼَٔ اُْبم ٝاُوزبٍ 

عبٍ كي٣بكح اػلاك اَُ٘بء ٣ٚغ اُـٔواءح آب ف٤به٣ٖ آب رـؼلك ُٝنا ىاك أُٞد ك٢ اُو

اُيٝعبد اٝ ػيٝث٤خ ػو٤ٔخ ٝهل ّّوع مُي ك٢ اُــؼوام اُول٣ْ ، ًٝبٗذ اَُ٘بء اٗلَٜٖ 

٣ؾجنٕ رؼلك اُيٝعبد ٠ٌُ روبٍـٜٔب اُيٝعـخ االفوٟ ْٓـوخ اُؼَٔ  ُٝي٣بكح اََُ٘  

 (ُٕي٣بكح اٗـــزبط اُؼبئِخ ٝصوائٜب . )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٕٙوٝهح اُؼٖو . ًزبة اٌُزو٢ٗٝ ٓـ ىٝعبد الػ٤ْوبد اُزؼلك اُْوػ٢ ٔ  

 ٙٓٔك. ٕجبػ عبٍْ ؽٔبك١ ٓ  ٕٓٔٓغِخ ٤ًِخ االكاة اُؼواه٤خ  اُؼلك  -ٕ  



8 
 

 

ؽٌْ عٍٞز٤٘بٕ ظٜو ىٝاط ا٠ُ عبٗت اُيٝاط اُْوػ٢ ) ىٝاط ٝػ٘ل اُوٝٓبٕ ك٢ 

أك٢ٗ ( ٝٛٞ أُؼبّوح ؿ٤و اُْوػ٤خ ٝاُز٠ آَذ ك٢ ػٜل اٝعَذ ػالهخ ؿ٤و 

ٓؾوٓخ ٝٓجبؽخ ٝٓوجُٞخ ك٢ االفاله٤بد اُؼبٓخ اٗٔب ٤ٌُ ُٜب اصبه ث٤ٖ اُطوك٤ٖ كال 

ٝط ٤ٍلٛب ٙـٞٛ ٝال ٝاعجبد ؽز٠ افالٓ اُيٝعخ ٤ٌُ ُٚ ا٤ٔٛخ  اال اما ًبٕ اُي

اُن١ اػزوٜب كزل٣ٖ ُٚ ثبُطبػخ ٝف٤بٗزٜب فوم ُٜنا اُٞاعت ٝاما ٓب اٗغجٞا كؤٕ االٝالك 

٣َ٘جٕٞ ا٠ُ آٜبرْٜ ٝال ٣قٚؼٕٞ َُِطخ االثبء اٗٔب ٣َزط٤غ االة إ ٣زج٠٘ ٛئالء 

االٛلبٍ ٣ٝلفِْٜ ك٢ ا٤ُٔواس ثٕٞق اُزج٢٘ ٝهل ؽلَ أُغزٔغ اُوٝٓب٢ٗ ثبٗٞاع 

 (ٔو ُِيٝط إ رٌٕٞ ُٚ اًضو ٖٓ ىٝعٚ )ٓقزِلخ ٖٓ اُيٝاط ر٤َ

ًٝبٕ رـؼلك اُيٝعبد ّبئؼب ك٢ اُْؼـٞة ماد األَٕ ) اَُالك٠ ( ٝٛـ٠ اُـز٢   

رَـٔـ٠ ا٥ٕ ثبُـوًٝ ٝاُٖـوة ٝاُزْــ٤ي ٝاَُـِٞكـبى ٝرـْٚ أ٣ٚب ٓؼظْ ٌٍبٕ 

٤ُزٞا٤ٗب ٝأٍز٤ٗٞب ٝٓول٤ٗٝب ٝهٝٓب٤ٗب ٝثِـبه٣ب ..ًٝبٕ ّبئؼب أ٣ٚب ث٤ٖ اُْؼٞة 

ٓب٤ٗخ ٝا٤ٌََُٗٞخ اُز٢ ٣٘ز٢ٔ ا٤ُٜب ٓؼظْ ٌٍبٕ أُٔب٤ٗب ٝاَُ٘ٔب ٣ٍَٞٝوا ٝثِغ٤ٌب اُغو

ُٝٛٞ٘لا ٝاُلاٗٔبهى ٝا٣َُٞل ٝاُ٘و٣ٝظ ٝاٗغِزوا . ٝ ػوف اإلؿو٣ن اُزؼلك ػ٠ِ أٍٝغ 

٣ٝوٟ ك٣ٞهاٗذ  إٔ ٛنا ٍججٚ  ٗطبم ًٔب مًو ٍٝ ك٣ٞهاٗذ ك٠ " هٖخ اُؾٚبهح".

، صْ هؿجخ اَُ٘بء ك٠ اُيٝاط ٝككؼٜٖ أٓٞاال  اٗزْبه اُؼيٝثخ ػ٘لْٛ ٝ ًضوح اَُ٘بء

ٛبئِخ ُِوعبٍ ُِيٝاط ٜٖٓ٘  ٤ٚ٣ٝق . ٕبهد أُوأح ك٢ ػٜل پو٢ًِ ٢ٛ اُز٢ 

رْزو١ ىٝعب ٝك٢ اُٜ٘ل أثبػ هبٕٗٞ ٓبٗٞ رؼلك اُيٝعبد اُن١ اّزوٛ ػ٠ِ اُيٝط 

اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓٞاكوخ اُيٝعخ اال٠ُٝ ك٢ ؽبُخ إ ًبٗذ هبكهح ػ٠ِ االٗغبة ٝماد 

 ذ ػو٤ٔب اٝ ٓو٣ٚخ اٝ ٤ٍئخ اُقِنؽَ٘خ آب اما ًب٤ٍٗوح 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   3ٖاَُبثن ٓ خ اُيٝع٤خ.أُٖله ٍٓٞٞػخ اُيٝاط ٝاُؼاله (ٔ)

    ٙىٝعبد ال ػ٤ْوبد اُزؼلك اُْوػ٢ ٙوٝهح اُؼٖو أُٖله اَُبثن ٓ  (ٕ)

 3ٓاُؼلك  993ٔاُيٝاط ػ٘ل اُؼوة ك٢ اُغب٤ِٛخ ٝاالٍالّ ك. ػجلاَُالّ اُزوٓب٢٘٤ٗ ٛ! ٍَِِخ ػبُْ أُؼوكخ  (ٖ)

 ا٣ٌُٞذ
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ٛجوخ كجؤٌٓبٕ ىٝعٜب اُزيٝط ثؤفوٟ كٕٝ ٓٞاكوزٜب ، ٝاما ٓب ًبٗذ اُيٝعخ اُضب٤ٗخ ٖٓ 

٢ٛ اك٠ٗ ٖٓ ٛجوخ اال٠ُٝ كؼ٠ِ اُيٝط إ ٣لوم ث٤ٜ٘ٔب ُٖبُؼ اُز٠ ٖٓ ٓورجخ اهه٠ 

 (ٔؤًَ ٝأُِجٌ ٝاال٤ّبء االفوٟ )ك٢ أُ

               

ًٔب ًبٕ هلٓبء ا٤ُٞٗبٕ االص٤٤ٖ٘ ٣ج٤ؼٕٞ اَُ٘بء ك٢ االٍٞام ُِواؿج٤ٖ ك٢ اُْواء  

 (ٕرؼلك اُيٝعبد ٖٓ ؿ٤و ؽَبة) ٣ٝج٤ؾٕٞ ُِوعبٍ

اُل٤َِٞف ٍجَ٘و ك٢ ًزبثٚ ػِْ االعزٔبع إ اُيٝعبد ًبٗذ رجبع ك٢ اٗغِزوا  ٣وٍٞ 

ث٤ٖ اُووٕ اُقبٌٓ ٝاُؾبك١ ػْو ًَِؼخ ُِواؿج٤ٖ ، ٝهل ؽلس اف٤وا ك٢ اُووٕ 

اُؾبك١ ػْو إ أُؾبًْ ا٤ٌَُ٘خ ٍ٘ذ هبٗٞٗب ٣٘ٔ ػ٠ِ إ ُِيٝط إ ٣٘وَ ىٝعزٚ 

(     ًٝبٕ ا٤٘٤ُٖٕٞ ٖوُٞخ ا٤ُٚ.)ا٠ُ هعَ افو ُٔلح ٓؾلٝكح ؽَجٔب ٣ْبء اُوعَ أُ٘

٣زيٝعٕٞ ٖٓ اًضو ٖٓ ٝاؽلح ٝؽٌٔزْٜ ٖٓ ٛنا اٗغبة االٝالك اال إ ٖٓ ٣وصْٜ ْٛ 

اٝالك اُيٝعخ اال٠ُٝ كٕٝ ثو٤خ اُيٝعبد اما ٍٔؾذ ّو٣ؼخ ٢ٌ٤ُ ا٤٘٤ُٖخ ثزؼلك 

اُيٝعبد ا٠ُ ٓبئخ ٝصالص٤ٖ ىٝعٚ ، ًٝبٕ اُزؼلك ٓجبؽب ك٢ اُٜ٘ل كٌبٕ اُوعَ رؾزٚ 

د ٖٓ اُيٝعبد ًٝبٕ اُجواٛٔخ ٣ؼلكٕٝ اُيٝعبد ٌُٖٝ ٣ٔ٘ؼٖٞٛ ػٖ رؼِْ ًض٤وا

اُؼِّٞ اُؼو٤ِخ ، ًٝبٕ اُلوً ٣وٕٝ أُواءح ًبُٔزبع ٤ٌُ ُٜب ا٣خ ه٤ٔخ ًٝبٕ اُوعَ 

مُي اُز٠ َٕٝ ثٜب اُؾل  ا٠ُ ٣ؤفن ٓب٣ْبء ٖٓ اَُ٘بء ٝهل اهود رؼب٤ُْ ىهاكّذ 

 ٝاالة اث٘زٚ ٝاالؿ افزٚ الثٖ آٚاُغٔغ ث٤ٖ االفز٤ٖ  ثَ إ ٣زٞط ا عٞاى

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7ٙٔـ  اُيٝاط ػ٘ل اُؼوة ك٢ اُغب٤ِٛخ ٝاالٍالّ ، أُٖله اَُبثن ، ٓٔ

 /61المكت  االسفما دمشج ص  1984 1محمد رشيد حسن  طج النساء فا االسفم  ـ ؽوٕٞ

 62 ـ المكدر السابج ي ص3

 ُٔبما اُٜغّٞ ػ٠ِ رؼلك اُيٝعبد . أُٖله اَُبثن -4
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 المطلة الثاوي  

 تعدد االزواج في اليهىدية والمسيحية      

 

ُْ ٣وزٖو رؼلك اُيٝعبد ػ٠ِ االٗظٔخ اُٞٙؼ٤خ اُول٣ٔخ كؾَت ثَ هل عبءد ثٚ   

 ًٔب ٗيُزب ُْ رؾٚوا رؼلك  ٤َُٔؾ٤خٝا ّوائغ أَُبء ا٣ٚبً ، كبُل٣بٗزبٕ ا٤ُٜٞك٣خ 

  َ ََ ثنُي هكؽبً ٖٓ اُيٖٓ  ٜٓ٘ٔب مُي اُزؼلك ٖٗبً ٝكؼالً  اُيٝعبد كول اثبؽذ ً ِٔ ٝهل ُػ

 : ٍٝؤر٘بٍٝ مُي ك٤ٔب ٢ِ٣

 : اوال : الدياوة اليهىدية

ؽ٤٘ٔب ٣واك ٓؼوكخ ؽٌْ ا٣خ ّو٣ؼخ ٍٔب٣ٝخ ٣وز٢ٚ االرغبٙ اٝال ا٠ُ اُزؼب٤ُْ          

اُز٢ رئٖٓ ثٜب رِي اُْو٣ؼخ ، ٝٗظوح ا٠ُ اُزٞهاح ٗغل اٜٗب عبءد ثزؼلك اُيٝعبد ، 

 ٝهل عبء ك٤ٜب ك٢ ٓٞاٙغ ًض٤وح ػٖ اػلاك االٗج٤بء اُن٣ٖ ارقنٝا ىٝعبد ػل٣لاد كول

مًود االٍلبه إ اُ٘ج٢ ٤ٍِٔبٕ ػ٤ِٚ اَُالّ ًبٕ ُٚ رَغ ٝرَؼٕٞ ىٝعخ ٖٓ اُؾوائو 

ٖٓ ىٝعٍخ.. )) كنٛت  ٝصالس ٓبئخ ٖٓ اُغٞاه١ ، ًٝبٕ ُؼ٠َ٤ اثٖ اٍؾن أًضو

ْؾَِٚ ث٘ذ أٍبػ٤َ اثٖ اثوا٤ْٛ  افذ ٗجب٣ٕٞ ىٝعخً ػ٠ِ  ا٠ُ  ٠ػ٤َ َٓ ََ ٝأفَن  أٍبػ٤

 (َٔٗبئٚ.. ٍلو اُز٣ٌٖٞ (( )

َٕ ٤ٍلٗب ٤ٍِٔبٕ اثٖ كاٝك هل رؼلكد ىٝعبرٚ ام هبٍ هٍٍٞ هللا ٓؾٔل )ٓ( : ًنُي   ا

َّٖ ا٤َُِ ػ٠ِ ٓئخ  )) هبٍ ٤ٍِٔبٕ اثٖ كاٝك : أل اٝ رَغ ٝرَؼٕٞ ًِٜٖ ٣ؤر٤ٖ  آوأحٛٞك

ثلبهً ٣غبٛل ك٢ ٍج٤َ هللا كوبٍ ُٚ ٕبؽجٚ اْٗبء هللا كِْ ٣وَ إ ّبء هللا كِْ رؾَٔ 

ٜٖٓ٘ اال آواءح عبءد ثْن هعَ ٝاُن١ ٗلٌ ٓؾٔل ث٤لٙ ُٞ هبٍ إ ّبء هللا  ُغبٛلٝا 

 (ٕك٢ ٍج٤َ هللا كوٍبٗبً أعٔؼٕٞ (( )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٔٔكاه االكبم اُؼوث٤خ . اُوبٛوٙ.ٓ ٕٕٓٓ. ٔـ رؼلك اُيٝعبد ك٢ االك٣بٕ. ك.ًوّ ؽ٢ِٔ كوؽبٕ . )ٛ(ٔ

