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 اإلهداء 
 

أضـٚل ا   الشيو  بديد اليرااحل ايلدي احلٚؾظ ادَرئ افٍَٔف إػ افًالمٜ 

 .بَٚءه ظذ افًٚؾٜٔ وًٍْٕٚ بف

 

 .حٍيف ا  تًٚػ الشو  بدد اهلل أمحد الورديدي افقافد وإػ شٔ

 

 ،إػ منٚخيل افـذنـ تًِّْـٚ ظـذ أنـدتؿ وتربْٔـٚ ظـذ شـرهؿ احلّٔـدة

 .ؾقجٓقٕٚ خر تقجٔف وأرصدوٕٚ إػ أؿقم ضرنؼ ؾجزاهؿ ا  ظْٚ ـؾ خر

 

 الشو  أمحيد تي ا اهلل حيا  وأخص مْٓؿ شٔدي افًالمٜ افٍَٔف ادريب 

 .ًٚػحٍيف ا  ت
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 كلنة شكر 
 

 ."مـ مل ننُر افْٚس مل ننُر ا " :ؿٚل 

 .ـؾ حٚل احلّد ظذتًٚػ ؾِِف وفرشقفف ادْٜ وفف 

أصُر أشتٚذٕٚ افٍٚوؾ افنٔخ أمحد إمحد حٍيـف ا  تًـٚػ افـذي ــٚن 

ًٚ ظعَّ يف ـتٚبٜ هذه افرشٚفٜ   .ؾجزاه ا  ظْل ـؾ خر، مؼؾ

ًٚ يف تٔ   تًـٚػ وا ،ن إمر يف تـٖفٍٔل فِرشـٚفٜوأصُر ـؾ مـ ـٚن شٌٌ

  .ٓؿ وجيزتؿ ـؾ خرئنًِّٓؿ وهق تًٚػ نُٚؾ

ومــٚ هــذه  ،وأصــُر منــٚخيْٚ ـِٓــؿ افــذنـ تَِْٔــٚ ظــْٓؿ افًِــؿ وإ ب

  .افرشٚفٜ إٓ مـ ثامرهؿ ؾجزاهؿ ا  ظْٚ ـؾ خر

 

 وايمد هلل رب العادني
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A 
وًٕــقذ بــٚ  مـــ  ،وًٕسصــده ،فوًٕــتٓدن ،احلّــد   ٕحّــده وًٕــتًْٔف

  .ومـ شٔئٚت أظامفْٚ ،ذور إًٍْٔٚ

واهلٚ ي إػ  ،نؽ فف ادقؾؼ فِهقابصٓد أن ٓ إفف إٓ ا  وحده ٓ ذوأ

 ،وأصـٓد أن شـٔدٕٚ دّـد ظٌـده ورشـقفف افْـٚضؼ بٚفهـقاب ،ضرنؼ افرصـٚ 

  .وظذ آفف وصحٌف ومـ تًٌف ب٘حًٚن إػ نقم افدنـ ،ادًْقت بٚفُتٚب

مــ  قفْـٚوحتٍـظ ظَ ،ًٍْٕٚـأوتزـل  ،ْٚ نْ ْٖٚفؽ افِٓؿ أن حتٍظ ظِٔأش

 ،احلرام ْٚاحلالل وجتٌْ ٚوترزؿْ ،ْٚوتىٓر ًِٕ ْٚوتًس ظرو ،طِامت افٍُر

وتْجْٔـٚ  ،وتٗثرٕٚ وٓ تـٗثر ظِْٔـٚ ،يف مجٔع إمقر وأن تقؿٍْٚ مقاؿػ افًزّ 

 ،رورنٜـفوـوأن حتَـؼ فْـٚ أمقرٕـٚ ا ،مـ آثٚر افًٔئٚت وتًٌـٚت ادخٚفٍـٚت

  ....آمغ .وجتٌْْٚ افر ى إٕؽ ظذ ـؾ رء ؿدنر

  :وبًد

ؾ٘ن افيورنٚت اخلّس هل ظهٛ احلٔٚة وافقتـد افـذي جيتّـع ظِٔـف 

أمــر اسًٕــٚن، ؾُــٚن هلــٚ إىٔــٜ افُــزى وافــدور افًيــٔؿ يف ـــؾ  تّــع، 

  .وصًٛ
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  :أمهوة الدحث وأهداته

ٕهنٚ تتًِؼ بُؾ  ،ٜوافيورنٚت ندرك ادرء أىٔتٓٚ يف احلٔٚة بدت

ؾُؾ واحد مْٓٚ ظْده  نـ وٍٕس وظرض  ،ظْٓٚ امرئوٓ خيِق  ،إًٕٚن

  .وظَؾ ومٚل

  .ؾٓق مُِػ بٚدحٚؾيٜ ظِٔٓٚ وصقهنٚ مـ افؤٚع

مَٚصــد  :و اخــؾ حتــٝ ظْــقان ،وهــذا افٌحــٞ متًِــؼ بٖصــقل افٍَــف

  .افؼنًٜ

 ٜوتُـٚفٔػ افؼـنً .جٚءت فتحَٔؼ هـذه افيـورنٚت ،ن افؼنًٜإإذ 

  :وهذه ادَٚصد ٓ تًدو ثالثٜ أؿًٚم ،ترجع إػ حٍظ مَٚصدهٚ يف اخلِؼ

ــٜ :أحــدهٚ ــٚي ،رضورن ــٜ :وافث ــٞ ،أن تُــقن حٚجٔ أن تُــقن  :وافثٚف

  .حتًْٜٔٔ

 ،مًْٚهــٚ أهنــٚ ٓ بــد مْٓــٚ يف ؿٔــٚم مهــٚفن افــدنـ وافــدٕٔٚ :ؾٚفيــورنٜ

وهتـٚرج بؾ ظـذ ؾًـٚ   ،بحٔٞ إذا ؾَدت مل جتِر مهٚفن افدٕٔٚ ظذ اشتَٚمٜ

وافرجــقع بٚخلنــان  ،أخــرة ؾــقت افْجــٚح وافًْــٔؿيف و ،وؾــقت حٔــٚة

  .ادٌغ

ـؾًّْٚهـٚ أهنـٚ مٍتَ  :وأمٚ احلٚجٔـٚت ر إفٔٓـٚ مــ حٔـٞ افتقشـًٜ ورؾـع ََ

ؾـ٘ذا  ،افؤؼ ادٗ ي يف افٌٚفٛ إػ احلرج وادنَٜ افالحَٜ بٍقت ادىِقب
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ــػ احلــرج وادنــَٜ ــراَع  خــؾ ظــذ ادُِ ــٜ يف ،مل ت ــٚ ات  وهــل جٚرن افًٌ

  .واجلْٚنٚت ،وادًٚمالت ،وافًٚ ات

وجتْـٛ  ،ؾًّْٚهٚ إخذ بام نِٔؼ مـ دٚشـ افًٚ ات :وأمٚ افتحًْٔٚت

وجيّع ذفؽ ؿًؿ مُٚرم  ،إحقال اددًٕٚت افتل تٍٖٕٓٚ افًَقل افراجحٜ

  .( )وهل جٚرنٜ ؾٔام جرت ؾٔف افيورنٚت واحلٚجٔٚت .إخالق

  .ورنٚت وافٌحٞ ؾٔٓٚورشٚفتْٚ هذه مَتكة ظذ افي

حٍـظ افـدنـ وافـٍْس وافًَـؾ  :وافيورنٚت مْحكة يف مخًٜ أمقر

  .وافًْؾ وادٚل

وافـــدفٔؾ ظـــذ إحهـــٚر مَٚصـــد افنـــٚرع يف هـــذه إمـــقر اخلًّـــٜ 

ؾَد  ل تتٌع جزئٔٚت إحُٚم افؼظٜٔ ادختٍِٜ ظذ أهنٚ ـِٓـٚ  ،آشتَراء

ًٚ ؽر أن بً .تدور حقل حٍظ هذه افُِٔٚت اخلّس وٓؿ زا  ظِٔٓٚ شٚ ش

احلََٔــٜ  اخــؾ وــّـ حٍــظ أحــد افُِٔــٚت يف وهــق  ."افًــرض" :وهــق

 .(6)اخلًّٜ ظْد افتحَٔؼ

 :وؿد اختٍِقا يف ترتٌٔٓٚ ظذ حًٛ أىٔتٓٚ

  :يتؾذهٛ افًٚ ة افنٚؾًٜٔ وادٚفُٜٔ إػ ترتٌٔٓٚ ظذ افْحق أ

                                 
 . ومٚ بًدهٚ بتكف 6/8ادقاؾَٚت فِنٚضٌل  - 

 . بتكف  6  -60 . وقابط ادهِحٜ يف افؼنًٜ اسشالمٜٔ فٌِقضل -6
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  .ادٚل ،افًْؾ ،افًَؾ ،افٍْس ،حٍظ افدنـ

  :حْٚف ظذ افْحق أيتونرتٌٓٚ افًٚ ة إ

  .ادٚل ،افًَؾ ،افًْٛ ،افٍْس ،افدنـ

وفذفؽ ؿـدم  ،أ مل ٕهنٚ حؼ ،بتَدنؿ هذه إربًٜ ظذ افدنـ :وؿٔؾ

 ها .( )ؿتؾ افر ةافَهٚص ظذ 

  .دٔع إفٔف ،بحثل ظذ ؿقل افًٚ ة افنٚؾًٜٔ وادٚفُٜٔيف وؿد جرنٝ 

بؾ  .حٍظ إصقل اخلًّٜوـام هق مًِقم أن مجٔع افؼائع  ًّٜ ظذ 

ًٚ وإن مل نُـ فف  نـ ؾٕ٘ف نًـًك فِّحٚؾيـٜ ظـذ هـذه  ،وـؾ مـ ـٚن مْهٍ

 .ٕٕف هبٚ ؿقام شًٚ تف افدٕٔقنٜ .افيورنٚت

 ،رورنٚتـومـ أهداف هذا افٌحٞ أن نِتزم اسًٕٚن بحٍظ هذه افوـ 

وهذا ادًْـك هـق افـذي  ،يف صقهنٚ ٕهنٚ افًّق  افٍَري فِحٔٚة أن نًًكو

 ور ّ  ،ي فُِتٚبٜ يف هذا ادجٚل أٓ وهق افتزام افْٚس بٖخالؿٓؿ وؿّٔٓؿ ظٚ

وٕؼ افؼف وافٍؤِٜ بغ أؾـرا  ادجتّـع  ،افرذنِٜ وافتخِص مـ افًٍٚ 

ًٚ شِٔاًم مـ ادُدرات ًٚ مىّئْ   .فُٔقن أمْ

                                 
 . 000/ قل افٍَف فِزحٔع افقشٔط يف أص - 
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  :الدراسات اد علقة بالدحث

 أمٚ ظـ هذا افٌحٞ ؾٓق مقجق  يف ـتٛ أصقل افٍَف حتٝ ظْقان

وربام ذـروه يف ـتٛ  .وتُِؿ ؾٔف افًِامء ـثراً  ،"مَٚصد افؼنًٜ"

ام ؾًؾ ذفؽ اسمٚم افَِٚي صٚحٛ جقهرة افتقحٔد ـ ،افتقحٔد ٕىٔتف

  :حٔٞ ذـر هذه افيورنٚت وّـ مْيقمتف ؾَٚل

 وحٍظ  نـ ثؿ ٍٕـس مـٚل ًٕـٛ

 

 ومثِٓٚ ظَـؾ وظـرض ؿـد وجـٛ 

  :ٔػ مْٓؿوؿد أؾر هٚ بًض افًِامء افَدمٚء بٚفتٖف  

يف  ه 220اسمٚم شِىٚن افًِامء ظٌد افًزنز بـ ظٌد افًالم ادتقىف شْٜ 

وـتـٚب آخـر فـف اشـّف  .(ؿقاظد إحُـٚم يف مهـٚفن إٕـٚم)ـتٚب أشامه 

  .(افٍقائد يف اختهٚر ادَٚصد ادًّك بٚفَقاظد افهٌرى)

 واسمٚم أيب إشحٚق إبراهٔؿ بـ مقشك افنٚضٌل رمحف ا  تًـٚػ ادتـقىف

ــْٜ  ــٚب  ه 090ش ـــ ـت ــٚي م ــزء افث ــؾ اجل ــد جً ــٚت يف أصــقل )ؿ ادقاؾَ

  .نٌحٞ يف ادَٚصد( افؼنًٜ

وظروقا فف مـ جقإٛ  ،أمٚ افًِامء ادًٚسون ؾَد أفٍقا يف ذفؽ ـثراً 

  :صتك مْٓؿ

مَٚصـد )واشـؿ ـتٚبـف  ه 090 ادتـقىف شـْٜ  ،بـ ظٚصقردّد افىٚهر 

  .(افؼنًٜ اسشالمٜٔ
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رورنٜ ومَٚصـد ـافَـٔؿ افوـ)ػ يف ذفؽ واشؿ ـتٚبف أفّ  ،وؾّٓل ظِقان

  .(افتؼنع اسشالمل

  .(مَٚصد افؼنًٜ ومُٚرمٓٚ)اشؿ ـتٚبف  ،وظالل افٍٚد

  .فًٌد افرمحـ ظٌد اخلٚفؼ( ادَٚصد افًٚمٜ فِؼنًٜ اسشالمٜٔ)وـتٚب 

ــٜ يف )وـتــٚب  فِنــٔخ ظٌــد ا  ( رورنٜـافوــ اخلّــسإربًــغ افقر ن

  .افقر ي

ر بـؾ ظـذ ـوفُْٚ ذـرٕٚهـٚ ٓ ظـذ شـٌٔؾ احلهـ ،هذه افُتٛ ـثر وؽر

  .شٌٔؾ ادثٚل

  :منهج الدحث

أمٚ ادْٟٓ افذي شُِتف يف ـتٚبٜ هذه افرشٚفٜ هق أي أؾر ت ـؾ واحدة 

وذـرت مٚ  ،وذـرت تًرنٍٓٚ فٌٜ واصىالحًٚ  ،مـ افيورنٚت يف بحٞ

وتُِّٝ ظـ  ،ٍٜإحٚ نٞ افؼن مـور  يف ذـرهٚ مـ افَرآن افُرنؿ و

  ...أىٔتٓٚ ورضورة ادحٚؾيٜ ظِٔٓٚ

ؾّــثاًل يف بحــٞ  ،وظروــٝ يف وشــط إبحــٚث دــٚ هــق هــٚم يف حٔٚتْــٚ

فذـر اخلّر ورضره افؼظل وافىٌل وخىقرة ذبف ظـذ  ٝظرو ،افًَؾ

ًٚ فذـر اسجٓٚض وحتدند افًْـؾ  ٝوظرو ،افٍر  وادجتّع فُثـرة  -أنو

  .افؼع يف ذفؽ ومٚذا ؿٚل إضٌٚء ؾٔفورأي  -افُالم ظِٔٓٚ يف زمْٕٚٚ 
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وأن افـدنـ  ،وظروٝ يف بحٞ افدنـ فذـر أىٔتف ومًـٖفٜ افًَـؾ وافـدنـ

 ...ٓ خيٚفػ افًَؾ

إمـقر افتـل  أىٔتـف ورضورتـف يف احلٔـٚة ومـٚ ويف ادٚل ظروـٝ فـذـر

  .وخىقرة تٌذنر ادٚل وتؤًٔف ،ومٚ ٓ جيقز ،جيقز افتِّؽ هبٚ

رة ارتُٚب جرنّٜ ؿتؾ افٍْس بٌر حؼ وإٔف ويف افٍْس ظروٝ خلىق

 .حٚؾيٜ ظِٔٓٚ وصقهنٚ مـ افزوالوفيورة اد ،اظتداء ظذ ادجتّع بٖهه

  .فتزـٔتٓٚ أنوًٚ 

ثــؿ إي يف افٍهــؾ افثــٚي وافثٚفــٞ جًِتــف ـــٚفتِخٔص دــٚ شــٌؼ حٔــٞ 

ومقؿـػ ؽـر  ،افيـورنٚت مقؿػ اسشـالم مــ فٍهؾ افثٚيذـرت يف ا

وـٔـػ أن  .ظِٔٓـٚ وصـقهنٚ ظٚ إػ ادحٚؾيـٜ  اسشالمادًِّغ وـٔػ أن 

  .إػ ٌٕذهٚ وإصٚظٜ افرذنِٜ واحلرنٜ ادزظقمٜافٍٚشَغ وؽرهؿ ندظقن 

وـٔػ جيْـل  ،ودٚربتٓٚفثٚفٞ ذـرت آثٚر ادحٚؾيٜ ظِٔٓٚ ويف افٍهؾ ا

 .ادجتّع ثّرات ذفؽ ظٚئدة ظِٔف وظذ أؾرا ه

ٕٚحٚ نٞ ظـذ إحٚ نـٞ رت يف آشتدٓل بـثؿ إي يف افٌحٞ اؿته

ًٚ وٓ ؽره ًٚ ؤًٍ بؾ اؿتكت ظـذ مـٚ  .افهحٔحٜ واحلًْٜ ومل أذـر حدنث

  .ور  يف افهحٔحغ مع افًْـ وادقضٖ
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ومل أبحٞ يف افيورنٚت مــ افْٚحٔـٜ إصـقفٜٔ بـؾ بحثـٝ ؾٔٓـٚ مــ 

  .ٕٚحٜٔ أىٔتٓٚ يف احلٔٚة ورضورهتٚ يف ادجتًّٚت

  .ٌقي أو اصىالحل أو ضٌلتًرنػ فإػ ؾٝ مٚ حيتٚج وظرّ 

 .وظزوت إؿقال إػ أصحٚهبٚ

  .وترمجٝ دًيؿ إظالم افقار نـ يف افٌحٞ بٚختهٚر

أر ت و ...أختـٚر مــ إوجـف مـٚ أر توؿد أذـر احلـدنٞ أو أنـٜ و

  .آشتدٓل بف يف افٌحٞ

أو رواه أحـدىٚ ؾٚؿتكـ  ،وإن وجدت احلدنٞ ؿد اتٍؼ ظِٔف افنٔخٚن

وإن  ،بحثــٝ ظْــف يف افًــْـ وذـــرت مقاوــًف ؾٔٓــٚ ،نرونــٚهوإن مل  ،ظِٔــف

 وإّٓ  ،وجدت أحدًا مـ افًِامء حُؿ ظِٔـف ؾـٚذـر احلُـؿ ظِٔـف يف احلٚصـٜٔ

  .أؿتك ظذ افًزو إػ مقاوًف

آخــر افٌحــٞ ادهــٚ ر وادراجــع افتــل اشــتَٔٝ مْٓــٚ يف وؿــد ذـــرت 

ــٚ ظــذ حــرف ــقال ورتٌتٓ ــٞ وإؿ ــٚ إحٚ ن  ادًِقمــٚت أو خرجــٝ مْٓ

  .ادًجؿ

  .ثؿ أحلَتف بٍٓرس ظٚم فٌِحٞ

هذا مـٚ جرنـٝ ظِٔـف يف بحثـل وا  تًـٚػ أشـٖل اسخـالص وافًـدا  

 وافتقؾٔؼ 
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  :خطة الدحث

  :ؿد هت يف خىٜ افٌحٞ ظذ افْحق أيت

 اسهداء :أوًٓ 

 ًٚ ًٚ ونًـ :ـِّٜ صُر :ثٕٚٔ ر يل أمـرًا ـصُرت ؾٔٓٚ ـؾ مـ أّ ى إيل مًروؾـ

  .سمتٚم افٌحٞ بْجٚح

 ًٚ وأشـٌٚب  ،وأشٌٚب افٌحٞ ،أىٜٔ افٌحٞ ،وذـرت ؾٔٓٚ :ادَدمٜ :ثٚفث

وادـْٟٓ افـذي  ،ادتًَِـٜ بٚفٌحـٞ وأهداف افٌحـٞ وافدراشـٚت ،اختٔٚره

  .وخىٜ افٌحٞ ،هت ظِٔف يف افتٖفٔػ

  :ؾهقلوؾٔف مخًٜ  ،يف مٍٓقم افُِٔٚت اخلّس :إول ٌٚباف :رابًًٚ 

  .حٍظ افدنـ :أوًٓ 

 ًٚ  .ٍْسحٍظ اف :ثٕٚٔ

 ًٚ   .حٍظ افًَؾ :ثٚفث

 .حٍظ افًَّْؾ وافًرض :رابًًٚ 

  .حٍظ ادٚل :خٚمًًٚ 

 ؾهالنوؾٔف  .يف ادقؿػ مـ افُِٔٚت اخلّس :افثٚي افٌٚب

 .مقؿػ اسشالم مـ افُِٔٚت اخلّس :إول

  .مقؿػ ؽر ادًِّغ مْٓٚ :افثٚي

  .يف آثٚر افُِٔٚت اخلّس :افثٚفٞ افٌٚب

 .ـٚخلٚمتٜ وافتِخٔص دٚ شٌؼ وؿد جًِٝ هذنـ افٍهِغ
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ويف هنٚنٜ ادىٚف ٓ نًًْل إٓ أن أمحد ا  تًٚػ ظذ مٚ أوٕٓٚ مـ ًّٕف 

ؾِف تًٚػ احلّد وادْـٜ  ائـاًم وأشـٖفف  ،افيٚهرة وافٌٚضْٜ افتل ٓ تًد وٓ حتد

  .وأن نرزؿْل اسخالص وافًدا  وافتقؾٔؼ ،هبٚأن نًٍْْل 

وبٚرك ظِٔف  وشِؿ ذ ا صظٌد ا   وأصع وأشِؿ ظذ شٔدٕٚ دّد بـ

ؾَد ٓؿك مٚ ٓؿٚه مـ  ،وجزاه ا  ظْٚ ـؾ خر ،وظذ آفف وأصحٚبف أمجًغ

ــٚ ــٚء وصــدة يف شــٌٔؾ ا  تًــٚػ ويف شــٌٔؾ إنهــٚل افــدنـ إفْٔ  .رضب وظْ

رٕٚ حتٝ فقائـف ونًـَْٔٚ مــ ـٖشـف ـؾًْٖفف تًٚػ أن نًىػ ؿٌِف ظِْٔٚ وحين

  .افِٓؿ آمغ ،ونًٍْْٚ بّحٌتف

ــٚبًغ رل ا  تًــٚػ وجــزى ا  ظــْٓؿ أمجًــغ  تًــٚػ افهــحٚبٜ وافت

وافًِامء افًـٚمِغ افـذنـ أشـٓروا فـِٔٓؿ وأطّـٗوا هنـٚرهؿ يف شـٌٔؾ هـذا 

واحلّد   رب افًٚدغ وشالم ظـذ ظٌـٚ ه افـذنـ اصـىٍك  .افدنـ احلْٔػ

ًٚ ظذ افٌْل ادهىٍك وآفف افن رؾٚ وذرنتـف وصـحٚبتف احلٍْـٚ ـوصالة وشالم

 .آمغ

  

 ك ده             

  عفر بن بدد اهلل الوردي         

 دمشق              

  ه 2538/ ربوع اآلخر / 23األربعاء 

 م  3117/ 6/ 21ادواتق 
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 حفظ الديو :أوال
 

( ًٜ ؿٚل ظّرو بـ  ،أضًتف :وؿد  ٕتف و ِٕٝ فف أي .افىٚظٜ :افدنـ فٌ

  :ـِثقم

ــــــٚ ؽــــــ ًٚ فْ ــــــ ًٚ  ار  وأنٚم ــــــ  ـرام

 

 ظهــــْٔٚ ادِــــؽ ؾٔٓــــٚ أن ٕــــدنْٚ 

 .( )( اسشالم وافًٚ ة وافنٖن :وافدنـ  

نـ) :وؿٚل يف افَٚمقس وادقاطٛ مـ  ،وافًٌٚ ة ،اجلزاء ،بٚفُن :افدِّ

ل ،إمىٚر  ،وافٌٌِٜ ،وافَٓر ،واحلًٚب ،اءوافدّ  ،وافىٚظٜ وافذُّ

  .وذـر ؽر ذفؽ ...(6) (وافًِىٚن

ل ُنرصد إػ احلؼ مـ آظتَٚ ات واخلر يف افًِقك ووع إهل :نـوافدِّ )

 .(0) (وادًٚمالت

ِّ  :ومًْٚه أنوًٚ  ،اشؿ جلّٔع مٚ نًٌد بف ا  تًٚػ :وافدنـ) ومْف  ،ٜاد

  :ؿقفف تًٚػ        [ٌْٜٔ5 :اف]، ادِٜ ادًتَّٜٔ :أي، 

                                 
ـَ )فًٚن افًرب مٚ ة  -   . ،  ار ادًٚرف629 ص ( َ َن

ـَ )افَٚمقس ادحٔط مٚ ة  -6  . 562 ص ( َ َن

 . ، فِدـتقر دّد رواس ؿًِجل 6 ص ( افدنـ)مًجؿ فٌٜ افٍَٓٚء  -0
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  :ويف افَرآن ادجٔد ،اسشالم :وافدنـ         

 .( )(اسشالم :نًْل[ 80 :آل ظّران]

    :ؿقفف تًٚػ :افتقحٔد -  :وجفوافدنـ ظذ مخًٜ أ)

     [9  :آل ظّران ]إن افتقحٔد ظْد ا  اسشالم  :أي- 

   :ؿقفف تًٚػ :احلًٚب -6        [ادىٍٍغ: 

  :ؿقفف تًٚػ :ُؿاحلُ  -0 -بٔقم احلًٚب  :أي[           

        [02 :نقشػ ]يف حُؿ ادِؽ وؿوٚئف  :أي-

   :ؿقفف تًٚػ :افدنـ بًْٔف -6            

      [ٜ00 :افتقب ]- 5- ِّٜ   :ؿقفف تًٚػ :اد     

    [ٌْٜٔ5 :اف ]ادًتَّٜٔ :أي ِّٜ   (6).(اد

                                 
 . 00 ص ( افدنـ)افَٚمقس افٍَٓل فًًدي أبق حٌٔٛ،  - 

ـَ )قه وافْيٚئر فِحًغ بـ دّـد افـدامٌٚي، ؿٚمقس افَرآن أو إصالح افقج -6 ص ( َ َنـ

 08 . 
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مٚ افتزمف  :افدنـ :ؿٚل صٔخْٚ ظع ظٌٔد ا  :ؿٚل ابـ اجلقزي)

ه ؽره ؾَٚل ...اسًٕٚن مٓٚ  :وَحدَّ افدنـ ؿقل إهلل را ع فٍِْس نَقِّ

  ( ) .(ل ؾٔام ضًٌٝ ظِٔفونًّْٓٚ مـ آشسشٚ

 ًٚ ًٚ هق شٚفُفووافٌؼنٜ ـِٓٚ  ًّٜ ظذ أن نُقن فإلًٕٚن  نْ  ،مذهٌ

ٕن  ،فًِؿ اسًٕٚن بٍىرتف وضًٌٔتف افتل ُجٌؾ ظِٔٓٚ ظذ وجقب ذفؽ

ًٚ خِؼ اخلَِٜٔ ًٚ ندبر صٗوهنٚو ،افًَؾ ندرك أن هْٚك خٚفَ وندنر  ،إهل

ًٚ ؽره حتك فق ـٚن هذا اسًٕٚن نًٌد مـ  و ،أمقرهٚ ًٚ ونتخذ رب ن ا  إهل

ًٚ نًٌده ونتقـؾ ظِٔف  .شٌحٕٚف ؾٓق ظذ حؼ بًّرؾتف بقجقب وجق  إهل

ًٚ  وفُْف أخىٖ افقجٜٓ إذ ،ونىِٛ مْف حٚجٚتف ًٚ  ،تقػ ؽر ا  ربَّ ؾٚختٚذه إهل

 ،إمٚ أن نُقن ظـ جٍٓؾ وظدم مًرؾٜ اسشالم احلْٔػ ،مـ  ون ا  تًٚػ

ده ظـ شقاء افًٌٔؾ ـام ـٚن صٖن ـٍٚر مُٜ أو ظـ ـز وظٍْٚ  مًْف وص

 .وؽرهؿ

َِّؿ بف ظذ ٕىٚق واشع)  ،أن افتدنـ ؽرنزة يف اجلٌِٜ وافٌؼنٜ ،ومـ ادً

إن اسًٕٚن حٔقان "وهُذا نُّـ افَقل  ،وهل ٓ تقجد إٓ يف اسًٕٚن

إن افٌرنزة افدنْٜٔ "ونَقل مًجؿ ٓروس فَِرن افًؼنـ  ."متدنـ

حتك أصدهٚ ىجٜٔ وأؿرهبٚ إػ  ،ٚس مـ افٌؼنٜمنسـٜ بغ ـؾ إجْ

                                 
 . 695ص ( بٚب افدنـ)ٕزهٜ إظغ افْقاطر يف ظِؿ افقجقه وافْيٚئر ٓبـ اجلقزي  - 
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وإن آهتامم بٚدًْك اسهلل وبام ؾقق افىًٌٜٔ هق إحدى  ...احلٔٚة احلٔقإٜٔ

ًقف افٍرٕز هْري ِونَقل افٍٔ ...."افْزظٚت افًٚدٜٔ اخلٚفدة فإلًٕٕٜٚٔ

فَد ُوجدت وتقجد مجٚظٚت إًٕٕٜٚٔ مـ ؽر ظِقم وؾْقن " :برؽًقن

ونَرر ظٚمل افٍْس أرنؽ  ،"مل تقجد ؿط مجٚظٜ بٌر  نٕٜٚ وفُْف ،وؾًٍِٚت

احلٚجٜ افدنْٜٔ مٌروشٜ يف افؼوط إشٚشٜٔ فقجق  افْقع "ؾروم أن 

  ( ).("اسًٕٚي

 ، نٚن وأظدهلٚ وأوشىٓٚوفٔس خيٍك أن  نـ اسشالم هق أؾوؾ إ

وفًْٚ بهد  مْٚؿنٜ إثٌٚت  ،ؾ إًٕٚن وـؾ زمٚن وـؾ مُٚنونْٚشٛ ـ

ذـر دحٜ مقجزة ظـ ؾؤِٜ  نـ اسشالم ظذ ؽره وفُـ ٕ ،الم نـ اسش

  .مـ افؼائع وإ نٚن

وهق تًٚػ بٚظٞ  ،إن ا  تًٚػ هق مْزل افؼائع افًامونٜ ـِٓٚ

وهق تًٚػ افذي ٕزل ظِٔٓؿ افُتٛ فٔحُّقا هبٚ  ،افرشؾ وإٌٕٔٚء

  :وفًٔروا ظذ هنجٓٚ ادًتَٔؿ ؿٚل تًٚػ      

                                 
، مَـٚل فِّْٓـدس 996 مـ  ِٜ هنٟ اسشالم، افًـد  افثـٚمـ وإربًـقن، حزنـران  - 

 . 65 ص ( افدنـ إػ أنـ)ظٌد افقهٚب ادكي 
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       [60 :ادٚئدة ] 

  :وـٚن ا  تًٚػ ؿد أفزمٓؿ بٖحُٚم ؿٚشٜٔ وصدندة ظِٔٓؿ ؿٚل تًٚػ

             

                  

                 

                        

                  

             [50  :إظراف ]ٓذه ؾ

ن  نـ اسشالم هق  نـ افقشىٜٔ وافرمحٜ أنٜ تدل  ٓفٜ واوحٜ ظذ أ

  .واخلر

ؾ٘ن بْل إهائٔؾ ؿد ـٚن أخذ ظِٔٓؿ ظٓد أن ) :ؿٚل افَرضٌل رمحف ا 

ذفؽ افًٓد وثَؾ تِؽ  ؾقوع ظْٓؿ بّحّد  ،نَقمقا بٖظامل ثَٚل
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وأمروا بَتؾ إًٍٔٓؿ  ،فَهٚصوإٕام ـٚن ا ،ومل نُـ ؾٔٓؿ افدنٜ ...إظامل

  ( )( .ظالمٜ فتقبتٓؿ إػ ؽر ذفؽ

  :وؿٚل تًٚػ           

              [افٌَرة: 

ف مل نَر يف أنٜ إن مـ ٕير بًغ اسٕهٚ) :ؿٚل أفقد رمحف ا [ 60 

ومٚ ؾوِٝ  ،(6)( .أـثر مـ  ٓفتٓٚ ظذ أؾؤِٜ هذه إمٜ ظذ شٚئر إمؿ

 .هذه إمٜ ظذ ؽرهٚ إٓ بدنْٓٚ ؤٌٕٓٚ وؿرآهنٚ

  :وؿٚل أبق جًٍر افىزي رمحف ا 

  :نًْل جؾ ثْٚؤه بَقفف)          ـام

 ...قن بّحّد ظِٔف افًالم وبام جٚء بف مـ ظْد ا هدنْٚـؿ أتٚ ادٗمْ

ـذفؽ خههْٚـؿ  ،وؾوِْٚـؿ بذفؽ ظذ مـ شقاـؿ مـ أهؾ ادِؾ

وإٕام  ...ؾٍوِْٚـؿ ظذ ؽرـؿ مـ أهؾ إ نٚن بٖن جًِْٚـؿ أمٜ وشىًٚ 

ؽِقَّ  ،ؾال هؿ أهؾ ؽِق ؾٔف ،فتقشىٓؿ يف افدنـ "وشط"وصٍٓؿ بٖهنؿ 

وٓ هؿ أهؾ  ،وؿِٔٓؿ يف ظًٔك مٚ ؿٚفقا ؾٔف ،افْهٚرى افذنـ ؽِقا بٚفسهٔٛ

                                 
 . 000/ 0 افَرضٌل تًٍر - 

 . 6/ 6تًٍر روح ادًٚي فمفقد  -6
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وـذبقا  ،وؿتِقا إٌٔٔٚءهؿ ،تَهر افٔٓق  افذنـ بدفقا ـتٚب ا  ،تَهر ؾٔف

ؾقصٍٓؿ ا   .وفُْٓؿ أهؾ تقشط واظتدال ؾٔف ،وـٍروا بف ،ظذ رهبؿ

 .( )( .إذ ـٚن أحٛ إمقر إػ ا  تًٚػ أوشىٓٚ ،بذفؽ

ًٚ ومْٓجًٚ  ًٚ  ًٕؿ هؿ خر إمؿ  نْ ًٚ وأخالؿ وإن مل ٕر ذفؽ يف  ،وشِقـ

وٓ نتحّؾ افدنـ و  ،ؾّـ أشٚء ؾ٘شٚءتف مر و ة ظِٔف ،بًض أتٌٚظف

بؾ هق افذي نتحّؾ شقء مٚ جْتف نداه ومٚ  ،افؼنًٜ ظقاؿٛ ؾًِف افقخٔؿ

ؾٔجٛ ظِْٔٚ أن ٓ َٕٔس  .تًُٛ ٍٕس إٓ ظِٔٓٚ ومٚ ربؽ بيالم فًٌِٔد

وٓ ٕحُؿ بام نًٍِقه مـ خمٚفٍٜ بٖٕف هذا  ،ـؾ مٚ نًٍِف إتٌٚع ظذ ادتٌقع

ؾُؿ مـ أتٌٚع هذا افدنـ احلْٔػ ٓ  ،مـ فٛ  نْٓؿ وأصؾ تؼنًٓؿ

 ًٚ   .وهق أبًد مٚ نُقن ظـ مْٓجف وتؼنًف وأحُٚمف ،نًرف ظـ  نْف صٔئ

ؾّـ أرا  أن نتًرف ظذ  نـ ا  ؾَِٔرأ ـتٚب ا  تًٚػ افذي هق 

قل ا  افذي هق ادسجؿ إظذ فَِرآن وفَٔرأ شرة رش ،افدشتقر إظيؿ

ؾ مـ ظٌٚ  ا  تًٚػ افذنـ شٚرووفَٔر  ،افُرنؿ ّّ ا ظذ ؿدم افٌْل شر افُ

  .ـٚفهحٚبٜ ومـ بًدهؿ مـ شٚر ظذ شرهؿ ،وساضف ادًتَٔؿ

ًٚ  ،ومـ ادًِقم افذي ٓ خيٍك أن فِدنـ يف ٍٕقس أتٌٚظف ًٚ متْٔ  ،رشقخ

  .ٚيل وافرخٔصتقن أمٚمف ادٚل وافروح وافٌ

                                 
 . 9 -8/ 6افىزي  - 
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إمٚتٜ  -أي افٍْس  -ؾ٘ن ظٚرض إحٔٚؤهٚ ) :ؿٚل افنٚضٌل رمحف ا 

ـام جٚء يف جٓٚ  وإن أ ى إػ إمٚتتٓٚ  ،ـٚن إحٔٚء افدنـ أوػ ،افدنـ

 . ( ) (وؿتؾ ادرتد وؽر ذفؽ ،افٍُٚر

ويف  ائرة افيورنٚت نراظك مٚ هق مـ افيورنٚت أهؿ مـ أخر: )

ؾال حيٚؾظ ظِٔف إذا أ ى إػ اسخالل بام هق أهؿ ٕن هذا بّْزفٜ ادُّؾ 

واحلٍٚظ ظذ افٍْس أمر  ،ؾٚجلٓٚ  وإن ـٚن نٗ ي إػ هالك افٍْس ،مْف

إذا هجؿ ظِْٔٚ و ،ٕف تدر يف شٌٔؾ ادحٚؾيٜ ظذ افدنـإٓ أ ،رضوري

ؾْٓدر حُؿ  ،ٕن ادحٚؾيٜ ظذ افدنـ أهؿ ،ؾتجٛ  ٚهدهتؿ ،إظداء

 . (6) (.شٌٔؾ ادحٚؾيٜ ظذ افدنـ ادحٚؾيٜ ظذ افٍْس يف

وإن فِدنـ أىٜٔ ـزى يف ٍٕقس افًٌٚ  افذنـ ندنْقن  نـ  ،هذا

حتك ؽرهؿ مـ أهؾ إ نٚن افزائٍٜ فدنْٓؿ يف ٍٕقشٓؿ تًئؿ  ،اسشالم

و رئف ٕؿٌن  ،ٕن اسنامن أؾوؾ إظامل جلٌِف ٕحًـ ادهٚفن ،وتَدنر

َِّ  ،مع ذؾف يف ًٍٕف ،ادٍٚشد أي  :وندل ذفؽ ظذ حدنٞ ،فَذف متً

اجلٓٚ  يف شٌٔؾ " :ثؿ أي؟ ؿٚل :ؿٔؾ "إنامن بٚ " :إظامل أؾوؾ؟ ؿٚل 

                                 
 . 09/ 6ادقاؾَٚت  - 

 . أصقل افٍَف اسشالمل فِزحٔع -6
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وٕن افدنـ أصؾ مٚ  ظٚ إفٔف ) .(( ) "حٟ مزور" :ؿٔؾ ثؿ أي؟ ؿٚل "ا 

  .(6) (ٕنٖ ظْٓامو ،افَرآن وافًْٜ

وٓ خالف يف أن حٚجٜ افْٚس إػ افدنـ رضورنٜ ؾقق حٚجتٓؿ إػ )

 ،وندؾع ظْف ميهتام ،إذ إٔف نٍْع صٚحٌف يف افدٕٔٚ وأخرة ،ءـؾ ر

ونًٚنر  ،وتذب ضًٌٔتف ،وٕقازظف إٕٕٜٚٔ ،ونًّق بف ؾقق صٓقاتف إٜٔٔ

 ؾىرتف                   

       [00 :افروم )](0) . 

وٕرى اسمٚم افًز بـ ظٌد افًالم رمحف ا  نِخص مّٜٓ افًٌٚ  بَقفف 

 ،ونًٌدوه ،احلّد   افذي خِؼ اسٕس واجلـ فٍُِٔٓؿ أن نقحدوه)

 ،ونْكوه ،ونىًٔقه ،وٓ نٍُروه ،وننُروه ،وحيّدوه ،ونَدشقه

 ـام ،واستٌٚعوحثٓؿ ظذ آؿتداء  ،ؾٖمرهؿ بٚدًٚوٕٜ ظذ افز وافتَقى

وـذفؽ أمرهؿ بتحهٔؾ مهٚفن  ...ٓبتداعازجرهؿ ظـ آختالف و

                                 
 . 62 مَٚصد افؼنًٜ ظْد افًز بـ ظٌد افًالم ص  - 

 . 0/60ادقاؾَٚت  -6

 . 622مَٚصد افؼنًٜ ظْد افًز بـ ظٌد افًالم ص  -0



 

gafrwrd@hotmail.com 

ًٚ  ،إجٚبتف وضٚظتف ًٚ إفٔٓؿ وإًٕٚم و رء مٍٚشد مًهٔتف وخمٚفٍتف إحًٕٚ

 . ( )( ؿٓظِٔ

ؾال حيؼ دًِؿ أن نًٔش ذفٔاًل حتٝ  ،وا  تًٚػ أرا  أن نًق  اسشالم)

أو تًّن  ،عوٓ فدوفٜ مًِّٜ أن تتخذ ظـ احلُؿ بٚفؼ ،إمرة  نـ آخر

وٓ أن َٕرهٚ وتًّن  ،أو حتّل افزٕدؿٜ ،بحرنٜ اسحلٚ  وافر ة وافٍُر

قا ذفؽ  ،بقجق هٚ ّّ ًٚ  -وفق ش ٕن  ،أو تًٚدًٚ  ،حرنٜ اظتَٚ  -زورًا وهبتٕٚ

ًٚ بًَٚئد افْٚس ،ءًا ظذ حرمٚت افدنـيف ذفؽ جترّ  ويف ذفؽ ؿٚل  ،أو تالظٌ

   :ظّز صٖٕف               

                 

 . (6) [(00 :افتقبٜ]

      :يف ؿقفف تًٚػ وؿٚل ؿتٚ ة )   

بف مـ  بام جٚء رواسؿرا ،إٓ ا إفف صٓٚ ة أن ٓ  :واسشالم[ 9  :آل ظّران]

                                 
 . 6/ حُٚم فًِز ؿقاظد إ - 

  29مـ ـتٚب أصقل افسبٜٔ اسشالمٜٔ وأشٚفٌٔٓٚ فًِٔد ظٌد افرمحـ افْحالوي، ص  -6

 . بتكف
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و ل ظِٔف  ،وبًٞ بف رشِف ،وهق  نـ ا  افذي ذع فًٍْف ،ظْد ا 

 .( ) (وٓ جيزي إٓ بف ،ٓ نٌَؾ ؽره ،أوفٔٚءه

   :ؿقفف تًٚػ مـ ذفؽ ،وفذـر افدنـ يف افَرآن افُرنؿ حظ واؾر

                   

 . [06  :افٌَرة]

   :وؿقفف شٌحٕٚف               

 [652 :افٌَرة]

   :وؿقفف ظّز صٖٕف فٌْٔف نرصده ونقجٓف       

           [05  :نقٕس ] 

 ،ؾٚسشالم هق افدنـ احلؼ اخلٚفص افذي ارتوٚه ا  فْٚ وأمرٕٚ بف)

ًٚ يف حٔٚتْٚ ٕن بف شًٚ تْٚ وٕجٚتْٚ  و ظٕٚٚ إػ ادحٚؾيٜ ظِٔف يف تىٌَٔف ظِّٔ

وبدون هذا افدنـ احلْٔػ ٓ تُقن فْٚ حٔٚة وٓ ـٔٚن وٓ  ،وظزٕٚ

                                 
 . 6 0/6تًٍر افىزي  - 
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 ٕمراض واسشالم هق احلؾ إمثؾ وافدواء افنٚيف افقايف ...وجق 

  ( ) .(ومًوالت هذا افًك

 ول مٚ تدف إػ حترنر افٍْس مـ أْه وإن افدنـ اسشالمل تدف أ)

وحترنر افَِٛ مـ زور  ،وحترنر افًَؾ مـ اخلراؾٚت وإوهٚم ،افنٓقة

ٓ إفف إٓ ا  دّد " :وهذا مٚ مجًتف هذه افُِّٜ ،افنؽ وهبتٚن اسؾؽ

وهلذا ـٚن اسشالم حرـٜ  ،جيٛ أن نزولؾُؾ مًٌق  ؽر ا   ،"رشقل ا 

ًٚ بٌِٜ شامونٜ و شتقر ؾٚرق بغ احلؼ  ،إًٕٕٜٚٔ خٚفدة هٚ نٜ فًٌِٚ  مجًٔ

وافدظقة إػ اسشالم فًٔٝ  ظقة إػ افتٖخر  ،واهلدى وافوالل ،وافٌٚضؾ

 . (6) (وإٕام هل  ظقة إػ افتجدند واهلدانٜ ،واجلّق  ـام نيـ اجلٚهِقن

ورأوا  ،م افذنـ رأوا دٚشـ هذا افدنـ وـامٓتفوجيٛ ظذ أهؾ اسشال

 ،ٕهنؿ بحٚجٜ إفٔف مٚشٜ ،صالحف وظهّتف أن نقصِقه إػ مجٔع افٌؼنٜ

 ،فف حدٌّ بْٔٓؿ فُل خيٍػ ظْٓؿ هلٔٛ افؤٚع وافًٍٚ  افذي ٓ نُٚ  نقجد

 ،ْٚن فُامل تؼنًٚتفبحونًىٔٓؿ افًًٚ ة افتل تُّـ يف جٌْٚتف ونوّٓؿ 

 ،ؾ٘ن اسشالم جًؾ اخلَِٜٔ ـِٓٚ ـٖشْٚن ادنط ،مـ طٚدفقم فْٔهػ اديِ

 ،وٓ ظريب وٓ ظجّل ،وٓ ؽْل وٓ ؾَر ،ٓ ؾرق بغ ؿقي وٓ ؤًػ

                                 
 . خمىقط بتكف69  -68 /  إربًغ افقر نٜ يف اخلًّٜ افيورنٜ  - 

 . 0اسشالم مْٓٚج وشِقك فِنٔخ أمحد ظٌد اجلقا  ص -6
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 إٓ بٚفتَقى واسنامن  ،وٓ أبٔض وٓ أشق        

     [0  :احلجرات ]. 

  :و   ّر افَٚئؾ

 ْـٚ إٕٚ ظٌٔـد ورب افًـرش بٚرئ

 

  ( )وإن أـرمْـــــــــــٚ   أتَٕٚـــــــــــٚ 

ومّٜٓ افدظقة إػ اسشالم ؾرٌض مـ افٍروض افًْٜٔٔ خيٚضٛ هبٚ ـؾ )  

 ،ومل تًد مَتكة ظذ ثِٜ مـ افْٚس ،مًِؿ صٚ ق مع ا  تًٚػ يف إشالمف

 . (6)( مٓام بِغ صٖهنؿ ومٓام ـٕٚٝ أىٔتٓؿ

افذي أـرم وـذفؽ جيٛ ظذ ادٗمـ أن حيٚؾظ ظذ هذا افُْز افًئؿ 

ا  تًٚػ بف مـ ؽر شٚبَٜ اشتحَٚق مـ  فأٓ وهق اسشالم افذي أـرم ،بف

ؾًِٔف أن حيٚؾظ ظذ هذه افًّْٜ افًيّك وإٓ ُشٌِٝ مْف  ،افًٌد وٓ ضِٛ

ٕن ا  تًٚػ  ،وٓ نُقن مـ افذنـ مل نرظقه حؼ رظٚنتف -وافًٔٚذ بٚ   -

ٌد ٕزًٓ ـرناًم شٌِٓٚ مْف وأظىٚهٚ ؾ٘ن مل جيد هلٚ ظْد افً ،نٌٚر ظذ حرمٚتف

  .ؽره

                                 
أحٕٔٚٚ :مىًِٓٚ: ٚفن افٍرؾقر مـ ؿهٔدة ففالمٜ ادرحقم افنٔخ دّد صهذا افٌٔٝ فًِ - 

 . حٌؽ نٚ خمتٚر أحٕٔٚٚ

 . 8هُذا ؾِْدع إػ اسشالم فِنٔخ دّد شًٔد رموٚن افٌقضل ـ ادَدمٜ ص  -6
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حٍظ افدنـ مـ جٕٚٛ  ،تتحَؼ مـ ٕٚحتغ اثْتغ ،وضرنَٜ حٍظ افدنـ

  .ومـ جٕٚٛ افًدم ،افقجق 

  :( )ؾٖمٚ وشٚئؾ حٍظ افدنـ مـ جٕٚٛ افقجق  - 

  :اسنامن بٚ  تًٚػ :ؾ٘ن فف مراتٛ مْٓٚ

  :اسنامن بٚ  تًٚػ :ادرتٌٜ إوػ

أظذ رتٛ مٚ ذظف ا  تًٚػ فِّحٚؾيٜ ظذ هذا افدنـ وهق يف 

  .وأؾوِٓٚ

وؿٚل  ،(6) (اسنامن بٚ  تًٚػ أذف مـ ـؾ إنامن) :ؿٚل شِىٚن افًِامء

ًٚ يف ؿقفف تًٚػ   :أنو          

وبّالزمٜ  ،إٕام نثٌٝ اسنامن بّالحيٜ أشٌٚبف وأ فتف[ 66 :ادجٚ فٜ]

وإٕام ـٚن فإلنامن أؾؤِٜ ظذ ؽره فُقٕف  .(0) (.افىٚظٚت وإٔقاع افَربٚت

ًٚ ٕحًـ ادهٚفن ًٚ ٕؿٌن ادٍٚشد ،جٚفٌ مع ذؾف يف ًٍٕف وذف  ،و ارئ

  :متًَِف: أمٚ مهٚحلف ؾيبٚن

                                 
 . 620مَٚصد افؼنًٜ ظْد افًز ص  - 

 . 56صجرة ادًٚرف ص  -6

 . 50صجرة ادًٚرف ص  -0
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وصٕٜٔٚ افٍْقس  ،وهل إجراء أحُٚم اسشالم :ظٚجِٜ :أحدىٚ

  ...وإمقال

 .وروٚء افرمحـ ،وهل خِق  اجلْٚن :آجِٜ :وافثٕٜٚٔ

  :إؿٚمٜ افنًٚئر افتًٌدنٜ :( )ادرتٌٜ افثٕٜٚٔ

ًٚ ظدندة  ،مـ أجؾ ادحٚؾيٜ ظذ افدنـ ّٕقع افنٚرع افًٌٚ ات إٔقاظ

 ،حتك نْتَؾ ادُِػ مـ ٕقع إػ ٕقع  ون أن نهٌٔف مِؾ أو نًسنف ؾتقر

مقٓه حتك نٖتٔف  ونًتّر يف ظٌٚ ة ،ؾال نتخذ ظـ افًٌٚ ة وٓ نَْىع ظْٓٚ

  :ظّاًل بَقفف تًٚػ ،افَٔغ               

ـٚفتٌُرات  :إؿقال :إٔقاع مْٓٚ وفًٌِٚ ات .[99 :احلجر]

ومـ  .ـٚجلٓٚ  يف شٌٔؾ ا  تًٚػ :وإؾًٚل ادجر ة ...وافتحّٔدات

ػُّ  َُ ًٚ اف   .ـٚفهٔٚم :افًٌٚ ات أنو

  .ـٚٓظتُٚف ،مٚ ننتّؾ ظذ افًٍؾ وافُػ :ومْٓٚ

وادَهق  مـ افًٌٚ ات ـِٓٚ إجالل اسفف  :ؿٚل شِىٚن افًِامء

  .وافتَرب إفٔف ،ٍقنض إفٔفوافت ،وافتقـؾ ظِٔف ،ومٓٚبتف ،ّفوتًئ

                                 
 . 628د افًز ص مَٚصد افؼنًٜ ظْ - 
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  :شٚئر افىٚظٚت :( )ادرتٌٜ افثٚفثٜ

وافتُٚفٔػ ـِٓٚ راجًٜ إػ  ،إن أحُٚم ا  تًٚػ ـِٓٚ مهٚفن فًٌٚ ه

ٓ تًٍْف ضٚظٜ  ،وا  ؽْل ظـ افُؾ ،مهٚفن افًٌٚ  يف  ٕٔٚهؿ وأخراهؿ

ومٚ ذظٝ افىٚظٜ إٓ سصالح  ،وٓ تيه مًهٜٔ افًٚصغ ،افىٚئًغ

وافىٚظٜ تقجف  ....وفٍْع افًٌٚ ات يف أجؾ وادًٚ  ،وإجًٚ  ،افَِقب

 ذفؽ ٕٕف ،وتًٌده ظـ افنٓقات وافىٌٔٚن ،ادىٔع ٕحق اخلر واسحًٚن

  .واخلقف مـ افًَٚب ،حيدوه إمؾ يف افثقاب ،مقصقل بربف

 ،وأصؾ اسًٕٚن وؾالحف يف مًٚصف ومًٚ ه) :ؿٚل ابـ افَٔؿ اجلقزنٜ

ـام أن أصؾ ؾًٚ ه وصَٚئف يف مًٚ ه ومًٚصف  ،وضٚظٜ إمر ،تهدنؼ اخلز

  .(6)( افنٌٓٚت وافنٓقات

مـ افٍْس وىٚ نّحقان  ،هل اظتَٚ  احلؼ وافًّؾ بف :(0)وافىٚظٜ

وافًًٔد ـؾ افًًد  ،ونزنالن مْٓٚ آثٚر ادًٚيص وافرذائؾ ،طِّٜ افٌٚضؾ

  .ؾِـ نوؾ مـ اهتدى هبام ،مـ جًؾ افُتٚب وافًْٜ  فِٔف

                                 
 .  60ادرجع افًٚبؼ ص  - 

 .50/ مٍتٚح  ار افًًٚ ة  -6

 . 606مَٚصد افؼنًٜ ظْد افًز  -0
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افؼنًٜ ووًٝ دهٚفن اخلِؼ  ومًِقم أن) :ؿٚل افنٚضٌل رمحف ا 

 . ( ) (ب٘ضالق

ثٚل وبيب إم ،وا  تًٚػ ؿد  ظٕٚٚ إػ ضٚظتف بٚفتكنن تٚرة

  :ؿٚل تًٚػ مكحًٚ  ،أخرى            

   [6 :إحزاب ]. 

ٕٕف ادثّر فألحقال  ،وافذـر نُقن بٚجلْٚن وبٚفًِٚن وإول أؾوؾ

ًٚ إمثٚل ،واسجالل ،وادٓٚبٜ   :وؿٚل تًٚػ وٚرب    

                  

                     [ؾٚضر: 

 9- 66] 

صٌف ادٗمْغ بٕٚحٔٚء افًٚمًغ ادٌكنـ ٕٓتٍٚظٓؿ بحٔٚهتؿ 

دٚ مل نْتًٍقا  افًّكوصٌف افُٚؾرنـ بٚدقتك افهؿ  ،وأشامظٓؿ وأبهٚرهؿ

 .(6)بذفؽ ـِف

                                 
 .00 -69/ 60ادقاؾَٚت  - 

 .بتكف 600مَٚصد افؼنًٜ ظْد افًز ص  -6
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ـام إٔف ٓ تتؿ  .وـذفؽ مـ ادحٚؾيٜ ظذ افدنـ ادحٚؾيٜ ظذ افٍْس

واظِؿ أن مهٚفن ) :ؿٚل شِىٚن افًِامء ،ادحٚؾيٜ ظذ افدنـ إٓ بٚفدٕٔٚ

 ،وادْٚـن ،وادنٚرب ،أخرة ٓ متؿ إٓ بًّيؿ مهٚفن افدٕٔٚ ـٚدآـؾ

 . ( )( ...وـثر مـ ادْٚؾع

إن مَٚصد ) :ٚل حجٜ اسشالم أبق حٚمد افٌزايل رمحف ا  تًٚػوؿ

ٚ ٔفدٕاؾ٘ن  ،اخلِؼ  ّقظٜ يف افدنـ وافدٕٔٚ وٓ ٕيٚم فِدنـ إٓ بْيٚم افدٕٔٚ

 ،وهل أفٜ ادقصِٜ إػ ا  ظز وجؾ دـ اختذهٚ آفٜ ،مزرظٜ أخرة

ًٚ ـومْ   .ـ مقوعوأـد ذفؽ يف أـثر م (6) (زًٓ دـ نتخذهٚ مًتَرًا ومقضْ

  (0) :حٍظ افدنـ مـ جٕٚٛ افًدم -6

 ،واحلذر مـ افنٔىٚن ،ونتّثؾ هذا احلٍظ يف اجتْٚب خمٚفٍتف ظز وجؾ

ثؿ تتدرج إػ أن تْتٓل إػ  ،افؼك بٚ و ،افٍُر :وظذ رأس ادْٓٔٚت

ًٚ بٖن نْتٓل  ،افهٌٚئر   :أمقر مْٓٚظـ وحٍظ افدنـ نتّثؾ أنو

                                 
 .606ادرجع افًٚبؼ بتكف ص  - 

 . 6 /  إحٔٚء ظِقم افدنـ فإلمٚم افٌزايل  -6

 . بتكف 606افًز ص  مَٚصد افؼنًٜ ظْد -0
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وجلٌِف ٕؿٌن  ،ـ أـز افٌُٚئرذفؽ بٖٕف م :افْٓل ظـ افٍُر - 

وندرأ مهِحٜ  ،ؾٕ٘ف جيِٛ مًٍدة افٍُر ،و رئف ٕحًـ ادهٚفن ،ادٍٚشد

  .اسنامن

 ،وافتًّٔع ،ـٚفرنٚء ،وهق إٔقاع ـثرة :افْٓل ظـ افؼك -6

ًٚ ومًًٕٚٚ    .وآظتَٚ  بٌر ا  تًٚػ مًىٔ

ٚ حيدث إذ هب ،ؾٓل مـ أخىر إمقر ظذ افدنـ :افْٓل ظـ افٌدع -0

ؾُؾ ؿقل  ،ونِهؼ بف مٚ ٓ نروٚه ا  تًٚػ ورشقفف ،يف افدنـ مٚ فٔس مْف

ؾٓق بدظٜ مُْرة جيٛ دٚربتٓٚ  وؾًؾ خٚفػ ـتٚب ا  تًٚػ وشْٜ ٌٕٔف 

ويف ـؾ  ،ٕهنٚ تٗ ي إػ هدم افدنـ وإظٕٜٚ افنٔٚضغ ،وافقؿقف يف وجٓٓٚ

واسصالح ٓ ) ،إحٔٚء بدظٜ مُْرة متقنٝ فًْٜ مـ شْـ افدنـ افَقنؿ

وخالف ذفؽ  ،نُقن إٓ بٚٓجتامع ظذ ذع ا  وظذ شْٜ رشقل ا  

 ،وظذ ذع ا  تًٚػ ،ؾًذ ادٗمـ أن حيٚؾظ ظذ إنامٕف ،تنتٝ وؾنؾ

وٓ نِتٍٝ إػ افنٔىٚن افذي نَقل فف اؾًؾ ـذا  ،ٌٕٔف  وظذ شْٜ

 .( )(وـذا

ًٚ وظِقاً ؾٚفنٔىٚن نٖمر افًٌد بٖصٔٚء نيْٓٚ افًٌد تر وٓ ترؿل ؾٔام  ،ؿٔ

 .بؾ هق إخٍٚض ووالل ،خٚفػ ـتٚب ا  تًٚػ وشْٜ ٌٕٔف

                                 
 .628م، فًِالمٜ افنٔخ أمحد ؾتن ا  جٚمل ص تْزنف افَِقب فْير ظالَّ  - 



 

gafrwrd@hotmail.com 

ًٚ مـ أمقر ادًِّغ ) :ؿٚل شِىٚن افًِامء رمحف ا  ضقبك دـ تقػ صٔئ

  .( ) (وإحٔٚء افًْـ ،ؾٖظٚن ظذ إمٚتٜ افٌدع

  (6) .افْٓل ظـ مقآة افٍُٚر بام نٗ ُّون إفٔف مـ افوالفٜ -6

ٕٕف شٌٛ اجلٓؾ واسوالل ظـ  ،ل ظـ اشتٍتٚء اجلٚهؾافْٓ -5

 .أحُٚم ا  ظز وجؾ

ًٚ دًٍدة فٍُر :وذع احلدو  وافتًزنرات -2  ،ـحد افر ة  ؾً

  .ـٚفتًزنرات فِر ع ظـ ادًٚيصو

ؿٚل شِىٚن افًِامء رمحف ا  ظـ مهٚفن اجلٓٚ   :ذع اجلٓٚ  -0

صدور ادٗمْغ مـ اؽتْٚم وصٍٚء  ،ودؼ افُٚؾرنـ ،إظزاز افدنـ"افًٚجِٜ 

 . "...أمقال إظداء

ٕن ـتامن ذفؽ وشِٜٔ إػ  :افْٓل ظـ ـتامن مٚ إٔزل ا  تًٚػ -8

 . (0) (ه.أ ومٚ نتًِؼ هبٚ مـ ضٚظتف ،تؤٔع أحُٚم ا 

ؾ٘ن حٍظ افدنـ حٚصِف يف ثالثٜ مًٚن  :وؿٚل اسمٚم افنٚضٌل رمحف ا 

 ،وبٔٚهنٚ يف افًْٜ ،ِٓٚ يف افُتٚبؾٖص ،وهل اسنامن واسشالم واسحًٚن

                                 
 .605مَٚصد افؼنًٜ ظْد افًز بـ ظٌد افًالم ص  - 

 . 605ادرجع افًٚبؼ ص  -6

 .602ادرجع افًٚبؼ ص  -0
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وجٓٚ  مـ  ،وهل افدظٚء إفٔف بٚفسؽٔٛ وافسهٔٛ :ومُِّف ثالثٜ أصٔٚء

وأصؾ هذه  ،وتاليف افَْهٚن افىٚرئ يف أصِف ،ظٕٚده أو َراَم إؾًٚ ه

  .افُِامت يف افُتٚب وبٔٚهنٚ يف افًْٜ ظذ افُامل

وأىٜٔ  نـ  ،سًٕٚنشٚبؼ أىٜٔ افدنـ يف حٔٚة اممٚ هذا وؿد تٌغ مًْٚ 

وبْٔٚ ـٍٜٔٔ  ،ووجقب اتٌٚظف وافتًّؽ بف ،اسشالم ظذ هذا افقجق 

وًٕٖل ا  تًٚػ أن حيٍظ ظِْٔٚ  نْْٚ وأن  ،احلٍٚظ ظذ افدنـ وظذ افًَٔدة

 ًٚ  ها  .ونتٌع هذا فٍهؾ ؾهؾ افٍْس وحٍيٓٚ ،نزندٕٚ إنامٕ
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 حفظ الهفس :ثانيا
 

يف ـالم افًرب جيري ظذ افٍْس  :ؿٚل أبق إشحٚق ،افروح :افٍْس فٌٜ

  :رضبغ

يف ٍٕس ؾالن أن )و ،روُحف :أي ،(خرجٝ ٍُٕس ؾالن)ؿقفؽ  :أحدمها

 . يف َرْوِظفْ  :أي( نًٍؾ ـذا وـذا

ؿتؾ ؾالن ) :تَقل ،مًْك افٍْس ؾٔف مًْك مجِٜ افقء وحََٔتف :والثاين

 . ( )أوؿع اسهالك بذاتف ـِٓٚ وحََٔتف  :أي( وأهِؽ ًٍٕف ،ًٍٕف

ًٚ بًّْكوافٍْس أ     ؿٚل ا  تًٚػ  :افًْد :نو    

        [2   :ادٚئدة ]أو  ،مٚ ظْدي ومٚ ظْدك :أي

 .(6)حََٔتل وحََٔتؽ

 ،واجلًد ،افدم :ؾَٚفقا بًّْك ،وفٍِْس مًٍٚن ـثرة أضٌْقا يف ذـرهٚ

ٜ ،وافًزة ،وافًيّٜ ،وافًغ َّّ  ،واسرا ة ،وافٌٔٛ ،ٍٕٜوإ ،واهل

 . افخ.....(0)وافًَقبٜ

                                 
 (. ٍٕس)مٚ ة  ،فًٚن افًرب - 

 (. ٍٕس)افَٚمقس ادحٔط مٚ ة  -6

 . ًٚبؼادرجع اف -0
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 :( )ؿٚل صٔخْٚ ظع بـ ظٌٔد ا   :وؿٚل اسمٚم أبق افٍرج بـ اجلقزي

ًٚ ـثراً  وأؿرهبؿ . اختِػ افْٚس يف مٚهٜٔ افٍْس ادختهٜ بٚٔ مل اختالؾ

واجلقهر افروحٚي مٚ ـٚن  ،إهنٚ جقهر روحٚي :إػ افهقاب ؿٚئِقن ؿٚفقا

ًٚ ٓ نَ   . (6)وهق خمِقق مـ افْقر وافؤٚء. رُ  صًٚع إبهٚرفىٍٔ

وؿٚل آخرون بؾ ىٚ  ،إن افروح رء ؽر افٍْس :وؿٚل ـثر مـ افًِامء

إن ٍٕقس بْل آ م جْس وٍٕقس  :رء واحد، وؿٚل ـثر مـ افًِامء

 . (0)افٌٓٚئؿ جْس آخر

ؾْذـر هْٚ بًض أنٚت  ،وؿد ور  ذـر افٍْس يف افَرآن افُرنؿ

  :ظـ افٍْس حتدثٝ

  :ؿٚل تًٚػ                   

 [. 60  :افٌَرة]

                                 
أبق احلًـ ظع بــ ظٌـد ا  ابــ ٕكـ بــ  ،هق اسمٚم افًاّلمٜ صٔخ احلْٚبِٜ ذو افٍْقن - 

اؽقي افٌٌدا ي صٚحٛ افتهٕٚٔػ  ،ــٚن مــ بحـقر افًِـؿ ،655وفد شـْٜ  ،ظٌٔد ا  افزَّ

نرجع إػ  نـ وتَقى وزهد وظٌٚ ة نقيف يف شٚبع ظؼ ادحرم شـْٜ شـٌع  ،ـثر افتهٕٚٔػ

 . 9/205 شر أظالم افٌْالء . مئٜ وظؼنـ ومخس

 . 596ٕزهٜ إظغ افْقاطر يف ظِؿ افقجقه وافْيٚئر ص  -6

 . 595ادرجع افًٚبؼ ص  -0



 

gafrwrd@hotmail.com 

      :وؿٚل شٌحٕٚف       

     [00  :افٌَرة ] و             

        [00 :آل ظّران ] و         

   [05 :إٌٕٔٚء ] و             

       [60 :افْٚزظٚت .] 

ًٚ ذـر افٍْس وفْذـر بًض  وأمٚ يف احلدنٞ افؼنػ ؾَد ـثر أنو

مـ ؿتؾ ) :ؿٚل ظِٔف افهالة وافًالم :ْٚإحٚ نٞ افتل هلٚ صِٜ بّقوقظ

ًٍٕف بحدندة ؾحدندتف يف نده نتقجٖ هبٚ يف بىْف يف ٕٚر جْٓؿ خٚفدًا خمِدًا 

ومـ ؿتؾ ًٍٕف بًؿ ؾًّف يف نده نتحًٚه يف ٕٚر جْٓؿ خٚفدًا  ،ؾٔٓٚ أبداً 

ومـ تر ى مـ جٌؾ ؾَتؾ ًٍٕف ؾٓق نس ى يف ٕٚر جْٓؿ  ،خمِدًا ؾٔٓٚ أبداً 

 .( ) (ؾٔٓٚ أبداً خٚفدًا خمِدًا 

                                 
افٌخٚري . احلدنٞ أخرجف افٌخٚري ومًِؿ وافسمذي وافًْٚئل مـ ضرنؼ أيب هرنرة - 

سمـذي واف. 05 رؿؿ  ،60 :بٚب رؿؿ ، ج  :ومًِؿ يف اسنامن. 55بٚب  ،5يف افىٛ ج 

وافًْـٚئل يف . ؿٚل أبـق ظًٔـك هـذا حـدنٞ صـحٔن ،0 :بٚب 2ج 6065برؿؿ  :يف افىٛ

 . 22ص  :اجلزء ،925 برؿؿ  :اجلْٚئز
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ؾٓذا احلدنٞ ندل  ٓفٜ واوحٜ ظذ حترنؿ ؿتؾ ادرء ًٍٕف ووجقب 

مـ نَتؾ ًٍٕف بٖيِّ ضرنَٜ ـٕٚٝ بٚخلِق  يف ٕٚر  إذ تقظد افٌْل  ،حٍيٓٚ

 . جْٓؿ ودٚشٌٜ ا  تًٚػ إنٚه ظذ هذا افًٍؾ ادُْر

ٌٌل ٓ نْ) :ويف ادًْك ًٍٕف نَقل ادهىٍك صذ ا  ظِٔف وآفف وشِؿ

 :نٚ رشقل ا  وـٔػ نذل ًٍٕف؟ ؿٚل :ؿٚفقا ،فًِِّؿ أن نذل ًٍٕف

ظذ ظدم جقاز أن  ؾٍٔف  فٔؾ مـ افٌْل  ،( )( نتًرض فٌِالء مٚ ٓ نىٔؼ

                                 
احلدنٞ أخرجف افسمذي وابـ مٚجف ـالىٚ مـ ضرنؼ جْدب بـ ظٌـد ا  بــ شـٍٔٚن  - 

 :ق ظًٔـكؿـٚل أبـ ،0اجلـزء  ،6655برؿؿ  :افسمذي يف افٍتـ. افٌجع ظـ حذنٍٜ بـ افٔامن

وأخرجف أمحد يف . 6اجلزء  ،2 60 :برؿؿ :وابـ مٚجف يف افٍتـ. هذا حدنٞ حًـ ؽرنٛ

وأخرجـف افزبٔـدي يف إحتـٚف افًـٚ ة ادتَـغ بؼـح . 2  "جـزء ،60002 :بـرؿؿ :ادًْد

ور  ذفؽ مـ حـدنٞ حذنٍـٜ وظـع وأيب بُـرة وابــ  ،692ص   ج  :إحٔٚء ظِقم افدنـ

وصــًٛ اسنــامن . 606و 0/606ٌــع افٍقائــد فِٓٔثّــل وفْٔيــر  ّــع افزوائــد ومْ. ظّــر

وافُٚمؾ يف وًٍٚء ( 0866  -0860  -0866  - 086  :برؿؿ) 8 0/6فٌَِٔٓل 

وادىٚفـٛ افًِٔـٜ بزوائـد ادًـٕٚٔد افثامٕٔـٜ ٓبــ .0 0 /5 :افرجٚل ٓبـ ظدي اجلرجٚي

ــرؿؿ 6ج :حجــر ــٚء فألصــٌٓٚي . 6560و 6562 :ب ــٜ إوفٔ  ومًــْد أيب. 02 /8وحِٔ

وادهـْػ . 6/606 وتٚرنخ بٌدا  فِخىٔٛ افٌٌدا ي .   6  :برؿؿ ،6/502 :.نًذ

 :بـرؿؿ ،6 ج  :وادًجـؿ افٌُـر فِىـزاي،  6006 :برؿؿ ،  فًٌد افرزاق افهًْٚي ج 

و 6600 :بــرؿؿ  0/65ج :ويف  ّــع افٌحــرنـ يف زوائــد ادًجّــغ فِٓٔثّــل. 0500 

6606 . 
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وظدم جقاز تًروف فٌِالء وادحـ ٕٕف  ،حيّؾ اسًٕٚن ًٍٕف مٚ ٓ نىٔؼ

إٓ هلذا ومٚ حِؾ ا  تًٚػ فْٚ إـؾ وافؼب وافٌِٚس . بذفؽ نتِػ ًٍٕف

 . أٓ وهق حٍظ افٍْس وصٕٔٚتٓٚ ،ادًْك

إبٚحٜ أصؾ  -مـ حٔٞ افقجق   -وا  تًٚػ ؿد ذع حلٍظ افٍْس 

 -وذع حلٍيٓٚ  ،افىًٚم وافؼاب وادًُـ ممٚ نتقؿػ ظِٔف بَٚء احلٔٚة

 (  )ه ا. ظَقبٜ افدنٜ وافَهٚص -مـ حٔٞ ادْع 

قل إن افٍْقس دسمٜ ـام َٕ) :ؿٚل اسمٚم افنٚضٌل رمحٜ ا  تًٚػ

ُٜ اسحٔٚء بحٔٞ إذا  ار إمر بغ إحٔٚئٓٚ وإتالف ادٚل  ،دٍقطٜ ومىِقب

ؾ٘ن ظٚرض إحٔٚؤهٚ . ـٚن إحٔٚؤهٚ أوػ ،أو إتالؾٓٚ وإحٔٚء ادٚل ،ظِٔٓٚ

ـٚن إحٔٚء افدنـ أوػ وإن أ ى ذفؽ إػ إمٚتتٓٚ: ـام جٚء يف  ،إمٚتٜ افدنـ

وـام إذا ظٚرض إحٔٚء ٍٕس  ،ذفؽ وؽر ،وؿتؾ ادرتد ،جٓٚ  افٍُٚر

ـٚن إحٔٚء افٍْقس افُثرة  ،واحدة وإمٚتٜ ٍٕقس ـثرة يف ادحٚرب مثالً 

 . (6)..( أوػ

وادًْقي وافروحل  ،وأبًٚ  افٍْس تتّثؾ يف بًدتٚ ادٚ ي واجلًدي

بٖن حٍظ ادٟٓ وإضراف سؿٚمٜ مهٚفن  :ذفؽ ،ويف بًدتٚ افُع واجلزئل

                                 
  .9  وقابط ادهِحٜ فٌِقضل ص  - 

 . 6/09ادقاؾَٚت  -6
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وإن  ،ًرنوٓٚ فٍِقات يف ظٌٚ ة أو ظٌٚ ات تٍقت أمثٚهلٚافدارنـ أوػ مـ ت

وادحٚؾيٜ ظذ  ،ـٕٚٝ احلٔٚة ٓ نُّـ اـتًٚهبٚ ؾٕ٘ف جيٛ ادحٚؾيٜ ظِٔٓام

 ه ا. ( )شٚئر افٌدن وإظوٚء ونتؿ حٍظ افٍْس مـ جٌٕٚل افقجق  وافًدم

جيٛ حٍظ شٚئر مْٚؾع افٌدن  :وؿٚل اسمٚم افًز بـ ظٌد افًالم

ر بقء مـ  ،ًّؾ ذفؽ يف ضٚظٜ رب إربٚبفًْت ،وأظوٚئف ٌُٕرِّ وٓ 

ؾْحٍظ افًغ سبهٚرهٚ وشٚئر احلقاس . إٓ يف اجلٓٚ  وٕحقه ،ذفؽ

وافرجؾ  ،فٍقائده وافًَؾ ،وافًِٚن فْىَف ،وافٔد فٌىنٓٚ ،س راـٓٚ

 . (6)دنٔٓٚ

وافدؾٚع ظـ افٍْس سبَٚئٓٚ واجٛ حتك مـ ؿتؾ  ون ًٍٕف ؾٓق 

 . صٓٔد

وهق نتحَؼ بقشٚئؾ  ،رام دٚ ؾٔف مـ ؿتؾ افٍْس بٌر حؼوإٓتحٚر ح)

خمتٍِٜ ونتْقع بٖٕقاع متًد ة ؾ٘ذا ـٚن إزهٚق افنخص ًٍٕف ب٘تٔٚن ؾًؾ 

مْٓل ظْف ـٚشتًامل افًٔػ أو افرمن أو أـؾ افًؿ أو إفَٚء ًٍٕف مـ 

صٚهؼ أو إفَٚء ًٍٕف يف ادٚء فٌٔرق أو افْٚر فٔحسق وؽر ذفؽ مـ 

                                 
ظّـر بــ صـٚفن بــ ظّـر ص . مَٚصد افؼنًٜ ظْد اسمٚم افًز بـ ظٌـد افًـالم فــ   - 

600 . 