 ـ ٕؾ٤ؼ اُجقبه١ . ًزبة اُغٜبك . ثبة ٖٓ ِٛت اُُٞل. ٕ
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َٕ ٤ٍلٗ               ٙ ٝرزؾلس أُو٣ٝبد ا ب اثوا٤ْٛ ػ٤ِٚ اَُالّ ًبٕ هل ريَٝط ثَبهَّ

َٕ هل ريٝط ٖٓ هاؽ٤َ ٝعبه٣زٜب  ٝأػوجٜب ثٜبَعو ، ًٔب إ ٤ٍلٗب ٣ؼوٞة ػ٤ِٚ اَُالّ ًب

 ٤ئخ ٝعبه٣ٜب َىُلَٚ.ثَِٜبء ٝريٝط ٖٓ ُ

كبُزٞهاح هل أثبؽذ اُزؼلك كٕٝ إ رغؼَ ُٚ ٍولبُ ٓؾلكأ ؿ٤و إ اُزِٔٞك  ه٤ّل              

ََ ثؤٌٓبٗٚ اُيٝاط اُن١ ٣َزط٤غ ٛنا اُؼلك ا َّٕ اُوع ّٔ ًزبة ) ث٤بٓٞس ( ػ٠ِ ا م ٗ

ّٖ ا١ ؽَت ٓولهرٚ أُب٤ُِخ اال اٗٚ ػبَك ٝؽلك اُؼلَك ثؤهثؼخ ) ( االٓو اُن١ ٔاػبُزٜ

 .هٞف ٤ِٓبً ٝاَُئاٍ ػٖ ٍو االهثؼخ٣وز٢ٚ ػ٘لٙ اُٞ

َّٖ ك٢ اُْو٣ؼخ ا٤ُٜٞك٣خ ىٝعبد             َٕ ُلٟ ا٤ُٜٞك )ٗظبّ اَُواه١( ٝٛ ًب

ّٖ روَ ػٖ اُيٝعخ ُِٝوعَ اُؾن ك٢ إ ٣ْزوٟ ٓب ّبَء ُٚ ٖٓ  ّٕ ٓ٘يُزٜ ّوػ٤بد اال ا

 (ٕاٝ اُؼج٤ل )اَُواه١ ٖٓ ث٤ٖ االٍوٟ 

د ٝاُج٤ذ اُؼجو١ ًبٕ ٣زٌٕٞ ٖٓ االة )هُٝ( ا١ هأً االٍوح ُٝٚ ٍِطب          

ٓطِوخ اهوة ٓب رٌٕٞ ا٠ُ ٍِطبد هة االٍوح اُوٝٓب٢ٗ ُٚ ٓطِن اُؾن ك٢ اُزٖوف 

ٖ اُيٝعبد ؽز٠ ك٢ ث٤غ اث٘زٚ ًٔب ُٚ ؽن اُؾ٤بح ٝأُٞد ػ٠ِ اٝالكٙ ٣ِٝٔي ػلكا ٓ

 (ٖٝاَُواه١ ٝاالٝالك.)

ّٖ اُؾبفبّ         َٕ ٓجبؽب ٤ُِٜٞك١ إ ٣زيٝط ٓب ٛبة ُٚ ثال ه٤ل اٝ ّوٛ ٌُٝ ٝهل ًب

عوّّٞ اثٖ ٣ٜٞكا ( اُن١ ظٜو ك٢ اُؼٖٞه اٍُٞط٠ أكز٠ ثٞعٞة رؾو٣ْ اُلو٤ٚ ) 

رؼلك اُيٝعبد ث٤ٖ ا٤ُٜٞك ثَجت ٓب رالؽوٚ اُغب٤ُخ ا٤ُٜٞك٣خ ك٢ اٝهثب فالٍ اُؼٖٞه 

 (ٗاُيٝعبد ) اٍُٞط٠ ٖٓ اؽزوبه ٝاٙطٜبك ثَجت رؼلك

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . كاها٤ُٚبء ُِْ٘و ٝاُز٣ٞغ . اُو٣بٗ 99ٓٔ. ٔـ ُٔبما اُٜغّٞ ػ٠ِ رؼلك اُيٝعبد . أؽٔل اُؾ٤ٖٖ . ٛٔ

 كاه هز٤جٚ ُِطجبػخ كْٓن ٕٕٓٓ.  ٔٛـ اُيٝاط ك٢ اُْوائغ أَُب٣ٝخ ٝاُٞٙؼ٤خ . ٛ٘ل أُؼل٢ُِ . ٕ

 . كاه اُلزؼ ُالػالّ اُؼوث٢ ٕٓٓٓ. ٔ.ٛ ٔـ ٍٓٞٞػخ اُيٝاط ٝاُؼالهخ اُيٝع٤ٚ ك. ٌِٓٚ ٣ٍٞق ىهاه طٖ

 ـ رؼلك اُيٝعبد ٝآصبهٙ ك.. ػجبً ؽ٤َٖ ك٤بٗ ٗ
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امٕ كزؼلك اُيٝعبد ٝكوبً الَٕ اُْو٣ؼخ ا٤ُٜٞك٣خ ًبٕ عبئٌي  ُْٝ ٣وك ك٢          

َّٖ ٝٓضبٍ مُي )  اما  اٍلبه اُؼٜل اُول٣ْ رؾل٣لا ُؼلك اَُ٘بء اُالئ٢ ٣َٔؼ ثبُغٔغ ث٤ٜ٘

ًبٕ ُوعَ آوأربٕ اؽلاٛٔب ٓؾجٞثخ ٝاالفوٟ ٌٓوٝٛخ كؤٕ ًبٕ االثٖ االًجو 

ٌُِٔوٝٛخ ك٤ّٞ ٣وَْ ُج٤٘ٚ ٓبًبٕ ُٚ ال٣ؾَ ُٚ إ ٣ولّ اثٖ أُؾجٞثخ ثٌواً ػ٠ِ اثٖ 

ٛخ ثٌوا ٤ُؼط٤ٚ ٤ٖٗت اص٤ٖ٘ ٖٓ ًَ ٓب ٣ٞعل أٌُوٝٛخ اُجٌو ثَ ٣ؼوف اثٖ أٌُوٝ

 (ٔ( . )7ٔـ  ٘ٔ:  ٕٔٞه٣خ رض٤٘ٚ ػ٘لٙ الٗٚ اٍٝ هلهرٚ ُٚ ؽن اُجٌ

فالٕخ االٓو إ اُْو٣ؼخ ا٤ُٜٞك٣خ ًبٗذ هل أهود ثزؼلك اُيٝعبد اال إ          

ؽبفبٓزٜب ٝالٍجبة ك٣ٞ٤ٗخ عؼِزْٜ ٣ٖبكهٕٝ ْٖٕٜٗٞ اُْوػ٤خ ام ٝهك ك٢ اُوبٕٗٞ 

( ٓبٖٗٚ : رؼلك اُيٝعبد ٝإ ًبٕ عبئياً ّوػبً اال إ )  9ٖٓاُؼجو١ أُبكح ) 

ْخ ك٢ ٛنٙ اال٣بّ اُز٢ إجؼ ك٤ٜب آو اُواة ( عوٍٕٞ ؽّوٓٚ ٤ُٚن اٍجبة أُؼ٤

اُو٤بّ ثِٞاىّ أُواءح اُٞاؽلح ؿ٤و ٤ٖٛ ال٣قِٞ ٖٓ ٕؼٞثخ ٖٝٓ فبُق آو ) اُواة ( 

َّ ٤ُٜٞك اٝهثب   عوٍٕٞ ٛنا اٍزؾن ػوبة اُؾوٓبٕ اٌُج٤و ؽزٔبً .  ُٜنا كول ظ

٣ٔبهٍٕٞ رؼلك اُيٝعبد ؽز٠ اُووٕ اَُبكً ػْو ٝظَ ٣ٜٞك اُْوم ٣ٔبهٍٞٗٚ ؽز٠ 

( ، ػ٠ِ مُي كؤٗٚ ػ٠ِ آو ) اُواة ( هل رْ ٗو٘ آو اُوة  ٕإا ا٠ُ كَِط٤ٖ ) عب

ٝثٜنا ٣ضجذ إ اُْو٣ؼخ ا٤ُٜٞك٣خ هٝؽب ٖٝٗبً ًبٗذ ٓغ رؼلك االىٝاط ٝاالػغت إ 

 اُزؼلك اُن١ عبءد ثٚ ٛٞ ّج٤ٚ ُٔب عبءد ثٚ اُْو٣ؼخ االٍال٤ٓخ .

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كاه  939ٔ. ٔـ رؼلك َٗبء االٗج٤بء ٌٝٓبٗخ أُواءح ك٢ ا٤ُٜٞك٣خ ٝا٤َُٔؾ٤خ ٝاالٍالّ .  اؽٔل ػجل اُٞٛبة.  ٛٔ

 ٘ٔٔاُزٞك٤ن اُ٘ٔٞمع٤خ  اُوبٛوح . ٓ

 ٙ٘ٔـ رؼلك اُيٝعبد ٝآصبهٙ أُٖله اَُبثن ٓ ٕ

 99٘ٓٗٙ. ٔـ أُواءح ك٢ االٍالّ ٝك٢ ا٤َُٔؾ٤خ ٝا٤ُٜٞك٣خ ث٤ٖ االٍطٞهح ٝاُؾو٤وخ .ّو٣ق ػجل اُؼظ٤ْ . ٖٛ
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 ثاوياً : الدياوة المسيحية

ّٕ ٖٓــله                  اُْـ٢ء اُـن١ ٣ـئٓـٖ ثـٚ أَُِٔــٕٞ ٝا٤َُٔؾ٤٤ـٕٞ ٓؼـبً ا

ّٕ ٓب اٗـيٍ هللا ػ٠ِ ٠ٍٞٓ هـل آٓــٖ ثٚ ا٤َُٔـؼ ا٤ُٜٞ ك٣ــخ ٝا٤َُٔؾـ٤ــخ ٝاؽل ، ٝا

ّٕ اثبؽخ رؼـلك اُيٝعبد ٓٞعٞكا ك٢ اُؼو٤لح ا٤ُٜٞك٣خ ، ُْٝ ٣ؾــّوّ ك٢  ٝؽ٤٘ٔب ٗغل ا

ا٤َُٔؾ٤ــخ كال٣ؼ٢٘ مُي ٍـٟٞ االهواه ثٚ ام عبء ك٢ االٗغ٤َ )) ال رظ٘ٞا ا٢ٗ عئـذ 

ـ٠ اُؾـن اهـٍٞ ُـٌـْ  :   اُـ٠ إ رــيٍٝ أَُــبء ٝاالهٗ الٗـوــ٘ ثـَ الًـٔـَ كبٗ

ال٣يٍٝ ؽـوف ٝاؽل اٝ ٗوطخ ٝاؽـلح ٖٓ اُ٘بٓــًٞ ؽز٠ ٣ٌٕٞ اٌَُ كٖٔ ٗو٘ اؽـل 

٢ُ ٛنٙ إُٞـب٣ب اُٖـــوٟ ٝػـِْ اُ٘بً ٛـٌنا ٣لػ٠ إــو ك٢ ٌِٓٞد أَُــٞاد  

 (ٔ)((  9ٔــ 7ٔ ٝآب ٖٓ ػَٔ ٝػِْ كٜنا ٣لػ٠ ػظ٤ْ ك٢ ٌِٓـٞد أَُٞاد ٓز٢

ّٕ رؼلك اُيٝعـبد ًبٕ ٓؼٔٞال ثٚ ُْٝ ٣زْ ؽٚوٙ ٓب عبء ك٢                 ٣ٝلَُ ػ٠ِ ا

هٍبُخ ٖٓ هٍبئَ ثُٞٔ ا٠ُ ر٤ٔٞصبًٝ ٝاُز٠ ر٘ٔ )) ٣ِيّ إ ٣ٌٕٞ االٍـوق 

ىٝعـبً ُيٝعـٍخ ٝاؽـلح ٝٛـنا ٣ؼ٢٘ اٗٚ ال٣ِـيّ ػ٠ِ اُْقٔ االػز٤بك١ إ رٌٕٞ ُـٚ 

ٍوـق ؽٖواً ُْٝ ٣ضجذ إ االٍبهـلخ هل ؽوٓٞا ىٝعـخ ٝاؽـلح ٝاُزؾل٣ل ٝهك ػ٠ِ اال

 (ٕ.   ) ثَ ٕوػ اُول٣ٌ  اٝؿَط٤ٖ اٗٚ ؽالٍ

٣وــٍٞ االة ٣ٞعــ٤ـٖ ٤ِٛــٔبٕ كـ٢ ًــزبثــٚ اػــبكح اُــ٘ظــو ك٢ رـــؼلك               

اُيٝعــبد  اٗٚ ُْ ٣نًو ك٢ اُؼـٜل اُـغــل٣ل ا٠ُ آـو رؼلك اُيٝعبد اٝ ا١ ٢ٜٗ ػ٘ٚ  

ا٤َُٔــؼ ُْ ٣ؾوّ رؼـلك اُيٝعـبد ثبُوؿـْ ٖٓ اٗٚ ًبٕ ٓ٘ـزْوا ك٢ أُغزٔغ  ًٔب إ

ّٕ ا٤ٌُ٘ــَخ ك٢ هٝٓب ٓ٘ــؼذ رؼــلك -ا٤ُٜــٞك١ آٗـناى ، ٝهـ ك أًــل ٤ِٛـٔبٕ ؽو٤وــخ ا

اُيٝعــبد ُززــجغ اُضوبكـخ ا٤ُٞٗب٤ٗــخ ـــ اُوٝٓب٤ٗـخ  اُز٠ رَٔؼ ثيٝعخ ٝاؽلح ٝروجَ 

ٌ٘بئـٌ االكو٣و٤ــخ كائٔب ٓب رنًـو إ ٤َٓؾ٢٤ اٝهثب ٓ٘ـؼٞا اُزؼلك ثبُيٗـب ، ًٔب إ اُ

 (ٖارجبػب ُؼبكاد اُؾٚبهح اُوٝٓب٤ٗخ. )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٙٔٔأُواءح ك٢ ا٤ُٜٞك٣خ ٝا٤َُٔؾ٤خ ٝاالٍالّ. أُٖله اَُبثن. ٓ  ـ رؼلك َٗبء االٗج٤بء ٌٝٓبٗخ ٔ

 ٔٔـ ُٔبما اُٜغّٞ ػ٠ِ رؼلك اُيٝعبد أُٖله اَُبثن ٕٓ

 ٗـ ٙٗخ ث٤ٖ االٍطٞهح ٝاُؾو٤وخ . ـ أُواءح ك٢ االٍالّ ٝك٢ اُؼو٤لح ا٤ُٜٞك٣خ ٝا٤َُٔؾ٤ٖ
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ى٣غبرْٜ ام ارقنٝا ُْ رؼزوٗ اٌُ٘ـ٤َخ ػ٠ِ ِٓــٞى ٝٗجالء ًبٗٞا هل رؼلكد          

اًضو ٖٓ ىٝعٚ كول ريٝط أُِي ّبهُٔبٕ ٖٓ ىٝعز٤ٖ ًٝبٗذ ُل٣ـٚ ا٣ٚب ٍو٣ز٤ٖ ،  

ٝثٔٞاكوخ ٖٓ هعبٍ اُل٣ـٖ ريٝط أُِي كوك٣و٣ي ؿ٤ِّٞ ٖٓ ىٝعـخ صب٤ٗخ ، ٝهـل ًبٕ 

أُِٖؼ اُل٢٘٣ ٓبهرـٖ ُٞصو ٣زَبَٛ ٓغ كٌوح رؼـلك اُيٝعـبد ٣َٝزْٜل ثبٕ اُ٘ـج٢ 

ىٝعزبٕ ، ٤ٔ٣ٝـَ ٓغ رَبِٛٚ اًضو ػ٘لٓب ٣ج٤ٖ ثـؤٕ رؼلك اُيٝعـبد  اثوا٤ْٛ ًبٗذ ُٚ

 (ٔاكَٚ ٝاهَ ٍٞءاً ٖٓ اُطالم .) ٛٞ

ّ إ االهزــٖبه ػ٠ِ  7ٖ٘ٝهل ًبٕ إٔ هـوه كبُ٘ز٤٘ـبٕ اُضب٢ٗ اُن١ ٢ُّٝ اُؾٌْ ٍ٘خ 

اُيٝعخ اُٞاؽلح ٛٞ اصو ٖٓ االصبه اُٞص٤٘ـخ اُوٝٓب٤ٗـخ كؤٕـله آوا ثغٞا اُغٔغ ث٤ٖ 

 (ٕو ٖٓ ىٝعخ ٖٓوؽبً ثؤٕ ا٤َُٔؾ٤خ ُْ رؾًوّ مُي. )اًض

ّٕ هعــبٍ ا٤ٌَُ٘خ هـل اٍزــٔوٝا ال ٣ؼزــوٕٙٞ ػ٠ِ رؼــلك         ٕٝلــٞح اُوــٍٞ ا

( ، ٝثٜنا ٣زٚؼ ع٤ِب ٖ) ّ اُن١ ؽٖـَ ك٤ٚ ؽٚو اُزؼلك7٘ٓٔاُيٝعــبد ؽز٠ ػبّ 

اٌُزت أُولٍخ ثَ هل إ ؽٚـو رؼــلك اُيٝعبد ك٢ اُل٣بٗـخ ا٤َُٔؾ٤خ ُْ ٣ٌٖ ٗز٤غخ 

ك٢ اُؾٚـبهح  عبء ٓ٘بهٚــب ُٜب ثٔب ٣لٜــْ اٗٚ ٗز٤ــغخ ُِزبص٤ــواد اُٞص٤٘ــخ اُْبئؼــخ 

 . اُوٝٓب٤ٗخ اُول٣ٔخ 

 

 

 

 

 

 

 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 79ـبُيٝاط ػ٘ل اُؼوة . ك. ػجل اَُالّ اُزوٓب٢٘٤ٗ ٓٔ 

 39ٕـ أُواءح ك٢ ا٤ُٜٞك٣خ ٝا٤َُٔؾ٤خ ٝاالٍالّ ى٢ً ػ٠ِ ا٤َُل ٕٓ

 9ٕٔن ـ أُٖله اَُبثٖ
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 ثالمطلة الثال

 تعدد السوجات عىد العرب قثل االسالم 

َٕ اُؼوث٢ُّ ك٢ اُغب٤ِٛخ ُٓٞؼبً ثبُٔوأح ٣ٝلَُ ػ٠ِ مُي اٌُْ اُٜبئَ ٖٓ اُْؼو           ًب

اُن١ ٣َجـن ّبػـو اُؼـوة ك٤ٚ ًَ ّؼـواء اُؼبُـْ  اُن١ رـ٘ـ٠ ثبُٔـوأح ٕٝـلـبً كه٤وـبً 

ثغٔبُـٜب ٝٓؾبٍ٘ـٜب ٝٓيا٣بٛـب كٌبٕ ُٜٝـٚ ك٤ٜب ًج٤ـوا ٝاُن١ هـبك ا٠ُ اَُؼ٢ الٓزالى 

ٝثبُزبُـ٢ رؼـلك اُيٝعبد كٌبٕ رؼلك اُيٝعبد ك٢ اُؼٖـو اُغبِٛـ٢ ثال ؽلٝك اَُ٘بء 

 3ٓٔ( اُزوٓب٠٘٤ٗ ٣ٔزٞط اُوعَ ٓب ّبء ُٚ ٖٓ اَُ٘بء ثال ه٤ل اٝ ّوٛ . )

ٓالؽظخ افوٟ كبُٔغزٔؼبد اُغب٤ِٛخ اُز٠ ًبٗذ رـيٝ ثؼٜٚب ثؼٚب َُّٝل ُل٣ْٜ        

٣لكؼٕٞ ثبرغبٙ مُي الكآخ اٌُضوح اُالىٓخ  ٤ٓالً ًج٤وا ُي٣بكح اٝالكْٛ ٝاؽلبكْٛ كٌبٗٞا

ُِؾوٝة ك٢ االًضبه ٖٓ رؼلك اُيٝعبد ، كٌبٗٞا ٣زجبٕٛٞ ٣ٝز٤ٜٕٞ ثٌضوح ٓب ُل٣ْٜ ٖٓ 

اث٘بء . ٣ٝو١ٝ اٌُِج٢ ك٢ اَٗبة اُؼوة إ ٍؼل ثٖ ٓنؽظ اؽل ٍبكح اُوجبئَ ا٤٘ٔ٤ُخ  

( ٤ْٕوح )اما ٓب هًت ًبٕ ٓؼٚ اٝالكٙ ٝاؽلبكٙ صالصٔبئخ هعَ ك٢َّٔ ثَؼل اُؼ

 3ٔٔاُزوٓب٠٘٤ٗ 

ٝاٌُالّ ػٖ اُيٝاط اما ٓبًبٕ  ٖٙٔ اُؾل٣ش ػٖ اُل٣بٗبد أَُب٣ٝخ كالثل إ       

٣ٌٕٞ ك٤ٚ اُؾالٍ ٝاُؾواّ ػ٘ٞاٗب ُِٔٞٙٞع ، ٝاال ٤ٌٍٕٞ ػوٙخ ُِٔؼب٢ٕ ٝاالصبّ ، 

ّٕ اُؼوَة ًبٗٞا هل رٌَٔٞا ثٌٔبهّ االفالم اال اْٜٗ ٤ٙؼٞا ًضوا ٖٓ اُؾوٞم  ٝهؿْ ا

 ( أُؼل٢ُِٖرزؼِن ثبُٔواءح ) اُز٠

ُِٝٔزلؾٔ ُنُي ٣وٟ إ اٍجبة مُي هل رزِقٔ ك٢ اُج٤ئخ اُوب٤ٍخ اُز٠ ػبّٜب           

اُؼوث٢ ٝاٌٗلبء اُؼوة ػ٠ِ اٗلَْٜ ، ٝال٣قِٞ االٓو ٖٓ رؤصوْٛ ثجؼ٘ ٓب ًبٕ ٣ْبع 

 ؽُْٜٞ ٖٓ رٜزي ك٢ ثؼ٘ االهٞاّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٝهــل ّبػـذ اٗٞاع ٓزؼـلكح ٖٓ االٌٗؾـخ ك٢ كزــوح اُغب٤ِٛــخ عؼـِذ ٓضبثـبد            

٤َُِْ رغؼَ ٖٓ أُواءح ٍِؼخ هف٤ٖخ ػل٣لح ُزؼلك اُيٝعبد ٓٔب ال رَزو٤ْ ٓغ اُنٝم ا

رز٘بُٜٝب اال٣بك١ كِٔب عبء االٍالّ ؽوٜٓب ػ٤ِْٜ  ٜٓ٘ب ٓب ًبٗذ ٗزبط ث٤ئزْٜ ٜٝٓ٘ب ٓب 

 اٗزوِذ ا٤ُْٜ ٖٓ ّؼٞة افوٟ  .

ٖٝٓ اٗٞاع رِي االٌٗؾخ االٍزجٚبع ٝٛٞ إ ٣لكغ اُوعَ ىٝعزٚ ا٠ُ افو          

ٓ٘ٚ إ ر٘غت ُٝلا ثٔٞإلبد ٖٓ  ٤ُؼبّوٛب ٖٝٓ صْ ٣َٔي ٛٞ ػٖ ٓوبهٗزٜب أٓال

افزبهٙ ُيٝعزٚ . ٌٝٗبػ أُٚبٓلح ٝٛٞ ٖٓ ٓلوىاد اُغٞع ٝاُوؾٜ رٚبٓل ك٤ٚ 

أُؾزبعخ هعال ٍٓٞو كزؾجٌ ٗلَٜب ػ٤ِٚ ؽز٠ رٌزل٢ ٢ٛ ٝػبئِزٜب صْ رؼٞك ٓغلكا 

ا٠ُ ىٝعٜب ، ٌٝٗبػ ا٤ُٚيٕ ٝاُن١ اٗزوَ ا٠ُ اُؼوة ٖٓ اُلوً ٝٛٞ ٌٗبػ اُٞاهس 

ل ٝكبرٚ ٣ٝؾَٖ ف٤ْخ مٛبة االهس ٝٓب ر٘غجٚ ُٚ ٣ٌٞٗٞا افٞح ُٚ ٝإ الٓوأح اث٤ٚ ثؼ

ُْ رزيٝعٚ ثبٍزطبػزٜب رو٤ٙزٚ ثبُٔبٍ ٤ٌُق ػٜ٘ب ، ٝاِٛن اُؼوة ػ٠ِ ٛنا اُيٝاط 

ىٝاط أُوذ ٝأُُٞٞك ٓ٘ٚ أُو٤ذ ، ٝٛ٘بى رجبكٍ اُيٝعبد ٝٛٞ إ ٣٘يٍ ىٝط الفو 

ٗزوَ ا٠ُ اُؼوة ٖٓ كبهً ثؼل ٓب ٓوبثَ إ ٣٘يٍ ٛنا االفو ػٖ ىٝعزٚ ا٤ُٚ ، ٝٛنا ا

ّبػذ رؼب٤ُْ ٓنى اُلاػ٤خ ا٠ُ ٤ّٞع االٓٞاٍ ٝاَُ٘بء ، ٝٛ٘بى ا٣ٚب اٗٞاع افوٟ 

ُِيٝاط ٓضَ اُْـبه ٝٝاط أَُج٤بد ٝأُقطٞكبد ٝاٌُ٘بػ اُغٔبػ٢ ٝاُيٝاط أُئهذ 

 ( اٗظو اُزوٓب٠٘٤ٗ ٝ أُؼل٢ُِ ٌِٓٚٔ.  )

٣ظٜو إ اُزؼلك ٓجبٌػ ػ٘ل اُؼوة ٓب هجَ االٍالّ ثال ػلك ٝٓؼوٝف ٝٓ٘زْو         

ث٤ٖ هجبئَ اُؼوة ، ًٝبٗٞا ٣زلبفوٕٝ ثٚ ام ُٔب ظٜو االٍالّ ٝاٗزْو ث٤ٖ اُوجبئَ ًبٗذ 

هج٤ِخ صو٤ق ك٤ٜب ُوعبُٜب ًَ ٝاؽل ػْو َٗبء كول اٍِْ ؿ٤الٕ ثٖ ٍِٔٚ اُضول٢ ٝرؾزٚ 

ٍِٖٔ ٓؼٚ ٝآوٙ اُ٘ج٢ )ٓ(  إ ٣قزبه ٜٖٓ٘ اهثؼخ ، ػْو َٗٞح ك٢ اُغب٤ِٛخ كؤ

 ( ُٔبما اُٜغّٞٔٝه٤ٌ ثٖ اُؾبهس اٍِْ ٝػ٘لٙ صٔبٕ ٖٓ اَُ٘ٞح )
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 المثحث الثاوي

 تعدد السوجات في الشريعة االسالمية  

 

ٗظبّ رؼـلك اُيٝعبد ًبٕ ٝٓبىاٍ ٓبكح كٍٔخ ُٖٔ ٣٘بٕت االٍالّ اُؼلاء              

صوٝا ثؤكٌبهْٛ ُِٜغّٞ ػ٤ِٚ  ، ٓؾب٤ُٖٝ ا٣ٜبّ االفو٣ٖ ثؤٕ رؼلك ٖٓ اُـوث٤٤ٖ ٖٝٓٔ رؤ

َّٕ رؼلك اُيٝعبد  ًبٕ  اُيٝعبد هل ُٝل ٖٓ هؽْ اُْو٣ؼخ االٍال٤ٓخ ، ٝهل ٓوَّ ا

ٓؼٔٞال ثٚ ك٢ أُغزٔؼبد ٝاالك٣بٕ اُز٠ ٍجوذ ظٜٞه االٍالّ اُن١ اثو٠ ػ٤ِٚ ٌُٖٝ 

ًبٗذ ٓزل٤ْخ هجِٚ  ، ٓغ روى ُٚ اٗظٔخ رؾٌٔٚ ُزؾل ٖٓ اٙواهٙ َٝٓبٝئٚ اُز٠ 

ٓالؽظخ إ رؼلك اُيٝعبد ك٢ اُْو٣ؼخ االٍال٤ٓخ ٛٞ عيء ٖٓ ٓ٘ظٞٓخ اعزٔبػ٤خ 

ًجوٟ اهورٜب اُْو٣ؼخ رَبٗل ثؼٜٚب اُجؼ٘ كؤمآب افنٗب عيأً ٜٓ٘ب كٕٝ اػٔبٍ ثو٤خ 

 االعياء اػزٞه أُ٘ظٞٓخ اُوٖٞه ٍٝبكٛب اُقَِ.