 . 66ص  :صجرة ادًٚرف وإحقال فًِز بـ ظٌد افًالم -6
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وإذا ـٚن إزهٚق افنخص ًٍٕف  ،ٚر بىرنؼ اسجيٚبافقشٚئؾ ؾٓق إتح

بٚٓمتْٚع ظـ افقاجٛ ـٚٓمتْٚع ظـ إـؾ وافؼب وترك ظالج احلرج 

ٌُِع افذي  ًَ ادقثقق بزئف أو ظدم افتخِص مـ افٌرق أو حلرق أو مـ اف

ومـ امتْع مـ ادٌٚح حتك . نُّـ افْجٚة مْف ؾٓذا إتحٚر بىرنؼ افًِٛ

ًٚ هلٚ ظْد مجٔع أهؾ افًِؿمٚت ـٚن ؿٚتاًل ًٍٕف  ٕن إـؾ فٌِذاء  ،متٍِ

ؾ٘ن  ،وافؼب فدؾع افًىش ؾرض بَّدار مٚ ندؾع بف اهلالك ظـ ًٍٕف

ترك إـؾ وافؼب حتك هِؽ ؾَد إتحر ٕن ؾٔف إفَٚء افٍْس إػ 

 وفِْٓل ظْف يف دُؿ افتْزنؾ  ،افتُِٜٓ       

    [95  :افٌَرة .] وإذا اوىر اسًٕٚن فألـؾ أو افؼب مـ

ًٚ خٚف مْف هالك ًٍٕف  ادحرم ـٚدٔتٜ واخلْزنر واخلّر حتك جٚع جقظ

بّْزفٜ مـ  ،ؾ٘ذا امتْع حتك مٚت صٚر ؿٚتاًل فًٍْف ،فزمف إـؾ وافؼب

ترك أـؾ اخلٌز وافؼب يف حٚل اسمُٚن ٕن تٚرك هذه إصٔٚء شٍٚع يف 

  :ؿٚل تًٚػ .إهالك ًٍٕف       [69 :افًْٚء]) ( ). 

                                 
. 59 -58خمتك إربًغ افقر نٜ يف اخلًّٜ افيورنٜ فِنٔخ ظٌد ا  افقر ي ص  - 

 . بتكف
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وهذا  ،ـذفؽ ٓ جيقز ؿتؾ ؽره ،ؾُام إٔف ٓ جيقز ؿتؾ اسًٕٚن ًٍٕف

    :ؿٚل تًٚػ ،مًِقم بٚفيورة       

             [06 :ادٚئدة ]   

                  [5  :إًٕٚم  ]

  :وؿٚل تًٚػ                 

    [90 :افًْٚء ] 

ئع إٓ بثالث وؿد حرم ا  تًٚػ افَتؾ يف مجٔع افؼا :ؿٚل افَرضٌل

ًٚ  ،بًد إحهٚن زٕٚأو  ،ـٍر بًد إنامن :خهٚل .... أو ؿتؾ ٍٕس طِاًم وتًدن

ًٚ واحدة وإتٓؽ  :وروي ظـ ابـ ظٌٚس إٔف ؿٚل ادًْك مـ ؿتؾ ًٍٕ

ومـ ترك ؿتؾ ٍٕس واحدة وصٚن  ،حرمتٓٚ ؾٓق مثؾ ؿتؾ افْٚس مجًًٔٚ 

ًٚ مـ ا  تًٚػ ؾٓق ـّـ أحٔٚ افْٚس   ه ا . ( )مجًًٔٚ حرمتٓٚ واشتحٔٚهٚ خقؾ

  :وؿٚل افَرضٌل يف ؿقفف تًٚػ            

  [5  :إًٕٚم  ]ٜمٗمْٜ  ،وهذه أنٜ هنل ظـ ؿتؾ افٍْس ادحسم

                                 
  .62 /2افَرضٌل  - 
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أمرت أن أؿٚتؾ ) :ؿٚل  ،ـٕٚٝ أو مًٚهدة إٓ بٚحلؼ افذي نقجٛ ؿتِٓٚ

ٚل ٓ إفف إٓ ا  ؾَد ظهؿ مٚفف افْٚس حتك نَقفقا ٓ إفف إٓ ا  ؾّـ ؿ

 (6).( ) (وًٍٕف إٓ بحَف وحًٚهبؿ ظذ ا 

فزوال افدٕٔٚ أهقن ظذ ا  مـ ؿتؾ ) :وؿٚل صذ ا  ظِٔف وآفف وشِؿ

فزوال افدٕٔٚ أهقن ظذ ا  مـ ؿتؾ رجؾ )ويف روانٜ ( مٗمـ بٌر حؼ

ًٚػ افدٕٔٚ ظٌٚرة ظـ ؿٚل افىٌٔل رمحف ا  ت :ؿٚل افَٚري يف ادرؿٚة (0) (مًِؿ

                                 
 . احلدنٞ أخرجف افٌخٚري ومًِؿ وافسمذي وابـ مٚجف وأمحد وؽرهؿ - 

 ،05/ وإتيـر ؾـتن افٌـٚري . ـتـٚب اسنـامن ، ج ،65افٌخٚري مـ روانٜ ابـ ظّر برؿؿ 

 ،ـتـٚب اسنـامن ، ج ،06بـرؿؿ  ،ومًـِؿ مــ روانـٜ أيب هرنـرة ،09 / وظّدة افَٚري 

ؿـٚل أبـق  ،أول ـتـٚب اسنـامن ،0ج 0 62و 6209بـرؿؿ  ،وافسمذي مـ روانٜ أيب هرنرة

وإيـر  ،هذا حـدنٞ حًــ صـحٔن :وؿٚل ،ظًٔك ويف افٌٚب ظـ جٚبر وشًد وابـ ظّر

وابـ  ،مـ ضرنؼ أيب هرنرة  ج ،20وأمحد يف ادًْد برؿؿ  ،005 ،0/000حتٍٜ إحقذي 

 0299وافًْٚئل مـ روانٜ إٔس برؿؿ . ادَدمٜ ، ج ، 0برؿؿ  ،مٚجف مـ ضرنؼ أيب هرنرة

 . ـتٚب حترنؿ افدم ،0ج  0920و 

 . 06 /0افَرضٌل  -

 :احلدنٞ أخرجف ابـ مٚجف مـ روانٜ أبق اجلٓؿ اجلقزجٚي ظـ افزاء بــ ظـٚزب بـرؿؿ -

وأخرجـف . إشـْٚ ه صـحٔن ورجٚفـف مقثقؿـقن :ويف افزوائـد ،ـتٚب افـدنٚت 6ج ،9 62

وأخرجــف  ،فــدنٚتأبــقاب ا ،5ج ،095 بــرؿؿ  ،افسمــذي مـــ روانــٜ ظٌــد ا  بـــ ظّــرو

ظـ صًٌٜ ظـ نًذ بـ ظىٚء ظــ أبٔـف ظــ ظٌـد ا  بــ  :افًْٚئل وهق مثؾ ضرنؼ افسمذي
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ٌٜ هلٚ ،افدار افَربك افتل هل مًٌز فِدار إُخرى ومٚ ُخَِٝ  ،وهل مزرظ

افًاموات وإرض إٓ فتُقن مًٚرَح إٔيٚر ادتٌكنـ ومتًٌدات 

  :ادىًٔغ وإفٔف اسصٚرة بَقفف تًٚػ       

                 [آل ظّران: 

وأ فٜ  ،بؾ خَِتٓٚ ٕن جتًِٓٚ مًٚــ فٍُِِّغ ،أي بٌر حُّٜ :[ 9 

ؾّـ حٚول ؿتؾ َمـ ُخَِٝ افدٕٔٚ ٕجِف ؾَد حٚول  ،هلؿ ظذ مًرؾتؽ

 ه ا. ( )زوال افدنْٚ

بؾ إن حٔٚة اسًٕٚن هٌل ادَهد إشٚد افذي ترتد إفٔف شٚئر )

ًٚ إجيٚ اً  ادَٚصد إشٚشٜٔ يف هذا  ،وحٍيًٚ  ،وتّْٜٔ ،افتؼنع فتقؾَٓٚ مجًٔ

 

وأخرجـف افٌَٔٓـل يف افًـْـ . ـتٚب حترنؿ افـدم ،تًئؿ افدم ،0ج ،0980 :برؿؿ ،ظّرو

 ،وفْٔيــر حِٔــٜ إوفٔــٚء ،60ص / 8ج  ،ـتــٚب اجلْٚنــٚت ،مـــ ٍٕــس افىرنــؼ ،افُــزى

وافُٚمـؾ يف وـًٍٚء افرجـٚل . 6/062نًِل يف ٕهـٛ افرانـٜ وذـره افز ،600ص /0ج

بٚب افسهٔٛ مـ  0/690وذـره ادْذري يف افسؽٔٛ وافسهٔٛ  ،006 /0 ،ٓبـ ظدي

ورواه افٌَٔٓـل  ،رواه ابــ مٚجـف ب٘شـْٚ  حًــ :وؿٚل ،ؿتؾ افٍْس افتل حرم ا  إٓ بٚحلؼ

وفْٔيـر . 208 بـرؿؿ . ، ـتـٚب اجلـراح6 /6وتِخٔص احلٌر ٓبـ حجر . وإصٌٓٚي

  .020 برؿؿ  ،9 /6حتٍٜ إذاف 

 . 6 /6 :مرؿٚة ادٍٚتٔن ذح منُٚة ادهٚبٔن - 
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وتّْٔتٓٚ يف أظذ  ،ؾُٚن ضِٛ ادحٚؾيٜ ظذ حؼ احلٔٚة ،ظذ اسًٕٚن ًٍٕف

 ،شقاء بٚفًٌْٜ فُِِّػ ًٍٕف أم يف مقاجٜٓ افُٚؾٜ ،مراتٛ افتُِٔػ

ونرصد إػ هذا أن آظتداء ظذ حؼ احلٔٚة أو إزهٚق افٍْس اسًٕٕٜٚٔ 

 ًٚ جرنّٜ ظيّك تَسف ٓ يف حؼ  -يف ٕير اسشالم  - ظّدًا وظدوإ

بؾ يف حؼ اسًٕٕٜٚٔ  ،أو  تًّف ؾحًٛ ،أو ذوي ؿربٚه ،ادًتدى ظِٔف

    :ويف ؿقفف تًٚػ. ـِٓٚ          

  [06 :ادٚئدة ] أنٜ إنامء بقجقب افتُٚؾؾ اسًٕٚي فًِّؾ

ٕهنٚ  ،اشتئهٚل صٖؾٜ هذه اجلرنّٜ افُْراء مـ ادجتّع افٌؼي ـِفظذ 

ًٚ دنٚظره ،تًتز هتدندًا خىرًا فقجق ه ًٚ ٕمْف واشتَراره ،وحتدن . وتًقنو

وظهّٜ . وذفؽ مٌِغ ظهّٜ اسًٕٚن يف ًٍٕف و مف وجًّف ذظًٚ 

ونستٛ ظذ هذا أن . افٍْس اسًٕٕٜٚٔ حؼ وواجٛ أن نرظٚه ـؾ إًٕٚن

ًٚ ففحٔٚة  ًٚ خٚص ونتٍرع ظذ . وإٕام هل حؼ فٌٚرتٚ ،اسًٕٚن فًٔٝ مُِ

أو ظوق مـ  ،هذا أن اسًٕٚن ٓ نِّؽ إشَٚط حَف يف احلٔٚة ب٘تالف ًٍٕف

 .( ) ( ون مَهد ذظل ،أظوٚئف

                                 
ص . فِــدـتقر ؾتحــل افــدرنْل ،خهــٚئص افتؼــنع اسشــالمل يف افًٔٚشــٜ واحلُــؿ - 

 . بتكف. مٚ بًدهٚ ،666
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وٍٕس ادُِػ ) :وننر إػ هذا ادًْك اسمٚم افنٚضٌل حٔٞ نَقل

وٓ  ،فف افتًِٔط ظذ ًٍٕف إذ فٔس -حؼ ا  تًٚػ  - اخِٜ يف هذا احلؼ 

 . ( ) (ظذ ظوق مـ أظوٚئف بٚستالف

ٕٕف حؼ ا   ،وحؼ احلٔٚة بٚفًٌْٜ دقاضـ ؽر ادًِؿ مهقن ـٚدًِؿ

ومتٍرع ظـ أصؾ افُرامٜ أ مٜٔ ادَرر يف افَرآن افُرنؿ وافًْٜ  ،تًٚػ

  (6). ادىٓرة

ٜ افًٚمٜ افتل وٕقر  ضٚئٍٜ مـ إحُٚم افتٍهِٜٔٔ وافَقاظد افتؼنًٔ

  :ومـ ذفؽ ،تٗـد ظهّٜ افٍْس اسًٕٕٜٚٔ وحَٓٚ يف احلٔٚة

 وجقب افَهٚص ظذ إزهٚق افٍْس افٌؼنٜ  -    

              [09  :افٌَرة ]ٜأي حٔٚة فألم، 

 . واشتَرار وأمـ افٌال  وافدوفٜ

ًٌع ادقبَٚت افتل تَسن بٚسذاك بٚ  اظتٌٚر هذه اجلرنّٜ مْٜ اف -6

 .إصٚرة فًيؿ هذه اجلرنّٜ ،تًٚػ

                                 
 . 6/066 :ادقاؾَٚت - 

 . 669ص  :خهٚئص افتؼنع اسشالمل -6
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 ،ؾِق تَٚظس افَٚ ر ظذ إَٕٚذه حتك ؽرق ،وجقب إَٕٚذ افٌرنؼ -0

 . اجتٓٝ ظِٔف مًٗوفٜٔ ؽرؿف ومقتف ذظًٚ 

 . إحٔٚء فٍِْس اسًٕٕٜٚٔ ،ظدم ؿىع ند افًٚرق أنٚم ادجٚظٜ -6

ـٚة ظذ إؽْٔٚء فتحَٔؼ مًتقى بؾ مٚ ؾقق افز ،إجيٚب افزـٚة -5

 . افٍُٚف فٍَِراء

وٓ  ،افْٓل ساحٜ ظـ ؿتؾ افٍْس افتل حرم ا  بدون وجف حؼ -2

ًٚ حلٔٚة اسًٕٕٜٚٔ ـِٓٚ ،تًتٌٚح إٓ بًٚرض ضٚرئ ؾسجع اشتٌٚحتٓٚ  ،تٖمْٔ

 . اشتثًْٚء ظذ أصؾ ظهّتٓٚ بٚفتٖنٔد وافتحَٔؼ

وإمقال مـ  ،وإٍٕس ،محٚنٜ فِدنـ وإوضٚن ،ؾرنوٜ اجلٓٚ  -0

ًٚ ظذ ـؾ ؿٚ ر ،ـؾ ظدوان خٚرجل ًٚ ظْٔٔ ًٚ ظـ  ،ونهٌن اجلٓٚ  ؾرو  ؾٚظ

ًٚ فُؾ ؾر  مـ أن نداؾع ظـ ًٍٕف يف مثؾ هذه  ،ـٔٚن افدوفٜ وإمٜ ومتُْٔ

 . ( )احلٚل 

وٓ ؿىع  ،وٓ نٌٚح ؿتِٓٚ ،ؾٔجٛ حٍظ افٍْس :وؿٚل اسمٚم افهٚوي

وـذا  ،ًٚم وافؼاب افذي بف ؿقامٓٚوٓ مْع افى ،أظوٚئٓٚ بٌر حؼ

                                 
 . بتكف، 656 ، 65فًٚبؼ ص ادرجع ا - 
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وفذا ذع افَهٚص يف افٍْس  ،افٌِٚس افذي تتَل بف احلر وافز 

 ها . ( )وإضراف

وإٕام نيهٚ  ،وافٍْس إٕام حتتٚج مـ افًٌد إػ ؾًؾ مٚ أمر ا  تًٚػ بف

.... ؾيِّف ٓ نٍْؽ ظـ ترك حًْٜ أو ؾًؾ شٔئٜ ،ؾًؾ مٚ هنك ا  تًٚػ ظْف

 . (6)ِؿ أن ا  تًٚػ نٖمر بُؾ مهِحٜ ونْٓك ظـ ـؾ مًٍدة ؾٚدٗمـ نً

مثؾ أن  ،حتك أهِؽ ًٍٕف ؾٓق طٚمل مًتد ،وإذا ؾًؾ مٚ مل نٗمر بف

ًٚ  ،نٌتًؾ مـ اجلْٚبٜ بامء بٚر  نٌِٛ ظذ طْف إٔف نَتِف أو نهقم صقم

 .(0)نٍيض إػ هالـف 

 ،ٚ يف افدٕٔٚافًٍٚ  إمٚ يف افدنـ وإم :وؿٚل ابـ تّٜٔٔ رمحف ا  تًٚػ

وهلذا ـٚن أـز افٌُٚئر بًد  ،ؿتؾ افٍْقس بٌر احلؼ :ؾٖظيؿ ؾًٚ  افدٕٔٚ

 . (6)ؾًٚ  افدنـ افذي هق افٍُر

 ،حيرم ؿتؾ افٍْس بٌر حؼ ،أن  نـ ا  تًٚػ ،ؾتِخص مًْٚ ممٚ شٌؼ

 ،وافًٍَٚ  يف إرض ونٖمر اسًٕٚن بٚفًًل يف إبَٚء ًٍٕف وؽره

                                 
 .  66ص  ،ذح افهٚوي ظذ جقهرة افتقحٔد - 

 .626نقشػ افٌدوي ص . مَٚصد افؼنًٜ ظْد ابـ تّٜٔٔ   -6

 . بتكف. 620ادرجع افًٚبؼ ص  -0

 .  62ادرجع افًٚبؼ ص  -6
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 ،ًف تًق  ؾٚئدهتٚ ظِٔف وظذ ؽره مـ بْل جِدتفؾّحٚؾيٜ اسًٕٚن ظذ ٍٕ

 . ودٚؾيتف ظذ ؽره تًق  ؾٚئدهتٚ ظِٔف وظِٔٓؿ أنوًٚ 

إذا اظتدي ظذ جزء مـ هذا اجلًد ؾٕ٘ف  ،ؾٚفٌؼ ـِٓؿ ـٚجلًد افقاحد

ًٚ وآمًٚٓ  ،نٗثر ظذ افٌٚؿل وتد هؿ ٕهنؿ ـٚجلًد افقاحد ؾِذفؽ . آٓم

بؾ إٕف تًٚػ ؿد أؿٚم افٌر  ،سًٕٚنجٚءت افْهقص حتذر مـ هتؽ حرمٜ ا

  :ؾَٚل شٌحٕٚف ،مَٚم افٍْس       [69 :افًْٚء ]

ًٚ مـ أن  ،ٓ تَتؾ بًوُؿ بًوًٚ  :أي ؾٓذا  فٔؾ جع ندل ظذ ؿِْٚه إٍٓ

 .افٌؼ ـٚجلًد افقاحد ؾَتِف فٌره ؿتؾ ًٍٕف

 . ( ) (افقاحدة ادٗمْقن ـٚفٍْس) :وؿٚل ظِٔف افهالة وافًالم

                                 
 ،(ادًِّقن ـرجؾ واحد)وبٍِظ ( ادٗمْقن ـرجؾ واحد)رواه مًِؿ بٍِظ  :احلدنٞ - 

 ،ورواه أمحـد يف ادًـْد. 6ج ،ـتٚب افـز وافهـِٜ ،6582رانٜ افًْامن بـ بنر برؿؿ مـ و

 ،0 ج  ،2626 وادهْػ ٓبـ أيب صٌٜٔ برؿؿ . وإشْٚ ه صحٔن 6 ج  ،82002 برؿؿ 

وافٌٌقي  ، ج ،020، 059وـْز افًامل برؿؿ . 62 /6وأبق ًٕٔؿ يف احلِٜٔ . ـتٚب افزهد

هذا حدنٞ صحٔن أخرجف مًِؿ ظـ  :وؿٚل افٌٌقي 0 ج  ،0620 :يف ذح افًْٜ برؿؿ

ـــ أيب صــٌٜٔ ــع ،أيب بُــر ب ــٚري . ظـــ وـٔ ــتن افٌ ــل . 0/609 وفْٔيــر ؾ وتًٍــر افَرضٌ

رواه مًـِؿ وأمحـد  ،ؿٚل افزبٔدي. 9/506و 2/650وإحتٚف افًٚ ة ادتَغ . 2/060 

 ،8 2  نْيــر حتٍــٜ إذاف بــرؿؿ . وافــراق مــزي يف إمثــٚل.. .وأبــق ًٕــٔؿ يف احلِٔــٜ

9/60 . 
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ربام  ،وفق مل نقجٛ ا  تًٚػ افًذاب إفٔؿ ظذ ؿتؾ اسًٕٚن ًٍٕف

وـؿ مـ مٗمـ بٚ   ،ؾ٘ذا بجع ًٍٕف ؾال ظَقبٜ ظِٔف ،ختٔؾ أن ًٍٕف مُِف

 ،وافٔقم أخر نِحَف مـ افٌؿ وإذنٜ مٚ نيـ أن ؿتِف فًٍْف أشٓؾ ظِٔف

 ،ٚن ًٍٕف ؾٚئدة أيُّ ؾٚئدةوإذا ـٚن افْٓل ـذفؽ ـٚن فِْٓل ظـ ؿتؾ اسًٕ

وؽِٛ ظِٔٓؿ  ،حٔٞ وًػ إنامن افْٚس ،وٓ شٔام يف ظكٕٚ احلٚرض

ؾسى  ،وهت إفٔٓؿ ظدوى إٓتهٚر ،واشتٓقهتؿ افنٓقات ،حٛ افدٕٔٚ

أو خلالف  ،افقاحد مْٓؿ نٍوؾ أن نَتؾ ًٍٕف فدرتامت خنهٚ يف جتٚرتف

ًٚ  ،بْٔف وبغ زوجتف أو مٚ  ،رؾض خىٌتف أو فؤؼ ذات نده، أو ٕن ؾالٕ

 .( )أصٌف ذفؽ مـ تقاؾف إمقر

ممٚ حؾ يف زمْٕٚٚ هذا مـ اهلرج وتٍُر ادًِّغ  كؾ٘ػ ا  ادنتُ

 ،واحلُؿ ظِٔٓؿ بٚفر ة، ثؿ تٍتل فف ًٍٕف إمٚرة بٚفًقء بٖن ادرتد نَتؾ

ثؿ نِهؼ ذفؽ بدنـ ا  وذنًٜ  ،ؾًٍٔؾ بٚدًِّغ افزنئغ مٚ نًٍِف

ؾحًٌْٚ  ،ندظل إٔف ؿٚئؿ ظذ احلؼ ٓ تٖخذه يف ا  فقمٜ ٓئؿرشقل ا  و

 . ا  وًٕؿ افقـٔؾ

 ،ؾُؾ ذفؽ مـ جٓؾ اسًٕٚن بدنْف وظدم مًرؾتف فوقابط افؼنًٜ

 . ؾٍٔتل فًٍْف مٚ نٍتل، وحيؾ هلٚ مٚ حيؾ

                                 
 . 6/500تًٍر آنٚت إحُٚم فًِٚنس  - 
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حقل ؿتؾ افٍْس وإٔف جرنّٜ  ،وؿد أشٌْٓٚ يف ه  أؿقال افًِامء ،هذا

وأثٚر يف هذا ادقوقع زاخرة . َره ذنًٜ شّحٚءُٕراء ٓ تروٚه وٓ ت

 . نؤؼ هبذا ادختك اشتًٔٚهبٚ

وشْذـر ـٍٜٔٔ حٍظ اسًٕٚن فًٍْف  ،ؾًِّْٚ أن حٍظ افٍْس واجٛ

 . ومٚ هل افىرق افتل نتًٌٓٚ فٔحٍظ ًٍٕف ونهقهنٚ مـ اهلالك

وحٍظ افٍْس حٚصِٜ يف ثالثٜ  :ؿٚل اسمٚم افنٚضٌل رمحف ا  تًٚػ)

  :مًٚن

وحٍظ بَٚئف بًد خروجف مـ افًدم ، وهل إؿٚمٜ أصِف بؼظٜٔ افتْٚشؾ

 ،وذفؽ مٚ حيٍيف مـ  اخؾ ،مـ جٜٓ ادٖـؾ وادؼب ،إػ افقجق 

ومجٔع ذفؽ مذـقر أصِف يف . وادٌِس وادًُـ وذفؽ مٚ حيٍيف مـ خٚرج

وذفؽ حٍيف ظـ ووًف يف  ،ومُِّف ثالثٜ أصٔٚء ،افَرآن ومٌغ يف افًْٜ

ونِحؼ بف ـؾ مٚ  ،وذفؽ بٖن نُقن ظذ افُْٚح افهحٔن ،زٕٚفحرام ـٚ

وحٍظ مٚ نتٌذى بف  ،هقن مـ متًَِٚتف ـٚفىالق واخلِع وافًِٚن وؽرهٚ

وإؿٚمٜ مٚ ٓ تَقم هذه إمقر إٓ  ،أن نُقن ممٚ ٓ ني أو نَتؾ أو نًٍد

ومراظٚة افًقارض  ،وذظٜٔ احلدو  وافَهٚص ،بف مـ افذبٚئن وافهٔد

 .( ) (وأصٌٚه ذفؽ ،افالحَٜ

                                 
 . 68-6/60ادقاؾَٚت  - 
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  :ووشٚئؾ حٍظ افٍْس نُقن مـ جٕٚٛ افقجق  ومـ جٕٚٛ افًدم)

  :تيما وسائل حفظ النفس من  اىب الو ود

 . مؼوظٜٔ افزواج واحلٞ ظِٔف :الطريق األول

ًٚ: ؿٚل تًٚػ  :الطريق الثاين   إحٔٚء افٍْس جًدن   

          [06ٍ :ادٚئدة ] وإحٔٚء افٍْس نتؿ

  :بًدة أمقر مْٓٚ

 . -وهق مٚ نًز ظْف بٚفًٚ ات -فًُـ إـؾ وافؼب وافٌِٚس وا -أ

وذؾٓٚ  ،ؾ٘ـرام افؤٍٚن إحًٚن ب٘ؿٚمٜ إبدان ،إضًٚم افٌر -ب

وؤٚؾٜ  ،بؼف افؤٍٚن ؾؤٚؾٜ إٌٕٔٚء وافرشؾ فًٔٝ ـؤٚؾٜ ؽرهؿ

 . ؾ ادْٚؿٛ واسنامن فًٔٝ ـؤٚؾٜ بٚؿل افْٚسافًِامء وافهِحٚء وأه

 . وهق ادًتدي ظذ افًرض أو افٍْس أو ادٚل ، ؾع افهٚئؾ -ج

 . دٚ ؾٔف مْٜ  ؾع إذى ظـ افٍْس ،مًٚجلٜ ادرى - 

 .مـ اخلىر ؾٔجٛ ادًٚرظٜ إػ محٚنٜ افٍْقس مـ اهلالك احلامنٜ -ه

ًٚ فِّٟٓ وإرواحـٚفتٍِظ بُِّٜ افٍُر ح ،إبٚحٜ ادحيقرات -و  ،ٍي

ًٚ فَٔتِف وأـؾ ادحرمٚت وذهبٚ إػ  ،وافُذب ظذ مـ ـٚن نىِٛ إًٕٕٚ

 . ؽر ذفؽ
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ـام  ،وإحٔٚء افٍْس افٌر مَدم ظذ إحٔٚء ٍٕس افنخص ظْد اسـراه

ؾٌٌْٔل فف أن ندرأ مًٍدة افَتؾ بٚفهز حتك نَتؾ  ،إذا أـره ظذ ؿتؾ مًِؿ

 . ؿدامف ظِٔفإ ٕن صزه ظذ افَتؾ أؿؾ مًٍدة مـ

ًٚ  :الطريق الثالث   :إحٔٚء افٍْس مًْقن

ًٚ بحًـ تٖ نٌٓٚ وتزـٔتٓٚ  ،وتقؾر افُرامٜ هلٚ ،نتؿ إحٔٚء افٍْس مًْقن

 وإظىٚئٓٚ حَقؿٓٚ 

وهل رء ٓ بد مْف وٓزم ظذ ـؾ مًِؿ  :تٖ نٛ افٍْس وتزـٔتٓٚ -أ

فقجف أن نَقم بسبٜٔ ًٍٕف تربٜٔ روحٜٔ وإظدا هٚ ٕ اء مّٓتٓٚ ظذ ا

أي  ،وٓ صؽ أن حٍظ افٍْس نتّثؾ يف ُبًَدنف افروحل وادٚ ي ،ادىِقب

أن مهِحٜ افَِٛ مَدمٜ ظذ مهِحٜ "بحٍظ افَِٛ وافٌدن: ومًِقم 

 . ( )-ـام ؿٚل ابـ تّٜٔٔ  - "افٌدن

 َٕؾ ابـ افًريب ظـ بًض ظِامئف أن ؿقفف تًٚػ  -ب   

     [2 :افًْٚء ]ظذ أن فِقيص وافُٚؾؾ أن حيٍظ افهٌل   فٔؾ

وافٌدن  ،ؾٚدٚل حيٍظ بوٌىف ،إذ ٓ نهن آبتالء إٓ بذفؽ ،يف بدٕف ومٚفف

اسصالح: وإصالح افٌدن أوـد مـ إصالح  :ٕن ادَهق .... حيٍظ بٖ بف

                                 
 . 680إػ  600مَٚصد افؼنًٜ ظْد افًز بـ ظٌد افًالم ص  - 
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ونٍُف ظـ احلرام  ،وافدفٔؾ ظِٔف نًِّف افهالة ونيبف ظِٔٓٚ ،ادٚل

 .( )بٚفُٓر وافَٓر

ًٚ نتجذ بسك اسًٕٚن فًِّٚيص وادخٚفٍٚت ٕٕف وحٍظ  افٍْس أنو

ؾًِٔف أن نسك  ،بًٍِٓٚ نَق  ًٍٕف إػ اهلالك وافًذاب وهق مْٓل ظْف

  :ادًٚيص وأثٚم فٔحٍظ ًٍٕف مـ ٕٚر جْٓؿ، ؿٚل تًٚػ     

                     

                 

     [2 :افتحرنؿ ] 

 ،دٚ يف افَِٛ مـ ادًٚيص افتل تًتَر ؾٔف ،وتزـٜٔ افٍْقس أمر هٚم جداً 

جيٛ ظذ ادًِؿ وهل مـ افٌُٚئر افتل  ،مـ احلًد واحلَد وافٌٌٜٔ

 . وافًًل يف افتخِص مْٓٚ ،اجتْٚهبٚ

ودٚ ـٚن مـ ادٓامت تزـٜٔ افٍْس وهل افتل بًٞ هبٚ ٌٕل هذه إمٜ 

ًٚ بًٌثتف    صِقات ا  وشالمف ظِٔف وآفف وشِؿ ـام ؿٚل تًٚػ ممتْ

               

                                 
 . 060 ،062/ أحُٚم افَرآن ٓبـ افًريب  - 
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    [ًّٜ6 :اجل .]ـٚن ظذ مـ نرجق ا  وافٔقم أخر، 

وذفؽ  ،وؿد ظِؼ ا  تًٚػ ؾالح افًٌد بتزـٜٔ ًٍٕف ،آهتامم بتزـٜٔ ًٍٕف

ًٚ بًد أحد ظؼ ؿًاًم متقا وٓ نقجد يف افَرآن بٖـِّف أؿًٚم متقافٜٔ ظذ  ،فٔ

  :هذا افًْؼ ؾَٚل ظز وجؾ            

                    

                          

                  

        [0 -  :افنّس ]( )  

ؿد ؾٚز  :وادًْك ،وتزـٜٔ افٍْقس تّْٔتٓٚ بٚخلرات وإظامل افهٚحلٜ

 ،فٍْس وأظالهٚ بٚفتَقىمـ إّٔك ا ،وٕجٚ مـ ـؾ مُروه ،بُؾ مىِقب

 ،....ؾٖهؾ افهالح ننٓرون إًٍٔٓؿ ونيٓروهنٚ ،رؾًٓٚ وصٓرهٚ هبٚ :أي

وتٖيت افزـٚة . وأهؾ افًٍؼ خيٍقن إًٍٔٓؿ وندًٕقهنٚ يف ادقاوع اخلٍٜٔ

                                 
 . بتكف 6 و  ادَدمٜ ص  ،أمحد ؾرند.  . تزـٜٔ افٍْقس وتربٔتٓٚ - 
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 ،ؿد أؾِن مـ ضٓر ًٍٕف مـ ادخٚفٍٚت افؼظٜٔ :ؾٚدًْك ،بًّْك افتىٓر

 ًَُِٚ  . وؿقًٓ  ،وظّالً  ،ُخ

وب٘رشٚهلٚ يف ادنتٓٔٚت  ،هٓٚ وأخٍٚهٚ بٚفٍجقروؿد خن مـ َٕ

 . ( )افىًٌٜٔٔ

وافرب ندظق ظٌده إػ  ،وإنثٚر احلٔٚة افدٕٔٚ ،وافٍْس تدظق إػ افىٌٔٚن

نّٔؾ إػ هذا  ،وافَِٛ بغ افداظٔغ ،خقؾف وهنل افٍْس ظـ اهلقى

 . (6)وهذا مقوع ادحْٜ وآبتالء ،وإػ هذا مرة ،افداظل مرة

 .ػ اسظٕٜٚ وافًدا  يف إمقر ـًِٕٖٓٚل ا  تًٚ

 ًٚ   :ومـ ضرق إحٔٚء افٍْس مًْقن

مٚ ؿّٜٔ افٍْس  :وإظىٚئٓٚ حَقؿٓٚ ،إحٔٚء افٍْس بتقؾر ـرامتٓٚ -ب

ومـ  ،وإتُٓٝ حَقؿف؟ ،أو أهدرت ؿّٔتف ،إذا مل تًِط فإلًٕٚن ـرامتف

وحرنٜ اختٔٚر افًّؾ حتك نتحّؾ اسًٕٚن  ،ذفؽ إبداء حرنٜ افرأي

 :تف ـٚمِٜ أمٚم احلؼ شٌحٕٚف ثؿ أؿٚم افٌْل ادهىٍك أمٚم افْٚسمًٗوفٔ

                                 
اختكـه دّـد ظـع . ر روح افٌٔٚن فنـٔخ إشـامظٔؾ افزشـقيتْقنر إذهٚن مـ تًٍ - 

 . بتكف ،6/556افهٚبقي 

 . 29ص  ،تزـٜٔ افٍْقس وتربٔتٓٚ -6
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 [. 05  :افتقبٜ]