 

ٍال٤ٓخ ُْ رغؼِٚ كوٙبً ٝاعجبً ػ٠ِ ٝٛنا اُ٘ظبّ ًٔب ٛٞ ك٢ اُْو٣ؼخ اال         

ا٤َُِٖٔٔ ، ٝإ اُٖ٘ٞٓ اُٞاهكح ًبٗذ ر٘ظ٤ٔ٤خ ثؾزخ ُـب٣بد ٝٓوبٕل ًجوٟ الؽٞاٍ 

هل رَزغل ك٢ ّو٣ؼخ ٕبُؾخ ُِيٓبٕ ٝأٌُبٕ اثل اُلٛو ، ٝاالٓو االفو اُن١ روز٢ٚ 

َّٕ اُْو٣ؼخ ا٣ٚبَ ؽ٤٘ٔب اهود ٓجبكٟء اُيٝاط عؼِذ اُوٙب ػٖ٘وا  ٓالؽظزٚ ا

ب ك٤ٚ كِْ رٞعت ال ػ٠ِ اُيٝعخ ٝال ػ٠ِ أِٜٛب اُوجٍٞ ثبُزي٣ٝظ ٖٓ هعَ آفو اٍب٤ٍ

 ػ٠ِ مٓزٚ افوٟ ُنُي كٜٞ آو رق٤٤و١ ال اعجبه ك٤ٚ
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٤ٌُ ُ٘ب اال اُز٤َِْ  أُجبكة ٝؽ٤ش اِّٗب ٤ًَِٖٔٔ ٝهجَ اُقٞٗ ك٢ االٍب٤ٍبد ٝ      

ثؾٌٔخ اُْبهع اُؼظ٤ْ ٝاٗ٘ب ال ٓ٘بٓ ُ٘ب ٖٓ إٍُٞٞ ا٠ُ اُطو٣ن اُن١ ٣ئك١ ث٘ب 

اُؾو٤وخ اٌُجوٟ ٢ٛٝ ٕؾخ رول٣و اُؼ٢ِ اُؼظ٤ْ ، ٖٝٓ فالٍ رٌِٔ اُٖ٘ٞٓ ٜٗزل١ 

ا٠ُ ؽو٤وخ اثبؽخ اُزؼلك ٝٓب اُْوٝٛ اُالىٓخ ُٚ ٝٓب اُؾٌٔخ ٖٓ رْو٣ؼٚ رْو٣ؼب ا٤ُٜب 

 ؼَ ٓ٘ٚ ٙوٝهح الثل ٜٓ٘ب اعزٔبػ٤بوهاد رغٕٝٞال ا٠ُ ٓج

 

ُٜنا ٍؤر٘بٍٝ ْٓوٝػ٤خ اُزؼلك ّٝوٝٛٚ ك٢ ٓطِت اٍٝ ، ٝافٖٔ             

أُطِت اُضب٢ٗ ُٔجوهاد اُزؼلك ُج٤بٕ اُؾٌٔخ ٓ٘ٚ ُٝلؽ٘ رقوٕبد أُلػ٤ٖ ػ٠ِ 

ٓوبّ اُوٍٍٞ االػظْ ٍؤفززْ أُجؾش ثٔطِت صبُش ارؾلس ك٤ٚ ػٖ اُؾٌٔخ ٖٓ رؼلك 

 اُ٘ج٢ ٓؾٔل ػ٤ِٚ ٕالح هللا ٍٝالٓٚىٝعبد 
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 المطلة االول

 مشروعية تعدد السوجات وشروطه

ع هللا رؼلك اُيٝعـبد ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ  ثآ٣ز٤ٖ كوٜ ك٢ ٍٞهح اَُ٘بء :  َّوَّ

ـ )) كؤٌٗؾٞا ٓب ٛبة ٌُـْ ٖٓ اُ٘ـَبء ٓض٠٘ ٝصالس ٝهثبع كؤٕ فلزـْ إٔ الرؼلُـٞا  ٔ 

 ((  ٖك٠ٗ إ ال رؼُٞٞا . اَُ٘بء كٞاؽلح اٝ ٓب ٌِٓذ أ٣ٔبٌْٗ مُي أ

 ـ )) ُٝـٖ رَزط٤ـؼٞا إٔ رـؼلُـٞا ث٤ـٖ اُ٘ـَبء ُٝٞ ؽـوٕزـْ كال ر٤ٔـِٞا ًَ ا٤ُٔـَ ٕ

 ((9ٕٔا كؤٕ هللا ًبٕ ؿلٞهاً هؽ٤ٔب . اَُ٘بء  كزنهٝٛب ًبُٔؼِوخ ٝإ رِٖؾٞا ٝرزوٞ

 

أُوٖـٞك ثبُٔض٠٘ ٝاُضالس ٝاُوثـبع : كبُٔض٠٘ ا١ اص٤ٖ٘ ٌٓـوهٙ ًـؤٕ ٣وبٍ          

عبء اُوـّٞ ٓض٠٘ ا١ ٤َ٣وٝا ثطبثٞه اص٤ٖ٘ ــ اص٤ٖ٘ ٌٝٛنا اُضالس ٝاُوثـبع ، ُٝـٞ ه٤َ 

إ أُض٘ـ٠ ٝاُضـالس ٝاُوثـبع أُوٖٞك ثٚ رَؼـخً ك٤ٌٖٔ االعبثـخ ُٞ ًبٕ ٌٛـنا 

ٓبهٖـل هللا كزٌٕٞ أُض٠٘ اهثؼخ ٝاُضالس ٍزخ اُؾَبة ٌُٖ االٓـو ّبٓال ُـ٤و 

( . ػ٠ِ ٛـنا كؤٕ هللا هل ٍٔؼ ٔٝاُوثبع صٔب٤ٗخ ٝثنُي ٣ٌٕٞ اُؼلك صٔب٤ٗـخ ػْو. )

ثؤهثؼــخ ىٝعـبد ٝمُي رٔبٓب ًٔب ٝهك ثْو٣ؼخ ٠ٍٞٓ ػ٤ِٚ اَُالّ . ٣ٝوبً مُي 

صالس ػ٠ِ هٍٞ هللا رؼب٠ُ ك٢ هُٞٚ )) عبػَ أُالئٌخ هٍال ا٢ُٝ اع٘ؾخ ٓض٠٘ ٝ

 (ٕٝهثبع .(( )

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٕٓٓٓكاه افجبه ا٤ُّٞ .اُوبٛوح ٓ 99ٔٔـ رل٤َواُووإٓ اٌُو٣ْ ٓؾٔل ٓز٠ُٞ اُْؼوا١ٝ.ٛ.ٔ

 ٗٗٓئٍَخ أُقزبه ُِْ٘و ٝاُز٣ٞغ اُوبٛوح.ٓ ٕٕٓٓ. ٖٛ.ٕاثٖ ًض٤و. ّ ـزل٤َو اُووإٓ اُؼظ٤ْ .ٕ
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ؽ٤٘ٔب ٗ٘بهِ ٖٕٗٞبً هب٤ٗٞٗخ ػ٘لٗب ك٤وز٢ٚ أفن اُ٘ٔ ثٔغِٔٚ ٝٓب ٣ٌٖٔ        

إ ٣ئصو ك٤ٚ ٖٓ ٖٗٞٓ افوٟ الٍزظٜبه هٖل أُْوع ، ًٝنُي اُؾبٍ ٛ٘ب كٔب ٖٓ 

ثٜب ثؾنه ّل٣ل ُلْٜ أُوٖٞك  ٢ّء ؽلكٙ هللا ُ٘ب اال ٖٙٔ ّو٣ؼخ ٤ًِخ ػ٤ِ٘ب االؽبٛخ

 9ٕٔٝاال كَ٘وغ ك٢ ٓقبُلخ اُ٘ٔ ، كول مٛت اُجؼ٘ إ هللا هل ؽّوّ اُزؼلك ك٢ اال٣خ 

ٖٓ ٍٞهح اَُ٘بء ُوُٞٚ ُٖٝ رَزط٤ؼٞا اُؼلٍ ث٤ٖ اَُ٘بء ُٝٞ ؽوٕزْ ، ٖٓ ٓطبُؼخ 

اال٣ز٤ٖ ٛ٘بُي ػلالٕ : )) إ فلزْ إ ال رؼلُٞا كٞاؽلح (( ٝ )) ُٖٝ رَزط٤ؼٞا إ 

رؼلُٞا ث٤ٖ اَُ٘بء ُٝٞ ؽوٕزْ(( كبُؼلٍ االٍٝ ك٤ٚ ا٢ُٜ٘ آب ٝأُوٖٞك ثٚ اُؼلٍ ك٢ 

أَُبٝاد أُبك٣خ ث٤ٖ اُيٝعبد ٖٓ ٌَٖٓ ٝٓؤًَ ٝٓب روز٤ٚٚ اُؾ٤بح أٓب اُؼلٍ 

اُضب٢ٗ كٜٞ ا٤َُٔ اُوِج٢ اُن١ روز٤ٚٚ اُؼبٛلخ ، ٣ٝوث٤٘ب هٍٍٞ هللا ػ٠ِ مُي ام ػلٍ 

ٖٓ ٔوٙٚ ًبٕ ٣٘وَ ٖٓ ث٤ذ ا٠ُ افوٚ ؽ٤٘ٔب ًبٕ ك٤ث٤ٖ ىٝعبرٚ ٓطِن اُؼلٍ ؽز٠ اٗ

ٛنا ه٢َٔ ك٤ٔب آِي كال ر٢ِ٘ٔ ك٤ٔب  اُِْٜ ث٤ذ اىٝاعٚ ًَٝ ٣ّٞ  اال اٗٚ هبٍ : ))

رِٔي ٝال آِي.(( . ام اٗٚ ِٕٞاد هللا ػ٤ِٚ هل ٍبٟٝ ث٤ٖ ىٝعبرٚ ك٢ ًبكخ االٓٞه 

 (ٔأُبك٣خ اال إ ٗلَٚ ًبٗذ ر٤َٔ ا٠ُ ػبئْٚ ) هٗ ( )

َّٕ اُزله٤ن ك٢ )) إ فلزْ اال روَطٞا ك٢ ا٤ُزب٠ٓ (( ٢ٛ َٓؤُخ رؾّوط          ا

ٝروٟٞ ٝفٞف ٖٓ هللا ٍجؾبٗٚ كؤما ًبٕ ٢ُٝ ا٤ُز٤ٔخ هل رٞهغ إ ال٣ؼلٍ ٓؼٜب اُؼلٍ 

اُن١ مٛجذ ا٤ُٚ اال٣خ ٝٛٞ اُؼلٍ ك٢ ًَ اُٖٞه ٝأُؼب٢ٗ ٍٞاء رؼِّن ثبُٖلام اٝ 

٢ آٞاُٜب اٝ هل ٣ٌٕٞ ث٤ٜ٘ٔب كبهم اُؼٔو ال١ اػزجبه آفو ًؤٕ ٣ٌٕٞ ٣ٌ٘ؾٜب ٛٔؼبً ك

ًج٤وا ا٠ُ اُلهعخ اُز٠ ال٣ٌٖٔ ٓؼٜب إ رَزو٤ْ اُؾ٤بح ث٤ٜ٘ٔب كٕٝ االفن ث٘ظو 

االػزجبه ا٠ُ هجُٜٞب اُن١ هل ٣ٌٕٞ ْٓٞثب ٤ٌُٝ ثبٌٓبٜٗب  اُزٖو٣ؼ ثبُوك٘ ؽ٤بًء اٝ 

َ كٜٞ ( ٝاُقٞف ك٢ اال٣خ  ٛٞ ؿِجخ اُظٖ ، كٔب ُؽِّ ٕفٞكبً ػ٠ِ ٤ٙبع ٓبُٜب . )

اهثؼخ كؤٕ ؿِت اُظٖ ػ٠ِ ػلّ اُؼلٍ ك٢ االهثؼخ كضالس ٝإ ؿِت اُظٖ ك٢ اُؼلٍ 

 (ٖث٤ٖ اُضالس كؤص٘ز٤ٖ  ٝإ ؿِت اُظٖ ك٢ ػلّ اُؼلٍ ك٢ اص٘ز٤ٖ كٞاؽلح )

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٕ٘.ثالٍ٘ٚ كاه اُؼِْ .كْٓن . ٓٔـيٝعبد ك٢ االٍالّ ٝؽٌٔخ رؼلك ىٝعبد اُ٘ج٢. ػجل اُزٞاة ٤ٌَٛ.ٛٔ

 ٕٗ.ٗوال ػٖ . رؼلك اُيٝعبد ك٢ االك٣بٕ. أُٖله اَُبثن.ٓ 73٘، 77٘/ٔـ ك٢ ظالٍ اُووإٓ . ٤ٍل هطت ٕ

 ٕ٘ٛ.ث٤وٝد. ٗوالً ػٖ أُٖله اَُبثن . ٓ.  ٖٖٔ/ٔاُؼوث٢ ـ أؽٌبّ اُووإٓ ألثٖ ٖ



21 
 

ّٕ ْٓوٝػ٤خ اُزؼلك ر٘جغ ٖٓ اُؼلٍ ، ٕٝٞهاُؼلٍ           ٣زٚؼ ٖٓ ٓب ٍجن ا

أُطِٞثخ رزؼلك رجؼب ُِؾبعخ اُز٢ رٚل٢ ػ٠ِ اُؾ٤بح اُيٝع٤خ اٍزوواهٛب ًٝٔبُٜب 

٤ُئر٢ اُزؼلك أًُِٚ ثزؾون اُـب٣خ ٓ٘ٚ ، كلٕٝ ٝعٞك هلهح ثل٤ٗخ ًبك٤خ ُِغٔبع ٌُلب٣خ 

ثْو١ ُٜٝب هؿجبرٜب ٝاؽب٤ٍَٜب ٝال ٙوه اٝ  ػلك اُيٝعبد ٣٘زظ ظِٔب كبُٔوأح ًبئٖ

ٙواه ك٢ االٍالّ ، ك٤٘جـ٢ ُزؾون اُؼلٍ ٛ٘ب ٤ٛت اُؾ٤بح أُْزوًخ ثٜنا أُؼ٠٘ ، 

٢ٌُٝ رَزٔو اُؾ٤بح ثٌِْٜب ا٤َُِْ ٣غت إ رٌٕٞ ُِوعَ هلهح ٓب٤ُخ ُالٗلبم ػ٠ِ اًضو 

و  ٖٓ ػبئِخ ٓغ ٓواػبح ٓب٤ٍؾلس ك٢ أَُزوجَ ٖٓ رطٞه ُِؼبئِخ ٝارَبػٜب ّٖ كؤٕ ه

ك٢ ٛنا ك٤َ٘زظ ظِٔب ، ُنُي ٣وز٢ٚ إ ٣ٌٕٞ ػلٍ ك٢ أَُبٝاد ك٢ أُج٤ذ ٝػلٍ 

ك٢ اُؼطبء ٝاالٗلبم ٝأُؼبِٓخ اُظبٛوح ، اٗٔب ًٝٔب ٍجن ال ٍِطبٕ ػ٠ِ اُوِت ًٔب ال 

 ٍِطبٕ ػ٠ِ االٗلكبع اُْٜٞا٢ٗ ٗؾٞ اؽلاٖٛ ك٢ ا٤ٌُق ال ك٢ اٌُْ
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 أُطِت  اُضب٢ٗ