حٍظ  -مـ ضرق حٍظ افٍْس مـ جٕٚٛ افقجق   :والطريق الرابع

ِٜ فِّحٚؾيٜ ظذ وادحٚؾيٜ ظذ إظوٚء وشٔ :افٍْس بًٚئر إظوٚء

ٕن  ،فذا نَقم افدؾع ظذ افًوق ظذ افدؾع ظـ افٌوع ،افٍْس افٌؼنٜ

ًٚ ظذ  ،ؿىع افًوق شٌٛ مٍٍض إػ ؾقات افٍْس ؾُٚن صقن افٍْس مَدم

ٕن مٚ نٍقت بٍقات إرواح أظيؿ ممٚ نٍقت بٍقات  ،صقن افٌوع

 .( ) (إبوٚع

  :وسائل حفظ النفس من  اىب العدم

حترنؿ آظتداء ظذ  :األول :مـ جٕٚٛ افًدم ضرنَٚن حلٍظ افٍْس))

 .افٍْس وإظوٚء

 . رشع ايدود وال عزيرات :والثاين

وهق حترنؿ آظتداء ظذ افٍْس وإظوٚء بٚفَتؾ أو  :تالطريق األول

 . بام نٗ ي إفٔف

                                 
 . ومٚ بًدهٚ بتكف  68مَٚصد افؼنًٜ ظْد اسمٚم افًز بـ ظٌد افًالم ص  - 
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 ،وؿتؾ فٌِر ،وؿتؾ فٍِْس ،ؿتؾ جًدي وؿتؾ مًْقي :وافَتؾ إٔقاع

 . واسشالم حرم ـؾ هذا ،أو ؿتؾ بٚفتًٌٛ ،ـام إٔف ؿتؾ ادٌٚذة

ه  :حترنؿ افَتؾ اجلًدي -أ حرم ا  تًٚػ ؿتؾ افٍْس بٌر حؼ وظدَّ

وجًِف ـَتؾ افْٚس  ،مًٍدة مقجٌٜ فِوامن ظذ افَٚتؾ أو ظذ ظٚؿِتف

 وؿٚل تًٚػ  ،مجًًٔٚ        [69 :افًْٚء ]أي: ( ٓ

ٕن أهؾ ـؾ مِٜ  ،أو ٓ نَتؾ بًوُؿ بًوًٚ  ،فَتؾترتٌُقا مٚ نقجل ا

ؿتاًل ًٍٕٕٓؿ ٕهنؿ ... ـٍْس واحدة وجًؾ شٌحٕٚف ؿتؾ بًوٓؿ بًوًٚ 

 .( ) (ـٚفنخص افقاحد

 ،ومٚفف ، مف :ـؾ ادًِؿ ظذ ادًِؿ حرام) :ؿٚل ظِٔف افهالة وافًالم

 (. وظروف

فتُْٛ وا ،هق ؤٚع افنخهٜٔ :وادرا  بف :حترنؿ افَتؾ ادًْقي -ب

ؿٚل اسمٚم افًز . وافتخع ظـ افدور افرنٚ ي يف ظامرة إرض ،ظـ اهلدى

  :رمحف ا  يف ؿقفف تًٚػ        تَتِقهٚ  :أي ٓ

أو ٓ تَتِقهٚ بٚحلرص  ،أو ٓ تتًٌقا أهقاءهٚ ؾتَتِقهٚ ،بٚفٌوٛ وافوجر

 (. ظذ افدٕٔٚ

                                 
 . بتكف. 8 /6افَرضٌل  - 
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ًٚ مـ إٔقاع افَتؾ ادًْقيوـذفؽ تًدُّ إهٕٜٚ اسًٕٚن وا  ،حتَٚره ٕقظ

وافتجًس شالح افيِّٜ يف  ،ـٚفًخرنٜ وافتْٚبز بٕٚفَٚب وافتجًس

حتك ؽدا وشِٜٔ مـ وشٚئؾ  ،وؿد تْقظٝ أشٚفٌٔف ،نقمْٚ هذا ويف ـؾ نقم

فذفؽ  ،بؾ ؿتؾ افنًقب وزوال افدول ،فٔس ؿتؾ إؾرا  ؾحًٛ ،افَتؾ

[ 6  :احلجرات]     :جٚء افْٓل ظْف يف ـتٚب ا  تًٚػ

 . "وـقٕقا ظٌٚ  ا  إخقإٚ... وٓ جتًًقا" :بَقفف وأـده افٌْل إظيؿ 

  :ذع افَهٚص وافتًزنرات :والطريق الثاين

وافَهٚص يف  ،وممٚ حيٍظ بف افٍْس مـ جٕٚٛ افًدم ذع افَهٚص

. ادٍٚشدوهل مـ أظذ  ،إرواح زاجرًا ظـ إزهٚق افٍْقس وؿىع احلٔٚة

وـػ اسًٕٚن ظـ طِؿ أخٔف  ( )( وافًَقبٚت مؼوظٜ فالز جٚر)

ًٚ مع ـقهنٚ فالز جٚر تُقن ـٍٚرة) ،اسًٕٚن ٕن احلدو   ،وهل أنو

ًٚ ظذ إنَٚع ادٍٚشد   .(6) (ـٍٚرات ٕهِٓٚ إن ـٚن زجرًا أنو

وفذفؽ نٌٚح بٚسبٚحٜ دٚ  ،وحؼ فًٌِد ،افَهٚص منتّؾ ظذ حؼ  )

 .(0) (  تًٚػ وٓ نٗخذ ؾٔف ظوق خًٔس بًوق ٍٕٔسؾٔف مـ حؼ ا

                                 
 . 6/56ادقاؾَٚت  - 

 . 6/56ادرجع افًٚبؼ  -6

 . 20 / د إحُٚم فًِز بـ ظٌد افًالم ؿقاظ -0
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  :ؿٚل تًٚػ              

 . ( ) (([09  :افٌَرة]

وهبذا افَدر افًٔر ُٕقن ؿد اشتقؾْٔٚ افُالم ظـ حٍظ افٍْس 

 . َؾونتٌع هذا افٍهؾ و  احلّد وادْٜ  ائاًم حٍظ افً. وـٍٔٔتف

                                 
 . ومٚ بًدهٚ بتكف. 686مَٚصد افؼنًٜ ظْد اسمٚم افًز ص  - 
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 حفظ العقل :ثالجا
 

ــؿ بهــٍٚت ا ٕصــٔٚء مـــ حًــْٓٚ وؿٌحٓــٚ وـامهلــٚ )فٌــٜ  :افًَــؾ افًِ

ــ ،وَٕهــٚهنٚ ــؿ بخــر اخلــرنـ وذ افن ــقر  :واحلــؼ... رنــأو افًِ ــف ٕ إٔ

وابتداء وجق ه ظْـد  ،بف ُتدِرك افٍْس افًِقم افيورنٜ وافْيرنٜ ،روحٚي

 . ( ) (ثؿ ٓ نزال نّْق إػ أن نُّؾ ظْد افٌِقغ ،اجتْٚن افقفد

مٚ نُـقن بـف  :أو ،مٚ نَٚبؾ افٌرنزة افتل ٓ اختٔٚر هلٚ :مهدر :وافًَؾ)

ــر ــٛ افتهــقرات وافتهــدنَٚت ،افتٍُ ــتدٓل وترـٔ ــؾ ... وآش وافًَ

وافًَـؾ ادُتًـٛ  ،هق مـٚ نستـٛ ظِٔـف افتُِٔـػ :افٌرنزي ظْد افنٚؾًٜٔ

ـ افتكف :ظْدهؿ ًْ   (6).( هق مٚ بف ُح

 ْع صٚحٌف مـ افًدول ظـ شقاء افًٌٔؾ ٕٕف نّ ،ادْع :وافًَؾ فٌٜ)

وأن اخلالف افذي هق يف افروح هـق  ،اختِػ ؾٔف ـٚفروح :واصىالحًٚ 

 (0)ؿـٚل صـٔخ اسشـالم زـرنـٚ إٕهـٚري. ظغ اخلالف افذي هق يف افًَـؾ

                                 
َؾ )افَٚمقس ادحٔط مٚ ة  -  ََ  . 002 ص ( َظ

 . 659و 658افَٚمقس افٍَٓل فًًدي أبق حٌٔٛ ص  -6

 ،كأو حئـ ،زـرنٚ بـ دّد بـ أمحد بـ زـرنٚ إٕهـٚري افَـٚهري إزهـري افنـٚؾًل -0

صٔخ اسشالم مٍن ددث ٕحقي ؿٍٚض فف منٚرـٚت يف صتك افًِقم وفـد بًـُْٜٔ وهـل 
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َّٖٔ هبـٚ فـدرك افًِـقم افْيرنـٜ وـٖٕـف ٕـقر نَـذف يف  ،رمحف ا  هق ؽرنزة ُنتٓ

ره يف افدمٚغ ـام ذهٛ إفٔف اسمٚمٚن مٚفؽ وٕق ،ؾّحِف افَِٛ :أي. افَِٛ

افـروح  :وؿٚل بًوـٓؿ... .ومجٓقر ادتُِّغ -وافنٚؾًل رل ا  ظْٓام 

ؾّــ حٔـٞ ؿـقام افٌـدن  ،وافٍْس وافًَؾ متحدة بٚفذات خمتٍِٜ بٚٓظتٌٚر

ًٚ، ومــ حٔـٞ مِٔٓـٚ فِنـٓقات واحليـقظ تًـّك ًٚ  :هبٚ تًّك روح  ،ًٍٕـ

ٚرف وافْيـر يف ظقاؿـٛ إمـقر تًـّك ومـ حٔٞ إ راـٓـٚ افًِـقم وادًـ

 .( ).( ظَالً 

 :وافًَؾ مخًٜ إٔقاع)

َّٖٔ هبٚ فدرك افًِقم افْيرنٜ :ؽرنزّي  :إول  . وهق ؽرنزة ُنتٓ

 . وهق مٚ نُتًٌف اسًٕٚن مـ مًٚذ افًَالء :ـًٌل :افثٚي

 . فٔٓتدوا بف إػ اسنامن ،وهق مٚ نًىٔف ا  فِّٗمْغ :ظىٚئل :افثٚفٞ

 . وهق افذي نُقن بف افزهد :ظَؾ افزهٚ  :افرابع

 

 862وفًؾ افراجن إٔف وفد يف شْٜ  ،واختِػ يف تٚرنخ وؾٚتف وممٚتف. بِٔدة يف ذؿٜٔ مك

 . 000/ مًجؿ ادٗفٍغ  .هم ا  560  -660  ،ه 962هـ وتقيف شْٜ 

 . 029 -028افهٚوي ظذ جقهرة افتقحٔد ص  - 
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وهق ظَؾ ٌْٕٔٚ دّد صـذ ا  ظِٔـف وآفـف وشـِؿ ٕٕـف  :ذيفّ  :اخلٚمس

 .( ) (أذف افًَقل

ٕقر نيضء بف ضرنؼ نٌتدأ بف مـ حٔـٞ نْتٓـل إفٔـف  رك  :افًَؾ :وؿٔؾ)

ٕـقر حيهـؾ بـ٘ذاف افًَـؾ افـذي  :أي،احلقاس ؾٌٔتدي ادىِقب فَِِـٛ

 .(6)...( ٕف مـ أوائؾ ادخِقؿٚتأ أخز بف افٌْل 

 ًٚ ؾٚحلٚصؾ أهنؿ ذـروا فًَِؾ مًٍٚن ـثرة جدًا واختٍِقا يف ذفؽ اختالؾ

ًٚ أن ٕـذـر دحـٜ مـقجزة ظــ  ،ـٌرًا فٔس هذا مُٚن ذـرهٚ وإٕام أر ٕـٚ بـدنئ

 . افًَؾ ومٚ ؿٔؾ ؾٔف

وٓ نٍْـع  ،ومًّقع ،مىٌقع :افًَؾ ظَالن ؿٚل أمر ادٗمْغ ظع )

ــقعمًــّقع إذ ــؽ مىٌ ــع وــقء افنــّس ،ا مل ن ووــقء افًــغ  ،ـــام ٓ نٍْ

 .(0)ممْقع

ًٚ أـرم ظِٔف مـ افًَؾ" :بَقفف وإػ إول أصٚر   ."مٚ خِؼ ا  خَِ

ًٚ أؾوؾ مـ " :أصٚر بَقفف -وهق ادًّقع  -وإػ افثٚي  مٚ ـًٛ أحد صٔئ

                                 
 . 00 حتٍٜ ادرند ذح جقهرة افتقحٔد فٌِٚجقري ص  - 

 . 50 و  52 / 6ذح افتِقنن ظذ افتقؤن فِتٍتٚزاي  -6

 . 89/  نْير إحٔٚء ظِقم افدنـ  -0



 

gafrwrd@hotmail.com 

َقفف ظز وهذا افًَؾ هق ادًْل ب "ظَؾ تدنف إػ هدى أو نّر ه ظـ ر ى

  :وجؾ           [60 :افًٌُْقت ).]( ) . 

ٕن اسًٕٚن إٕام  ،وفًَِؾ أىٜٔ بٚفٌٜ ٓ تُٚ  ختٍك ظذ ذي فٛ بهر

 ،مٔزه ا  تًٚػ وؾوِف ظذ ؽره مـ احلٔقإٚت واجلام ات إٕام هق بٚفًَؾ

فؽ نىِؼ ظذ اسًٕٚن ٕن افًَؾ نًقق صٚحٌف إػ اخلر وافرصٚ  وفذ

. ؾًَِِؾ مـ أىٜٔ ـزى وؾؤِٜ ظيّك ،احلُٔؿ افًٚرف اشؿ افًٚؿؾ

ًٚ حترنؿ ا  تًٚػ ـؾ مٚ نذهٌف  ،ونٗ ي إػ خرابف ،ومـ أىٜٔ افًَؾ أنو

إذ ه احلٔٚة مْقط بقجق  افًَؾ  ،ٓن اسًٕٚن إذا ؾَد ظَِف ؾَد حٔٚتف

ٚل ظـ أـثر إمقر إٔف ٓ حتك إٕف تًٚػ يف افَرآن افًئؿ ؿ ،وشالمتف

وفٔس حترنؿ اخلّر وؽره مـ إمقر  ،ندرـٓٚ وٓ نًِّٓٚ إٓ أهؾ افًَقل

ٕٕف تًٚػ فٔس بحٚجٜ مـ ذفؽ . ادذهٌٜ فًَِؾ إٓ دض مهِحٜ فْٚ

ؾًٌحٕٚف هق افٌْل ظـ  ،افتحرنؿ إػ ٍٕع حيهؾ ظِٔف وٓ إػ ذ نتَٔف

وإٕام إحُٚم . ضٚظتٓؿاخلالئؼ ـِٓٚ ٓ تيه مًٚصٔٓؿ وٓ تًٍْف 

  ارئٜمهٚحلٓٚ تًق  ظذ افًٌٚ  وجٚءت  -ـام هق مَرر  -افؼظٜٔ 

 . فٍِّٚشد ظْٓؿ

                                 
 . 066ادٍر ات يف ؽرنٛ افَرآن  - 
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 ،وا  تًٚػ ؿد هٖٔ افًَقل فتُقن فًٌِٚ  أ اة مـ أ وات اس راك)

ًٚ فتًخره  ،وافتَِل وادقازٕٜ ،وافْير ،وافٍٓؿ ؾتْىِؼ يف افُقن شًٔ

ًٚ دًْك  وظامرتف وإصالحف وؾؼ مٚ شْف ا  تًٚػ مـ شْـ وٕقامٔس حتََٔ

ًٚ بْقر افقحل ومَٚصد افؼنًٜمٓ ،اخلالؾٜ  . ( )( تدن

ونٖمر  ،وافتدبر ،وافتٍُر ،وـثرًا مٚ ندظقا افَرآن إػ افْير افًَع)

 . (6) (بٚفْير يف إـقان واشتخراج أهارهٚ

وهق حجٜ  ،وأخىر مـ ـؾ خىر ،وافًَؾ أذف ادخِقؿٚت

    :ّع وافدفٔؾ ظذ ذفؽ ؿقفف تًٚػفِتقحٔد ـٚفً  

                 [0  :ادِؽ ](0) . 

ونتقصؾ بف إػ مهٚفن  ،مْٚط خىٚبف وتُٚفٍٔف ،وهق دؾ مًرؾٜ اسفف

افدٕٔٚ ومٍٚشدهٚ وجيٛ أن نْوٌط افًَؾ بوقابط تَٔف مـ افزفؾ 

  (6) :ٕحراف مْٓٚوآ

                                 
 . 96 مَٚصد افؼنًٜ ظْد افًز ص  - 

 . 96 ادرجع افًٚبؼ ص  -6

 . 95 ادرجع افًٚبؼ ص  -0

 . ومٚ بًدهٚ 95 ادرجع افًٚبؼ ص  -6
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  :ؿٚل تًٚػ ،احلذر مـ إتٌٚع اهلقى ظْد افٌحٞ ظـ ادهٚفن -  

           [629 :افٌَرة ] ٝوهؿ مـ خِه

 . ظَقهلؿ ظـ صقائٛ اهلقى آؾٜ افًَقل

ورضورة أن  ،واحلذر مـ أحٚ نٜ ادًرؾٜ ظْد افٌحٞ ظـ ادهٚفن -

 فٔؾ ذفؽ ؿقفف  ،ٚ وأخرة مٚثِٜ أمٚم ظْٔل افٌٚحٞتُقن مًرؾٜ افدٕٔ

  :تًٚػ                

  [0 :افروم .] َّوفقٓ افًَؾ دٚ ـٕٚٝ افتُٚفٔػ إذ إٕف ُأس

َؾ َمدَّ افزنٝ ؾٚفَرآن نّد افً ،وأصؾ افدنـ وظام  افدٕٔٚ ،( )افٍوٚئؾ

 .فِّهٌٚح

ومـ ظٚج ظْف هِؽ  ،ؾّـ اتٌع مٚ إٔٚره فف افًَؾ افهحٔن ٕجٚ وؾٚز

 .(6)وأهِؽ

ونٍُٔؽ مـ مًٍْٜ افًَؾ إٔف تدنؽ إػ صدق افٌْل صذ ا  ظِٔف 

  :ؿٚل افنٚظر. (0)ونٍّٓؽ مقار  إصٚرتف ،وشِؿ وآفف

                                 
 . 5  /6نْير إحٔٚء ظِقم افدنـ  - 

 . 90 مَٚصد افؼنًٜ ظْد افًز  -6

 . 90 نْير مَٚصد افؼنًٜ ظْد افًز  -0
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ـــف ُِ  وأؾوـــؾ ؿًـــؿ فِّـــرء ظَ

  

ـــف   ؾِـــٔس مــــ اخلـــرات رء نَٚرب

ــف  َِ  إذا ـّــؾ افــرمحـ فِّــرء ظَ

 

 ؾَـــــد ـِّـــــٝ أخالؿـــــف ومآربـــــف 

وفٔس مًْك هذا  ،وفًَِؾ  ور ـٌر يف حٔٚة اسًٕٚن مٚ نًٍْف ونًٍده 

وٓ نًْل هذا  ،أن ادًقل ظِٔف يف إجيٚ  ادهٚفن و رء ادٍٚشد هق افًَؾ

ًٚ أن افًَؾ ٓ  خؾ فف ؾٔٓٚ إٓ إٔف مل نُـ مل  ،بؾ فًَِؾ أثر يف ذفؽ ،أنو

ًٚ ن دٚ هلقى مـ حتُؿ يف ظَقل افٌؼ ؾرى مهِحتف  ،ُـ مًتّدًا ظِٔف ؽٚفٌ

فذفؽ مل نُـ آظتام  ظِٔف ـؾ  ،وربام هل ذ فف وفٌره ،أتٜٔ هل خر فف

ؾ ظَِف ظـ اهلقى ،آظتام  ََ وحجٌف ظـ إتٌٚع افنٓقات ووجف  ،أمٚ مـ َظ

 .ن ظذ حََٔتٓٚؾٓذا افًَؾ ندرك ادٍٚشد وادهٚف ،إػ افٍوٚئؾ واخلرات

 ،بًوٓٚ ٓ ندرك بٚفًَؾ ،وإحُٚم افؼظٜٔ افتل ـتٌٓٚ ا  تًٚػ ظِْٔٚ

وافًَؾ  ،أو أن نٌرهٚ حًٛ مٚ ننتٓل ،ؾِذفؽ ٓ جيقز فف أن حيُؿ ؾٔٓٚ

ؾام ظِٔف إٓ أن نًِؿ  ،ربام ندرك حُّٜ بًض افتؼنًٚت وربام ٓ ندرـٓٚ

أٓ نثرى أن . اسنامن احلؼ وذاك هق ،يف ـال احلٚفتغ فٌِٚرئ افذي خَِف

بًض افٍُٚر ؿٌؾ بًثٜ افٌْل ادُرم صذ ا  ظِٔف وآفف وشِؿ مْٓؿ مـ مل 

أ رك ذفؽ بًَِف  ،نُـ نؼب اخلّرة ومل نًٌد إصْٚم ومل نَتؾ ومل نزي

وأهنٚ تٗ ي بٚسًٕٚن إػ  ،أن هذه إصٔٚء ٓ تِٔؼ بذي فٛ ،ادًتَٔؿ

 . افًقء وادٍٚشد واديِّٜ
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ًٚ ؾِذ بؾ هق إذ نًتّد افًَؾ  ،فؽ اسشالم مل تّؾ افًَؾ و ظف جٌٕٚ

ًٚ  ،وافًْـ اسهلٜٔ افثٚبتٜ ،واسًٕٚن ،شٌٔاًل إػ  رك احلَٚئؼ يف افُقن أشٚش

ًٚ فَِْٚظٜ بحََٔتٓٚ مٚ نْٓض بٕٚصٚفٜ وافذاتٜٔ ،فًَِٚئد ثَٜ مْف  ،وتُقنْ

 ،حَٚئؼ افًِؿ َؾأَلن نًتّده ؾٔام ظدا ذفؽ مـ ،بٖحُٚمف يف أظيؿ ؿوٚنٚه

ًٚ مـ بٚب  ،مَررات افتؼنع افًِّل وافتكف ؾٔٓٚ اجتٓٚ ًا وتىٌَٔ

 . ( )أوػ

وٓ نِٔؼ هبذا  ،وآراء ،وخالف ،وفًِِامء يف هذا ادجٚل ـالم ضقنؾ

 ،دٚ فًٚمل يف هذا افزمٚن مـ ،وإٕام أر ٕٚ افتْقنف هبذه افٍُرة ،ادختك ذـرهٚ

ؾّـ أرا  افتقشع يف هذا ؾِرجع إػ جتٚه اسشالم وأحُٚمف،  ،ؿٔؾ وؿٚل

 . ادَررة يف ظِؿ أصقل افٍَف وؽره ،مقار هٚ

  :ومـ أنٚت افتل ور ت يف افَرآن افُرنؿ حتدث ظـ افًَؾ

  :ؿقفف تًٚػ               

         [00 :افٌَرة .] 

  :وؿقفف تًٚػ              [ آل

 [.8   :ظّران

                                 
 . 06خهٚئص افتؼنع اسشالمل يف افًٔٚشٜ واحلُؿ ص  - 
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ًٚ ظـ شٔدٕٚ إبراهٔؿ ظِٔف افًالم ظْدمٚ خٚصّف  وؿقفف تًٚػ حتدث

    :ؿقمف           

   [20 :إٌٕٔٚء ]وؿقفف ظز صٖٕف:       

                [60 :افًٌُْقت ]

   :وؿقفف شٌحٕٚف         

      [66 :إٍٕٚل ] ظْدمٚ ظىِقا ظَقهلؿ

 ًٚ جًِٓؿ ا   ،ٓقاهتؿ آهلٜ تًرهؿواختذوا أهقاءهؿ وص ،وووًقهٚ جٌٕٚ

 .تًٚػ أشقأ وأذ اخلالئؼ حتك إن افٌٓٚئؿ أؾوؾ مْٓؿ

مٚ  :وممٚ ور  ظـ افٌْل إظيؿ صذ ا  ظِٔف وآفف وشِؿ يف ذـر افًَؾ

ثْتٚن أشٖفؽ ظْٓام مٚ  :ؾَٚل فف ،ظْدمٚ شٖل افٌْل   ( )رواه ابـ ادْتٍؼ

فئـ ) :ؿٚل ،ثؿ أؿٌؾ ظعَّ بقجٓف. ..نْجْٔل مـ افْٚر ومٚ ندخِْل اجلْٜ ؿٚل

                                 
ظـع ــرم ا   أشـِؿ ؿٌـؾ حجـٜ افـق اع وتـٖخرت وؾٚتـف بًـد ،هق ابـ ادْتٍـؼ افَٔزـ - 

فْٔيـر . ابــ ادْتٍـؼ :ونَـٚل :وؿٚل ،أبق ادْتٍؼ :وذـره ابـ حجر يف اسصٚبٜ بٚشؿ ،وجٓف

وأشـد افٌٚبـٜ يف مًرؾـٜ افهـحٚبٜ بـرؿؿ . 85 /6 089 اسصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ بـرؿؿ 

  .060/ 9ج،600 وـتٚب اجلرح وافتًدنؾ فِرازي برؿؿ  ،2/066 ،2099
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اظٌد ا   ،ؾٚظَؾ ظْل إذاً  ،فَد أظيّٝ وأضقفٝ ،ـْٝ أوجزت يف ادًٖفٜ

 ًٚ و فِْٔٚ ب٘نرا ه هق ؿقل ادهىٍك صذ . احلدنٞ ( ) (....وٓ تؼك بف صٔئ

ٌٕٓف افٌْل صذ ا  ظِٔف وآفف وشِؿ . ؾٚظَؾ ظْل :ا  ظِٔف وآفف وشِؿ فف

حتك  ،تًَؾ وتدبر فُل نٍٓؿ إمر وندرـف بًَؾ واعٍ إػ أن نًّع مْف ب

 . وا  أظِؿ. نًر يف ظٌٚ تف ظذ أـّؾ وأحًـ وجف

 ،ومروءتف ظَِف ،ـرم افرجؾ  نْف" :وؿٚل صذ ا  ظِٔف وشِؿ وآفف

ؾٚفٌْل صذ ا  فٔف وآفف وشِؿ أخز بٖن افرجؾ ظذ ؿدر  (6)"وحًٌف خَِف

  .ممـ ـّؾ ظَِف ـِّٝ مروءتف ،ظَِف

                                 
إيـر ادًـْد رؿـؿ . وإشـْٚ ه صـحٔن ،ادًْد يف أـثر مـ مقوعاحلدنٞ رواه أمحد يف  - 

 . 650ص   6000برؿؿ  8 وجزء  0 جزء  60660و  60669

ورواه  ،2 8/6ج 8059احلــدنٞ رواه أمحــد يف ادًــْد مـــ ضرنــؼ أيب هرنــرة بــرؿؿ  -6

. هـذا حـدنٞ صـحٔن ظـذ ذط مًـِؿ ومل خيرجـٚه :وؿٚل 60 / احلٚـؿ يف ادًتدرك 

 ،6 6وافدار ؿىْل يف بٚب ادٓر برؿؿ  662 ،/2 ،8000صًٛ اسنامن برؿؿ وافٌَٔٓل يف 

بـٚب )وافٌَٔٓل يف  ّـع افزوائـد . 0/02 ،2282وافىزاي يف إوشط برؿؿ  ،0/000

ص  ،098ونْير ادَٚصد احلًْٜ فًِخٚوي برؿؿ .  0/65 ( يف حًٛ اسًٕٚن وـرمف

 . 602ومقار  افيّآن فِٓٔثّل ص  ،506



 

gafrwrd@hotmail.com 

اظَِقا وافًَؾ ًّٕٜ ؾرب ذي  :( )وؿٚل ظٌٚ  بـ ظٌٚ  اخلقاص افنٚمل

ظَؾ ؿد صٌؾ ؿٌِف بٚفتًّؼ ؾٔام هق ظِٔف رضر ظـ إٓتٍٚع بام حيتٚج 

ومـ ؾوؾ ظَؾ ادرء ترك افْير ؾٔام ٓ ٕير ؾٔف حتك نُقن ؾوؾ .... "إفٔف

 . (6)ظَِف وبًٚٓ ظِٔف يف ترك مْٚؿنٜ مـ هق  وٕف يف إظامل افهٚحلٜ

وتًٔر افًٚمل إػ  ،وفًَِؾ افدور إـز يف تًٔر ادرء إػ أؿقم إؾًٚل

ؾُؾ افذي ٕراه يف زمْٕٚٚ هذا مـ افتىقر  ،ؿّؿ احلوٚرة وافتَدم

ؾُِام  ،وآخساظٚت واسبداظٚت إٕام هل ب٘بداع مـ افًَؾ وبتٍُر مْف

 .أظّؾ اسًٕٚن ظَِف أبدع وإٔتٟ مٚ مل نْتجف ؽره

مْٓٚ ظِؿ اجلز افذي  ،فًَؾ اسشالمل يف مٔٚ نـ ـثرةوؿد برع ا

وؿد . ومٚ نزال هذا افًِؿ حيّؾ اشّف افًريب ،ابتُره ادًِّقن مـ ظدم

                                 
معُّ إُْرُشقيفُّ  ظٌٚ  بـ -  وــٚن  :ؿـٚل ادـزي. ؾٚرد إصؾ ،أبق ظتٌٜ اخلقاص ،ظٌٚ  افرَّ

ٌّٚ هؿ ؿـٚل . وــٚن مــ افزهـٚ  وافًٌـٚ  ،رجؾ صٚفن ،وهق ثَٜ. مـ ؾوالء أهؾ افنٚم وظ

مٔـزان آظتـدال  ،06 / 60085 هتذنٛ افُامل فِّزي بـرؿؿ . مـ افتٚشًٜ :ابـ حجر

  .690ص  ،06 0ٛ افتٓذنٛ ٓبـ حجر برؿؿ تَرن ،6/028 ،66 6فِذهٌل برؿؿ 

 . 22 /  ،269شْـ افدرامل برؿؿ  -6
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ًٚ يف ظِؿ افًٍٍِٜ وٕنىقا ؾٔف واز ا وا وأؾٚ وا  ـؾ . ( )أبدع ادًِّقن أنو

 . ذفؽ مـ ثّرة افًَؾ افذي أو ظف ا  تًٚػ يف اسًٕٚن

ذه افَْٚط وهل أن افًَؾ أمر هٚم يف حٔٚة اسًٕٚن مل ؾًِِؿ اسشالم هب

ؾِق تتًٌْٚ يف افَرآن افُرنؿ مٚ  ،تّؾ افًَؾ ونقؿٍف بؾ اظتّده وأنده

توّْف مـ آنٚت تنٔد بٚفًَؾ وافٍُر وافًِؿ وافتدبر ومٚ ندخؾ يف ٕىٚؿٓٚ 

فقجدٕٚهٚ ؽرنزة جدًا حتك افًٌٚ ة جًِٓٚ اسشالم مرتٌىٜ بٚفًَؾ ؾٌَدر 

 . (قن ظٌٚ تفظَِف تُ

وخنع وهق واؿػ بغ  ،ؾٚفهالة مثاًل فٔس فإلًٕٚن مْٓٚ إٓ مٚ ظَؾ

ًٚ فًٔٝ ٕٚؾًٜ إٓ مٚ تدبر اسًٕٚن . (6)ندي ربف جؾ وظال ؿراءة افَرآن أنو

بف وؾّٓف، وإٓ ـٚن افَرآن نًِْف ومل جيٚوز تراؿٔف ـام أخز بذفؽ افٌْل 

حلرام ونًٍِف ونَرأ ٕٕف نَرأ ا ،ادهىٍك صذ ا  ظِٔف وآفف وشِؿ

                                 
آذار  -هـ  666 افًْٜ افثٚفثٜ وافًؼون ذي احلجٜ  80افًد   ،مـ  ِٜ هنٟ اسشالم - 

مقؿػ اسشالم مـ افًَؾ وافٍُر واحلوٚرة اسًٕٕٜٚٔ إشتٚذ ظـز افـدنـ  :م ؾَٚل 6006

 . 06 ص . وهدان

مجـٚ ى إوػ  -افًـْٜ افقاحـدة وافًؼـون  86 - 8هنٟ اسشـالم افًـد   نْير  ِٜ -6

بًْـقان ؿّٔـٜ افًَـؾ يف اسشـالم  ،م مـ مَٚل افدـتقر مروان صٔخق6000هـ آب   66 

 . بتكف  8 -80ص 
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ؾِق ـٚن فف ظَؾ وتدبر وؾٓؿ يف آنٚت  ،ؾٖنـ ظَِف وؾّٓف ،افقاجٛ ونسـف

 . وٓفتزم مٚ ُأمر بف ،ا  ٓمتْع ظـ احلرام

وهْٚك أمر هٚم حيًـ بْٚ يف هذا ادَٚم أن تًٚجلٓـ فُثرة مٚ أثٚروا 

وطـ احلٚؿدون أن هلؿ متًّؽ بف فِىًـ بٚسشالم ظىؾ  ،اجلدال حقفف

 ًَؾ ومنك وده يف أحُٚمف وتؼنًٚتف؟ اف

يف أن اسشالم بٚشتخدام افًَؾ وذم  ،ٓ وممٚ شٌؼ ذـره وبٕٔٚف! بٚفىٌع

وأظيؿ  فٔؾ ظذ ذفؽ ؿقفف  ،مـ أىِف خر  ٔٛ ظذ تِؽ افنٌٜٓ افزائٍٜ

 تًٚػ                    

                     

                     

    [09  :إظراف ] أظىٚهؿ ا  افَِٛ فٔتٍُروا

فْٔيروا هبٚ إػ آنٚت ا  افًيٚم  وفْٔيروا ؾٖىِقه وأظىٚهؿ افًغ

وأظىٚهؿ ا  افًّع فًًّٔقا آنٚتف ونًتزوا ونتٍُروا وفُْٓؿ  ،ؾٖىِقهٚ

ّدٚ ظىِقا هذه  ،هؿ ا  تًٚػ جلْٓؿأؾٓٗٓء افذنـ ذر ،نًروقن ونهدون

ـٕٚقا ـًٕٕٚٚم وـٚفٌٓٚئؿ افتل ٓ تٍَف مٚ  ،افًْؿ افتل أظىٚهؿ ا  إنٚهٚ

وٓ تًَؾ بَِقهبٚ  ،ؿ مٚ أبكتف دٚ نهِن ودٚ ٓ نهِننَٚل هلٚ وٓ َٕٓ
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ًٚ ظـ احلؼ ،ؾتّٔز بْٔٓام ،اخلر وافؼ وأفزم فىرنؼ  ،بؾ هٗٓء أصد ذهٚب

 ،وإٕام هل مًخرة ،ٕن افٌٓٚئؿ ٓ اختٔٚر هلٚ وٓ متٔز ،مـ افٌٓٚئؿ ،افٌٚضؾ

وافذنـ  ،وتىِٛ ًٍٕٕٓٚ مـ افٌذاء إصِن ،ومع ذفؽ هترب مـ ادوٚر

مع مٚ أظىقا مـ اسؾٓٚم وافًَقل ادّٔزة  ،صػ ا  صٍتٓؿ يف هذه أنٜو

وتىِٛ مٚ ؾٔف  ،تسك مٚ ؾٔف صالح  ٕٔٚهٚ وآخرهتٚ ،بغ ادهٚفن وادٍٚشد

  .( )وهؿ مْٓٚ أوّؾ  ،ؾٚفٌٓٚئؿ مْٓٚ أشدُّ وأؿقم ،مٍٚشدهٚ

وٓ  ،وافذنـ نٌِقن ظَقهلؿ ونْيرون إػ إمقر بًَقل ؽرهؿ

ؾَد حُؿ ظِٔٓؿ افَرآن افُرنؿ بٖهنؿ صؿ بُؿ  ،ٓ نًتزوننتٍُرون و

 . (6)ظّل ؾٓؿ ٓ نًَِقن

ًٚ ؾٔٓؿ ،ومٚ هذه افنٌٜٓ إٓ وبًٚٓ ظذ ادتًُّغ هبٚ ٓن افَرآن  ،وضًْ

مِٔئٜ بٚفىًـ هبٗٓء  ،افُرنؿ وشرة افٌْل صذ ا  ظِٔف وآفف وشِؿ

ؾٍل  ،بف افُراممع أصحٚ أٓ ـٔػ ـٚن افٌْل  ،افذنـ تِّقن ظَقفف

احلرب اشتنٚرهؿ وأخذ برأتؿ ويف إهى اشتنٚرهؿ وضِٛ مْٓؿ 

ؾِؿ جيًِٓؿ مجٚ ًا  ،وهُذا يف أـثر أمقره  ،اس ٓء بٚفرأي وافٍُرة

 . نًٍِقن  ون تٍُر ونّنقن  ون وظل أو حُّٜ

                                 
 . بتكف ، 0 و 00 /2نْير تًٍر افىزي  - 

 . 80ص  600نْير  ِٜ هنٟ اسشالم افًد  افقاحد وافًؼون  -6
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ومٚ حرم اسشالم اخلّرة وؽرهٚ مـ ادًُرات إٓ فُقهنٚ تذهٛ 

 .وتٗ ي بف إػ اهلالك ،بٚفٌٓٚئؿ افتل ٓ ظَؾ هلٚ افًَؾ وتِحؼ اسًٕٚن

ًٚ  ،وفْذـر هْٚ ب٘جيٚز ٕيرة افىٛ إػ اخلّر وآثٚرهٚ فُل ٕز ا  نَْٔ

وندرء ظْٚ  ،بًيّٜ  نْْٚ افذي ٓ نٖمرٕٚ إٓ بام ؾٔف مهِحتْٚ آجاًل أو ظٚجالً 

 . ـؾ مٚ ؾٔف مًٍدة فْٚ ومية آجاًل أو ظٚجالً 

ؾٓق  ،افُحقل نٗ ي إػ إتالف اجلًؿإن تْٚول  :( )نَقل إضٌٚء

 ،خيرش إظهٚب احلًٜٔ أثْٚء ظٌقره إػ ادًدة ونٗ ي إػ هٔجٚن مٗؿٝ

وإن حتقل  ،وإن مُٞ افُحقل ددة ضقنِٜ يف ادًدة نٗ ي إػ خترننٓٚ

افُحقل يف افٌدن نٗ ي إػ إتنٚر حرارة ُتًَتِٓؽ ظذ حًٚب ادقا  

ارة ظْد افًِامء بٚحلرارة ادًىِٜ وتًّك هذه احلر ،افًُرنٜ وافنحّٜٔ

وهُذا ٕرى إصخٚص  ،ٕهنٚ متْع مـ اشتٓالك ادقا  افًُرنٜ وافدشّٜ

 ،اددمْغ نهٌحقن ؿِٔع افنٜٓٔ فِىًٚم ونتًروقن فًقء افتٌذنٜ

وافًٌض ظْدمٚ نتْٚول افُحقل نهٌن مًٓؿ تنْٟ يف افٍتحٜ افٌقفٜٔ افتل 

. تٚيل نٗ ي إػ اسؿٔٚءات ادٌٚذةتٍهؾ ادًدة ظـ إمًٚء افدؿَٜٔ وبٚف

                                 
افًــْٜ  ،وافًؼــون سافًــد  افرابــع وافًؼــون واخلــٚم ،مـــ  ِــٜ حوــٚرة اسشــالم - 

م مَـٚل  980 حزنـران  -أنـٚر  -هــ 600 رجـٛ  -احلٚ نٜ وافًؼون مجـٚ ى أخـرة 

 (. أوقاء حدنثٜ ظذ تٖثر اخلّر بٚفدمٚغ)فِدـتقر دّد اهلقاري بًْقان 
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ًٚ نْجؿ ظـ ذفؽ أن اددمْغ ظذ افؼب مًروقن فتنّع افٌُد  ،وأنو

، وافتًرض أـثر مـ ؽرهؿ فإلصٚبٜ ( )واسصٚبٜ بٚٔؾٚت افًٍْٜٔ افٌقفٜٔ

ممٚ نٗ ي إػ ارتٍٚع افقؾٔٚت بنُؾ  ،بٚفًؾ وهضٚن ادجٚري افتًٍْٜٔ

حهٚئٔٚت إػ وؾٚة مٚ نزند ظـ ويف ؾرًٕٚ مثاًل تنر اس ،خمٔػ

ًٚ بْتٔجٜ تًٚضل ادؼوبٚت افُحقفٜٔ( 000000) ونٗثر . صخص شْقن

ًٚ ظذ اشتَالب افًروتقٕغ  ،(6)افُحقل يف آ رنْٚفغ افذي  (0)ونٗثر أنو

ًٚ يف بًض إظامل افًهٌٜٔ وافقظٚئٜٔ  . نًِٛ  ورًا هٚم

 ،ٌٚذة ظذ افدمٚغوممٚ ٓ صؽ ؾٔف أن تٖثر افُحقل يف افدم نًُْس م

ممٚ نٗ ي إػ  ،ونزند مـ فزوجٜ افدم بتٖثره ظذ افُرنٚت احلّراء

وافدمٚغ  ،نْجؿ ظْف إحًٚس بٚٓختْٚق ،اوىراب هٚم يف ترونٜ إًٕجٜ

ؾَٔقم بٚشتٓالك مجٔع ادخزون مْف  ،نتٖثر جدًا بٚحلرمٚن مـ إوـًجغ

                                 
هـق ( افُحـقل)و. دٚ ة افُٔامونٜـالىٚ حدنٞ افدٓفٜ ظذ هذه ا0 :افُحقل :افٌقل - 

ص ( َؽـَقَل )ا هـ ادًجؿ اددرد مـٚ ة . تًتًّؾ يف اجلٚمًٚت افًقرنٜ( افٌقل)و. افنٚئع

000 . 