 رؼلك اُيٝعبد اُؾٌٔخ ٖٓ

االٍالّ ُْ ٣ٞعت رؼلك اُيٝعبد ُْٝ ٣٘لة ا٤ُٚ ٝمًوٙ ثٔب٣لٍ  ػ٠ِ اٗٚ هل              

ٓب ٣َِْ ٕبؽجٚ ٖٓ اُظِْ أُؾوّ ،ُٝنُي ٝكن ٛنا اُزٖٞه إ أَُِْ ٝكن مُي 

٤ٌٍٕٞ ٓزقٞكآ ؽنهآ ؽ٤٘ٔب ٣ِغؤ ا٠ُ اُزؼلك ف٤ْٚ اُؾنه اال٢ُٜ ٖٓ ٓقبكٚ اُؼلٍ 

ُْٔوع ٛٞ هللا ٝأُزِو٢ ٛٞ أَُِْ كال ٣ٌٕٞ اال اُز٤َِْ الهاكٙ اُٞاعت ، ٝؽ٤ش إ ا

اُؾ٤ٌْ ٝاُوجٍٞ ٝاُوٙٞؿ ُؾٌٔٚ  ٣ٌٖٝٔ اٍزالٍ ؽٌٔٚ اُزْو٣غ اال٢ُٜ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ 

 اُزب٠ُ:

 االهزلاء ثوٍٍٞ هللا )ٓ( ٝإ ًبٗذ اُؾٌٔٚ ثزؼلكٙ فبٕٚ  -ٔ

ٝاٙؾٚ رلٍ االؽٖبئ٤بد اُز٢ عود ٝرغو١ ك٢ ثالك اُؼبُْ أُقزِلٚ كالُٚ  -ٕ

 (ٔػ٠ِ إ ػلك االٗبس اًضو ٖٓ ػلك اُنًٞه ٝمُي ٌُضوٙ ٝالكٙ اُج٘بد)

ٓٞد اُوعبٍ ث٤ْٔئٚ هللا اًضو ٖٓ ٓٞد اَُ٘بء كبُوعبٍ ْٛ ٝهٞك أُؼبهى  -ٖ

اُؼٌَو٣ٚ ٝ ٝرِزْٜ اُؾوٝة ػلك ًج٤و ْٜٓ٘ ٝهل اظٜود االؽٖبئ٤بد اُز٢ 

ٚ اٙؼبف اعو٣ذ ك٢ اٝهثب ػوت اُؾوة اُؼب٤ُٔٚ اُضب٤ٗخ إ اَُ٘بء ٍجؼ

اُوعبٍ ، ًٔب إ رؼوٗ اُوعبٍ ُِؾٞاكس اًضو ٖٓ اَُ٘بءكْٜ ٣ز٘وِٕٞ ُطِت 

اُوىم ٖٓ ٌٓبٕ ا٠ُ افو ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ ُؤٚ اُؼ٤ِ االٓو اُن١ ٣غؼِْٜ اًضو 

 أُزؾلح ُألْٓػوٙٚ ُِٔقبٛو ٝأُوٗ ٝأُٞد ٝعبء ك٢ اٌُزبة ا١َُٞ٘ 

ذ إ ػلك اَُ٘بء إ ىبالؽٖبئ٤بد اصجز 9ٙٗٔػٖ رؼلاك اٌَُبٕ اُٖبكه ٍ٘ٚ 

ٝٗؾٞ  ػْو٣ٖ ٤ِٕٓٞ َٗٔٚ ك٢ االرؾبك اَُٞك٤ز٢ ٣ي٣ل ػ٠ِ ػلك اُوعبٍ ث٘ؾٞ

 (ٕ) صالس ٓال٤٣ٖ ك٢ أُب٤ٗٚ اُـوث٤ٚ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.كاه اّ اُووٟ ُِطجبػٚ. اُو٣بٗ  ٕٗٓٓ..ٔرؼلك اُيٝعبد ك٢ االٍالّ.ٓؾٔل اثٖ َٓلو اُط٣َٞ. ٛ -ٔ

ٓٗٔ 

 ٕٗأُٖله اَُبثن ٓ ٕ
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إ ثؼ٘ اُوعبٍ ال ٣زيٝعٕٞ ثَجت ظوٝف اهزٖبك٣خ رزٔضَ ك٢ ػلّ هلهرْٜ  -ٗ

ػ٠ِ رٞك٤و اُ٘لوٚ االىٓٚ ُلزؼ ث٤ذ ٝر٣ٌٖٞ اٍوٙ اٝ اْٜٗ ٣زؤفو ىٝاعْٜ َُٖ 

 اُيٝاط ك٢ ٓضَ مُي اَُٖ  أُوأحلٓٚ ُٖ رَزط٤غ ٓزو

رظٜو ك٢ اؿِت اُزول٣واد ى٣بكٙ ػلك اَُ٘بء اُٖبُؾبد ُِيٝاط ػ٠ِ ػلك  -٘

االٓو اُن١ ٣ؾلس ؿبُجآ إ ٣زيٝط اُوعَ ٖٓ  ٔا٠ُ  ٗاُٖبُؾ٤ٖ ُِيٝاط ثَ٘جٚ

 آوأٙ ّوػ٤آ صْ ٣ؼبّو ٝاؽلح اٝ اًضو ك٢ اُظالّ

ا٠ُ ٜٗب٣ٚ اُؼٔو اُطج٤ؼ٢ ٝٛٞ ك٢ أُزٍٜٞ اُوعَ ثبٌٓبٗٚ إ ٣٘غت ٖٓ اُجِٞؽ  -ٙ

ٍ٘خ ري٣ل اٝ ر٘ؤ ،ٝإ كزوح االفٖبة الػ٘لٙ أُواٙ روق ػ٘ل ٍٖ  3ٓ

ػبّ ٖٝٓ  ٖٓك٤ٌٕٞ اُلبهم ث٤ٖ االفٖبة  ٓ٘ٝ ٓٗا٤ُؤً ا١ ٓبث٤ٖ ٍٖ 

اُطج٤ؼ٢ االٍزلبكٙ ٖٓ ٛنا اُلوم ك٢ االفٖبة ُؼٔوإ االهٗ ثبُزٌبصو 

 ٝاََُ٘ .

ؽِٜٔب ّبؿِٜب ػٖ االٓٞه اُؾ٤بر٤ٚ االفوٟ ؽز٠ ٜٗب٣خ  أُواٙ اما ؽِٔذ ٣ٌٕٞ -7

اُؾَٔ ٣ٌٕٝٞ اٍزؼلاك أُواٙ ُِؾَٔ ك٢ كزوح اُوٙبػخ صب٤ٗآ ٙؼ٤لآ ٝٓلٙ 

اُؾَٔ ٝاُوٙبػٚ ػبٓبٕ ٖٝٗق ث٤٘ٔب ال ٣قَ مُي ثبٍزؼلاك اُوعَ أَُزٔو 

 ثبُٔؼبّوٙ ٝاالٗغبة 

اُغٔبع ٝٛ٘ب ٛ٘بى ثؼ٘ اُوعبٍ ُل٣ْٜ ٛبهٚ ع٤َ٘ٚ ًج٤وٙ ٝهؿجٚ ه٣ٞٚ ػ٠ِ  -3

 آب إ ٣غل ٖٓوكآ ٓجبؽآ ُْٜٞرٚ ٝٛٞ اُيٝاط ثؤفوٟ اٝ اهرٌبة عو٣ٔخ اُيٗب 

هل رٌٕٞ اُيٝعخ ػو٤ٔآ ٤َُٝذ ُٜب هلهٙ ػ٠ِ االٗغبة ٝاُيٝط ٣وؿت ك٢  -9

 اُنه٣ٚ كبٓب إ ٣طِن ىٝعزٚ ٤ُزيٝط ثؤفوٟ اٝ ٣زيٝط ثضب٤ٗخ.
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 أُطِت اُضبُش

 اُؾٌٔخ ٖٓ رؼلك ىٝعبد اُ٘ج٢ 

 

ِق إٔؾبة ا٤َُو ك٢ ػلك ىٝعبد اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ اُالر٢ كفَ ثٜٖ افز   

ػ٠ِ ٝعٚ اُزؾل٣ل، اال أْٜٗ ارلوٞا ػ٠ِ أٗٚ كفَ ثبؽلٟ ػْوح آوأح ٖٛ : فل٣غخ ث٘ذ 

ف٣ِٞل أّ أث٘بئٚ ٝث٘برٚ األٜٛبه، ُْٝ ٣زيٝط ػ٤ِٜب ؿ٤وٛب ٓلح ؽ٤برٜب ؽز٠ رٞكبٛب هللا 

ٖل٣ن، ٍٝٞكح ث٘ذ ىٓؼخ، ٝؽلٖخ ث٘ذ ػٔو ثٖ رؼب٠ُ، صْ ػبئْخ ث٘ذ أث٢ ثٌو اُ

اُقطبة، ٝى٣٘ت ث٘ذ في٣ٔخ، ٝأّ ٍِٔخ ٛ٘ل ث٘ذ أث٢ أ٤ٓخ ثٖ أُـ٤وح، ٝى٣٘ت ث٘ذ 

عؾِ، ٝع٣ٞو٣خ ث٘ذ اُؾبهس، ٝأّ ؽج٤جخ هِٓخ ث٘ذ أث٢ ٍل٤بٕ ثٖ ٕقو، ٕٝل٤خ 

ث٘ذ ؽ٢٤ ثٖ أفطت، ٤ٓٝٔٞٗخ ث٘ذ اُؾبهس، كٜنٙ اؽلٟ ػْوح آوأح ال فالف ث٤ٖ 

ا٤َُو ٝأُئهف٤ٖ أٜٖٗ ىٝعبد ُِ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ هل كفَ ثٜٖ، إٔؾبة 

ٝأًضو ٖٓ اعزٔغ ػ٘لٙ ٖٓ ٛئالء رَغ َٗٞح، ٖٝٛ ٖٓ ٍٟٞ فل٣غخ اُز٢ مًوٗب أٗٚ ُْ 

٣زيٝط ػ٤ِٜب أؽلاً ٖٓ اَُ٘بء ك٢ ؽ٤برٜب، ٝٛ٘بى ٖٓ ٣وٍٞ اٗٚ ريٝط ٖٓ فٌٔ ػْوح، 

( ، ٝؽ٤ش اٗٚ ٔبد ػٖ رَغ )ٝكفَ ثضالس ػْوح ، ٝاعزٔغ ػ٘لٙ اؽلٟ ػْوح، ٝٓ

ِٕٞاد هللا ػ٤ِٚ ال ٣٘طن ػٖ اُٜٟٞ كالثل ُزؼلك ىٝعبرٚ ٖٓ ؽٌٔخ اهزٚزٜب االؽٞاٍ 

اُز٠ ٓود ثٜب اُوٍبُخ االٍال٤ٓخ ، ام ُْ ٣ٌٖ اُوٍٍٞ ٓجزلػب ثٌَ ٓب عبء ثٚ ٝهل 

فبٛجٚ هللا رؼب٠ُ كوبٍ : )) هَ ٓبً٘ذ ثلػبً ٖٓ اُوٍَ ٝٓب اكه١ ٓب ٣لؼَ ث٢ ٝالثٌْ 

 (ٕٕ ارجغ اال ٓب ٣ٞؽ٠ ا٢َُّ ٝٓب أٗب اال ٗن٣و ٓج٤ٖ.(( )اِ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. كاه اُزٞك٤ن اُ٘ٔٞمع٤خ. اُوبٛوح ٕاه اُؾٌٔخ ك٢ رؼلكٖٛ. اثوا٤ْٛ ٓؾٔل ؽَٖ اُغَٔ. ٛـ اٗظو: ىٝعبد اُ٘ج٢ ٓؾٔل ٝاٍؤ

ََّ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ .ٕالػ اُل٣ٖ ٓؾٔٞك اَُؼ٤ل .977ٛٔ كاه اُج٤بٕ اُؼوث٢ اُوبٛوح .  ٔ. ٝأ٣ٚبً : ىٝعبد اُ٘ج٢ ٕ

 .ٕ.ٝا٣ٚب: رواعْ ٤ٍلاد ث٤ذ اُ٘جٞح ه٢ٙ هللا ػٜٖ٘. ك.ػبئْخ ػجل اُوؽٖٔ.ٕٛٙٓٓ

 كاه اُؾل٣ش .اُوبٛوح،

 9ـ االؽوبف : 7ٕٓٓـٕ
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ًبٗذ ا٤َُلح فل٣غخ اٍٝ ىٝعبرٚ ؽ٤٘ٔب ًبٕ ك٢ اُقبَٓخ ٝاُؼْو٣ٖ ٖٓ ػٔوٙ          

، ًٝبٗذ رٌجوٙ ثجٚغ ٤ٍٖ٘ ُْٝ رٌٖ ك٢ االهثؼ٤ٖ ًٔب ٣وٟٝ الٕ ٓؼ٠٘ مُي اٜٗب 

٤ْٛ اُن١ ًبٗذ ك٢ ٍٖ ا٤ُؤً اٝ ػ٠ِ ْٓبهكٚ ، ام اٗغجذ ُٚ ع٤ٔغ اٝالكٙ ٓبػلا اثوا

اٗغجزٚ ٤ٍلر٘ب ٓبه٣ٚ أُٖو٣خ كؤث٘بء اُ٘ج٢ ػجلهللا ٝاُوبٍْ ًٝنُي ى٣٘ت ٝهه٤خ ٝاّ 

 (ًِٔضّٞ ٝكبٛٔخ اٗغجزْٜ ا٤َُلح فل٣غخ)

ٝأُالؽع ُِٔزلؾٔ ثلهخ ًنة ٝى٣ق اكػبءاد أُـو٤ٖٙ ٖٓ إ رؼلك          

ىٝعبد اُ٘ج٢ هل ًبٗذ ٤َُٔ اُوٍٍٞ اٌُو٣ْ ُِٔواءح ًٔب ٤ْ٣ؼٕٞ ، كِٞ ًبٕ مُي ًنُي 

 كول ًبٕ روٖل ك٢ افز٤بهٙ ُيٝعبرٚ ٖٓ اُٖـبه اُغ٤ٔالد االثٌبه ام ًبٗذ ،

ْخ اُٞؽ٤لح ٖٓ ث٤ْٜ٘ هل ًبٗذ ثٌواً ُٝٞ ع٤ٔغ ىٝعبرٚ ص٤جبد ال اثٌبها ػلا ٤ٍلر٘ب ػبئ

ًبٕ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ّٜٞا٤ٗب ُزيٝط ٝٛٞ ك٢ ػيِّ ّجبثٚ ، ؽ٤٘ٔب ًبٗذ اُوؿجخ ا٠ُ 

اَُ٘بء ه٣ٞخ ، ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ؼلك اال ثؼل إٔ ًجو ٝٙؼلذ ك٤ٚ اُوؿجخ ا٠ُ اَُ٘بء ، ٝهل ًبٕ 

ٗٚ ُٞ أُو٤ذ ٗظوح ػ٠ِ صْ ا ك٢ ّجبثٚ ٌٓزل٤ًب ثقل٣غخ ث٘ذ ف٣ِٞل ه٢ٙ هللا رؼب٠ُ ػٜ٘ب

ٖٓ ريٝط ثٜٖ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُٞعلد إٔ ٌَُ ىٝاط ظوٝكٚ  آب ٤ُئ١ٝ أهِٓخ ، 

أٝ ٤ُغجو هِجًب رؾطْ ثوزَ م٣ٝٚ ، ٝآب ٤ُزؤُق هِٞة أِٜٖٛ ، ٝآب ٤ٌُوّ آوأح ٗلند 

أٓو هللا كقبُلذ ٓب ًبٕ ػ٤ِٚ أُغزٔغ ٓجزـ٤خ هٙٞإ هللا رؼب٠ُ ػ٤ِٜب ٖٓ اُيٝاط 

، ٍٝؤفزٖو ثٔب ٣ٌٖٔ ٛنا أُوبّ ثبُزؼوٗ ُِؾٌْ   ح كٕٝ اُؼج٤ل ٝأُٞا٢ُثبَُبك

أَُزِٚ ٖٓ رؼلك ىٝعبد اُ٘ج٢  :               اُؾٌٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ  : ٝث٤بٕ مُي إٔ 

اُيٝعخ أُٖن اُ٘بً ثيٝعٜب، ٝأػِْٜٔ ثؾبُٚ، ٝأعوإْٛ ػ٠ِ ٍئاُٚ، ٝاُيٝط أ٣ٚبً 

ًض٤وح، ٝفبٕخ ك٤ٔب ٣َزؾ٤ب ػبكح ٖٓ أثٞػ ُيٝعزٚ، ٝأًضو ٖٓبهؽخ ُٜب ك٢ أٓٞه 

مًوٙ، كٌبٕ ٖٓ اُؾٌٔخ اُجبُـخ إٔ رٌضو ىٝعبد اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٤ُ٘وِٖ 

اُقبٓ ٝاُؼبّ ٖٓ أهٞاُٚ ٝأؽٞاُٚ ٝأكؼبُٚ اُزْو٣ؼ٤خ، ٣َٝؤُ٘ٚ ػٔب ال ٣غوإ ؿ٤وٖٛ 

ٖ ػ٠ِ إٔ ٣َؤُٚ ػ٘ٚ، صْ ٣جِـٖ مُي ُألٓخ، ٝهل ؽَٖ مُي ثبُلؼَ، ٖٝٓ رٖلؼ كٝا٣ٝ

ؽل٣ضب ػٖ اُ٘ج٢ ،  ٕٕٓٔاَُ٘خ هأٟ أًجو ّبٛل ػ٠ِ مُي ، ٝهل هٝد ا٤َُلح ػبئْخ 

 (ٕؽل٣ضب ) 7ٙؽل٣ضب ، ٝهٝد ا٤َُلح ٤ٓٔٞٗخ  73ًٖٔب هٝد ا٤َُلح اّ ٍِٔٚ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ أُٖله اَُبثن ٓٔ  ٕ٘ـ ىٝعبد اُ٘ج٢ ٕ

َّ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ أُٖله ٕ  33ٕاَُبثن ٓ ـ ىٝعبد اُ٘ج٢ ٕ
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اُؾٌٔخ االعزٔبػ٤خ:  ٝث٤بٕ مُي إٔ ىٝاعٚ ثؤًضو ٖٓ أهثغ أربػ ُٚ اُلوٕخ ُزٞص٤ن 

ِٕزٚ ثجطٕٞ هو٣ِ اُؼل٣لح، ٓٔب عؼَ اُوِٞة رِزق ؽُٞٚ، ك٢ ا٣ٔبٕ ٝاًجبه ٝاعالالً 

 (ٔكول ريٝط َٗٞح ٖٓ هو٣ِ ٜٖٓ٘ ث٘زب ٝى٣و٣ٚ: أث٢ ثٌو ٝػٔو .)

كول أربػ  ، بٛغ ك٢ ثؼ٘ اُؾبالد ٓغ اُز٢ هجِٜباُؾٌٔخ ا٤َُب٤ٍخ:  ٝٛنٙ رزلافَ ٝرزو

ُٚ ىٝاعٚ ثؤًضو ٖٓ أهثغ إٔ عٔغ ػ٘لٙ ػلكاً ال ثؤً ثٚ ٖٓ ث٘بد اُوبكح، ٓٔب عؼَ ُٚ 

ٌٓبٗخ ػ٘ل أٛب٢ُ رِي اَُ٘بء، ام ٖٓ اُؼبكح إٔ اُوعَ اما ريٝط ٖٓ هج٤ِخ أٝ ثطٖ ٕبه 

٤ؼزٚ ٣لػْٞٛ ُٖ٘ورٚ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ رِي اُوج٤ِخ أٝ اُجطٖ هواثخ ثبُٖٔبٛوح ٝمُي ثطج

 ِٖٓؾخ اُلػٞح. ٝؽٔب٣زٚ، ٝال ٣قل٠ ٓب ك٢ مُي ٖٓ

ٝث٤بٕ مُي أٗٚ عٔغ ٛئالء اَُ٘ٞح اُالر٢ ٖٛ ٖٓ ثطٕٞ ّز٠، ٝهل روث٤ٖ ك٢         

ث٤ئبد ٝؽبالد اعزٔبػ٤خ ٓزلبٝرخ، اٙبكخ ا٠ُ اُزلبٝد اٌُج٤و ك٢ أػٔبهٖٛ 

ْٜ اٌُج٤وح أَُ٘خ، ٜٖٝٓ٘ ماد ٝاهرجبٛبرٜٖ األٍو٣خ هجِٚ، كٜٖٔ٘ اُٖـ٤وح اُجٌو، ٝٓ٘

اُُٞل ٖٓ ؿ٤وٙ، ٜٖٝٓ٘ ٖٓ ًبٗذ ىٝعخ ُوعَ ؿ٢٘، ٜٖٝٓ٘ ٖٓ ًبٗذ ىٝعخ ُوعَ 

كو٤و، ٝآفو أ٤ٓو، ٝآفو كٕٝ مُي، كبٍزطبع ِٕٞاد هللا ٍٝالٓٚ ػ٤ِٚ ثلَٚ هللا 

رؼب٠ُ ػ٤ِٚ، صْ ثٔب ٛجؼٚ هللا ػ٤ِٚ ٖٓ ًٔبٍ فِوٚ، ٝهعبؽخ ػوِٚ، ٝهٍٞؿ ػِٔٚ 

ٙ، ٝثبُؾ ؽٌٔزٚ، اٍزطبع ثنُي إٔ ٣ؼط٢ ًَ ٝاؽلح ٜٖٓ٘ ؽوٜب ٝؽِٔٚ، ٍٝؼخ ٕله

٣ٝؼبِٜٓب ؽَت ٓب ٤ِ٣ن ثٜب، ٣ٝز٘بٍت ٓغ ؽبُٜب، ٓغ رؾو٤ن ًٔبٍ اُؼلٍ ث٤ٜٖ٘، 

ٝاٍزطبع أ٣ٚبً ثنُي اَُِٞى اُوك٤غ، ٝرِي اإلكاهح اُ٘بعؾخ ُٜنٙ اُؼالهبد اُيٝع٤خ 

ِي اُؾ٤بح اُيٝع٤خ، ٝإٔ أُزْؼجخ إٔ ٣ؾز١ٞ ًَ ٓب ٖٓ ّؤٗٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٍججبً ُزؤىّ ر

أُجبهى اُطٜٞه  ٣ٔزٔ ًَ رِي اُلٞاهم أُْبه ا٤ُٜب آٗلبً ٤َُ٘غْ مُي اُج٤ذ اُط٤ت

ك٢ ث٤ئبد ٝؽبالد اعزٔبػ٤خ ٓزلبٝرخ، اٙبكخ ا٠ُ اُزلبٝد اٌُج٤و  ك٢ كػخ ٝاٍزوواه

٤وح اُجٌو، ْٜٝٓ٘ اٌُج٤وح ك٢ أػٔبهٖٛ ٝاهرجبٛبرٜٖ األٍو٣خ هجِٚ، كٜٖٔ٘ اُٖـ

 أَُ٘خ

ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ أُٖله اَُبثن ٓ  -ٔ  9ىٝعبد اُ٘ج٢ ٕ
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ؿ٤وٙ، ٜٖٝٓ٘ ٖٓ ًبٗذ ىٝعخ ُوعَ ؿ٢٘، ٜٖٝٓ٘ ٖٓ ًبٗذ ٜٖٝٓ٘ ماد اُُٞل ٖٓ 

ىٝعخ ُوعَ كو٤و، ٝآفو أ٤ٓو، ٝآفو كٕٝ مُي، كبٍزطبع ِٕٞاد هللا ٍٝالٓٚ ػ٤ِٚ 

ثلَٚ هللا رؼب٠ُ ػ٤ِٚ، صْ ثٔب ٛجؼٚ هللا ػ٤ِٚ ٖٓ ًٔبٍ فِوٚ، ٝهعبؽخ ػوِٚ، ٝهٍٞؿ 

ٝاؽلح ٜٖٓ٘  ػِٔٚ ٝؽِٔٚ، ٍٝؼخ ٕلهٙ، ٝثبُؾ ؽٌٔزٚ، اٍزطبع ثنُي إٔ ٣ؼط٢ ًَ

ؽوٜب ٣ٝؼبِٜٓب ؽَت ٓب ٤ِ٣ن ثٜب، ٣ٝز٘بٍت ٓغ ؽبُٜب، ٓغ رؾو٤ن ًٔبٍ اُؼلٍ ث٤ٜٖ٘، 

ٝاٍزطبع أ٣ٚبً ثنُي اَُِٞى اُوك٤غ، ٝرِي اإلكاهح اُ٘بعؾخ ُٜنٙ اُؼالهبد اُيٝع٤خ 

أُزْؼجخ إٔ ٣ؾز١ٞ ًَ ٓب ٖٓ ّؤٗٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٍججبً ُزؤىّ رِي اُؾ٤بح اُيٝع٤خ، ٝإٔ 

أُجبهى اُطٜٞه  ٞاهم أُْبه ا٤ُٜب آٗلبً ٤َُ٘غْ مُي اُج٤ذ اُط٤ت٣ٔزٔ ًَ رِي اُل

 ك٢ كػخ ٝاٍزوواه
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 المثحث الثالث

 تعدد السوجات في القىاويه الىضعية 

 

ٗز٤غخ ُٔب ؽِٔزٚ ٓؼٜب اُؾٚبهح اُـوث٤خ ٖٓ ٓلب٤ْٛ ٓقزِطخ اٍزوود ُِيٝاط            

َ  ٜٓ٘ب رقل٢ ٓب ٝهائٜب ٤ٛٝٔ٘ذ  ٓلب٤ْٛ عل٣لح رقزل٢ ك٢ ظالُٜب ا٣ل٣ُٞغ٤بد ٓؼ٤٘خ ً

 رِي أُلب٤ْٛ ػ٠ِ اُوٞا٤ٖٗ اُٞٙؼ٤خ ك٢ ٛنا اُٖلك .

ك اُيٝعبد ٝكهعذ اُوٞا٤ٖٗ ك٘وٟ ك٢ هٞا٤ٖٗ اُـوة رْلكا ًج٤وا ػ٠ِ رؼل          

ػ٠ِ اػزجبهٙ عو٣ٔخ ٣ؼبهت ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ كٜٔ٘ب ٓب اػزجوٙ ع٘ؾخ ٜٝٓ٘ب ٓب اػزجوٙ 

ع٘ب٣خ ٝٛ٘بى ٓزالىٓخ ُنُي ٣وكؼٜب كوٜبء ٝٓلٌوٕٝ ثٚوٝهح اػبكح اُ٘ظو ثزغو٣ْ 

رؼلك اُيٝعبد الٍجبة ٣غزٜلٕٝ ك٢ كهاٍزٜب ٝاثواىٛب ام إ اُـو٣ت ك٢ رِي 

ُق ٛج٤ؼخ اُجْو ك٢ٜ ك٢ اُٞهذ اُن١ ر٘بٕت رؼلك اُيٝعبد ثْل٣ل اُزو٤٘٘بد ٓب ٣قب

اُؼوٞثبد اال اٜٗب رزَبَٛ ٓغ اُيٗب ثبُزْو٣غ ُؾٔب٣زٚ ال ثَ ٝاالٓو ٖٓ مُي كٜ٘ب رزؼٜل 

 ظٞاٛو اُْنٝم ػٖ ٛج٤ؼخ اُجْو كزؾ٢ٔ أُض٤٤ِٖ ثبُزْو٣غ

قالكخ االٍال٤ٓخ ُْٝ رلِذ ًض٤و ٖٓ هٞا٤ٖٗ كٍٝ اٍال٤ٓخ ٖٓ مُي ثؼل ا٤ٜٗبه اُ        

اُلٌو  و٣جلٝ اُزؤص٤ٝٝالكح كٍٝ ؽل٣ضخ رزجغ اُٜ٘ظ اُـوث٢ ك٢ رْو٣غ هٞا٤ٜٗ٘ب اُز٠ 

اُـوث٢ ك٤ٜب ال ثَ إ اٌُض٤و ٖٓ ٛنٙ اُزو٤٘٘بد هل ثلأد ثؤ٣ِل ؿوث٤خ صْ ثؼل مُي رجؼزٜب 

 االٓالءاد ثٔب ٣ٞاكن االرغبٙ اُـوث٢ .