ًٚ مْنــىٜ فِــدمٚغ  ،تًىــل اجلًــؿ ٕنــٚضًٚ  ،هــق مــٚ ة ضًٌٔٔــٜ :آ رنْــٚفغ -6 وهــل أنوــ

 . وفِدورة افدمقنٜ

. نــٚ افــدمٚغ واخلالنــٚ افًهــٌٜٔوهــل مــٚ ة تًــٚهؿ يف َٕــؾ إوامــر افًهــٌٜٔ بــغ خال-0

 . ؾٚفُحقل نًىؾ ظِّٓٚ
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وتْٚول  ،افدمقنٜ ونٗثر بٚفتٚيل بٚٓوىرابٚت ،أـثر مـ بَٜٔ إظوٚء

وذب ـٚشغ أو  ،افُحقل نًٚظد يف تًىٔؾ افذاـرة وحٍظ ادًِقمٚت

ًٚ وظذ افرنؼ نٍُل فتخرنٛ اخلالنٚ افدمٚؽٜٔ بهقرة  ثالث مـ اخلّر نقمٔ

 . ؽر ؿٚبِٜ فإلصالح

مع تْٚؿض افتحُؿ  ،وٓ أحد جيٓؾ تٖثر افُحقل ظذ افًِقك افًٚم

وـِام ارتًٍٝ افدرجٜ  ،ٚرًا صدنداً ونهٌن ثرث ،وؾَدان اهلٌٜٔ ،افذايت

وخيػ  ،ؾَد افًُران افَدرة ظذ افرؤنٜ افقاوحٜ ،افٌقفٜٔ افدمقنٜ

وتْخٍض إ راـٚتف  ،وتوًػ ظْده هظٜ آشتجٚبٚت احلرـٜٔ ،شًّف

وؿد نهٌن افًُران وحٜٔ فْزنػ  مٚؽل أو ٓختْٚق  ،ظـ ضرنؼ افِّس

نتْٚوهلٚ اسًٕٚن إػ وظْدمٚ تهؾ افدرجٜ افُحقفٜٔ افتل  ،بًٌٛ افَلء

تتًىؾ ادراـز افدمٚؽٜٔ افتل تتحُؿ . بٚدٚئٜ أو أـثر( 000 -002)حقايل 

ًٚ مٚ نْتٓل افًُران بٚدقت ،بٚفتٍْس ورضبٚت افَِٛ ـؾ هذا إػ  ،وؽٚفٌ

جٕٚٛ أؾٚت افٌُدنٜ وافٌَِٜٔ افدورإٜٔ وادًدنٜ وافٌُٕٚرنٚشٜٔ ومٚ 

تل تُِػ ادجتّع مـ اخلًٚرات نستٛ ظِٔٓٚ مـ ارتٍٚع يف افقؾٔٚت اف

 . افتل ٓ حدَّ هلٚ
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ونتٌغ مـ ـؾ مٚ شِػ مٚ فُِحقل مـ آثٚر ظذ افدمٚغ ؾٓذا افؼاب 

ونًٌٛ ؾٔٓٚ  ،مـ أظوٚء اجلًؿ% 80افًٚم نًتىٔع أن نٍْذ ظذ حقايل 

 ....آؾٚت تز ا  شقءًا بٚس مٚن ظذ افؼب

ًِِف)إن اسصٚبٜ بداء  :( )ونَقل إضٌٚء تٗ ي إػ افتًدي ظذ  ،(6)( اف

 ،وذفؽ ٕٕف هذا افداء نْتَؾ ظـ ضرنؼ افقراثٜ ،ادجتّع افٌؼي بٖهه

ظٚصقا حٔٚة افٌٗشٚء يف  ،إذا مل نُتٛ هلؿ ادقت صٌٚراً  ،ؾٖوٓ  ادهٚبغ

أو بٗرة اسحرام، إػ جٕٚٛ  ،بٔئٜ مـ اجلٓؾ وادرض وشقء افتٌذنٜ

 ها . أؾٚت افًٍْٜٔ وافًهٌٜٔ ادس نٜ

دٚ يف  ،وفُـ مثؾ هذا افٌحٞ ٓئؼ بّقوقظْٚ ،فًِْٚ أضِْٚ ؿِٔالً و

افذي ٓ ُٕٚ   ،وتًِط افنٓقات ،زمْٕٚٚ مـ صدة افًٍٚ  وؽِٛ إهقاء

ومٚ ذفؽ ـِف إٓ فًٌدٕٚ ظـ  نْْٚ وؿرإْٓٚ وشْٜ ٌْٕٔٚ  ،ٕجد فف حؾٌّ أو صٍٚء

دجر  أمر  ؾٚ  تًٚػ ظْدمٚ نٖمرٕٚ بسك اخلّر، ٓ ،ظِٔف افهالة وافًالم

 ،بؾ خلر ـٌر ومهِحٜ ظئّٜ وفُل ٕحٍظ ظَقفْٚ مـ افزوال ،أمرٕٚ بف

مٚ فِخّر مـ أرضار  ،وٕحـ رأنْٚ ممٚ شٌؼ بٕٔٚف ،وأجًٚمْٚ مـ آهنٔٚر

                                 
 . 09ادرجع افًٚبؼ ص  - 

ًِِف)تًرف ادهٚ ر افىٌٜٔ  -6  -بٖٕف هـق مجِـٜ أؾـٚت افتـل تـْجؿ ظــ ذب افٌـقل ( اف

ًٚ  ،وهق افًُر وآوىرابٚت افًٍْٜٔ ،ونُقن ذفؽ حٚ اً  -افُحقل  ًٚ مزمْ  . ونُقن أنو
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وادتٖمؾ بًد ذفؽ ـِف نرى ظئؿ رمحٜ ا   ،ظذ افٍر  وإهة وادجتّع

ؾِف احلّد  ،أو إهالـْٚ ،ٕٚإذ مل نرض فْٚ مٚ نٗ ي إػ ؾًٚ  ،ودٌتف فْٚ ،بْٚ

 . وهنٕٚٚ ظْف ،تًٚػ ظذ مٚ أمرٕٚ بف

وأول مٚ نتجذ ذفؽ  ،ؾٓق أمر ـتؿ ٓ بد مْف ،وأمٚ ظـ حٍظ افًَقل

وإمٜ إػ  ،افتل تًقق افًَؾ إػ افدمٚر ،بٚٓبتًٚ  ظـ اخلّر وأصٌٚهٚ

 . افٌقار

وذفؽ ب٘راؿٜ  :وؿٚل شِىٚن افًِامء يف اسحًٚن بحٍظ افًَقل

وذفؽ وشِٜٔ إػ . واسُٕٚر ظِٔٓؿ ،ومْع صٚرهبٚ مـ ذهبٚ ،ًُراتاد

ومْٚط خىٚبف وتُٚفٍٔف وٕن  ،حٍظ افًَقل افتل هل دؾ مًرؾٜ اسفف

إذ نهدر مـ  ،مٍٚشد زوال ظَؾ أ مل نقصِف إػ مرتٌٜ أ ٕك مـ افٌٓٚئؿ

 ها . ( )افًُران مـ افٌَٚئن وادآثؿ مٚ ٓ نهدر مـ أرذل افٌٓٚئؿ

أبٚح فف ـؾ مٚ نٍُؾ شالمتف  ،ؾ افذي تٌف ا  تًٚػ فإلًٕٚنوافًَ

ـؼب  ،أو نوًػ ؿقتف ،وحرم ـؾ مٚ نًٍده ،وتّْٔتف بٚفًِؿ وادًرؾٜ

وأوجٛ افًَقبٜ افزاجرة ظذ مـ نتْٚول  ،ادًُرات وتْٚول ادخدرات

ًٚ مْٓٚ  ها . (6)ؾٔوّـ بذفؽ حٍظ افًَؾ افذي هق مْٚط افتُِٔػ ،صٔئ

                                 
 . بتكف. 080ز بـ ظٌد افًالم ص صجرة ادًٚرف وإحقال فًِ - 

 .  06 /6أصقل افٍَف اسشالمل فِزحٔع  -6
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 .( )وجٕٚٛ افًدم ،َؾ مـ جٌٕٚغ جٕٚٛ افقجق ونتؿ حٍظ افً

  :ونتؿ ذفؽ بًدة ضرق مْٓٚ :حفظ العقل من  اىب الو ود -2

 . حترنر افًَؾ افٌؼي مـ رق افتَِٔد :الطريق األول

 . تّْٜٔ اددارك افًَِٜٔ بٚفتٍُر وافْير :الطرحل الثاين 

 :ونتؿ ذفؽ بًدة ضرق مْٓٚ :حفظ العقل من  اىب العدم -3 

  :ؿٚل تًٚػ. حترنؿ ادًُرات وإمر ب٘راؿتٓٚ :يق األولالطر   

                        

               [90 :ادٚئدة ] 

ؾال  :ـؾ مٚ مـ صٖٕف أن ننٌؾ افًَؾ ظـ مٓٚمف مْع :الطرحل الثاين

 . جيقز إصٌٚل افٍُر بام ٓ ؾٚئدة مْف أو شس افًَؾ بٚفٌٍالت ادحرمٚت

ؾحّد اخلّر زاجر ظـ ذبف  :ذع حد ذب اخلّر :الطريق الثالث

وا  ٓ حيٛ افًٍٚ  يف رء  ،ادًٍد فًَِؾ افذي هق أذف ادخِقؿٚت

 .(6)ؾ افذي هق أخىر مـ ـؾ خىرؾام طْؽ ب٘ؾًٚ  افًَ ،حَر

                                 
 . ومٚ بًدهٚ 695مَٚصد افؼنًٜ ظْد افًز ص  - 

 . بتكف. 692مَٚصد افؼنًٜ ظْد افًز ص  -6
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 ،وبف نْتٍع فدٕٔٚه وآخرتف ،وبٚجلِّٜ ؾ٘ن مًٍْٜ افًَؾ أظيؿ إصٔٚء

 ها . ؾِذفؽ أمرٕٚ افؼع بحٍيف وَصقٕف ،( )ومْٚؾًف أظيؿ مـ أن حتل

ًِرض وا  ادقؾؼ فِهقاب وإفٔف . ونع هذا افٍهؾ حٍظ افًْؾ واف

 .ادآب

                                 
 . 5/00. آختٔٚر فتًِٔؾ ادختٚر فًٌد ا  بـ دّق  بـ مق و  - 
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 حفظ الهَّْسل والِعْرض :رابعا
 

 ،ومٚ ُنَدح ونذم مـ اسًٕٚن ،وافٍْس ،أظراض :مجع ،افٌدن :افًرض

 ،ومٚفف ، مف ،ـؾ ادًِؿ ظذ ادًِؿ حرام" :ويف احلدنٞ افؼنػ

 .( ) "وِظْروف

ًٚ ـٕٚٝ ،احلًٛ :مْٓٚوفف ظدة مًٚي   ،وافًحٚب افًئؿ ،وافرائحٜ أن

  ها .(6) وافقا ي ؾٔف افنجر

ًِْرض ومقوع اددح وافذم يف  .اخلَِٜٔ ادحّق ة ،بُن ؾًُقن :واف

ـَ يف ِظْرِوفِ  :مْفو ،وافًٍٜ ظـ افزٕٚ .اسًٕٚن ًَ  ها .(0)رمٚه بٚفزٕٚ  :أي ،َض

ؾ ًْ َؾ  ،بٍتن ؾًُقن :وافَّْ ًَ َٕ   ها  .(6)إًٔٚل: إوٓ  وافذّرنٜ ( ج)مـ 

                                 
احلدنٞ رواه مًِؿ مـ ضرنؼ  "..ٓ تْٚجنقآ حتٚشدوا، و"جزء مـ حدنٞ، بدانتف  - 

ــرة  ــرؿؿ .  (6526 )6/ 982أيب هرن ــد افسمــذي ب ــد أيب . 06 /2، 968 وظْ وظْ

 .698 /6، 0900وابـ مٚجف يف افٍتـ برؿؿ . 6 0/6، 6 60 او  برؿؿ 

 (. َظَرَض )، مٚ ة 668افَٚمقس افٍَٓل ص  -6

 . 009مًجؿ فٌٜ افٍَٓٚء ص  -0

 . 609ادرجع افًٚبؼ ص  -6
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ًِْرض(  )ؿٚل اسمٚم افهٚوي رمحف ا  تًٚػ  هق مقوع اددح وافذم  :واف

: وفذا ذع حد افَذف فًٍِٔػؾال ُنٌ ،مـ اسًٕٚن ٍّٛ  ،ٚح بَذف وٓ ش

  ها  .(6)وافتًزنر فٌره

ًٚ ظـ  ،وظرض اسًٕٚن ؽٍٚل ظِٔف بٌالة روحف بؾ وهتقن روحف  ؾٚظ

  .ن نًّر بًروف وذؾفؾأَلن نّقت خر فف مـ أ ،وف وذؾفظر

 :ؾَٚل شٌحٕٚف وتًٚػ ،وؿد حتدث افَرآن فُرنؿ ظـ هذه ادًٚي

                  [اسهاء: 

وبًره بٚسًٕٚن يف  ،وتؤًٔف فِؼف ،شٚء شٌٔال بتدمره فِّجتّع[ 06

  .ضرق شق اء ٓ هنٚنٜ هلٚ

  :وؿٚل شٌحٕٚف           

  .ٓؿ وظٍتٓؿمدحٓؿ دحٚؾيتٓؿ ظذ ذؾ [5:ادٗمْقن]

                                 
هق أمحد بـ دّد افهٚوي، ادكي، اخلِقيت ادٚفُل، ظٚمل منٚرك، وفد بّك، وتقيف  - 

ــــٜ،  ــــؿ ه ا ( م865  - 02 ، ه 66  -05  )بٚددنْ ــــٗفٍغ رؿ ، 959 مًجــــؿ اد

 /629 . 

 .666ذح افهٚوي ظذ اجلقهرة ص  -6
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   :وؿٚل تًٚػ         

         [00 :افْقر ] ؿدم حٍظ افٌك ٕٕف هق افداظل

تًٚػ ظـ افْير فُل ٓ نَع اسًٕٚن يف  ؾْٓك ،ؾٚفْير برند افزٕٚ ،افزٕٚ إػ

   :ل تًٚػوؿٚ .ؾَىع افىرنؼ مـ بدانتف ،جرنّٜ افزٕٚ  

              [5  :إًٕٚم  ] ٕن

 - ؾًٌٍِف فٍِقاحش ،افٍقاحش وادًٚيص ختّؾ بّروءة افرجؾ وذؾف

ونًرض ًٍٕف فٌٌِٜٔ  ،نًرض ِظْروف فِىًـ وافُالم -ظٔٚذًا بٚ  تًٚػ 

مٚ طٓر مْٓٚ ومٚ  ،ٔٚن افٍقاحشؾِذفؽ هنك ربْٚ شٌحٕٚف ظـ إت ،وافتّٜٓ

  .اشتس

ؾ٘ذا ـٚن افٌْل صذ ا  ظِٔف وآفف وشِؿ ؿد أمر بٚتَٚء افنٌٓٚت فُل ٓ 

ؾّـ اتَك افنٌٓٚت " :نًرض ًٍٕف وظروف فِىًـ وافتّٜٓ حٔٞ ؿٚل

 .ؾالبتًٚ  ظـ احلرام مـ بٚب أوػ ( ) "ؾَد اشتزأ فدنْف وِظْروف

                                 
واه افٌخـٚري مــ ر. احلـدنٞ...( إن احلالل بّغ واحلرام بّغ : )جزء مـ حدنٞ بدانتف - 

ًٚ بـرؿؿ . 68/ ، 56: ضرنؼ افًْامن بـ بنر برؿؿ ، 599 ومًِؿ مـ ضرنؼ افـًْامن أنوـ

0/ 6 9 . 
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ٗ ي إػ اختالط ادٔٚه وؾًٚ  ن -وافًٔٚذ بٚ  تًٚػ  -وافزٕٚ 

  .( )إًٕٚب

 ،ؾًذ ادٗمـ أن نىٓر ظروف ونهقن  نْف مـ هذه اجلرنّٜ افُزى

ؾٚ  تًٚػ ؿد أمرٕٚ أن َٕىع افىرنؼ مـ أوفف ظذ ٍٕقشْٚ فُل ٓ َٕع يف 

ب٘تٔٚن ادَدمٚت مـ افٌَِٜ وافٌّزة ( ٚوٓ تَربقا افزٕ) :ادحيقر ؾَٚل

ٌٜ طٚهرة ( إٕف ـٚن ؾٚحنٜ)ظـ أن تٌٚذوه  وافْير بٚفنٓقة ؾوالً  ؾًِ

أي بئس ( وشٚء شٌٔال)ب ؾ٘ن ؾٔف تؤٔع إًٕٚ ،افٌَن متجٚوزة احلد

ًٚ إػ ؿىع إًٕٚب ،ٕٕف جير صٚحٌف إػ افْٚر ،ٚضرنؼ افزٕ  ،وهق ضرنؼ أنو

 ها  .(6)وهتٟٔٔ افٍتـ

 وآفف وشِؿ مٚ نٗـد بف ظذ حٍظ وؿد ور  ظـ افٌْل صذ ا  ظِٔف

صؾ وذفؽ بَىع إشٌٚب افتل تق ،ِتّٜٓ وافذمفافًرض وظدم تًرنوف 

  :إػ تِؽ افىرق افًٔئٜ

ظـ افٌْل صذ ا  ظِٔف وآفف  مـ ذفؽ مٚ رواه ظٌد ا  بـ مًًق  

 وأؿرب ،ادرأة ظقرة إذا خرجٝ مـ بٔتٓٚ اشتؼؾٓٚ افنٔىٚن" :وشِؿ ؿٚل

                                 
 . 0/656 افَرضٌل : نْير - 

 . 066/ 6نْير تْقنر إذهٚن مـ تًٍر روح افٌٔٚن  -6
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وجف إنرا ي هلذا احلدنٞ هق و .( ) "مٚ تُقن مـ ا  مٚ ـٕٚٝ يف ؿًر بٔتٓٚ

ٕن خروجٓٚ  ،إرصٚ  افٌْل ادهىٍك فِّرأة أن تِزم بٔتٓٚ وٓ خترج مْف

ًٚ إذا خرجٝ متزنْٜ  ،ؾتْٜ فِرجٚل إذ تًروٓؿ فِْير إفٔٓٚ وخهقص

ؾِذفؽ أرصدهٚ  ،ؾٚفْير نقصِٓؿ إػ اجلرنّٜ افُزى وهل افزٕٚ ،متزجٜ

ؾ٘ذا حٍيٝ  ،مـ أوفف إػ ظدم اخلروج فَٔىع حٌؾ افنٔىٚن افٌْل 

  .ادرأة هذه افَقإغ حٍيٝ ظروٓٚ وذؾٓٚ و نْٓٚ

ـّ إٓ  ،ومٚ  ظٚ افًرب ؿٌؾ اسشالم إػ وأ  افٌْٚت وظدم دٌتٓؿ هل

  .خمٚؾٜ افًٚر وافٍؤحٜ افتل تِحَٓؿ مـ افًْٚء

ـّ  ،وٓ نًْل ـالمْٚ هذا أن افًٚر ٓ نٖيت إٓ مـ ؿٌؾ افًْٚء بؾ ٕهن

وٓ  ،ؾِذفؽ  ظتْٚ احلٚجٜ إػ مٚ تُِّْٚه ،أصؾ افٍتْٜو ،حٌٚئؾ افنٔىٚن

ًٚ مٚ فِرجؾ مـ منٚرـٜ هلذه افٍتْٜ ًٚ جيٛ ظِٔف أن  ،خيٍك أنو وهق أنو

                                 
، ؿٚل أبـق ظًٔـك 50 / 6، 00  احلدنٞ أخرجف افسمذي مـ ضرنؼ ظٌد ا  برؿؿ  - 

هـذا حـدنٞ حًــ صـحٔن  6/000نٞ حًـ ؽرنٛ، وؿٚل يف حتٍٜ إحقذي هذا حد

 . ؽرنٛ

وافىـزاي يف افٌُـر . 0/662، 5500ونْير اسحًٚن بستٔٛ صحٔن ابـ حٌـٚن بـرؿؿ 

 . 08 /0 ،5  0 برؿؿ 
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ًّٔف بٚفًًل وراء ادِٓٔٚت وافنٓقات افتل ختّؾ  ،حيٚؾظ ظذ ذؾف وٓ نو

 ...وهتدم افدنـ ،وتىًـ بٚفؼف ،بٚدروءة

ـٍ أحدًا ؾَٚلؾِذفؽ تُِؿ افَرآن افُرنؿ ظـ افىٚئ  :ٍتغ ؽر مًتث

                      

  وؿٚل بٚدَٚبؾ          

          [0 -00 :افْقر  ] 

إن ادرأة تٌَؾ يف " :ؿٚل رشقل ا   :ؿٚل بـ ظٌد ا   وظـ جٚبر

ؾًِّٔد إػ امرأتف  ،إذا أحدـؿ أظجٌتف ادرأة ؾقؿًٝ يف ؿٌِف ،صقرة صٔىٚن

 ،وهذا حتذنر ـٌر مـ صٚحٛ افؼنًٜ ( )"وفٔقاؿًٓٚ ؾ٘ن ذفؽ نر  مٚ ًٍٕف

فُل  ،إذ نقجف إػ أن نٖيت افرجؾ أهِف إذا وؿع بكه ظذ امرأة ٓ حتؾ فف

  .ٓ نٗ ي بف ٕيره إػ أن نرتُٛ افٍٚحنٜ ؾِٔٓؽ ونوع ذؾف

                                 
: وافسمـذي بـرؿؿ.  06 /6، 600 احلدنٞ أخرجف مًِؿ مـ ضرنؼ جـٚبر، بـرؿؿ  - 

وأبـق . دنٞ جـٚبر حـدنٞ صـحٔن حًــ ؽرنـٛحـ: ، وؿٚل أبق ظًٔك 0 /6، 58  

ــرؿؿ  ــرؿؿ .  0/0، 6026 او  ب ــْد ب ــد يف ادً ــخٜ 600/  ، 6606 وأمح ، ويف افًْ

 ه ا . 0/000افَدنّٜ 
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ّٔع افؼف  ،هذا ـِف بًٌٛ هذه اجلرنّٜ افُْراء جرنّٜ افزٕٚ افتل تو

 ،وتىقي افٍؤِٜ ،وتْؼ افرذنِٜ ،وختِط إًٕٚب ،وتْتٓؽ افًرض

  .وتقرث افٌالء ،وترؾع احلٔٚء

اسًٕٚن أن نْتٓؽ ؾحرم ظذ  ،ؾِذفؽ حرم افؼع هذه افًٍِٜ افنًْٚء

ؾُذفؽ  ،فُو وفق ؾُر فًِؿ إٔف نُره أن ُنْتٓؽ ظر ،ظرض أخٔف اسًٕٚن

ؽ أظراُوٓؿ َٓ وممـ افًدل أن حيٛ ادرء ٕخٔف مٚ  ،افْٚس نُرهقن أن ُتْت

 .( ) وأن نُره فف مٚ نُره فًٍْف ،حيٌف فًٍْف

ؾٓق  ،ادجتّع إن هق إتؼ ؾٔف نسـٓٚ ظذ صٍحٚت وفِزٕٚ آثٚر شق اء

 ،وإتنٚر إمراض ؾٔٓٚ ،وإحالل أخالؿٓٚ ،ٛ فدمٚر ادجتًّٚتشٌ

 .وؤٚع إًٕٚب

وهْٚك مـ إؾًٚل افٌَٔحٜ واخلهٚل افذمّٜٔ ؽر افزٕٚ ـٚفِقاضٜ 

أن نٖيت افرجؾ امرأة ٓ حتؾ فف  :ؾٚفزٕٚ -أظٚذٕٚ ا  تًٚػ مْٓٚ  -وافًحٚق 

ٕن  ،وذ اجلْزافنذ مـ افِقاضٜ وافًحٚق ؾٓذا ٚوأم .يف ؽر ظَد ذظل

 .ا  تًٚػ خِؼ ادرأة فِرجؾ ومل خيِؼ افرجؾ فِرجؾ وٓ ادرأة فِّرأة

أن  :وافًحٚق .-ظٔٚذًا بٚ  تًٚػ  -أن نٖيت افرجُؾ افرجَؾ  :ؾٚفِقاضٜ

 ،هتتؽ إظراض ،وهذه ـِٓٚ خمِٜ بٚفدنـ وادروءة .تٌٚذ ادرأُة ادرأةَ 

                                 
 . بتكف. 52 /6نْير تًٍر آنٚت إحُٚم فًِٚنس  - 
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أمجًقا ظذ إُٕٚر  فًٚؿؾ مْٓٚـؾ افٌؼنٜ ا ؾِذفؽ ٕجد ،وتؤٔع افؼف

  .ومًٚؿٌٜ مـ نٖتٔٓٚ ،هذه إؾًٚل افدٕٔئٜ ودٚربتٓٚ

ؾٚفٍتٚة ادًتدى  ،ؾٍل بًض افٌَٚئؾ افٌدائٜٔ افَٚضْٜ يف أؾرنَٜٔ افٌربٜٔ

 .( ) وجيِد افزاي جِدًا مزحًٚ  ،تىر  مـ افٌَِٜٔ ،ظذ ظٍٚؾٓٚ

دٚؾيٜ ظذ افًٍٜ  ،وـٕٚٝ ؿٌٚئؾ ؾُتقرنٜ افٌربٜٔ ظذ اختالف إٔقاظٓٚ

ممٚ جًؾ افزٕٚ ٕٚ ر افقجق   ،وظدم ادًٚس بؼظٜٔ افًالؿٚت افتْٚشِٜٔ

ًٚ  ،وإذا مٚرس بًوٓؿ افزٕٚ ،بْٔٓٚ ًٚ مًتٓجْ وإم افزإٜٔ  ،نُقن ممَقت

ًٚ نُقن ادقت واحلرق ،هتٚتيب بندة مـ ؿٌؾ أظوٚء أه مـ  وأحٕٔٚ

ؿٛ افزاي بٖؿًك افًَقبٜ ـام نًٚ ،وأمٚ ابْٓٚ ؾَٔتؾ مًٓٚ أو حيرق ،ٕهٌٔٓٚ

 ًٚ   .(6)وأصدهٚ ؾُٔقن ظَٚبف ادقت أحٕٔٚ

وـٕٚٝ مجٚظٜ  .نًٚؿٛ افزاي بنؼ افٌىـ( مق وس)وـٚن صًٛ 

 .(0)نَىًقن إٔػ افزاي أو أذٕٔف ( وافًقمٚس ،افُقمٕٚس)

نرجؿ ادحهـ حتك ادقت وجيِد  -ـام هق مًِقم  -يف اسشالم 

  .ٜ افُْراءإظزب مٚئٜ جِدة فَٚء هذه افًٍِ

                                 
 . 5 افزٕٚ ومُٚؾحتف فًّر روٚ ـحٚفٜ ص  - 

 . 2 ادرجع افًٚبؼ ص  -6

 .8 ادرجع افًٚبؼ ص  -0
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ؾَد أخز ا  تًٚػ  -وافًٔٚذ بٚ   -مـ نًٍؾ جرنّٜ افِقاضٜ  ٚوأم

  :ظّـ نًٍِٓٚ ؾَٚل

                     

              

        [ 80 -86 :هق ] وا  تًٚػ ؿد

  :شامهٚ ؾٚحنٜ يف افَرآن افُرنؿ ؾَٚل تًٚػ       
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      [86 -80 :إظراف ] ـؾ ذفؽ جزاء ؾًِٓؿ افنْٔع

ّٔع افؼف ونًقق إخالق إػ افزوال   .افذي تتؽ افًرض ونو

 رمٚهؿٜ َٔتؾٚ  تًٚػ أخز ظْٓؿ بٖهنؿ دٚ ارتٌُقا هذه افٍٚحنٜ اد

  .( )ؾًِٓؿ افٌَٔن  حجٚرة مـ شجٔؾ جزاءب

قط مـ وجدمتقه نًّؾ ظّؾ ؿقم ف" :إٔف ؿٚل وروي ظـ افٌْل 

 ،ـؾ هذا افتٌِٔظ ٕٕف ؾًٌؾ تًٚؾف افٍْقس .(6) "ؾٚؿتِقا افٍٚظؾ وادًٍقل بف

ٌّٔع فدنْف وفؼؾف  ،وتسؾع ظْف افٍْس افُرنّٜ  -وٓ نٖتٔف إٓ ؾٚشؼ مو

 .-ًٕٖل ا  افًٚؾٜٔ 

ٕهنٚ ـِٓٚ جيًّٓٚ ؿِٜ افؼف  ،وأمٚ افًحٚق ؾِٔس بًٔدًا ظْٓٚ

  .ٓاموّّٕق افرذنِٜ يف ًٍٕ ،ومقت إخالق ،وافدنـ

ه ابـ حجر يف افٌُٚئر ومـ تًٍِف ؾٓل  ،وهق ؾًؾ درم ،وافًحٚق ظدَّ

 ،وظِٔٓٚ افتًزنر جزاًء ظذ هذا افًٍؾ اخلٌٔٞ ،ؾٚشَٜ ٓ تٌَؾ هلٚ صٓٚ ة

                                 
 . 082/ 6أحُٚم افَرآن ٕيب بُر بـ افًريب  - 

و . مـ ضرنؼ ظُرمٜ بــ ظٌـٚس  56 /5، 652 احلدنٞ أخرجف افسمذي برؿؿ  -6

، 6060و أمحــد يف ادًــْد رؿــؿ . 2/606، 6690أبــق  او  مـــ ٍٕــس افىرنــؼ بــرؿؿ 

. 6/852،  652وابـ مٚجف برؿؿ . إشْٚ ه حًـ: ، ؿٚل دََف أمحد دّد صٚـر0 0/6

 . هذا حدنٞ صحٔن اسشْٚ  ومل خيرجٚه: ؿٚل أبق ظٌد ا  055/ 6واحلٚـؿ يف ادًتدرك 
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 ،حتك إن بًض افًِامء مْع مـ تُّنػ افًْٚء أمٚم ادرأة ادًٚحَٜ وحّرمف

 .( )ٚ تراه وٓ تٗمـ أن حتُل م ،ٕهنٚ ؾٚشَٜ

ٌّٔع فِؼف خمٚفػ دٚ ظِٔف  ،مْتٓؽ فًِرض ،ـذفؽ ـؾ ؾًؾ مو

  .مًٚؿٛ صٚحٌف ظذ ؾًِف ،ؾٓق ؾًؾ حرام ؿٌٔن ،ذنًٜ ا  تًٚػ

وافْٚطر يف أحُٚم ا  تًٚػ ندرك أن ـؾ مٚ ـٚن نزء إػ ذف 

وافِّس  ،وافزٕٚ ،وآختالط ،ـٚفًٍقر :اسًٕٚن ؾَد حرمف ا  تًٚػ

  .وافْير إػ مٚ ٓ حيؾ فف ،وؾًؾ ادْٓٔٚت ،ادحرم

وٓ  ،ؾًذ اسًٕٚن افٌٔقر ظذ ظروف و نْف أن حيٍظ ظروف وًٌٕف

  .ُنًروف إػ افىًـ وافذم

تًْٔف ظذ تْنئٜ افتل ؾٖن خيتٚر افزوجٜ افهٚحلٜ  ،أمٚ ظـ حٍظ افًْؾو

  .وتربٔتٓؿ ظذ مْٟٓ ا  وشْٜ ٌٕٔف  ،أوٓ ه افْنٖة اسشالمٜٔ

ٕن هذه  ،امأخالق ٌِٕٜٔ يف ظٚ اهتام وتكؾٚهت انُقن افزوجغ ذو وأن

حٔٞ نّتص مْٓام  ،إصٔٚء هلٚ إثر افٌُر ظذ ًٍٕف افىٍؾ ومًتٌَِف

 ذا ـٚن مـ ادٓؿ افتٖـد مـ شالمٜؾِ ،ؿٌؾ ؽرىٚ ادَٚنٔس إخالؿٜٔ

 شـ :وأن ُنراظك يف ذفؽ أنوًٚ  .افدنـ واخلِؼ يف اخلٚضٌغ زمـ اخلىٌٜ

فُل ٓ تٗثر  ،وافؼوط افهحٜٔ ادقجق ة ؾٔٓٚ ،افزواج فُال افزوجغ

                                 
 . 656 -  65/ 66ادقشقظٜ افٍَٜٓٔ  - 
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وشالمٜ افزوجغ مـ تًٚضل  ،وافًالمٜ اخلَِٜٔ وافدنْٜٔ ؾٔٓام ،ظذ افًْؾ

ًِّ  ،ادخدرات وإًجٚم  ،ؾ وؽرهوشالمتٓام مـ إمراض افًٚرنٜ ـٚف

 .( )ٕٕف ربام نٗثر ذفؽ ظذ افذرنٜ  ،زمر اخلٚضٌغ افدمقنٜ

ؾًذ  ،وأخالؿٓام ن افىٍؾ نٖخذ ضٌٚع وافدنففْٚحٜٔ إخالؿٜٔ ؾ٘ومـ ا

ًٚ ذا  نـ ومروءة  ،حًٛ مٚ نُقٕٚ ظِٔف خيرج افىٍؾ ًٚ ظٍٍٔ ؾّـ ـٚن ذنٍ

أٓ نرى مٚ ؿٚل بْق إهائٔؾ درنؿ ظِٔٓٚ افًالم  ،ؾ٘ن ابْف خيرج ظذ صٚـِتف

 ظْدمٚ جٚءت وظًٔك يف ندهٚ

                 

                [68-60 :مرنؿ ]

 ـؾ ظٍٜ إٓ ،نروا مـ هذه افًٚئِٜ افُرنّٜٕهنؿ مل  ،اشتُْروا ؾًِٓٚ

  .وصالح

                                 
افًـد  افثٚفـٞ، افًـْٜ افتٚشـًٜ ظؼـ، (  ِـٜ ؾُرنـٜ مًـٚسة)مـ  ِٜ حوٚرة اسشالم  - 

شـالمٜ : )بًْـقان م، مَٚل فِدـتقر دّد ٕٚطؿ ًٕـّٔل،908 ، أنٚر ه 098 مجٚ ى إوػ 

 ه أ. ومٚ بًدهٚ بتكف 60ص ( اخلٚضٌغ وإصالح افًْؾ
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أو  ظدم اشتخدام ادقا  ادًٕٜٚ فِحّؾ ،وـذفؽ ُنِحؼ بحٍظ إًٕٚب

ٕن هذه إصٔٚء تَىع افًْٛ وختؾ بٚدَٚصد  ،ٓٚضجافًزل أو اس

  .ادْنق ة مـ وراء افُْٚح

هق جْٚنٜ ظذ مقجق   :ؿٚل حجٜ اسشالم اسمٚم افٌزايل ظـ ذفؽ

ًٚ مراتٛ وأول مراتٛ افقجق  أن تَىع افْىٍٜ يف  ،حٚصؾ وفف أنو

ؾ٘ن  ،  ذفؽ جْٚنٜوإؾًٚ ،وختِط بامء ادرأة وتًتًد فٌَقل احلٔٚة ،افرحؿ

وإن ٍٕخ ؾٔف افروح واشتقت  ،صٚرت موٌٜ وظَِٜ ـٕٚٝ اجلْٚنٜ أؾحش

ومْتٓك افتٍٚحش يف اجلْٚنٜ بًد إٍٓهٚل  ،اخلَِٜ از ا ت اجلْٚنٜ تٍٚحنًٚ 

 ًٚ   .( )حٔ

و ظٚ إفٔٓٚ  ،ومًٖفٜ حتدند افًْؾ افتل ضٚدٚ ـثر افُالم حقهلٚ

مٚ هل إٓ  ظقة إػ  .دزظقموظدوا ذفؽ مـ احلوٚرة وافتىقر ا ،أصحٚهبٚ

ؿٚل  ،مـ تؼنع  نْْٚ وٓ هدنف ومٚ ذفؽ ،س افًْؾ اسًٕٚي وؿىًفب

  .(6) "  افقفق  ؾ٘ي مُٚثر بُؿ إمؿوتزوجقا افق " ادهىٍك 

                                 
 . ، بتكف 5/ 6إحٔٚء ظِقم افدنـ  - 

. مـ ضرنؼ مًَؾ بـ نًٚر 0/2، 922 احلدنٞ فف ؿهٜ، وؿد أخرجف أبق  او  برؿؿ  -6

هــذا : ، وؿــٚل26 / 6واحلــٚـؿ يف ادًــتدرك . 2/25، 0660وأخرجــف افًْــٚئل بــرؿؿ 

/ 0 ، 6550 وأمحد يف ادًْد برؿؿ . شْٚ  ومل خيرجٚه وواؾَف افذهٌلحدنٞ صحٔن اس
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وادَهق  إبَٚء افًْؾ وأن  ،ن افقفد هق إصؾ وفف ووع افُْٚحوٕ

  .( )ٓ خيِق افًٚمل ظـ جْس اسًٕٚن 

ؾٚفْٚـن شٍٚع يف إمتٚم مٚ أحٛ ا   ،افًزل أحد افقأ نـ :وؿٚل بًوٓؿ

 .(6)وادًرض مًىؾ ومؤع دٚ ـره ا  ؤٚظف  ،تًٚػ متٚمف

ًٚ بًد نقم ظذ مدراج  واجلْغ ـٚئـ مًتقر يف رحؿ أمف نتدرج نقم

ًٚ دخِقق ؽٚؾؾ ظام جيري  ،إهِٜٔ واحلَقؿٜٔ وآظتداء ظِٔف ننُؾ تًرو

 ،ٜٓ أخرى  ون مُٕٜٚ افٍْس اسًٕٕٜٚٔ افُٚمِٜإٓ إٔف مـ ج ،حقفف

 (0)بٚختهٚر -أو اسشَٚط  -وشًْرض أؿقال افٍَٓٚء يف حُؿ اسجٓٚض 

ؾًْد احلٍْٜٔ إذا أشَىٝ ادرأة مٚ يف بىْٓٚ ٓ تٖثؿ مٚ مل نًتٌغ رء مـ 

  .(5( )6)وإن أشَط ؾٍٔف افٌرة  ،وإن اشتٌٚن خَِف ؾال جيقز إشَٚضف ،خَِف

 
وافٌَٔٓـل يف . ؿٚل دََـف محـزة افـزنـ إشـْٚ ه صـحٔن. 58 /0، وافًْخٜ افَدنّٜ 6 5

 . ها   8/ 0افًْـ 

 . 66/ 6إحٔٚء ظِقم افدنـ  - 

 . 65/ 6ادرجع افًٚبؼ  -6

 . 62افدنـ افًٌٚظل ص  اسجٓٚض بغ افٍَف وافىٛ وافَٕٚقن فِدـتقر شٔػ -0

ّرة -6 ٌُ ًٚ : اف وؿـدرهٚ ظٌـد أو أمـٜ أو ٕهـػ ظؼـ افدنـٜ افُٚمِـٜ ،  نٜ اجلْغ إذا أشَط مٔتـ

 . 069مًجؿ فٌٜ افٍَٓٚء ص ه ا . فَِتؾ خىٖ

 .بتكف 66/ 5و  28 / 6آختٔٚر  -5
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ونُره إشَٚط اجلْغ ؿٌؾ افتخِؼ دٚ  65 -60دث ؾٔام بغ وافتخِؼ حي

  .( ) ؾٔف مـ تؤٔع افًْٛ وؿىع افذرنٜ

 .(6)واحلُؿ ظْد افنٚؾًٜٔ ؿرنٛ ممٚ ؿٚفف احلٍْٜٔ 

إذ ادًتّد يف  ،وأمٚ ظْد ادٚفُٜٔ ؾٓؿ أـثر تند ًا يف أؿقاهلؿ مـ ؽرهؿ

ز إخراج ادْل ٓ جيق :ؿٚفقا ،مذهٌٓؿ مْع اسجٓٚض وفق ؿٌؾ إربًغ

وإذا ٍٕخٝ ؾٔف افروح حرم  ،ادتُقن يف افرحؿ وفق ؿٌؾ إربًغ نقمًٚ 

 ًٚ   ها  .(0)إمجٚظ

أن ظِٔٓٚ ـٍٚرة  ،ؾ إذا ذبٝ  واًء ؾٖفَٝ جًْْٔٚ وظْد احلْٚبِٜ احلٚم

وإن أفَٝ موٌٜ ؾنٓدت ثَٚت مـ افَقابؾ أن ؾٔف صقرة ؾٍٔف  ،وؽرة

  ها  .(6)ؽرة 

إلجٓٚض أخىٚرًا وخّٜٔ افًقاؿٛ ظذ فٜ ؾ٘ن وأمٚ مـ افْٚحٜٔ افىٌٔ

ؾواًل ظام ترتٌُف مـ خىٖ ـٌر يف حؼ اجلْغ  ،إم إذا هل أشَىٝ جْْٔٓٚ

  .افذي هق ادَهد مـ افزواج

                                 
 . 69اسجٓٚض ص  - 

 . 5 6/ 6واسؿْٚع  00 / 6نْير مٌْل ادحتٚج  -6

 . 066و  060/ 6فًع ادٚفؽ يف افٍتقى ظذ مذهٛ مٚفؽ نْير مْٟٓ ا -0

 . 588/ 9ادٌْل وافؼح افٌُر  -6
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واسجٓٚض افدوائل مثاًل حيّؾ يف جٌْٚتف أخىٚرًا متًد ة ٓ بد فألم 

ض هذه وبً .اثـ اختالضٚت اسجٓٚضـ آبتًٚ  ظْٓٚ فّئال تَع يف برم

مـ هْٚ نُّْْٚ افَقل  ،إخىٚر نًْل أن تتحقل حٔٚة إم إػ جحٔؿ  ائؿ

بٖن هذه آختالضٚت ـثرًا مٚ تُقن بّثٚبٜ ظَقبٜ ظٚجِٜ مـ ا  تًٚػ دٚ 

  .( )يف مًْٚىٚ مـ ؿهد إجرامل  -وحتدند افًْؾ  - حيِّف اسجٓٚض

 ،ضٚت ًٍٕٜٔوإم ظْدمٚ تِجٖ إػ اسجٓٚض تًٌٛ هذه احلٚفٜ اختال

ًٚ  ،دنٚظر إمقمٜظّؾ ظدائل ظْٔػ مقجف  ٚ ؾٔف مـد وؿد نهٛ إم أنو

ونَهد هبٚ ؾتحٜ أو  رى صٚذ  :مرض افْقاشر ادٌِٜٓٔ وافرمحٜٔ وادثٕٜٚٔ

وّـ افًْٟ احلٜٔ نهؾ ادٌٓؾ وافرحؿ بٚدثٕٜٚ أو ادًتَٔؿ ؾتختِط 

احلٔٚة توىرب  إن :أي ،ادٍرزات ادٌِٜٓٔ بٚفٌقل وافٌٚئط وبٚفًُس

  .(6)وتتحقل إػ جحٔؿ  ائؿ 

ًٚ إثَٚب يف اف وؿد  ،رحؿ ؿد نًتدظل إػ اشتئهٚل افرحؿونهٌٓٚ أنو

تٌَك بَٚنٚ جْْٜٔٔ يف رحؿ إم نٗ ي ذفؽ إػ إصٚبٜ ادرأة بْزوف 

وؿد  ،وؿد تُقن خٌٔثٜ متنضْٜ ،وأورام ـقرنقٕٜٔ شِّٜٔ ،مًتّرة

 ،حدوث افتٓٚب يف افرحؿ وادِحَٚت رنهٌٔٓٚ افًَؿ ًٕٓدا  إٕٚبٔٛ إث

                                 
 . 02 و  05 اسجٓٚض  - 

 . 02 ادرجع افًٚبؼ  -6
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وؿد حيهؾ مًٓٚ إوٚؾٜ إػ آفتٓٚب وافْزف إىالق محٚمٚت وخثرات 

وربام أ ى اسجٓٚض إػ اوىراب  .إػ اجلٓٚز افدوراي ؿد تُقن ؿٚتِٜ

 ها  .( )مًتٌَؾ إٕثك افتْٚشع 

وأخرًا ؾ٘ن اسشالم حغ ذع افزواج جًؾ ؽٚنتف إٕجٚب افذرنٜ 

وتُثر  ،ؿد أمر بزنٚ ة افًْؾ ر احلٔٚة ظذ إرض وافٌْل واشتّرا

إوٓ  دٚ ؾٔف مـ إظامر إرض وإبَٚء إصؾ اسًٕٚي وادحٚؾيٜ ظذ 

 .(6)افًْٛ وافذرنٜ 

ـ خروج ظ -وافدظقة إػ حتدند افًْؾ  -وإضالق جرنّٜ اسجٓٚض 

هق مـ بٚب  وـؾ افذي ظروْٚ فذـره إٕام( 0)،روح اسشالم وخمٚفٍٜ فىًٌٔتف

وـره  ،وأمر بٚدحٚؾيٜ ظِٔف وبٚشتدامتف ،أن اسشالم هنك ظـ بس افًْؾ

  .ـؾ افىرق افتل ختؾ بف وتؤًف وتدظق إػ اشتئهٚفف

                                 
 . 00 اسجٓٚض ص  - 

 . 55اسجٓٚض ص  -6

 . 55اسجٓٚض ص  -0
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  :وجٕٚٛ افًدم ،ونتؿ حٍظ افًْؾ مـ جٌٕٚغ: جٕٚٛ افقجق 

  :ونتؿ ظز ظّدة ضرق :مـ جٕٚٛ افقجق  - 

وممٚ نزز أىٜٔ افُْٚح  :ِٔفواحلٞ ظ ،مؼوظٜٔ افزواج :افىرنؼ إول

ئف ادُٕٜٚ افًٚفٜٔ ٌَقِّ   :يف ادحٚؾيٜ ظذ افًْؾ وُن

حتك وإن اصسط ؾٔف اخلٔٚر:  ،أن ا  تًٚػ جًِف ظَدًا ٓ خٔٚر ؾٔف -أ

  .ٕٕف ٓ حتهؾ مَٚصده إٓ بِزومف

تٍقنض اسُٕٚح إػ افرجٚل ٓشتحٔٚء مًيؿ افًْٚء مـ مٌٚذة  -ب

  .افًَد

مـ حَقق ) :ؿٚل شِىٚن افًِامء ،ٚح حؼ مـ احلَققإن افُْ -ج

وتزونٟ  ....بًض ادٍُِغ ظذ بًض ُٕٚح افًْٚء ظذ إوفٔٚء

 .( )(إنٚمك

وحتهٔاًل دَٚصد  ،إبٚحٜ افتًد  فِرجٚل ٕيرًا دهٚفن افرجؾ - 

  .وأوهلٚ افًْؾ ،افُْٚح

  .(6)أجٚز افنٚرع افُذب سصالح افزوجٜ وحًـ مًٚذهتٚ  -ه

  :ادحٚؾيٜ ظذ آفٜ افًْؾ: ونتجذ يف اديٚهر أتٜٔ :ىرنؼ افثٚيواف

                                 
 . 05  -00 /  ؿقاظد إحُٚم  - 

 . 92/  ؿقاظد إحُٚم  -6
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إبًَٚء  ،ٖمر بَىع آفٜ افزٕٚ ـام يف افنؿٜمل ن تًٚػ أن ا  :إول -

  .فًِْؾ

  :و فِٔف ؿقفف تًٚػ ،افْٓل ظـ آختهٚء :افثٚي -     

                    

         [80 :ادٚئدة ] ؿٚل شِىٚن افًِامء رمحف ا: 

 ،وافْقم ،وافؼب ،ٓ حترمقا تْٚول مٚ أحؾ ا  مـ إـؾ :وافتَدنر)

أو ٓ حيٛ  ،وٓ تًتدوا بٚٓختهٚء إن ا  ٓ حيٛ ادختهغ ،وافُْٚح

  .( )( ـ بٚٓختهٚء وؽرهادًتدن

 -إٔف فٔس فِّرأة أن تًتًّؾ مٚ نًٍد افَقة افتل هبٚ احلّؾ  :افثٚفٞ -

ّْٔٚ ذفؽ   - ـام ب

إمر بام مـ صٖٕف أن نًٚظد ظذ حٍظ افًْؾ حتك  :وافىرنؼ افثٚفٞ

 ًٚ وشس  ،وحٍظ افٍروج ،وذفؽ ـٌض افٌك .نُقن ًٕاًل ذظٔ

   :ٚل تًٚػ إرصٚ ًا فًِْٚءّٚن افرنٛ ؿٚظد ظـ ميوافتٌ ،افًقرات

                                 
 . 06 / 6ؼ ادرجع افًٚب - 
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                [إحزاب: 

06 ] 

اظتٌٚر افيـ بًٕٕٚٚب  ون افَٔغ حتك نٍُؾ فًِْؾ  :وافىرنؼ افرابع

دٚ تًذر افًِؿ بٕٚٓتًٚب إػ أبٚء  :ؿٚل شِىٚن افًِامء :إٓتامءحؼ 

دٚ ذـرٕٚ مـ  ( )ـ مًتٍٚ  مـ آشتٍٚوٜ رجع إػ افَٚؾٜ اجتزئ ؾٔف بي

 ،ؾ٘ن ؾَدت افَٚؾٜ رجع إػ مٔؾ ضٌع ادْتًٛ ،خقف تٍقنٝ ادهٚفن

  .وهق مـ أوًػ افيْقن

 ،وتٖ نٌٓؿ ،وتربٔتٓؿ ،حٍظ افًْؾ بحوٕٜٚ إوٓ  :وافىرنؼ اخلٚمس

وافًًل يف  ،وافهالة وافهٔٚم ،وتًِّٔٓؿ حًـ افُالم وادًٚمِٜ

 ...وشٚئر إمقر افتل حيتٚجقن إفٔٓٚ ،افًٚجِٜ وأجِٜ هٚحلٓؿم

ًٚ  :حٍظ افًْؾ مـ جٕٚٛ افًدم -6 ؾجًِٝ افؼنًٜ افزواج ضرنَ

حرصٝ و ،ووشِٜٔ صٚحلٜ فرظٚنتف وافَٔٚم بسبٔتف ،فِّحٚؾيٜ ظذ افًْؾ

  :ومـ هذه افىرق ،ظذ شد افىرق افتل تْٚؿوف وتًٍده

  :ؿٚل تًٚػ :حترنؿ افزٕٚ :أوًٓ         [06 :اسهاء ]

 ،وهق مـ افٌُٚئر واجلرائؿ افًيٚم: دٚ ؾٔف مـ مٍٚشد ـٌرٍة ـٚختالط ادٔٚه

                                 
 (. ؿقف)فًٚن افًرب مٚ ة ه وهق افذي نًرف أثٚر ا : افَٚؾٜ مجع ؿٚئػ - 
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ّٔز  ،وؤٚع افؼف ،وحهقل افًٚر ،واصتٌٚه إًٕٚب وإٓتَٚل مـ ح

قق وافًهٔٚن ًُ ٍُ   ...افًدافٜ إػ حٔز اف

 ًٚ وادٌٚذة  ون افٍرج  ،ٕٚجٌْٜٔحترنؿ مَدمٚت افزٕٚ ـٚخلِقة ب :ثٕٚٔ

  :وـٚفتٌَٔؾ وٕحقه

واخلِقة هبٚ أؿٌن دٚ ؾٔٓٚ مـ  ،ؾٚفْير إػ ادرأة درم ٕٕف برند افزٕٚ

وـِام ؿقنٝ افقشِٜٔ يف إ اء إػ ادًٍدة ـٚن إثّٓام  ...افتًرض فِزٕٚ

 .( )أظيؿ مـ إثؿ مٚ َٕص ظْٓٚ

  ًٚ  .مـ اسشٚءة إػ افًْؾ دٚ ؾٔف ،مْٓٚ اسجٓٚض وحتدند افًْؾ :ثٚفث

وهق بٚب واشع فِقؿقع يف مْع آختالط  :رابًًٚ  .(6)وؿد شٌؼ افُالم ظْف

وٓ جيدون  ،وهذا نُثر بغ ادًِّغ يف زمْٕٚٚ -ظٔٚذاَ ً بٚ   -جرنّٜ افزٕٚ 

 .وؿِٜ احلٔٚء وادروءة ،وؤٚع افٍؤِٜ ،وـؾ ذفؽ مـ ؿِٜ افدنـ ،بف بٖشًٚ 

وهق  ،اختالط افًْٚء بٚفرجٚل أصؾ ـؾ بِٜٔ وذ) :(0)ؿٚل ابـ ؿٔؿ اجلقزنٜ

                                 
 . 00 /  نْير ؿقاظد إحُٚم  - 

 ه ا . وهذا افٌْد ؿد أوٍتف ٕيرًا دٚ ؿدمْٚه مـ خىقرة ارتُٚب هذه افًٍِٜ -6

ثـؿ  صّس افدنـ أبق ظٌد ا  دّد بـ أيب بُر بـ أنقب بـ شـًد بــ حرنـز افزرظـل، -0

افدمنَل، احلْـٌع، ادًـروف بـٚنـ ؿـٔؿ اجلقزنـٜ، ؾَٔـف، أصـقيل،  تٓـد، مٍنـ، مـتُِؿ، 

وتقيف يف وؿـٝ . ه 29صٍر شْٜ  0ٕحقي، ددث، منٚرك يف صتك افٍْقن، وفد بدمنؼ 
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ـام إٔف مـ أشٌٚب ؾًٚ  افًٚمٜ  ،مـ أظيؿ أشٌٚب ٕزول افًَقبٚت افًٚمٜ

 . ( )( واخلٚصٜ

وهذا ؾٔف ر ع ظـ تِؽ افًٍِٜ  :إؿٚمٜ حد افزٕٚ ظذ مرتٌُف :خٚمًًٚ 

ًٚ فًِٚر ،افٌَٔحٜ ًٚ فٍِروج وإًٕٚب و ؾً وافرجؿ  ،ويف ٍٕٔف وجِده حٍي

ًٚ  ؾع دًٍد .فٌٜ يف حٍظ ذفؽمٌٚ   ها (6)اصتٌٚه إًٕٚب وؽرهٚ  ةوؾٔف أنو

  .ها  .وا  ادًتًٚن وظِٔف آتُٚل ،ونِحؼ هذا افٍهؾ حٍظ ادٚل

 

وصـع ظِٔـف بٚجلـٚمع إمـقي، ثـؿ ه  05رجـٛ شـْٜ  0 أذان افًنٚء مـ فِٜٔ اخلّـٔس 

 . 26 /0 8 66 مًجؿ ادٗفٍغ برؿؿ ه ر ا بجٚمع جراح و ؾـ بَّزة بٚب افهٌ

 .  68نْير افىرق احلُّٜٔ ص  - 

 . 689مَٚصد افؼنًٜ ظْد افًز ص  -6
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 حفظ املال :خامسا
 

 ًٜ أو مٚ مُِتف مـ متٚع أو ظروض  .( )مٚ مُِتف مـ ـؾ رء :ادٚل فٌ

  بف ظْد أهؾ افٌٚ نٜ راوأـثر مٚ ـٚن ن ،أو حٔقان ،أو َٕق  ،أو ظَٚر ،جتٚرة

 .(6)ؤٚظف وإبِف :أي :نَٚل خرج إػ مٚفف ،أمقال :مجع ،اسبؾ

ر ونٕٗٞ ...ـؾ مٚ نُِّف افٍر  أو متُِف اجلامظٜ :وادٚل ـّ   .(0)وهق نذ

ومٚ َٕص  ،إن أؿؾ ادٚل ظْد افًرب مٚ جتٛ ؾٔف افزـٚة :(6)ؿٚل ثًِٛ 

 .(5)ظـ ذفؽ ٓ نَع ظِٔف اشؿ مٚل

                                 
 . 028 ص ( َمَقَل )افَٚمقس ادحٔط مٚ ة  - 

 . ها  -  0 ص ( َمَقَل )ادًجؿ اددرد مٚ ة  -6

 (. َمَقَل )مٚ ة  066افَٚمقس افٍَٓل  -0

ٕحـقي، . بثًِـٛ: مقٓهؿ، افُقيف، أبـق افًٌـٚس ادًـروف هق أمحد بـ حئك افنٌٔٚي -6

وفد شـْٜ . مـ ـتٌف ادهقن يف افْحق، ومًٚي افَرآن. تقيف بٌٌدا  يف مجٚ ى إوػ. فٌقي

 . 060/  ، 6806مًجؿ ادٗفٍغ برؿؿ . ها . م 906 -2 8ه  600

 .. 066افَٚمقس افٍَٓل  -5
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 أو مٚ نّٔؾ ،وجيري ؾٔف افٌذل ،مٚ نّٔؾ إفٔف افىٌع :ٜٔوهق ظْد احلٍْ

 :ومٚل ا  .( )وإول أوػ  .ُـ اّ خٚره افقؿٝ احلٚجّٜون ،إفٔف افىٌع

 .(6)ادٚل افذي فٔس فف مٚفؽ مًغ

  .وادٚل ادثع ،وادٚل افيٚهر ،ادٚل افٌٚضـ :وإٔقاع ادٚل

 .ض افتجٚرةوظرو ،ننّؾ افَْق  :ظْد احلٍْٜٔ :ؾٚدٚل افٌٚضـ

  ...ـٚفذهٛ وافٍوٜ

  .افَْد وظروض افتجٚرة :وظْد احلْٚبِٜ

وننّؾ  ،ـٚتف اسمٚمهق افذي نٖخذ ز :ظْد احلٍْٜٔ :وادٚل افيٚهر

 ًُ   ...ؼافًقائؿ واف

  .وننّؾ ادٚصٜٔ وافزروع ،هق مٚ نّْق بًٍْف :وظْد افنٚؾًٜٔ

  .وافثامر ،واحلٌقب ،ننّؾ افًٚئّٜ :وظْد احلْٚبِٜ

ًٚ ختتِػ بف  :ظْد احلٍْٜٔ :ٚل ادثعواد هق مٚ ٓ تتٍٚوت آحٚ ه تٍٚوت

وهق ـؾ مٚ ُنوّـ  .ي ادتَٚربوافًد  ،وننّؾ ادُٔؾ وادقزون .ٜافَّٔ

  .بٚدثؾ ظْد آشتٓالك

                                 
 . ادرجع افًٚبؼ - 

 . 090مًجؿ فٌٜ افٍَٓٚء ص  -6
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  .( )وجٚز افًِؿ ؾٔف ،أو وزن ،مٚ َحَكه ـٔؾ :وظْد افنٚؾًٜٔ

قه افًُٛ ادحرم هق مٚ تؿ احلهقل ظِٔف بقجف مـ وج :وادٚل احلرام

  .(6)وٕحق ذفؽ ،وافنؿٜ ،وافرصقة ،ـٚفَامر

ًٚ هذا  -وٓ نتؿ فإلًٕٚن  ،هق صَٔؼ افروح :وادٚل ـام ؿٚفقا وخهقص

  .أمر إٓ بٚدٚل -افزمٚن 

  :وؿد ور  ذـر ادٚل يف افَرآن يف ظدة مقاوع

  :مْٓٚ ؿقفف تًٚػ             

يف هذه أنٜ نزهد احلؼ شٌحٕٚف ظٌَٚ ه ادٗمْغ يف زنْٜ [ 62 :افُٓػ]

أن مٚ نٍتخر بف افْٚس  :وادًْك ،ونقبخ ادٍتخرنـ هبٚ ،افٍٕٜٚٔ احلٔٚة افدٕٔٚ

  .(0)مـ ادٚل وافٌْغ رء نتزنْقن بف يف احلٔٚة افدٕٔٚ ونٍْك ظـ ؿرنٛ

  :وؿٚل تًٚػ            

           [00  :افٌَرة ]وؿٚل تًٚػ:     

         [60 :افٍجر ]. 

                                 
 . 066افَٚمقس افٍَٓل ص  - 

 . 090مًجؿ فٌٜ افٍَٓٚء ص  -6

 . 080/ 6تْقنر إذهٚن مـ تًٍر روح افٌٔٚن فِهٚبقي  -0
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ٌََؾ افًٌٚ  ظذ حٛ ادٚل واسـثٚر مْف ؿٚل صذ ا   ،ؾٚ  تًٚػ ؿد َج

ًٚ فق ـٚن ٓبـ آ م وا نٚن مـ مٚ" :ظِٔف وآفف وشِؿ وٓ نّأل  ،ل ٓبتٌك ثٚفث

 .( ) "ونتقب ا  ظذ مـ تٚب ،جقف ابـ آ م إٓ افساب

    :وؿٚل تًٚػ             

ؾَد نُقن ادٚل مٍتٚح خر ـٌر ظذ صٚحٌف بٖن نكؾف يف [ 00  :افتقبٜ]

وؿد مدح ا   ، تًٚػ شٔئٚتف ونزـٔفؾٍُٔر ا  ،شٌؾ اخلر وافهالح

  :ؾَٚل تًٚػ ،ادٍَْغ أمقاهلؿ وأثْك ظِٔٓؿ خراً   

                   

                     

وـذفؽ ؿد نُقن ادٚل وبًٚٓ ظذ صٚحٌف تقي بف يف  .[606 :افٌَرة]

  :ؿٚل تًٚػ ،وذفؽ إذا شخره يف ضرق افٌل وافًٍٚ  ،جْٓؿ  

               

                                 
. 5/6026، 2000 - 2006احلــدنٞ رواه افٌخــٚري مـــ ضرنــؼ ابـــ ظٌــٚس بــرؿؿ  - 

 . 6/065، 069 ومًِؿ مـ افىرنؼ ًٍٕف، برؿؿ 
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               [02 :إٍٕٚل ]. 

وممٚ ور  ظـ افٌْل ادهىٍك صذ ا  ظِٔف وآفف وشِؿ يف ذـر ادٚل 

ٍٜ ؾتْٜ"ؿقفف  ربام  ،ؾٍتْٜ ادٚل صدندة ،( ) "وؾتْٜ أمتل ادٚل ،إّن فُؾ أم

 -ادٚل أو افَتؾ مـ أجؾ احلهقل ظذ  ،نهؾ اسًٕٚن إػ افنؿٜ

  .-ًٕٖل ا  افًٚؾٜٔ 

وؾتْٜ أمتل "وؿقفف  .افوالل وادًهٜٔ :بٚفٍتْٜ وأرا  افٌْل 

ونْز  ،أي اسفتٓٚء بف ٕٕف ننٌؾ افٌٚل ظـ افَٔٚم بٚفىٚظٜ "ادٚل

  :ؿٚل تًٚػ .أخرة               

  .(6) [68 :إٍٕٚل]

                                 
، وؿٚل 80/ 0، 6000برؿؿ  ٛ بـ ظٔٚض احلدنٞ أخرجف افسمذي مـ ضرنؼ ـً - 

، ويف  0/08 ،  060 وأمحـد يف ادًـْد بـرؿؿ . هذا حدنٞ حًــ ؽرنـٛ: أبق ظًٔك

هذا حـدنٞ صـحٔن اسشـْٚ  ومل : وؿٚل 8 6/0واحلٚـؿ يف ادًتدرك . 20 /6افَدنؿ 

 . 0/666 950وافٌخٚري يف افتٚرنخ افٌُر رؿؿ . خيرجٚه، وواؾَف افذهٌل

 . 008 -000/ 9 ي بستٔٛ مًْد أمحد افنٌٔٚي فًِٚظٚيت افٍتن افربٚ -6
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ًٚ ونًخط " :ظِٔف وآفف وشِؿوؿٚل صذ ا   إن ا  نرى فُؿ ثالث

ًٚ  ،فُؿ ثالثٜ وأن تًتهّقا  ،نرى فُؿ أن تًٌدوه وٓ تؼـقا بف صٔئ

ًٚ وٓ تٍرؿقا ه ا  أمرـؿ ،بحٌؾ ا  مجًٔ ّٓ  .وأن تْٚصحقا مـ و

  .( )"افًٗال ؿٔؾ وؿٚل وإوٚظٜ ادٚل وـثرة :ونًخط فُؿ

  .ونٌٌض ونُره إوٚظٜ ادٚل بّغ أن ا  تًٚػ نًخط ؾٚفٌْل 

وحيتّؾ أن نرند  ،وحيتّؾ أن نرند بتؤٔع ادٚل ترك تثّره وحٍيف

وإوٚظٜ ادٚل أن نرزؿؽ  .بف إٍٕٚؿف يف ؽر وجٓف مـ افنف وادًٚيص

ًٚ ؾتْ   .(6)ا  ظِٔؽ فَف ؾٔام حرمٍا  رزؿ

  :ثالثٜ أؿقال -أي احلدنٞ افًٚبؼ  -يف مًْٚه  :(0)ؿٚل ابـ ظٌد افز

                                 
ومٚفــؽ يف . 060 /0، 5 0 بــرؿؿ  احلــدنٞ رواه مًــِؿ مـــ ضرنــؼ أيب هرنــرة  - 

وافٌخــٚري يف إ ب ادٍــر  بــرؿؿ . 6/990، 60رؿــؿ ( 8)ادقضــٖ، ـتــٚب افُــالم بــٚب 

ــرؿؿ  50 ، ص 666 ــدنؿ 9/6، 8085وأمحــد يف ادًــْد ب ــْٚ ه و. 6/020، ويف افَ إش

 ه ا . صحٔن

 بتكف . 000/ 5 أوجز ادًٚفؽ إػ مقضٖ مٚفؽ فُِٕٚدهِقي  -6

هق اسمٚم افًالمٜ، حٚؾظ ادٌرب، صٔخ اسشالم، أبق ظّرو نقشـػ بــ ظٌـد ا  بــ  -0

دّد بـ ظٌد افز بـ ظٚصؿ افَّّْري، إٕدفزـ، افَرضٌـل، ادـٚفُل، صـٚحٛ افتهـٕٚٔػ 

واشتُّؾ . 620تقيف فِٜٔ اجلًّٜ ربٔع أخر  028خر شْٜ وفد يف صٓر ربٔع أ. افٍٚئَٜ

ًٚ وتًًغ شْٜ ومخًٜ أنٚم رمحف ا   . 50 / 8 شر أظالم افٌْالء ه ا . مخً
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ن و فِٔف أ ،وٓ نؤًف مٚفُف ؾِٔٓؽ إٔف احلٔقان حيًـ إفٔف :أحدهٚ

  .ظٚمٜ افقصٜٔ افهالة ومٚ مُِٝ أنامُٕؿ

  .ترك إصالحف وافْير ؾٔف وـًٌف :افثٚي

  ها  .( )إٍٕٚؿف يف ؽر حَف مـ افٌٚضؾ وافنف :وافثٚفٞ

  :ويف ـثرة اسٍٕٚق ثالثٜ أوجف

  .ؾال صؽ يف مًْف ،ذظًٚ  إٍٕٚؿف يف افقجقه ادذمقمٜ :أوًٓ 

 ًٚ ًٚ  :ثٕٚٔ ًٚ ذظ ًٚ ؾال صؽ يف ـقٕف مىِقب إٍٕٚؿف يف افقجقه ادحّق ة ذظ

  .بٚفؼط ادذـقر

 ًٚ ؾٓذا نًَْؿ إػ  ،ـّالّذ افٍْس ،إٍٕٚؿف بٚدٌٚحٚت بٚسصٚفٜ :ثٚفث

ّغ ًْ   :ؿ

  .أن نُقن ظذ وجف نِٔؼ بامل ادٍْؼ وبَدر مٚفف ؾٓذا فٔس بنف :إول

مٚ نُقن  :إول :وهق نًَْؿ إػ ؿًّغ ،مٚ نِٔؼ بامفف ظرؾًٚ  :يوافثٚ

مٚ ٓ نُقن  :وافثٚي .ؾٓذا فٔس بنف ،فدؾع مًٍدة إمٚ ٕٚجزة أو متقؿًٜ

  ها  .(6)ؾٚجلّٓقر ظذ إٔف هف ،بقء مـ ذفؽ

                                 
 . بتكف 000/ 5 أوجز ادًٚفؽ إػ مقضٖ مٚفؽ  - 

 . ادرجع افًٚبؼ -6
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ؾ٘ن  ،وافوٚبط يف إوٚظٜ ادٚل أن ٓ نُقن فٌرض  نْل أو  ٕٔقي

  .( )إتٍٔٚ حرم ؿىًًٚ 

 ،هق سؾف يف ؽر وجقهف افؼظٜٔ وتًرنوف فِتِػ :ٜ ادٚلوإوٚؾ

وٕٕف إذا وٚع  ،وشٌٛ افْٓل إٔف ؾًٚ  وا  ٓ حيٛ افًٍٚ  وادًٍدنـ

 ها  .(6)ادٚل تًرض دٚ يف أندي افْٚس

وذـر يف افَرآن  ،ؾألىٜٔ ادٚل ورضورتف جٚءت أحٚ نٞ ـثرة يف صٖٕف

ًٚ بُثرة ف وٕٕف أ اة ذات حد ،افُرنؿ أنو ًَ ٌُف بف ٍٕ نـ إمٚ أن ُندِخَؾ صٚح

ًَ  ،اجلْٜ ؾّـ شٚؿف  نْف فكف ادٚل وبذفف ؾٔٚ  ،ف افْٚرأو ندخؾ بف ٍٕ

ومـ شٚؿتف صٓقاتف وأهقاءه يف سف ادٚل  ،بنٚرة تِؽ افًّؾ افهٚفن

ؾًقف ندظق  ،ونٚ ُبئس حٚفف يف نقم مٌَِْف ،ؾٔٚ خًٚرة ظّره افذي ؤًف

ؾٌدى فف  ،فف منورًا وطـ أن فـ حيٚشٛثٌقرا ونهذ شًرًا إٕف ـٚن بام

  .مـ ا  مٚ مل نُـ حيتًٛ

وندخؾ حتٝ ادٚل درمٚت ـثرة ـٚفَامر وافربٚ واسهاف وافتٌذنر 

  .وؽر ذفؽ ـثر

                                 
 . ادرجع افًٚبؼ - 

. 0جزء  060 صٍحٜ ( 2)رؿؿ  صحٔن مًِؿ بتحَٔؼ دّد ؾٗا  ظٌد افٌٚؿل افتًِٔؼ -6

 . بتكفه ا 
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وفًْرض يف بحثْٚ هذا بٚختهٚر ظذ مًٖفٜ افربٚ افتل تًٚهؾ ؾٔٓٚ 

وشْذـر أرضارهٚ افدٕٔقنٜ  ،بًض مـ نًْٛ إػ افًِؿ وافدنـ

 .إخرونٜو

ونًقؿٓٚ إػ أو نٜ شق اء إن هل  ،افربٚ أمر خىر تد  إمؿ بٚفدمٚر

ؾ٘ن آثٚره شٔئٜ جدًا ظذ حٔٚة إؾرا   ،شُِٝ هذا افىرنؼ ادنٗوم

  .وادجتًّٚت

وظّد أـؾ افربٚ يف  ،آـؾ افربٚ ومقـِف وصٚهده وـٚتٌف وؿد فًـ افٌْل 

وؿتؾ افٍْس افتل حرم  ،ًٚػافًٌع ادقبَٚت افتل مْٓٚ اسذاك بٚ  ت

ًٚ أننهٚ مثؾ "وؿٚل ظِٔف افهالة وافًالم  ،( )ا  افربٚ ثالث وشًٌقن بٚب

  .(6) "أن نُْن افرجؾ أمف

ومـ افًٌع  ،وهق مـ افٌُٚئر ،وافربٚ درم بٚفُتٚب وافًْٜ واسمجٚع

ًٚ بٚحلرب شقى آـؾ افربٚ ،ادقبَٚت  ،ومل نٗذن ا  تًٚػ يف ـتٚب ظٚصٔ

ًٚ مـ افدنـ بٚفيورةومـ ا ؾًٔتتٚب  ،شتحِف ؾَد ـٍر: سُٕٚره مًِقم

                                 
 . 86افْهٚئن افدنْٜٔ وافقصٚنٚ اسنامٕٜٔ فًِٔد ظٌد ا  بٚظِقي احلدا  ص  - 

هذا حدنٞ صحٔن ظذ ذط افنـٔخغ : أخرجف احلٚـؿ يف ادًتدرك وفف تتّٜ، وؿٚل -6

يف و. 6/026، 6606وابــ مٚجـف بـرؿؿ . 6/00ادًـتدرك . ومل خيرجٚه وواؾَف افـذهٌل

 . 0/2وادْذري يف افسؽٔٛ وافسهٔٛ . 06 /6، 9056ـْز افًامل برؿؿ 
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وأمٚ مـ تًٚمؾ بٚفربٚ مـ ؽر أن نُقن مًتحاًل فف ؾٓق  ،ؾ٘ن تٚب وإٓ ؿتؾ

 :إن افربٚ مل حيؾ يف ذنًٜ ؿط فَقفف تًٚػ :ؿٚل ادٚور ي وؽره .ؾٚشؼ

            [2  :افًْٚء  ] ٛنًْل يف افُت

  ها  .( )افًٚبَٜ

ًٚ مـ  :رمحف ا  تًٚػ (6)ؿٚل افنخل  ذـر ا  تًٚػ ٔـؾ افربٚ مخً

  :افًَقبٚت

   :ؿٚل تًٚػ ،افتخٌط :إحداهٚ        

           [605 :افٌَرة ]. 