ًَ مُي ٝث٤ٖ ًٕٞ اُْو٣ؼخ االٍال٤ٓخ  ٝهل ؽبٍٝ أُْوع اُؼواه٢ أُٞاىٗخ ث٤ٖ       

ٖٓلها ُٚ كٜٞ هل عؼَ ٖٓ رؼلك اُيٝعبد عو٣ٔخ ك٢ ؽبالد ٓؼ٤٘ٚ ٝػ٠ِ اٍزؾ٤بء 

 اال إ اُوٚبء هل فلق ًض٤وا ٖٓ ٤َٓ اُوبٕٗٞ ٛنا

 أفٞٗ ك٢ ٛنا ثٔطِت اٍٝ ارٌِْ ك٤ٚ ػٖ رؼلك اُيٝعبد ك٢ هٞا٤ٖٗ ؿوث٤خ     

ٍٕ ػٖ رؼلك اُيٝعبد ك٢ هٞا٤ٗ ٖ اٍال٤ٓخ ٝافزٔٚ ثٔطِت اف٤و افٖٖٚ ارجؼٚ ثضب

 الرغبٙ هبٕٗٞ االؽٞاٍ اُْق٤ٖخ اُؼواه٢ .
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 المطلة االول

 تعدد السوجات في قىاويه غرتيه   

 

اال إ اُزْو٣غ ك٤ٚ ال ٣َز٘ل  هؿْ إ اُـوة ٛٞ ٤ِٛؼخ اُؼبُْ ا٤َُٔؾ٢                  

اُؼٜل اُغل٣ل ُْ ٣زطوم ا٠ُ ا٠ُ اُٖ٘ٞٓ أُولٍخ ُلٟ ا٤َُٔؾ٤٤ٖ ام هل ّٓو ث٘ب إ 

رؼلك اُيٝعبد ؿ٤و إ اُؼٜل اُول٣ْ اُن١ ٣ؼزجوٙ ا٤َُٔؾ٤٤ٕٞ عياً ٖٓ ًزبثْٜ هل ؽلك 

، ٝػلّ اُوًٕٞ ا٠ُ مُي ٣٘جغ ٖٓ اُ٘يػخ  ػلك اُيٝعبد ثٔب ال ٣ي٣ل ػٖ اهثؼخ

، ٝا٠ُ ا٣ل٣ُٞٞع٤بد ّز٠ اهاكد ر٤٤َو   اُؼِٔب٤ٗخ اُز٠ اٍزوود ك٢ اُلٌو اُـوث٢

 اُـوث٢ ٝكن فٜ ٓؼ٤ٖ .أُغزٔغ 

ؿ٤و ّوػ٤بً  ٣ؼزجو رؼلك اُيٝعبد ك٢ اُٞال٣بد أُزؾلح االٓو٤ٌ٣خ اُق٤َٖٔ          

َّٕ اُوبٕٗٞ االٓو٢ٌ٣ ٣ؼوف اُغٔغ ث٤ٖ  رَٖ ك٤ٚ اُؼوٞثخ ا٠ُ فٌٔ ٍ٘ٞاد ام ا

ىٝعز٤ٖ ػ٠ِ اٗٚ ع٘ؾخ ث٤٘ٔب  ٣ؼوف رؼلك اُيٝعبد ٣ؼوكٚ ػ٠ِ اٗٚ عو٣ٔخ ٣ٖٝ٘ق 

         (ٔٝاؽلح ك٢ اُٞهذ ٗلَٚ ػ٠ِ اٗٚ عو٣ٔخ  )اُيٝاط ثؤًضو ٖٓ 

ٝك٢ اٍزوا٤ُب ٣ٖ٘ق رؼلك اُيٝعبد ػ٠ِ اٗٚ عو٣ٔخ ٝؽلكد ػوٞثزٜب ثبَُغٖ فٌٔ 

( ٖ( ، ٝك٢ ً٘لا ٣ؼزجو مُي ؿ٤و ّوػ٤ب ٣ٝقٚغ أُقبُق ُِ٘ٔ اُؼوبث٢ )ٍٕ٘ٞاد )

خ ػْو ٍ٘خ ، أٓب ك٢ ٤ٗٞى٣ِ٘لا كؤٕ اُؼوٞثخ أُووهح ُٔورٌت رؼلك االىٝاط رجِؾ فَٔ

( ٝا٠ُ مُي مٛجذ كٍٝ االرؾبك االٝهث٢ اَُجؼخ ٝاُؼْوٕٝ ٘( ،  ًٝنُي ا٣َِ٘لٙ . )ٗ)

 ٝاػزجورٚ ؿ٤و ْٓوٝػب ٝكوٙذ ػوبثب ػ٠ِ ٓورٌجٚ

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُ٘ٔٞمع٢ االٓو٢ٌ٣ ٔ/ٖٕٓـ أُبكح ٔ

 9ٖٙٔٔٓ هبٕٗٞ اُيٝاط االٍزوا٢ُ ُؼبّ   9ٗـ أُبكح  ٕ

 ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اٌُ٘ل١ 9ٕٕـ أُبكح ٖ

 ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد ا٤ُ٘ٞىُ٘ل١ ٕ٘ٓـ أُبكح ٗ

 ٖٓ هبٕٗٞ اُيٝاط ك٢ ا٣َِ٘لٙ  ٔٔـ أُبكح ٘
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هؿْ اٜٗب مٛجذ ٓغ ػلّ ّوػ٤زٚ اال اٜٗب اػزوكذ ثجؼ٘ اُي٣غبد  ؿ٤و إ ثو٣طب٤ٗب

اُز٢ رؼول فبهط اُجالك الؿواٗ هب٤ٗٞٗخ ، ٝك٢ اُٜ٘ل كٜٞ ّوػ٢ ٤َُِِٖٔٔ ٌُٖ 

ػوٞثزٚ رَٖ ا٠ُ ػْو ٍ٘ٞاد ُـ٤و ا٤َُِٖٔٔ ،  آب ك٢ ع٘ٞة اكو٣و٤ب كبٗٚ ْٓوٝع 

 (ُِٔزو٤ِل٤٣ٖ اَُٞك اال٤٤ِٕٖ كوٜ )

 

ٝاُـو٣ت إ اُلٍٝ اُز٠ ر٘بٕت رؼلك اُيٝعبد اُؼلاء اًضو ٖٓ ؿ٤وٛب روػ٠           

ٝرْغغ اُيٗب ثطوم ٓزؼلكٙ ؽز٠ اٜٗب رؾ٤ٔٚ ٝر٘ظٔٚ رْو٣ؼ٤ب ، ال ثَ ٝإ ماد اُلٍٝ 

 رِي هل ٍٔؾذ ثيٝاط أُض٤٤ِٖ هعبال َٝٗبء ٝؽٔذ ٛنا اُ٘ظبّ ثوٞا٤ٖٗ

رَزليْٛ كٌوٙ رؼلك ْ  ٖٓ اُن٣ٖ إ هبكح اُجالك اُـوث٤٤ٖ ٤ٍٝب٤ٍْٜ ٝٓلٌو٣ٜ       

بْٜٗ ٖٓ اّل اُ٘بً رْجضآ ثيٝعخ افوٟ ٌُٖٝ ك٢ اَُو ٝثؼ٤لا ػٖ اٗٚبه كاُيٝعبد 

ك٢ ٣ّٞ ع٘بىرٚ ٝاث٘زٚ  اَُو٣خ ٜو ىٝعزٚرظوإ( ٤ٓزاُ٘بً كٜنا اُوئ٤ٌ اُلو٢َٗ )

)ٓبهى٣ٖ( ٜٓ٘ب ،ٝهئ٤ٌ اُٞىهاء اال٣طب٢ُ )ثِو٢ٌٍٗٞ (اٍزآعو ٗؾٞ صالصٕٞ ٖٓ 

اُوبٕواد ٝكٚبئؼ عٔخ ٤٘٤ٌُٞال ٍبهًٞى١ ٝث٤َ ؽز٠ ٖٓ ألٓزبػٚ  اُؼبٛواد 

، كٔب ًبٕ ٝافو٣ٖ ٣ٖؼت ػلْٛ ًِ٘زٕٞ ٤ّٞٓٝٚ ًبد ٍبف ٝٝك٤٘ٓٝي ٍزواًٝ

اعله ثْٜ ٝثَٔؼزْٜ اُيٝاط ثبًضو ٖٓ ىٝعخ ؽلبٙآ ػ٠ِ ٍٔؼزْٜ اُز٢ ٓوؿزٜب 

 ك٢ اُٞؽٍٞ. ؽبعزْٜ االَٗب٤ٗخ

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٖٓ هبٕٗٞ اُيٝاط اُغ٘ٞة اكو٣و٢  ٕٓٔأُبكٙ -ٔ
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 المطلة الثاوي

 تعدد السوجات في قىاويه عرتية 

 

ؿبُت اُوٞا٤ٖٗ االٍال٤ٓٚ رؤصود ثٌَْ ٝثآفو ثوٞا٤ٖٗ اُـوة ، ٌُٖٝ اُٖجـخ اُز٢     

رٖطجؾ ثٜب ػ٠ِ اٜٗب َٓزٞؽبح  اُٖ٘ٞٓ اُْوػ٤خ اُلاػ٤خ ا٠ُ اُؼلٍ ث٤ٖ اُيٝعبد 

، ٝف٤لخ ػلّ اُؼلٍ ٝاصجبد أُولهح أُب٤ُخ ، ٝاالٓو اٌُبّق ُنُي إ ؿبُج٤زٜب هل 

 عّوٓذ رؼلك اُيٝعبد .

كٔلٝٗخ االٍوح أُـوث٤خ ُْ رْن ػٖ ٛنا كبّزوٛذ ) أُجوه أُٞٙٞػ٢            

االٍزض٘بئ٢ ُِيٝاط ثبفوٟ( ٓووٝٗب ثبُٔولهح أُب٤ُخ الػبُخ اًضو ٖٓ ىٝعخ ٝاٙبكذ 

ا٠ُ مُي إ ٖٓ ؽن اُيٝعخ إ رْزوٛ ك٢ ػول اُيٝاط اٝ ال ؽوب ُٚ ػلّ ىٝاط 

( ٝرطوكذ أُلٝٗخ اًضو ٖٓ ٔ. ) ىٝعٜب ثؤفوٟ ػ٘لٛب ٣ٔز٘غ اُوب٢ٙ ػٖ ٓ٘ؼ االمٕ

مُي كل٢ ؽبُخ ه٘بػخ أُؾٌٔخ ثؾبعخ اُيٝط ُِيٝاط ٝٓ٘ؾزٚ االمٕ ك٢ مُي كٖٔ ؽن 

اُيٝعخ ؽ٤ٜ٘ب إ رطِت اُطالم كزطِن أُؾٌٔخ ػ٠ِ إ ٣ٞكع اُيٝط ًبكخ اُؾوٞم 

اُيٝع٤خ ٝفالٍ ٍجؼخ ا٣بّ ٝثؼٌَٚ ٣ؼزجو رواعؼب ػٖ االمٕ اُن١ ٓ٘ؾزٚ أُؾٌٔخ 

(.ٕ) 

آب هبٕٗٞ االؽٞاٍ اُْق٤ٖخ اُز٢َٗٞ كول ؽَْ آو رؼلك اُيٝعبد ثبٗٚ ٓٔ٘ٞع          

، ٝإ ًَ ٖٓ ريٝط ٝٛٞ ك٢ ؽبُخ اُيٝع٤خ ٝهجَ كي ػٖٔخ اُيٝاط اَُبثن ٣ؼبهت 

 ثبُؾجٌ ٓلح ػبّ ٓغ اُـوآخ اٝ ثؤؽلٛٔب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٗٗــ ّٓٗـ ٓلٝٗخ االٍوح أُـوث٤خ ّٔ

 ٖٓ أُلٝٗٚ اػالٙ ٘ٗـ أُبكح ٕ
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ٝهل عبء ك٢ هبٕٗٞ االؽٞاٍ اُْق٤ٖخ االهك٢ٗ ثقٖٞٓ ػول ىٝاط أُزيٝط        

ٖٓ افوٟ إ ٣زؤًل ٖٓ هلهح اُيٝط أُب٤ُخ ػ٠ِ أُٜو ، ٝهلهرٚ ػ٠ِ االٗلبم ػ٠ِ ٖٓ 

رغت ػ٤ِٚ ٗلوزٚ ، ٝاكٜبّ أُقطٞثخ ثؤٕ فبٛجٜب ٓزيٝط ٖٓ افوٟ ، ٖٝٓ صْ روّٞ 

ًبٕ ُِيٝط اًضو ٖٓ ىٝعخ ثؼول اُيٝاط ثؼل أُؾٌٔخ ثزج٤ِؾ اال٠ُٝ اٝ اُيٝعبد إ 

( ٣ٝالؽع ػ٠ِ اُ٘ٔ اٗٚ الػجوح الػزواٗ اُيٝعخ ٝال ؽبعخ ُِؾٍٖٞ ٔاعواءٙ. )

 ػ٠ِ ٓٞاكوزٜب اٝ ؽظٞهٛب هجَ اعواء اُؼول ام إ رج٤ِـٜب ثؼل إ ٣ٌٕٞ اُؼول هل اثوّ
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 ٕٖٓٔٓٓ هبٕٗٞ االؽٞاٍ اُْق٤ٖخ االهك٢ٗ َُ٘خ  ٖٔـْ ٔ



33 
 

 المطلة الثالث

 تعدد السوجات في القاوىن العراقي 

 

) أُؼلٍ (  9٘9َُٔ٘خ  33اُؼواه٢ ههْ ر٘بٍٝ هبٕٗٞ االؽٞاٍ اُْق٤ٖخ            

ؽبُخ رؼلك اُيٝعبد ؽ٤٘ٔب رٌِْ ػٖ رؼو٣ق ػول اُيٝاط ك٢ أُبكح اُضبُضخ ٓ٘ٚ ، صْ اٗزوَ 

  ثؼل مُي ُج٤بٕ اؽٌبّ رؼلك اُيٝاط ٌُٖٝ ثٔلّٜٞ اُيٝاط ث٤ٖـخ ٖٓ ٝاؽلٙ

       عبدثقٖٞٓ رؼلك اُيٝ(  7ٝٙٝ٘ٝٗ )عبء ك٢ أُبكح اُضبُضخ اُلوواد               

ــ ال٣غٞى اُيٝاط ثؤًضو ٖٓ ٝاؽلح اال ثؤمٕ اُوب٢ٙ ٣ْٝزوٛ الػطبء االمٕ رؾون ٗ

 اُْو٤ٖٛ اُزب٤٤ُٖ :

 أـ  إ رٌٕٞ ُِيٝط ًلب٣خ ٓب٤ُخ الػبُخ اًضو ٖٓ ىٝعخ ٝاؽلح  

 ة ـ إ رٌٕٞ ٛ٘بى ِٖٓؾخ ْٓوٝػخ .