  :ؿٚل تًٚػ ،ادحؼ :افثٕٜٚٔ        [602 :افٌَرة ]

ٓشتّتٚع حتك ٓ اذهٚب افزـٜ و :وؿٔؾ ،الك وآشتئهٚلاهل :وادرا 

  .وٓ وفده بًده ،نْتٍع بف هق

                                 
 .  66/5، (ربٚ)ادقشقظٜ افٍَٜٓٔ مٚ ة  - 

دّد بـ أمحد بـ أيب شٓؾ، أبق بُر، افنخز، اسمٚم افٌُر، صّس إئّٜ صٚحٛ  -6

ًٚ، ظالمـٜ. ادًٌقط وؽره ، حجـٜ، أحد افٍحقل إئّٜ افٌُٚر، أصحٚب افٍْقن، ـٚن إمٚم

ًٚ، مْٚطرًا، تقيف يف حدو  افتًًغ وإربًامئـٜ ًٚ أصقفٔ اجلـقاهر ادوـٔئٜ يف ه ا . متُِاًم ؾَٔٓ

 . 08/ 0ضٌَٚت احلٍْٜٔ 
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  :ؿٚل تًٚػ ،احلرب :افثٚفثٜ           

 .[ 609 :افٌَرة]

  :ؿٚل تًٚػ ،افٍُر :افرابًٜ           

    [608 :افٌَرة ]ٚوؿٚل شٌحٕٚف بًد ذـر افرب:     

         [602 :افٌَرة ]أثٔؿ  ،ـٍٚر بٚشتحالل افربٚ :أي

  .ؾٚجر بٖـؾ افربٚ

  :ػؿٚل تًٚ ،اخلِق  يف افْٚر :اخلٚمًٜ        

      [650 :افٌَرة] ( ). 

وإنٚـؿ ومٚ نتًٚضٚه بًض اجلٓٚل إؽٌٔٚء  :(6)ؿٚل افًٔد ظٌد ا  احلدا 

بحٔؾ أو خمٚ ظٚت  ،زظّٓؿيف ادٌرورنـ احلَّك مـ اشتحالهلؿ افربٚي 

                                 
 . 0   -09 / 6 ادًٌقط فِنخز  - 

ظٌد ا  بـ ظِقي بـ أمحد ادٓٚجرنـ ظًٔك بـ دّد بـ ظع افسنّل احلدا  احلًـْٔل  -6

فـف . صٍر وتقيف فًٌع خِٝ مـ ذي افًَدة 5ظر، وفد بسنؿ يف افّْٔل، واظظ، أ نٛ، صٚ

 .  808برؿؿ . 6/659مًجؿ ادٗفٍغ ه ا . مٗفٍٚت ـثرة
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 ،نًِّقن هبٚ مـ إثؿ افربٚومْٚذرات نتًٚضقهنٚ بْٔٓؿ ونتقىقن أهنؿ 

 ها  ( ) .وٕٚره يف افًٌَك ،ونتخِهقن بًٌٌٓٚ مـ ظٚره يف افدٕٔٚ

ِِّف ٕرى يف زمْٕٚٚ هذا  ًٚ وبًد هذا ـ ممـ اصتٓروا بٚفًِؿ أهنؿ نِقون  ظجٌ

فْٔٚفقا بذفؽ  ،ونٗوفقن إحُٚم فٍٔتقا بحؾ افربٚ ،أظْٚق افْهقص

ًٚ ترى هبٚ ٍٕقشٓؿ أو  ،ْٚس وفًَِٔق ذـرهؿوفٔنتٓروا بغ اف ،أؽراو

ًٕٖل ا  افًٚؾٜٔ  .وا  أحؼ بٖن نروقه ،فروقا ضٌَٜ مًْٜٔ مـ ادجتّع

  .مـ افوالل بًد اهلدى

هذا وجيٛ ظذ ـؾ مًِؿ نتًٚمؾ بٚفتجٚرات وافٌٔقع وافَروض أن 

حتك تُقن صحٔحٜ وبًٔدة  ،نٌدأ بتًِؿ أحُٚم ادًٚمالت ؿٌؾ أن نٌٚذهٚ

وترـف إثؿ  ،ٚ ٓ نتؿ افقاجٛ إٓ بف ؾٓق واجٛم ،ظـ احلرام وافنٌٓٚت

وهق إن مل نتًِؿ هذه إحُٚم ؿد نَع يف افربٚ أو يف ادًٚمالت  ،وخىٔئٜ

وجِٓف ٓ نًٍٔف مـ اسثؿ  ،افٍٚشدة وافًَق  افٌٚضِٜ  ون أن نَهد ذفؽ

  .(6)وٓ نْجٔف مـ افْٚر

رهؿ ٕن مـ نٌٔع افد ،وافربٚ نَتيض أخذ مٚل اسًٕٚن مـ ؽر ظقض

ومٚل  ،بٚفدرىغ َٕدًا أو ًٕٔئٜ حتهؾ فف زنٚ ة  رهؿ مـ ؽر ظقض

                                 
 . 86افْهٚئن افدنْٜٔ وافقصٚنٚ اسنامٕٜٔ فًِٔد ظٌد ا  احلدا  ص  - 

 . 50/ 66ادقشقظٜ افٍَٜٓٔ  -6
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 َِّ  ،مٚل ادًِؿ ـحرمٜ  مف وحرمٜ ،وفف حرمٜ ظئّٜ ،ؼ حٚجتفادًِؿ متً

  .( )وؿد هنْٔٚ ظـ افير وافيار ،ؾٍل أخذ ادٚل مْف  ون ظقض رضر بف

ؾقن بف نتك ،ومـ آؾٚت افربٚ أن ادٚل نْتٓل إػ ؾئٜ مًْٜٔ يف ادجتّع

وهذا نٗ ي إػ  ،ونتحُّقن بٚفًٌٚ  ظذ حًٛ صٓقاهتؿ ،ـٔػ مٚ صٚءوا

بًٌٛ تراـؿ  ،ونًقق افدول إػ اسؾالس ،مًٍدة ظئّٜ بٚفًٌٚ  وافٌال 

ونزند بذفؽ  ،لٕهنٚ ـِام تٖخرت ظـ تًدند افدنـ زا  ادٚ ،افدنقن ظِٔٓٚ

وأوامر نًجز ؾتخوًف فَقإغ  ،ِامل برؿٚب افنًٛحتُؿ افدول ادٚفُٜ ف

وهُذا حٚل افدول  ،وإن هق ؾًِٓٚ ؤع  نْف و نْٚه ،افنًٛ ظـ ر هٚ

ـام َنًٍؾ  -ادًتًّرة تتٌع هذه افىرنَٜ فًٔٓؾ ظِٔٓٚ افًٔىرة ظذ افٌال  

  .-وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بٚ  افًع افًئؿ  -آشتًامر يف زمْٕٚٚ احلٚرض 

ـؾ  ،وؽِظ ظَقبتف ،فربٚؾِذفؽ ٕرى أن ا  تًٚػ ؿد صد  ظذ حرمٜ ا

وهق افٌْل  ،إذ ٓ مهِحٜ   تًٚػ مـ حترنّف أو حتِِٔف ،ذفؽ دهٚحلْٚ

ومع ذفؽ ٓ نَتْع افْٚس هبذا حتك نروا شقء ظٚؿٌتٓؿ يف افدٕٔٚ  .شٌحٕٚف

  .ؿٌؾ أخرة

ًٚ إٔف نّْع افْٚس مـ آصتٌٚل بٚدُٚشٛ ٕن صٚحٛ  ،ومـ آؾٚتف أنو

درهؿ افزائد َٕدًا ـٚن أو د افربٚ مـ حتهٔؾ افافدرهؿ إذا متُـ بقاشىٜ ظَ

                                 
 . 55 -65/ 66ادرجع افًٚبؼ  - 
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وذفؽ نٍيض إػ إَىٚع مْٚؾع  ،ظِٔف اـتًٚب وجف ادًٔنٜ ّػ ًٕٔئٜ خ

 ها.( )اخلِؼ افتل ٓ تْتيؿ إٓ بٚفتجٚرات واحلرف وافهْٚظٚت وافًامرات

ٕن  ،يض إػ إَىٚع ادًروف بغ افْٚس مـ افَرضومْٓٚ أن افربٚ نٍ

ٝ افٍْقس بَرض افدرهؿ واشسجٚع مثِف  ون زنٚ ة افربٚ إذا حرم ضٚب

وفق حؾ افربٚ فُٕٚٝ حٚجٜ ادحتٚج إػ افدرهؿ حتِّف ظذ  ،وٓ َٕص

 .(6)ؾٍٔيض إػ إَىٚع ادقاشٚة وادًروف واسحًٚن ،أخذ افدرهؿ بدرىغ

ونٍُل بذفؽ أن ادرايب خمٚفػ ٕوامر ا  تًٚػ  ،وؽر ذفؽ ـثر جداً 

 ،أو حيَؼ فف ضِٛ ،ؾٖٕك تًتجٚب فف  ظقة ،ب مـ ؿٌِفمٌٌقض ظْده دٚر

 .أو تْئ بًٔش و هُذا حٚفف

بحٔٞ حيرم ظِٔف  ،وفإلًٕٚن ضرق نتِّؽ هبٚ حًٌام ذظف ا  تًٚػ

  :هل ،خمٚفٍتٓٚ أو اخلروج ظـ موٚمغ ذوضٓٚ

ؾٚفتِّؽ ظـ  ...ٚفٌٔع أو افؼاء أو ؽر ذفؽبشقاء ـٚن  :افًُٛ - 

 .مقر بفضرنَٓٚ مؼوع بؾ مٖ

 ؿٚل  ،وهل ضرنؼ مـ افىرق افتل أحِٓٚ ا  تًٚػ :إحٔٚء ادقات -6

ًٚ مٔتٜ ؾٓل فف"   ."مـ أحٔٚ أرو

                                 
 . بتكف 55/ 66ادقشقظٜ افٍَٜٓٔ  - 

 .بتكف 55/ 66ادقشقظٜ افٍَٜٓٔ  - 
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ؾذفؽ ـِف  ،وآشتَٚءحتنٚش وآ ـٚٓحتىٚب :افًٌؼ إػ ادٌٚح -0

  ."مـ شٌؼ إػ مٌٚح ؾٓق فف" :ؿٚل صذ ا  ظِٔف وآفف وشِؿ ،حالل

  :ؿٚل تًٚػ :آصىٔٚ  -6       [6 :ادٚئدة ]

 .وهق أمر نَتيض اسبٚحٜ

  .وهق حؼ ذظف ا  تًٚػ بغ ادًِّغ :اسرث -5

وهق افًٓد بٚفتزع بامل مًِقم ٕحد مًِقم بًد افقؾٚة  :افقصٜٔ -2

    :ؿٚل تًٚػ ،مـ ثِٞ افسـٜ          

 .[   :افًْٚء]

سًٕٚن صٚحٛ ادٚل افرصٔد بًٌض مٚ نِّؽ وهل تزع  :اهلٌٜ -0

  .ؿد أهدى وأهدي إفٔف وافٌْل  ،مًغ

ونكف رنع افقؿػ  ،وهق ختهٔص ظَٚر أو أـثر ٕٕٚس :افقؿػ -8

  .ٕن ذط افقاؿػ ـْص افنٚرع ،ظذ مـ ـٚن افقؿػ هلؿ

أو إمقال  ،مر مـ افًَٚراتوهق مٚ نّْحف ويل إ :اؿتىٚع احلٚـؿ -9

  .دـ حيتٚجٓٚ مـ ادًِّغ
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وهؿ  :ـقن اسًٕٚن أحَد إٕقاع افثامٕٜٔ افذنـ تكف افزـٚة هلؿ -0 

يف و ،افٌٚرمقنو ،ادٗفٍٜ ؿِقهبؿو ،وافًٚمِقن ظِٔٓٚ ،ادًٚـغ ،افٍَراء

 .ابـ افًٌٔؾو ،شٌٔؾ ا 

  :وحمظورات ال ملك ه  

 ....ٔع وافهْٚظٜ وافزراظٜافٌش وافتالظٛ يف افٌ - 

 .وهق إتٓٚز حرج افْٚس واوىرارهؿ :آشتٌالل -6

ـٖن نٗجر اسًٕٚن ًٍٕف فِيٚدغ بٖن  :افتًٚمؾ مع افيٚدغ -0

  .ٕٕف نًغ افيٚمل ظذ طِّف :خيدمٓؿ ؾًٌُف ادٚل هبذه افىرنَٜ حرام

ذفؽ وـ ...ـتٖجر ادرأة ًٍٕٓٚ فالشتّتٚع هبٚ :افتًُٛ مـ افٌٌٚء -6

 ََ  ...ا قّ اف

 ...ـٚفرؿص وافٌْٚء :احساف مٓـ اخلالظٜ وادجقن -5

أو ٓختٚذ  ،أو فٌٔع اخلّقر ،صٚفٜ شْٔام إجيٚر افًَٚرات ٓختٚذهٚ -2

 ...افٍجقر

  ...ؾٓذه مـ ـٌٚئر ادحرمٚت ،افنؿٜ وافٌوٛ وآختالس -0

 ...( )افربٚ وآحتُٚر وافَامر وافٕٔٚهٔٛ -8

                                 
 . ومٚ بًدهٚ بتكف 80افتٍُر آؿتهٚ ي يف اسشالم خلٚفد ظٌد افرمحـ أمحد ص  - 



 

gafrwrd@hotmail.com 

 ،ؾ جيٛ ظذ ادًِؿ أن نهحن بًٔف وذاءهؾِذفؽ ؿِْٚ ؿٌؾ ؿِٔ

فُل ٓ  ،ومٚ هق احلالل مْٓٚ ومٚ هق احلرام ،ونًرف أمقر افٌٔع وافؼاء

 .ٕن ادٚل احلرام وافًٔٚذ بٚ  نْزل افًخط ظذ صٚحٌف ،نَع يف ادحيقر

  .وٕن ـؾ جًؿ ٌٕٝ مـ حرام ؾٚفْٚر أوػ بف

ونٗ ي زـٚتف ـِام  ،وـذفؽ جيٛ ظذ اسًٕٚن أن نهقن مٚفف وحيٍيف

  .ونٍْؼ يف شٌٔؾ ا  تًٚػ فُٔقن ادٚل فف مًٍْٜ ومٌْامً  ،وجٌٝ ظِٔف

ووجٛ احلد بَىع ند افًٚرق  ،حرمٝ افنؿٜ :وفِّحٚؾيٜ ظِٔف

 ،وحرم افٌش واخلٕٜٔٚ وافربٚ وآـؾ أمقال افْٚس بٚفٌٚضؾ ،وافًٚرؿٜ

وهؿ  ،ِؼحّل بذفؽ إمقال افتل هبٚ مًٚش اخلؾت ،وجٛ وامن ادتٍِٚت

  .( )موىرون إفٔٓٚ

وحٍظ ادٚل راجع إػ مراظٚة  خقفف يف  :ؿٚل افنٚضٌل رمحف ا 

ومُِّف  ؾع  -أي ٕجؾ أن ٓ نٍْل  -وـتّْٔتف أن ٓ نٍل  ،إمالك

 -وتاليف إصؾ  ...بٚدحٚؾيٜ ظِٔف مـ اسهاف وافنؿٜ -افًقارض 

 .(6)وافوامنبٚفزجر احلد  -وهق مراظٚة صحٜ  خقفف يف ادُِٜٔ 

                                 
 . 006 / 6أصقل افٍَف اسشالمل فِزحٔع  - 

 . 68/ 6ادقاؾَٚت  -6
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وذع حلٍظ ادٚل مـ حٔٞ افقجق  أصؾ ادًٚمالت ادختٍِٜ بغ 

  .( )ـام ذع حلٍيف مـ حٔٞ ادْع حترنؿ افنؿٜ وافًَقبٜ ظِٔٓٚ ،افْٚس

ًٚ ـٌراً  دٚ فف مـ  ور خىر  ،ؾٚفؼنًٜ اسشالمٜٔ ؿد أوفٝ ادٚل اهتامم

وتَقنٜ  ،مٓٚواحلٍٚظ ظذ ٕيٚ ،وؿوٚء حقائجٓٚ ،يف ؿقام أظامل إمٜ

ؾٓق افًهٛ افذي تدور ظِٔف مجٔع مهٚفن إمؿ يف ـؾ  ،صقـتٓٚ

  .(6)مٚ خَِٝ إمقال إٓ إظٕٜٚ ظذ ظٌٚ ة ا  ،افًهقر

 ،ومٚ ظدُّ زـٚة إمقال ثٚفثٜ فَقاظد اسشالم :ؿٚل ابـ ظٚصقر رمحف ا 

مٚ  إٓ تٌْٔف ظذ ...وجًِٓٚ صًٚر ادًِّغ وجًؾ إتٍٚئٓٚ صًٚر ادؼـغ

ًٚ وإٍٕٚؿًٚ   .(0)فِامل مـ افَٔٚم بّهٚفن إمٜ اـتًٚب

 ،واسـثٚر مْف ،وؾىرهؿ ظذ حٌف ،وفَد نن ا  تًٚػ فِخِؼ مجع ادٚل

  .(6)وافقشِٜٔ فإلؾًٚ  ،ؾٓق افقشِٜٔ فإلصالح ،وظّده ؾتْٜ واختٌٚراً 

ومثٚفف  ،وجف وذ مـ وجفادٚل خر مـ  :ؿٚل اسمٚم افٌزايل رمحف ا 

ونٖخذهٚ افٌٚؾؾ ؾَٔتِف شّٓٚ  ،ٖخذهٚ افراؿل ونًتخرج مْٓٚ افسنٚقن حٜٔ

                                 
 . 06 وقابط ادهِحٜ يف افؼنًٜ اسشالمٜٔ ص  - 

 . 690ْد افًز مَٚصد افؼنًٜ ظ -6

 . 20 مَٚصد افؼنًٜ اسشالمٜٔ، ابـ ظٚصقر  -0

 . 698مَٚصد افؼنًٜ ظْد افًز  -6
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وٓ خيِق أحد ظـ شّؿ ادٚل إٓ بٚدحٚؾيٜ ظذ مخس  ،مـ حٔٞ ٓ ندري

  :وطٚئػ

  .أن نًرف مَهق  ادٚل وإٔف دٚذا خِؼ :إوػ

ومٚ افٌٚفٛ  ،أن نراظل جٜٓ  خؾ ادٚل ؾٔجتْٛ احلرام ادحض :افثٕٜٚٔ

  ...وجيتْٛ افنٌٓٚت مْف ،ظِٔف احلرام

بؾ مًٔٚر  ،َدار افذي نُتًٌف ؾال نًتُثر مْف وٓ تًتَؾيف اد :افثٚفثٜ

 :وفُؾ واحدة ثالث  رجٚت ،واحلٚجٜ مٌِس ومىًؿ ومًُـ ،احلٚجٜ

 ...وأظذ ،وأوشط ،أ ٕك

ؽر مٌذر وٓ  ،ونَتهد يف اسٍٕٚق ،أن نراظل جٜٓ ادخرج :افرابًٜ

 ...مَس

ؾٖٔخذ  ،ن ٕٔتف يف إخذ وافسك واسٍٕٚق واسمًٚكأن نهِ :اخلٚمًٜ

ؾ٘ذا  ،ونسك مٚ نسك زهدًا ؾٔف واشتحَٚرًا فف ،مٚ نٖخذ فًٔتًغ ظذ افًٌٚ ة

  .....( )ؾًؾ ذفؽ مل نيه وجق  ادٚل

 ،وووقحٓٚ ،رواجٓٚ :وتتّثؾ مَٚصد إمقال يف مخًٜ أمقر

 .وافًدل ؾٔٓٚ ،وثٌٚهتٚ ،وحٍيٓٚ

                                 
 . بتكف 626 -620/ 0إحٔٚء ظِقم افدنـ  - 
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وجٕٚٛ  ،جٕٚٛ افقجق  :ؿ حٍظ ادٚل مـ جٌٕٚغوـٌَٜٔ ادَٚصد نت

  .افًدم

  :وفف ظدة ضرق :حٍظ ادٚل مـ جٕٚٛ افقجق  - 

وفِحهقل ظِٔف  .حٍظ ادٚل مـ جٕٚٛ احلهقل ظِٔف :افىرنؼ إول

  .أشٚفٔٛ صتك ذـرٕٚهٚ ؿٌؾ ؿِٔؾ يف ضرق افتِّؽ

  .حٍظ ادٚل مـ جٕٚٛ اسٍٕٚق :افىرنؼ افثٚي

 ،بٖن نُقن يف ضرق اخلر ،تًٚػ ق مٚ نرل ا واسٍٕٚق ادحّق  ه

  .ؾِٔزم أن نكؾف يف أهؿ ادهٚفن ؾٖىٓٚ ،وإظٕٜٚ افٍَراء ،وظذ ادحتٚجغ

  :حٍظ ادٚل مـ جٕٚٛ إرا تف :افىرنؼ افثٚفٞ

ؾ٘ن افؼنًٜ مل تًٍد إرا تف  ،بام أن فِامل مُٕٚتف افًٚفٜٔ يف حٔٚة افْٚس

  :ؿٚل تًٚػ ،تٕٔٚف افًٍٓٚءؾًّْٝ مـ إ ،إٓ دـ صِن ورصد    

        [5 :افًْٚء]. 

 :وفف ظدة ضرق :حٍظ ادٚل مـ جٕٚٛ افًدم -6
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 :ؿٚل تًٚػ               

    [69 :افًْٚء ]ـؾ " :وافًالم وؿٚل ظِٔف افهالة

 .( )"ادًِؿ ظذ ادًِؿ حرام  مف ومٚفف وظروف

 ...وؿد حرم ا  أخذ إمقال إٓ بٖشٌٍٚب ٕهٌٓٚ :ؿٚل شِىٚن افًِامء

  .(6)وٓ سؾف إٓ دًتحَف ،وٓ جيقز اخذ رء مْٓٚ إٓ بحَٓٚ

 ،وافيِؿ ،(0)افربٚ وافَامر وافْجش :ومـ إٔقاع أـؾ مٚل افٌر بٚفٌٚضؾ

 ...افٍٚشدةوافًَق  

  :حٍظ ادٚل بٚفْٓل ظـ إوٚظتف :افىرنؼ افثٚي

   :ؿٚل تًٚػ ،هنك افنٚرع ظـ إوٚظٜ ادٚل      

 .[ 62 :اسهاء]

ٕن ؾٔف إهٕٜٚ فِامل وهق  ،ؾال جيقز تٌذنر ادٚل وسؾف يف ؽر مقاوًف

آؿتهٚ  ظذ وفٔكْف مٚ نٍوؾ ظـ  ،وؾد هنْٔٚ ظـ إوٚظٜ ادٚل ،دسم

                                 
 . شٌؼ خترخيف - 

 . 06 /  ؿقاظد إحُٚم  -6

مًجـؿ فٌـٜ ه ا . افْجش أن نزند يف ثّـ افًًِٜ وٓ نرند ذاءهٚ، وفُـ فٌٔرر بٌـره -0

 . 605ٚء ص افٍَٓ
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وهنْٔٚ  ،وؿد أمرٕٚ بٚفز واسحًٚن ،افٍَراء وادًٚـغ: ٕٕف بِّر وإحًٚن

  .ظـ افنف وافًدوان

 .افْٓل ظـ حٌس ادٚل وـْزه :افىرنؼ افثٚفٞ

ـام ؿٚل ظز  ،شٌؼ افُالم ظذ أن مـ مَٚصد ادٚل رواجف وتداوفف

      :صٖٕف         [0 :احلؼ]، 

ًٚ فِامل إٓ إٔف مْٚؿض فَهد  هزـوحٌس ادٚل وـْ وإن ـٚن يف طٚهره حٍي

ؿٚل  ،ؾّـ هْٚ جٚء افتٓدند وافقظٔد دـ نُْز ادٚل ،افنٚرع مـ إمقال

  :تًٚػ                  

            [ٜ06 :افتقب ] وؿٚل ظِٔف

ومحِٓؿ ظذ  ،إنٚـؿ وافنن ؾٕ٘ف أهِؽ مـ ـٚن ؿٌُِؿ" :افهالة وافًالم

وافٌخؾ وشِٔتٚن إػ  وافنن ."واشتحِقا دٚرمٓؿ ،أن شٍُقا  مٚءهؿ

  .وشٍؽ افدمٚء وؿىع إرحٚم ،مْع احلَقق

  .حٍظ ادٚل بؼع افًَقبٚت :افىرنؼ افرابع

وأخرى  ،ظَقبٜ دد ة مـ افنٚرع :ظَقبٜ افتًدي ظذ إمقال ٕقظٚن

 .ؽر دد ة
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  :ؿٚل تًٚػ ،ـحد افنؿٜ :أوًٓ افًَقبٜ ادحد ة    

                     

قنٝ إمقال افتل نتقشؾ هبٚ إػ ؾحد افنؿٜ زاجر ظـ تٍ[ 08 :ادٚئدة]

 .ونتَرب هبٚ إػ رب افًٚدغ ،مهٚفن افدٕٔٚ وافدنـ

  :ؿٚل تًٚػ :وحد ؿىع افىرنؼ           

                

              

ًٚ  :ؿٚل شِىٚن افًِامء[ 00 :ادٚئدة] إن ا  أؿٚم حدو  ؿىٚع افىرنؼ حٍي

 .فٍِْقس وإضراف وإمقال

وافٌرض مـ  ،وهق جيري يف افًّد واخلىٖ ٕٕف مـ اجلقابر :وافوامن

وإصؾ يف  ...وحَقق ظٌٚ ه ،ا اجلقابر جز مٚ ؾٚت مـ مهٚفن حَقق 

أو ر   ،اجلقابر ادتًَِٜ بٕٚمقال ر  احلَقق ادتًَِٜ بٖظٔٚهنٚ ظْد اسمُٚن

 ....ؿّٔتٓٚ

ًٚ افًَقبٚت ؽر   :ادحد ة ثٕٚٔ

 .ؾتتّثؾ يف احلٌس
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  :وافًَقبٚت ادٚفٜٔ 

  .ومحاًل ظِٔف ،ـحٌس ادّتْع مـ  ؾع احلؼ إػ مًتحَف إجلًٚء إفٔف

ر افًٔر ُٕقن ؿد إتْٓٔٚ مـ افُالم ظـ افيورنٚت وهبذا افَد

وًٕٖل ا   .اخلّس وظـ أىٔتٓٚ و ورهٚ يف احلٔٚة وظـ ـٍٜٔٔ حٍيٓٚ

  .اسظٕٜٚ وافتقؾٔؼ
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 الثاني بابال
 

 املوقف مو الكليات اخلنس
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 الداب الثاين

 ادوقف من الكلوات اخلمس

  :موقف اإلسالم من الكلوات اخلمس -21

وووًٝ أحُٚمف رظٚنٜ هلذه  ،ذاظف ْٔٝاسشالم ؿد بُ  إن

 .افيورنٚت اخلّس مـ حٍظ افدنـ وافٍْس وافًَؾ وافًرض وادٚل

حتك  ،وادحٚؾيٜ ظِٔٓٚ ورظٚنتٓٚ ،وؿهد افنٚرع مـ ظٌٚ ه هق حتََٔٓٚ

افَهد افذي ووًٝ مـ  :أي "بَّٚصد افؼنًٜ"شّٔٝ ظْد افًِامء 

هذه وا  تًٚػ ؿد أـد ظذ حٍظ  .ًّٜوهق حتَٔؼ هذه إمقر اخل أجِف

حتك ٓ تٍقت بٍقاهتٚ مهٚفن افدنـ  ،ووجقب رظٚنتٓٚ ،افيورنٚت

وؿد حذر ا  شٌحٕٚف وهد  مـ نْتٓؽ هذه افيورنٚت ؾَٚل  .وافدٕٔٚ

   :تًٚػ يف ادحٚؾيٜ ظذ افدنـ         

                     

    [0 :افزوج ]ؿ آمْقا َّٕقا مـ ادٗمْغ وادٗمْٚت ٕهن :أي

ؾٖوفئؽ هلؿ اخلزي نقم افَٔٚمٜ ٓظتدائٓؿ  ،ـ  نْٓؿوؾتْقهؿ ظ ،بٚ  تًٚػ

  :وؿٚل تًٚػ ،ظذ  نـ وإنامن ؽرهؿ        
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        [59  :إًٕٚم ] ذمٓؿ ا  تًٚػ ٕهنؿ مل

  ...ومل نِتزمقا بٖحُٚمف بؾ ؽروا وبدفقا وحرؾقا ،حيٚؾيقا ظذ  نْٓؿ

  :وؿٚل تًٚػ يف ادحٚؾيٜ ظذ افٍْس        

    [95  :ةافٌَر]  أمر اسًٕٚن أن حيٚؾظ ظذ ًٍٕف ونهقهنٚ مـ

  :وؿٚل ظز صٖٕف ،اهلالك              

     [00:اسهاء ] أمر اسًٕٚن أن نهقن ٍٕس أخٔف اسًٕٚن وأن

  .ٓ نًتدي ظِٔٓٚ إٓ بحؼ

  :ؿٚل تًٚػ يف ادحٚؾيٜ ظذ افًَؾ           

                 

      [9 :ادٚئدة  ]حرم اخلّر ٕٕف خيُؾُ  بٚفًَؾ ونًىِف، 

 .امرف ـؾ مٚ خيٌؾ افًَؾ ونًىِف مـ ذاب وضًٚم ؾٓق حونتًٌ

  :ؾيٜ ظذ افًْؾ وافًرضوؿٚل تًٚػ يف ادحٚ        

            [06 :اسهاء ] حرم افزٕٚ ٕٕف

  .ونٗ ي إػ اختالط إًٕٚب ،ونؤع افؼف ،تتؽ افًرض
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   :وؿٚل تًٚػ يف ادحٚؾيٜ ظذ ادٚل      

                  

   [60 -62 :اسهاء ] ًٚ حرم افتٌذنر وجًؾ ادٌذرنـ إخقإ

  .فًقء ؾًِٓؿ وؿٌٔن صًْٔٓؿ ،فِنٔٚضغ

 تل هل رضورنٜ يف حٔٚةاف ،هذا هق مقؿػ اسشالم مـ افيورنٚت

  .واشّٓٚ منًر بٖىٔتٓٚ ،مهٚحلف افدنْٜٔ وافدٕٔقنٜوبٍقاهتٚ تٍقت  ،ادرء

وا  تًٚػ ؿد وظد بٚفًذاب مـ خيؾ هبذه إمقر ٕٕف نًرض ًٍٕف 

وا  تًٚػ ظْدمٚ أمرٕٚ بٚدحٚؾيٜ ظذ هذه إصٔٚء فٔس دهِحٜ  ،فٌِقار

وـؾ  ،بؾ ـؾ ذفؽ رمحٜ بْٚ ،جئْٓٚ مـ وراء ذفؽ ؾحٚصٚه ثؿ حٚصٚه

 .( وـٚن ا  بٚدٗمْغ رحٔام)ْٔٚ مهٚفن ذفؽ تًق  إف

ؾرى  ،ونتقون مٚ ؿِْٚه مـ خالل إبحٚث افتل مر افُالم ظْٓٚ

وـؿ هق شٌحٕٚف حرنص ظذ  ،افْٚطر ؾٔٓٚ ـؿ هل رمحٜ ا  تًٚػ بْٚ ـٌرة

وٕرى بًد ذفؽ ـِف أن اسًٕٚن نتّر   ،وحتهٔؾ ادهٚفن فْٚ ،شًٚ تْٚ

ؾٔتزأ مْف  ،ظْف وظـ افًٚدغ ؾٚ  تًٚػ هق افٌْل ،ونًيص وخيٚفػ

 ونىرحف يف ٕٚر اجلحٔؿ             
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مقؿػ اسشالم مـ افيورنٚت افتل شٌؼ احلدنٞ  هذا هق[ 0 :افتقبٜ]