مُي ُِوب٢ٙ  .  ـ  اما ف٤ق ػلّ اُؼلٍ ث٤ٖ اُيٝعبد كال ٣غٞى اُزؼلك ٣ٝزوى رول٣و ٘ 

 ٘ٝ  ٗـ ًَ ٖٓ اعوٟ ػولاً ثبُيٝاط ثؤًضو ٖٓ ٝاؽلح فالكب ُٔب مًو ك٢ اُلوور٤ٖ ٙ

٣ؼبهت ثبُؾجٌ ٓلح ال ري٣ل ػ٠ِ ٍ٘خ أٝ ثبُـوآخ ثٔب ال ٣ي٣ل ػ٠ِ ٓبئخ ك٣٘بهاً أٝ ثٜٔب . 

٣غٞى اُيٝاط ثؤًضو ٖٓ ٝاؽلح اما ًبٕ أُواك ثٜب  ٘ٝ  ٗـ اٍزض٘بًء ٖٓ ؽٌْ اُلوور٤ٖ 7

يٝاط اهِٓخ.( . ًٝبٕ ػ٠ِ أُْوع إ ٣٘زظو اٌُالّ ػٖ رؼلك اُيٝعبد ُِٔب ثؼل إ اُ

٣ٌَٔ اٌُالّ ك٢ ػول اُيٝاط ٝاهًبٗٚ ّٝوٝٛٚ ٝثو٤خ أُزؼِوبد ٣ٝلوك ٓبكح فبٕخ ثٚ 

هجَ االٗزوبٍ ا٠ُ اُؾوٞم اُيٝع٤خ ٝاؽٌبٜٓب . اُن١ ٣ٌٖٔ إ ٣ئفن ػ٠ِ اُ٘ٔ اثزلاًء  

ّٕ ك٤ٚ ٢ّء ٖٓ اُغٜبُخ ام  ُْ ٣ؾلك اُؼلك أَُٔٞػ ك٤ٚ ٖٓ اُيٝعبد ٝال٣ؼل٢ أُْوع ا

 ٓب عبء ك٢ أُبكح اال٠ُٝ ثبُوعٞع ا٠ُ ٓجبك١ء اُْو٣ؼخ االٍال٤ٓخ ػ٘ل فِٞ اُ٘ٔ

ػِّن اُ٘ٔ آٌب٤ٗخ اُزؼلك ػ٠ِ ٓٞاكوخ اُوب٢ٙ ، ٝروى ُِوب٢ٙ  ُـوٗ                

خ أُِٖؾخ أُْوٝػخ اُز٠ ٓ٘ؼ االمٕ ثبُيٝاط اُجؾش ك٢ ًلب٣خ اُيٝط أُب٤ُخ ٝٓب٤ٛ

ُِيٝط ٖٓ اُيٝاط ثؤفوٟ ٝك٢ مُي كٚبء ًج٤و ٣زؾوى ك٤ٚ ًَ ٖٓ اُوب٢ٙ ٝاُيٝط ، 

ًٔب إ ٛ٘بُي ا٣ٚب ٓزَغ آفو ُِيٝط ُِٔ٘بٝهح ٝاالُزلبف ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ االمٕ ، ُْٝ 
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٣ْزوٛ اُوبٕٗٞ اُؼواه٢ ُٔ٘ؼ االمٕ ٓٞاكوخ اُيٝعخ هؿْ إ ؽٚٞهٛب ٝٓٞاكوزٜب آبّ 

زٖو ػ٠ِ اُيٝط اٌُض٤و ك٢ ؽُٖٞٚ ػ٠ِ امٕ اُيٝاط ًَٝ مُي ٓزوًٝب اُوب٢ٙ رق

ُزول٣و أُؾٌٔخ ، االٓو اُن١ ٣وز٢ٚ اُٞهٞف ػ٘لٙ ثبٛزٔبّ ثبُؾ )) ف٤لخ ػلّ اُؼلٍ (( 

اُز٠ رغؼَ اُوب٢ٙ ٣ٔز٘غ ػٖ ٓ٘ؼ االمٕ رِي اُق٤لخ اُز٠ اًضو ٓبرٌٕٞ ػبٓال ٗل٤َب 

 ٣ٖؼت رَِٔٚ ُزؾل٣لٙ .

أُالؽع ػ٠ِ اُ٘ٔ اٗٚ ٓؼّلٍ ام ا٤ٙلذ اُلووح اَُبثؼخ ك٢ رؼل٣َ ػبّ                  

اثبٕ اُؾوة ٓواػبح الٝٙبع االهآَ كٌبٕ أَُبػ إ ٣زيٝط اُيٝط ثضب٤ٗخ  93ٓٔ

َّٖ ٖٓ االهآَ ، ًٝبٕ اال٠ُٝ  ٝصبُضخ ٝهاثؼخ كٕٝ اُٞهٞف ػ٠ِ امٕ اُوب٢ٙ إ ً

بًَ االعزٔبػ٤خ االفوٟ ؽ٤٘ٔب ر٘جٚ ا٠ُ ٌِْٓخ ثبُْٔوع ُـوٗ ؽَ اٌُض٤و ٖٓ أُْ

ّٕ اُوبٕٗٞ ا٣ٚب هل اؽزٖٚ االهِٓخ  االهآَ إ ٣ِزلذ ا٠ُ ٌِْٓخ أُطِوبد ال٤ٍٔب ا

ٝاٛلبُٜب ثؾوٞم اٙبك٤خ رٔ٘ؼ ُن١ٝ ا٤ُْٜل ك٢ اُؾوة كٖٔ ثبة ا٠ُٝ ًبٕ ػ٤ِٚ إ 

هل ػلُذ ٗٔ  ٣ؼبُظ أٌُِْخ االفوٟ ، ٝأُالؽع إ اَُِطٚ ك٢ أُؾبكظبد أُْب٤ُخ

ٖٓ ٛنٙ أُبكح ٣غٞى  ٘ٝ ٗٝعؼِزٚ ًٔب ٢ِ٣ : )) اٍزض٘بء ٖٓ اؽٌبّ اُلوور٤ٖ  7اُلووح 

اُيٝاط ثؤًضو ٖٓ ٝاؽلح اما ًبٕ أُواك ٖٓ اُيٝاط الٍجبة ٕؾ٤خ اٝ ثَجت ػلّ 

( أُِلذ ثؼل هًبًخ اُ٘ٔ إ هئبٍخ اه٤ِْ ًوكٍزبٕ ًٔب ٣جلٝ رغَٜ ٔاالٗغبة .(( )

ّٕ ٓب االٍجبة اُٖؾ٤خ اٝ ػلّ االٗغبة اال ٖٓ هج٤َ أُِٖؾخ اُ٘ٔ عٜبُخ كبؽْخ أل

أُْوٝػخ اُز٠ ٣َزظٜوٛب اُوب٢ٙ كٔب ًبٕ ػ٤ِْٜ اال اُـبء اُلووح ُزَزو٤ْ ٓغ 

 رٞعٜبرْٜ الْٜٗ ٓب اهاكٝا اال اثؼبك االهِٓخ ٖٓ اُ٘ٔ .

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،عبٓؼخ ٔا٤ٍُٜٞ ك٢ ّوػ هبٕٗٞ االؽٞاٍ اُْق٤ٖٚ اُؼواه٢ ، ك. كبهٝم ػجل هللا ًو٣ْ ،ٛ-ٔ

 ٓٗ،ٕٓٗٓٓا٤َُِٔب٤ٗخ،ا٤َُِٔب٤ٗخ ،
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(  أػزجو اُوبٕٗٞ اُيٝاط ثؤفوٟ كٕٝ امٕ أُؾٌٔخ عو٣ٔخ  ٙك٢ اُلووح )          

وبٕٗٞ  ُٝؽلكد ػوٞثزٜب ثبُؾجٌ ٓلح الري٣ل ػٖ ٍ٘خ اٝ ثبُـوآخ اٝ ٣ؼبهت ػ٤ِٜب اُ

ثٜٔب ٓؼب ، ٝثنُي ٣ٌَْ رؼلك اُيٝعبد عو٣ٔخ ، ٝٛ٘ب ٣غله اُزَبإٍ ٓب٤ٖٓو اُيٝاط 

ثؼل رغو٣ْ كبػِٚ ؟ ٝاالعبثخ ػ٠ِ مُي إ ػول اُيٝاط ٣جو٠ ٕؾ٤ؾب ٝهبئٔبً ٣ٝزْ رضج٤زٚ 

الٕ االٓو ٓزؼِن ثبُؾَ ٝاُؾوٓخ   ك٢ اَُغالد اُو٤ٍٔخ اُقبٕخ ثؼوٞك اُيٝاط 

ٝاَُئاٍ اُن١ ٣ضبه ٖٓ فالٍ اُ٘ٔ ٝاُزؼ٤ْٔ اُن١ اكززؾذ ثٚ اُلووح )ًَ ٖٓ ...... ( 

أُلّٜٞ اٜٗب رٖ٘وف ا٠ُ ٛوك٢ اُؼول ٝاُؼبهل ٝاُْٜٞك ٣ٝلزوٗ رؾو٣ي اٌُْٟٞ 

ّٕ ٓب عوٟ ػ٤ِٚ اُؼَٔ ٛٞ رؾو٣ي اٌُْٟٞ ٙل اُيٝط كٕٝ  ثقْٖٕٜٞ ع٤ٔؼب ، اال ا

ال ثَ إ اُيٝعٚ ؿبُجب ٓب رطِت ٖٓ أُؾٌٔخ رضج٤ذ ىٝاعٜب كززو٣ش ٓؾٌٔخ ؿ٤وٙ 

أُٞٙٞع ٓب ٣َلو ػ٘ٚ اُزؾو٤ن ، ٝاُٞاهغ إ أُؾبًْ ًض٤وا ٓب رقلق ٖٓ ؿِٞاء 

 اُ٘ٔ ثبُزَبَٛ ربهح ٝثـ٘ اُ٘ظو افوٟ
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 الخاتمة                               

 

مامّر فا البحّ وي عرن سرية متنقل فا اعماج التاريخ يفا تشرية          

السماء يفلسفام البشر ي يلسُم ازعم اننا احطم بالميضيع يلكنا ادليُم بدليي 

يلكن والنا كبر المساحة التا كنم اقف عليىا ي ي نا فا خضم مسةاي لم  كن 

ب ي شاء آخر. يفا ذام سيى مسلم ال يقاين االيمان بحكمة المشرع الةظيم 

اليقم استشةرم مملِما يتياتراً منظماً فىما خاطءاً لشريةة ا من جىة يتكالبا 

مسةيراً لفباحية يالتىتك ي ففا اليقم الذي يستنكر فيه البةن تةدد الزيجام فا 

الظريف التم تستجد فيىا الحاجة اليه تحم شةار عدم ارواج المر ة  فا حين انىم 

مراءة فا احيان الرذيلة ي يقابل ذلك آخرين يدعين الم تطبيج شرع ُيبطسين ال

ا فينادين بالتةدد المطلج كما حلله المشرع االعظم متناسين شديد التناسا ما امر 

به المشرع االحكم فك نىم يممنين ببةن الكتا  ييكفرين ببةن ي فلم اجد كف 

اءة السماء كالحة فا كل مكان الفريقين اال فا ظفل ي فشريةة االسفم خاتمة شر

يزمان يوذن الكفحية ال تت تم من الجميد يالتحجر يالبقاء علم ما فسرن السالفين 

من شرع ا ي فطالما وا الشريةة كالحة لكل زمان يمكان فىا اذن تةالال كل 

مستجدام الحياة يمن سلف وي  جىل مايكين بىا لةفج حاضرنا سيى ما تلقم من 

ة من  مما يكل  لزمانه ي فالزمن يلىّ سريةا يالحاجام تستجد ي الخطيط الةام

يوي الةالم بىذا من قال ال تكرويا ايالدكم علم اخفقكم ف نىم خلقيا لزمان غير 

زمانكم ي خاتمتم وذن وم خفكة ما استنتجم ففبد لىذن الشريةة الةظيمة من 

تىاد ي فقياعد الخالج االستمرار الن النا  فيىا انما جمديا من يقم جميد االج

 الكريم البد ان يتةىدوا الفقىاء لينتشليا االمة من وذا التيه .

فىا دعية الم كل مسلم ان يتفىم قياعد السليك االنسانا مما يستقيه من         

مةجزة القرآن الكريم يحقيقة مقاكدن ي يدعية اخرى الم كل مشّرع مسلم يالم من 

  ر بفلسفام آتية من االكقاع االخرى ي فالقرآن الكريم يتيلم امر المسلمين ان ال يت

 بما شّرعه فخرا يعزة للنفي  ي

اكتفا بىذا يال ارانا ايجزم الخاتمة النىا تنفت  علم فضاءام كبرى فيىا  

 الخفص.
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