 . ها  .ظْٓٚ

  :موقف غري ادسلمني منها -31

بًوٓؿ بَّتٙ  بؾ ،ؾال َٕقل أهنؿ ـِٓؿ نُْروهنٚ ،أمٚ ؽر ادًِّغ

وظذ ظروف  ،وظذ ظَِف مـ افزوال ،ؾىرتف حيٚؾظ ظذ ًٍٕف مـ اهلالك

 ظتف إػ ذفؽ ؾىرتف افًِّٜٔ  ،وظذ مٚفف مـ افتٌذنر ،وًِٕف مـ افؤٚع

ن فُؾ إًٕٚن أن افؼنًٜ اسشالمٜٔ ومـ هْٚ نتو ،وإًٕٕٚٔتف افًٚ فٜ

ؾٚسشالم مل  ،جٚءت مقاؾَٜ دٚ هل ظِٔف ؾىرة اسًٕٚن ودٚ ظِٔف بؼنتف

 ًٚ  ٕخالؿٓؿ بؾ جٚء مُّالً  ،نِٖت إػ ٍٕقس افْٚس صٚذًا وٓ مًتٓجْ

 :أي ،ؾٔف أخالق وظٍٜ وذف ن اسًٕٚن ادًتَٔؿإذ أ ،ومتّاًم حلًْٓؿ

  .مًتَٔؿ ظذ ؾىرتف وإًٕٕٚٔف

إٕام بًثٝ ٕمتؿ مُٚرم "قون ذفؽ ؿقفف ظِٔف افهالة وافًالم ن

  ."إخالق

 ًٚ ًٚ وؿٔاًم وظٍت وفُـ ـٚن  ،ؾٚفْٚس ؿٌؾ اسشالم ـٚن ظْدهؿ أخالؿ

ظْدهؿ خىٖ يف بًض آظتَٚ ات جٚء افٌْل ظِٔف افهالة وافًالم 

 .فٔهححٓٚ ونتّّٓٚ وفُِّٔٓٚ
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يف هذه افيورنٚت ؿِْٚ  ودٚ ـٚن افٌٚفٛ ظذ ؽر ادًِّغ افتٓٚون

را ع نهدهؿ ظـ اخلىٖ إذا هؿ  فًدم وجق  ،أهنؿ ٓ حيٚؾيقن ظِٔٓٚ

 ،ؾٓق خينك ظَٚبف ،ؾٚدٗمـ نراؿٛ ا  تًٚػ يف حرـٚتف وأؾًٚفف ،ٗواأخى

نٖـؾ ونرتع  ،أمٚ افُٚؾر ؾٓق ـٚحلٔقان ،ونًِؿ إٔف مىِع ظِٔف يف هه وظِْف

 ،وإػ أنـ شٔهؾ ،ف يف هذه احلٔٚةومٚ هل مّٓت ، ون أن نًِؿ دٚذا خِؼ

 .ؾساه نتخٌط يف افيِامت ذَّ ختٌط ًٕٖل ا  افًٚؾٜٔ

ًٚ يف افُالم ظـ ؽر ادًِّغ ادًِّقن ادؤًقن فدنْٓؿ  وندخؾ أنو

 .افذنـ نرـوقن وراء صٓقاهتؿ

نًًقن جٚهدنـ إػ ٌٕذ مٚ نًّك  -افُٚؾرون وافٍٚشَقن  -ؾٓٗٓء 

أي  ،ونًّقن ذفؽ حرنٜ ،ًْؾ وادٚل وافًَؾبٚدحٚؾيٜ ظذ افًرض واف

ّٔد ًٍٕف نًٍؾ مٚ نرند ؾال جيقز ٕحد أن  ،ونْتٓل ظام نرند ،أن اسًٕٚن ش

ونًدون مـ نِتزم بدنْف وأخالؿف  ،أو اؾًؾ ـذا ،نَقل فف ٓ تًٍؾ ـذا

 ًٚ ًٚ ورجًٔ ًٚ ومتزمت  ،ونًْتقن مـ نًٍؾ مٚ تنتٓٔف ًٍٕف افًَِٜٔ ،متًهٌ

ًٚ مق ًٚ حوٚرن ًٚ فًِكإًٕٕٚ ونًتٌربقن ونذمقن مـ نُْر ظِٔف ؾًِف  ،اـٌ

وٓ أحد فف  ،بام أؾًؾ رّ  ظْل وصٖي ؾٖٕٚ ح :ؾَٔقل أحدهؿ ،ونْهحف

  .شِىٜ ظعَّ 
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 ،نٍَقن أمٚ افٍؤِٜ وافؼف ،ؾٓؿ بُؾ مٚ ظْدهؿ مـ مٚل وؾُر

ؾسى افْٚس نْجرؾقن يف هذه افٌحٚر  ،ونٌرون افنٌٚب بُالمٓؿ افّزاق

ومٚ أنن  ،ؾام أشٓؾ اتٌٚظٓؿ هلٚ ،تقاؾؼ صٓقاهتؿ وٍٕقشٓؿ ٕهنٚ ،فْتْفا

  .وذفؽ ٕن افٍْس أمٚرة بٚفًقء إٓ مٚ رحؿ ريب ،تىٌَٔٓٚ ظذ افٍْقس

بؾ ربام  ،ؾساهؿ ـٚفٌٓٚئؿ يف حٔٚهتؿ ٓ نٌٚفقن إذا إتُٓٝ أظراوٓؿ

 ،ظذ إٔثٚهٚ نْـزوـٚفدابٜ ٓ تٌٚيل بّـ  ،نرون ذفؽ أمٚم أظْٔٓؿ ؾًُٔتقن

نقجد مـ افدواب مـ نٌٚر وٓ نرى ذفؽ ؾٓؿ ذ مـ افدواب ـام بؾ 

  :أخز ظـ ذفؽ احلؼ شٌحٕٚف حٔٞ ؿٚل         

           [09  :إظراف ]. 

حيٚربقهنٚ ونًًقن  ،هذا هق مقؿػ ؽر ادًِّغ مـ هذه افيورنٚت

 ،إػ تىٌَٔٓٚ ونذمقن مـ ندظق ،ظْدهؿ إػ ٌٕذهٚ ودٚربتٓٚبُؾ مٚ 

ًٚ ٓ نٍَف صٔئًٚ وجيًِقٕف  ٕن مٔزاهنؿ هق صٓقاهتؿ  !!هذا رأتؿ ،أمحَ

ومـ  ،دؾّـ جًؾ مٔزإف ًٍٕف وصٓقتف ؾٓق يف والل بًٔ ،وٍٕقشٓؿ

جًؾ مٔزإف ذع ربف وشْٜ ٌٕٔف ادهىٍك إظيؿ صذ ا  ظِٔف وآفف 

  .ها  .ْٚت ؤًٕؿ يف افدٕٔٚ ؿٌؾ أخرةؾٓق يف ج ،وشِؿ

 



 

gafrwrd@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

  الثالث بابال
 

 آثار الكليات اخلنس



 

gafrwrd@hotmail.com 

 :الداب الثالث

 آثار الكلوات اخلمس

 آثار ادحاتظة بلوها وآثار حمارب ها

ــْٓؿ وظَــقهلؿ وٍٕقشــٓؿ  ــٚس إذا حــٚؾيقا ظــذ  ن ــقم أن افْ مـــ ادًِ

ٕن ؿقام احلٔٚة ظذ  ،ْٚنوأظراوٓؿ وأمقاهلؿ ظٚصقا بٖمٚن وشًٚ ة واضّئ

وإذا إًـدمٝ إًـدمٝ  ،حتََـٝ افًـًٚ ة ،هذه افيورنٚت ؾ٘ذا حتََـٝ

  .شٚ  افٌالء وافًٍٚ وافًًٚ ة 

ؾٚدجتّع إذا حٚؾظ ظـذ هـذه افيـورنٚت ظـٚش أؾـرا ه بُـؾ شـًٚ ة 

ٕن  ،وإذا ؿكوا يف ادحٚؾيٜ ظِٔٓٚ ؾ٘هنؿ شًٔٔنقن يف ؿِؼ وصَٚء ،وأمـ

ــ ــٗمـ ظِٔ ــدنـ ٓ ن ــر ،فاف ــٍْس يف مقوــع اخلى ــرض  ،واف ــرض مً وافً

وافقاحـد مـْٓؿ ٓ نـٖمـ  ؾٖي حٔٚة تَقم ،وادٚل مًرض فًِِٛ ،فالٕتٓٚك

شــًٚ ة تتحَــؼ فــف وهــق منــٌقل  وأيُّ  ،ظــذ  نْــف وًٍٕــف وظروــف ومٚفــف

  .هذه إصٔٚءمع : بٚفىٌع ٓ تقجد شًٚ ة ؟افٌٚل

ف مـ اظتدى وإٔ ،اسشالم أـد وصد  ظذ هذه إصٔٚءأن ؾِذفؽ ٕرى 

ظذ افدنـ أو افٍْس أو افًَؾ أو افًرض أو ادٚل ؾ٘ن جزاءه أن نَتؾ أو 

ٕٕف أشٚء إػ ادجتّع بٖهه وجًِف  ،حتك نذوق وبٚل أمره ،نهِٛ
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  :ويف ذفؽ نَقل احلؼ شٌحٕٚف ،نًٔش يف حٚفٜ مـ اخلقف وافَِؼ   

                

                    

                     

       [00 :ادٚئدة ] ٕهنؿ حٚوفقا ـؾ ذفؽ

َٛ  ،اسشٚءة إػ أخرنـ وؿتؾ إًٍٔٓؿ ؾًٚؿٌٓؿ ا  يف افدٕٔٚ  ،أمقاهلؿ وشِ

  .وا  ٓ حيٛ افًٍٚ  .ؿٌؾ أخرة

وتدظقا إػ ٌٕذ  ،وافذي نْير إػ ادجتًّٚت افتل تزظؿ احلرنٜ وافتَدم

ؾًٔتدي  ،جيدهٚ مِٔئٜ بٚفنَٚء وافٌالء وإمراض ،هذه افيورنٚت

رء ظْدهؿ و ٓ نقجد  ،خر ؾَٔتِف ظذ أتٍف إشٌٚبأحدهؿ ظذ أ

ؾسى إمراض  ،بؾ ـؾ ذفؽ نًّقٕف حرنٜ جًْٜٔ ،أو حرام زٕٚاشّف 

ـٚسندز وؽرهٚ مـ إمراض  ،وٓ نُٚ  أحد خيِق مْٓٚ ،تْتؼ بْٔٓؿ

  .افَٚتِٜ افتل ٓ  واء هلٚ

 ،مـ ذب اخلّر افذي نذهٛ افًَؾ ،وتراهؿ ـٚدجٕٚغ يف حٔٚهتؿ

وـؾ تِؽ ادحرمٚت ٓ حتَؼ  ،وخىره ظذ اجلًد فًقئفونٍري اجلًؿ 
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نَتؾ ونًِٛ فِحهقل ظذ ادٚل  ؾسى افذي ٓ نِّؽ مًٚٓ َ ،إٓ بٚدٚل

 ادحرمٚت وافذي ظْده مٚل تراه نٌذر ادٚل ونتٍِف يف ،ٌل صٓقاتفِفُٔ 

  .وافٍقاحش

ًٚ إهنٚ  رنٌٜ مـ وٓ أؿقل ؿ ،دجتًّٚت بًٔدة ظـ ٕىٚق اسًٕٕٜٚٔحَ

ؾال ٕجد ذفؽ ظْد احلٔقإٚت  ،احلٔقإٜٔ بؾ بًٔدة ظـ احلٔقإٜٔ أنوًٚ 

  .مـ افدواب وافٌٓٚئؿٌذ ؾٓؿ  ،وافدواب

 ،وإذا حٚؾظ افْٚس ظذ هذه افيورنٚت ظٚصقا يف ضّْٖٕٜٔ وشًٚ ة

وؿٌؾ مْٓؿ  ،ورؾع ا  ظْٓؿ افٌالء ،وظىٚءه ،واشتحَقا روٚء ا  تًٚػ

وحٚؾيقا ظذ  ،ٕهنؿ احسمقا حدو  ا  ،ْٔٓؿ افرخٚءوشٚ  ؾٔام ب ،افرجٚء

  .وادهِحٜ ظٚئدة إفٔٓؿ ،ؾٚخلر هلؿ ،ذائًف

 ،هوجتٚوزوا حدو  ،واظتدوا ظذ حرمٚت ا  ،وإن هؿ ؿكوا يف ذفؽ

ًٚ  .ؾْٔتَؿ ا  مْٓؿ ؾ٘ذا صٚع مثاًل ؿتؾ افٍْقس يف ادجتّع ؾال جتد إًٕٕٚ

 ا صٚع افزٕٚ بْٔٓؿ صٚظٝ افرذنِٜ وؿّؾ وإذ ،نرتٚح يف نَيتف وٓ يف ٕقمف

ؿٚل شٔدٕٚ ظٌد ا  بـ ظٌٚس رل ا  تًٚػ  ،وإتؼت إمراض ،احلٔٚء

وٓ ؾنٚ  ،مٚ طٓر افٌِقل يف ؿقم ؿط إٓ أفَك ا  يف ؿِقهبؿ افرظٛ) :ظْٓام

وٓ َٕص ؿقم ادُٔٚل وادٔزان إٓ  ،افزٕٚ يف ؿقم ؿط إٓ ـثر ؾٔٓؿ ادقت

وٓ خس  ،وٓ حُؿ ؿقم بٌر احلؼ إٓ ؾنٚ ؾٔٓؿ افدم ،قؿىع ظْٓؿ افرز
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ؾُؾ خمٚفٍٜ مـ افْٚس ٕوامر  .( ) (ؿقم بٚفًٓد إٓ شِط ا  ظِٔٓؿ افًدو

  .ا  تًٚػ تًق  ظِٔٓؿ بٚفقبٚء وافٌالء

مٚ مل نٍُش ؾٔٓؿ  ٓ تزال أمتل بخر" :وؿٚل صذ ا  ظِٔف وآفف وشِؿ

 .(6) (ؾٔقصؽ أن نًّٓؿ ا  ظز وجؾ بًَٚب ؾٔٓؿ وفد افزٕٚ ؾ٘ذا ؾنٚ ،افزٕٚ

 وافًذاب نًؿُّ  ،ؾّقاضـ ادًٚيص وادخٚفٍٜ مًروٜ فًذاب ا  تًٚػ

  .ًٕٖل ا  افًٚؾٜٔ .افهٚفن وافىٚفن

ًٚ ٓ حيدثُؿ ٕحدث :ٕس بـ مٚفؽ رل ا  ظْفوؿٚل شٔدٕٚ أ ُْؿ حدنث

َؾَّ مـ أذاط افًٚظٜ أن ن" :نَقل ٝ رشقل ا  شًّ ،أحد بًدي

حتك  ،ونَؾ افرجٚل ،ونيٓر افزٕٚ وتُثر افًْٚء ،ونيٓر اجلٓؾ ،افًِؿ

وؿِٜ  ،ؾيٓقر افزٕٚ وافٍقاحش (0)( تُقن خلًّغ امرأة افَٔؿ افقاحد

  .هل مـ ظالمٚت ؿٔٚم افًٚظٜ ،افؼف وافٍؤِٜ

                                 
ؿد : ، ؿٚل ابـ ظٌد افز6/620، 62رواه مٚفؽ يف ادقضٖ، بٚب اجلٓٚ ، حدنٞ رؿؿ  - 

ًٚ . رونْٚه متهاًل ظْف  ه ا . ومثِف ٓ نَٚل إٓ رأن

رواه أمحد يف ادًْد ظـ افًٔدة مّٔقٕٜ زوج افٌْل صذ ا  ظِٜٔ وشِؿ، برؿؿ  -6

62009 ، 8 /008 . 

ًٚ برؿؿ . 60/  ،  8 رواه افٌخٚري برؿؿ -0   620يف افًِؿ، ومًِؿ يف افًِؿ أنو

6/6052 . 
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وافذي نًتدي ظذ افدنـ أو افٍْس أو افًرض أو افًَؾ أو ادٚل ٓ 

 ًٚ  بؾ فق ـٚن ـٚمؾ اسنامن فر ظف ،امنُقن ـٚمؾ اسنٓ ن :أي ،نُقن مٗمْ

ندل ظذ ذفؽ  ،خقؾف مـ ا  تًٚػ ظـ افقؿقع يف إتٓٚك هذه احلرمٚت

ٓ نزي افزاي حغ نزي وهق " :ؿقل ادهىٍك صذ ا  ظِٔف وآفف وشِؿ

ننق وٓ ننق حغ  ،وٓ نؼب اخلّر حغ نؼهبٚ وهق مٗمـ،مٗمـ

وهق  ،نرؾع افْٚس إفٔف ؾٔٓٚ أبهٚرهؿ ،هنٌٜوٓ نْتٓٛ  ،وهق مٗمـ

  .( )"مٗمـ

  .(6)نْزع مْف ٕقر اسنامن يف افزٕٚ .وؿٚل شٔدٕٚ ابـ ظٌٚس رل ا  ظْف

ؾٌُر جدًا ٕن صٚحٛ  ،ف يف افؼ وافًٍٚ جِّ أمٚ ظـ أثر ادٚل إذا وُ 

ؾِذفؽ مدح  .ونًٍؾ مٚ صٚء بامفف مـ افٍقاحش ،ادٚل جيذب افُؾ إفٔف

  .دٚ فِامل مـ خىر ـٌر ،مـ نقجف مٚفف يف اخلر وافهالح افٌْل 

هذه بًض مـ آثٚر إىٚل افيورنٚت ومٚذا نستٛ ظذ ترـٓٚ يف حٔٚة 

  .ادجتّع

                                 
، يف 2/6680، 2090رواه افٌخٚري مـ ضرنؼ أيب هرنرة رل ا  ظْف برؿؿ  - 

 . احلدو 

ًٚ يف ـتٚب احلدو   -6 افزٕٚ وذب : مٚ حيذر مـ احلدو : بٚب)رواه افٌخٚري تًَِٔ

 . 2/6680( اخلّر
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وأن نكف  ،هالح وأهِفًٕٖل ا  تًٚػ أن نًّر  تًّٚتْٚ بٚفًٍٜ واف

  .إٕف شّٔع  ٔٛ .ظْٓٚ افًقء وافًٍٚ  وأهِف

بتقؾٔؼ مـ احلؼ شٌحٕٚف ؿد إتْٓٔٚ مـ بحثْٚ  وهبذا افَدر افٔن ُٕقن

 ،وًٕٖل ا  أن نٍْع بف ـٚتٌف( افيورنٚت اخلّس حََٔتٓٚ وآثٚرهٚ)اهلٚم 

واحلّد   رب افًٚدغ  ،و  وفرشقفف ادْٜ ،وافْٚس أمجًغ ،وؿٚرئف

  ها  .وشالم ظذ ظٌٚ ه افهٚحلغ

 

 الوردي  بن بدد اهلل عفر  :ك ده            

  ه 2538/ربوع اآلخر/ 22 :الثاءيف يوم الث     

  م6/3117/:       
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فًِالمـٜ افًـٔد  ،إحتٚف افًـٚ ة ادتَـغ بؼـح إحٔـٚء ظِـقم افـدنـ .2

ضًٌــٜ  ار  ،رمحــف ا  تًــٚػ ،بّرتٙــ :افنــٓر ،دّــد احلًــْٔل افزبٔــدي

  .افٍُر

بـٚبـ  :ادًـروف ،فإلمٚم أيب بُر دّـد بــ ظٌـد ا  ،أحُٚم افَرآن .3

 ،افٌجـٚويظـع دّـد  :بتحَٔـؼ ،رمحـف ا  تًـٚػ ،هــ 560-628 ،افًريب

  .ضًٌٜ  ار ادًرؾٜ فِىٌٚظٜ وافْؼ بروت

فإلمٚم حجٜ اسشالم أيب حٚمد دّد بــ دّـد  ،إحٔٚء ظِقم افدنـ .4

ضًٌـٜ  ار ادًرؾـٜ بـروت  ،رمحـف ا  تًـٚػ ،هــ 505ادتـقىف شـْٜ  ،افٌزايل

  .فٌْٚن

   .فِدـتقر افًٌٚظل، اسجٓٚض بغ افٍَف وافىٛ وافَٕٚقن  .5

فًِالمـٜ ظٌـد ا  بــ دّـق  بــ مـق و   ،دختـٚرآختٔٚر فتًِٔـؾ ا .6

ضًٌٜ  ار  ،افنٔخ دّق  أبق  ؿَٜٔ :بتًِٔؼ ،رمحف ا  تًٚػ،ادقصع احلٍْل

  .ادًرؾٜ

ترتٔٛ إمر ظالء افدنـ ظع  ،اسحًٚن بستٔٛ صحٔن ابـ حٌٚن .7

 :ؿـدم فـف ووـٌط ٕهـف ،هــ 009ادتقىف شـْٜ  ،رمحف ا  ،بـ بٌِٚن افٍٚرد
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افىًٌــٜ إوػ  ،ضًٌــٜ  ار افُتــٛ افًِّٔــٜ بــروت،شــػ احلقتـــامل نق

  .م980  -هـ600 

رمحف  ،فإلمٚم أيب ظٌد ا  دّد بـ إشامظٔؾ افٌخٚري ،إ ب ادٍر  .8

ضًٌٜ ظٚمل افُتـٛ  ،ـامل نقشػ احلقت :ترتٔٛ ،هـ652ادتقىف  ،ا  تًٚػ

 .م986 -هـ606 شْٜ 

ــرآن .9 ــٜ آي افَ ــد ا  فِنــٔخ  ،إرصــٚ  احلــران دًرؾ ـــ ظٌ ــراهٔؿ ب إب

  .م982 -هـ602 افىًٌٜ افثٚفثٜ شْٜ  ،رمحف ا  تًٚػ،إٕهٚري

 ،فِنـٔخ ظٌـد ا  افـقر ي ،إربًغ افقر نٜ يف اخلّس افيورنٜ .:

 .خمىقط

فإلمـٚم ظـز افـدنـ بــ إثـر أيب  ،ُأشد افٌٚبٜ يف مًرؾٜ افهحٚبٜ .21

 :حتَٔـؼ ،هـ200شْٜ  ادتقىف ،رمحف ا  تًٚػ ،احلًـ ظع بـ دّد اجلزري

ضًٌـٜ  ار  ،وافنـٔخ ظـٚ ل أمحـد ظٌـد ادقجـق  ،افنٔخ ظع دّد مًـقض

 .م996 -هـ5 6 افُتٛ افًِّٜٔ بروت شْٜ 

رمحـف  ،فِنٔخ أمحد ظٌد اجلقا  افدومل ،اسشالم مْٓٚج وشِقك .22

 .مْنقرات ادُتٌٜ افًكنٜ صٔدا فٌْٚن ،ا  تًٚػ

 ،د ادحًـ ؾوـؾ ا فًٌ ،اسشالم وأشس افتؼنع بحٞ مَٚرن .23

 .م909  -هـ099 ضٌع شْٜ  ، ار افُتٚب اسشالمل بروت
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ــف اسشــالمل  .24 ــزحٔع،أصــقل افٍَ ــٜ اف  ار افٍُــر  ،فِدـتقر وهٌ

 .م982  -هـ602 افىًٌٜ إوػ شْٜ 

فإلمــٚم احلــٚؾظ صــٓٚب افــدنـ أيب  ،اسصــٚبٜ يف متٔٔــز افهــحٚبٜ .25

 ار إحٔٚء افساث  ،ًٚػافٍوؾ أمحد بـ ظع بـ حجر افًًَالي رمحف ا  ت

   .هـ 068 افىًٌٜ إوػ شْٜ  ،افًريب بروت

فإلمٚم أيب ظٌد ا  دّد بــ خٍِـٜ افقصـتٚي  ،إـامل إـامل ادًِؿ .26

 ار افُتــٛ  ،هـــ رمحــف ا  تًــٚػ860ادتــقىف بحــدو  شــْٜ  ،إيُّبّ ادــٚفُل

 .افًِّٜٔ بروت

ّــد زـرنــٚ فًِالمــٜ افنــٔخ د ،أوجــز ادًــٚفؽ إػ مقضــٖ مٚفــؽ .27

 -هــــ090 ط شــْٜ ، ار افٍُــر بــروت ،افُٕٚــدهِقي رمحــف ا  تًــٚػ

  .م900 

ربْٔل ـفإلمٚم افنٔخ دّـد افنـ ،اسؿْٚع يف حّؾ أفٍٚظ أيب صجٚع .28

 .ط  ار إحٔٚء افُتٛ افًربٜٔ فٌِٚيب احلٌِل ،اخلىٔٛ رمحف ا  تًٚػ

فِحـٚؾظ أيب بُـر أمحـد بــ ظـع  ،تٚرنخ بٌـدا  أو مدنْـٜ افًـالم .29

  . ار افُتٛ افًِّٜٔ بروت فٌْٚن ،رمحف ا  تًٚػ ،ىٔٛ افٌٌدا ياخل

ـــٚرنخ افٌُـــر .:2 ـــد بــــ إشـــامظٔؾ  ،افت ـــٚم أيب ظٌـــد ا  دّ فإلم

  .مٗشًٜ افُتٛ افثَٚؾٜٔ ،رمحف ا  تًٚػ،افٌخٚري
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فإلمـٚم أيب افًـذ دّـد  ،حتٍٜ إحقذي بؼـح جـٚمع افسمـذي .31

ظٌـد افقهـٚب  :راجًف ،رمحف ا  ،ظٌد افرمحـ بـ ظٌد افرحٔؿ ادٌٚرـٍقري

ــػ ــد افىٔ ــٚهرة ،ظٌ ــدي افَ ــٜ اد ــْٜ  ،مىًٌ ــٜ ش ــٜ افثٕٚٔ ـــ 080 افىًٌ  -ه

  .م920 

ــٜ إضــراف .32 ــٜ إذاف بًرؾ ــدنـ ،حتٍ ــد افهــّد ذف اف  ،فًٌ

  .م980 -هـ 600 ط افثٕٜٚٔ  ،افدار افَّٜٔ

فِنـٔخ دّـد إشـامظٔؾ  ،تْقنر إذهـٚن مــ تًٍـر روح افٌٔـٚن .33

ــٜ  ، ار افَِــؿ ،اخْهــٚر دّــد ظــل افهــٚبقي ،حَــل افزوشــقي ط افثٕٚٔ

 .م989 -هـ609 

ظربف دّد ؾٗا  ظٌـد  ،جقل ٓبقم ،تٍهٔؾ آنٚت افَرآن احلُٔؿ .34

 . ار افُتٚب افًريب ،افٌٚؿل

دحّــد ظــع افًــٚنس و ظٌــد افِىٔــػ  ،تًٍــر آنــٚت إحُــٚم .35

ــراهٔؿ ـرشــقن ــقر ،افًــٌُل و دّــد إب  -هـــ 666 ط إوػ  ، ار افٍرؾ

  .م 6000

افـدـتقر أمحـد  ،تزـٜٔ افٍْقس وتربٔتٓٚ ـام نَرره ظِـامء افًـِػ .36

 . ار افَِؿ بروت ،ؾرند



 

gafrwrd@hotmail.com 

فِحـٚؾظ أيب دّـد  ،افسؽٔٛ وافسهٔـٛ مــ احلـدنٞ افؼـنػ .37

 ،وـٌىف مهـىٍك ظـامرة ،زـل افدنـ ظٌد افًئؿ بـ دّد افَقي ادْذري

 ادُتٌٜ افًكنٜ بروت 

ٓبــ حجـر  ،ؾًـل افٌُـرتِخٔص احلٌر يف خترنٟ أحٚ نٞ افرا .38

  ار ادًرؾٜ بروت  ،افًًَالي

فًِالمٜ افنٔخ أمحـد ؾـتن ا   ،تْزنف افَِقب فْير ظالم افٌٔقب .39

  .م6006 -هـ665 ط شْٜ  ، ار افٌزايل حِٛ ،جٚمل

 ار إحٔٚء افـساث افًـريب  ،فإلمٚم افٍخر افرازي ،افتًٍر افٌُر .:3

  .بروت

ــٚء  ،الم افــرازيفإلمــٚم صــٔخ اسشــ ،اجلــرح وافتًــدنؾ  .41  ار إحٔ

  .م956  -هـ  00 ط شْٜ  ،افساث افًريب بروت

فًِالمــٜ أيب ظٌــد ا  دّــد بـــ أمحــد  ،اجلــٚمع ٕحُــٚم افَــرآن .42

  . ار إحٔٚء افساث افًريب بروت ،إٕهٚري افَرضٌل

ــرآن .43 ــؾ افَ ــٚن يف تٖون ــر  ،جــٚمع افٌٔ ـــ جرن ــد ب ــر دّ ٕيب جًٍ

  .م996 -هـ 6 6 ط شْٜ  ، ار افُتٛ افًِّٜٔ بروت ،افىزي

دحـل افـدنـ أيب دّـد ظٌـد  ،اجلقاهر ادؤئٜ يف ضٌَٚت احلٍْٔـٜ .44

افَــٚ ر بـــ دّــد بـــ دّــد ابـــ ٕكــ ا  بـــ شــٚمل بـــ أيب افقؾــٚء افَــرر 
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مٗشًـٜ افرشـٚفٜ ط شـْٜ  ،ـتقر ظٌد افٍتٚح دّد احلِقداف :حتَٔؼ ،احلٍْل

 .م990 

أيب ًٕـٔؿ أمحـد بــ فِحـٚؾظ  ،حِٜٔ إوفٔـٚء وضٌَـٚت إصـٍٔٚء .45

  . ار افُتٚب افًريب ،ظٌد ا  إصٌٓٚي

 خهٚئص افتؼنع اسشالمل يف افًٔٚشٜ واحلُؿ  .46

فًِالمــٜ  ،روح ادًــٚي يف تًٍــر افَــرآن افًيــٔؿ وافًــٌع ادثــٚي .47

 .م 985  ار إحٔٚء افساث افًريب بروت  ،أفقد افٌٌدا ي

فٜ ط شــْٜ مٗشًــٜ افرشــٚ،فًّــر روــٚ ـحٚفٜ ،افزٕــٚ ومُٚؾحتــف .48

   .م900 

 ،فإلمـٚم دّـد بــ أمحـد بــ ظـثامن افـذهٌل ،شر أظـالم افْـٌالء .49

 م  986 مٗشًٜ افرشٚفٜ  ط شْٜ 

فإلمٚم أيب ظًٔــك دّــد بـــ ظًٔــك بـــ َشــْقَرَة ،شــْـ افسمــذي .:4

ٕؼـ  ،ظـزت ظٌٔـد افـدظٚس :أذف ظذ افتًِٔـؼ ،افسمذي رل ا  ظْف

  .م925  -هـ085 مُتٌٜ  ار افدظقة بحّص شْٜ 

فِحـٚؾظ أيب ظٌـد ا  دّـد نزنـد افَزونْـل بــ ، شْـ ابـ مٚجـف .51

 ار إحٔــٚء افــساث افًــريب ط شــْٜ  ،حتَٔــؼ دّــد ؾــٗا  ظٌــد افٌــٚؿل ،مٚجــف

   .م 905 
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 ،شْـ افًْٚئل بؼح احلـٚؾظ جـالل افـدنـ افًـٔقضل رمحـف ا  .52

ضٌٚظــٜ  ار افٌنــٚئر اسشــالمٜٔ  ،افنــٔخ ظٌــد افٍتــٚح أبــق ؽــدة :اظتْــك بــف

 .م982 -هـ602 افىًٌٜ افثٕٜٚٔ  ،بروت

 . ار افٍُر بروت ،افًْـ افُزى ٕيب بُر افٌَٔٓل .53

رمحـف  ،فإلمٚم أيب بُر أمحـد بــ احلًـغ افٌَٔٓـل ،صًٛ اسنامن .54

   .م990 -هـ 0 6 افىًٌٜ إوػ شْٜ  ، ار افُتٛ افًِّٜٔ بروت ،ا 

 فإلمـٚم دّـد افزرؿـٚي ،ذح افزرؿٚي ظذ مقضـٖ اسمـٚم مٚفـؽ .55

 .م 98 -هـ 60 ط شْٜ  ، ار ادًرؾٜ بروت ،رمحف ا  تًٚػ

فإلمـٚم افنـٔخ أمحـد بــ  ،ذح افهـٚوي ظـذ جـقهرة افتقحٔـد .56

 ار ابــ ـثـر و  ،حتَٔؼ افدـتقر ظٌـد افٍتـٚح افٌـزم ،دّد ادٚفُل افهٚوي

 م ز 999 ضًْٜ 

فإلمـٚم  ،صجرة ادًٚرف وإحـقال وصـٚفن إؿـقال وإظـامل .57

 ار افىٌـٚع  ،حتَٔؼ إنـٚ  خٚفـد افىٌـٚع ،ـ ظٌد افًالم افًِّلظٌد افًزنز ب

  .م 989 ط شْٜ 

حتَٔـؼ زهـر افنـٚونش و صـًٔٛ  ،فإلمٚم افٌٌـقي ،ذح افًْٜ .58

  .م 980 ط شْٜ  ،ادُتٛ اسشالمل ،إرٕٚؤط
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فإلمٚم  ،ذح افتِقنن ظذ افتقؤن دتـ افتَْٔن يف أصقل افٍَف .59

 .وت ار افُتٛ افًِّٜٔ بر ،افتٍتٚزاي

فإلمــٚم أيب ظٌــد ا  دّــد بـــ إشــامظٔؾ بـــ  ،صــحٔن افٌخــٚري .:5

افـدـتقر مهـىٍك  نـٛ  :وٌىف ،رل ا  ظْف ،إبراهٔؿ افٌخٚري اجلًٍل

   .مىًٌٜ اهلْدي ،افٌٌٚ

فإلمٚم أيب احلًغ مًِؿ بــ احلجـٚج افَنـري  ،صحٔن مًِؿ .61

ٔــٚء  ار إح ،دّــد ؾــٗا  ظٌــد افٌــٚؿل :حتَٔــؼ ،رل ا  ظْــف ،افًْٔــٚبقري

  .افساث افًريب بروت

فِـدـتقر دّـد شـًٔد  ،وقابط ادهِحٜ يف افؼنًٜ اسشـالمٜٔ .62

ــقضل ــٚفٜ ،رموــٚن افٌ ــٜ افرش ــْٜ  ،مٗشً ــٜ ش ــٜ افرابً ـــ 606 افىًٌ  -ه

  .م986 

فإلمٚم صّس افدنـ دّـد  ،افىرق احلُّٜٔ يف افًٔٚشٜ افؼظٜٔ .63

  .بروت  ار افُتٛ افًِّٜٔ ،رمحف ا  ،بـ أيب بُر بـ ؿٔؿ اجلقزنٜ

فإلمــٚم بــدر افــدنـ أيب  ،ظّــدة افَــٚري ذح صــحٔن افٌخــٚري .64

  . ار إحٔٚء افساث افًريب ،دّد دّق  بـ أمحد افًْٔل رمحف ا 

ــدنـ .65 ــد افثّــغ يف مًــٚئؾ اف ـــ افنــٔخ أيب  ،افًَ فِنــٔخ ظــع اب

ــٚؾًل ــٚد افن ــغ افًٌ ـــ احلً ــد ا  ب ـــ ظٌ ــد ب ــًق  دّ ــٓقر ،افً  :ادن
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ط ادىًٌٜ ادّْٜٔٔ بّك  ،هـ600 ادتقىف شْٜ  ،تًٚػ رمحف ا  ،بٚدًًق ي

  .هـ065 شْٜ 

فإلمـٚم أمحـد بــ ظـع بــ  ،ؾتن افٌـٚري ذح صـحٔن افٌخـٚري .66

  . ار افٍُر ،حجر افًًَالي رمحف ا 

فإلمـٚم  ،ؾتن افًع ادٚفؽ يف افٍتـقى ظـذ مـذهٛ اسمـٚم مٚفـؽ .67

  .ر ادًرؾٜ بروت ا ،أيب ظٌد ا  افنٔخ دّد أمحد ظِٔش رمحف ا 

   .ـتقر ؾتحل افدرنْلدفِ ،ؾًٍِٜ افتؼنع اسشالمل .68

 ،افٍــتن افربــٚي بستٔــٛ مًــْد اسمــٚم أمحــد بـــ حٌْــؾ افنــٌٔٚي .69

   .ٕؼ  ار احلدنٞ افَٚهرة ،ٕمحد ظٌد افرمحـ افٌْٚ

 ،ؿٚمقس افَرآن أو إصالح افقجـقه وافْيـٚئر يف افَـرآن افُـرنؿ .:6

ط شـْٜ ، ار افًِـؿ فِّالنـغ بـروت ،يفٍَِٔف احلًـغ بــ دّـد افـدامٌٚ

  .م 985 

 ار  ،فًــًدي أبــق حٌٔــٛ ،افَــٚمقس افٍَٓــل فٌــٜ واصــىالحٚ .71

  .م986 -هـ606 افىًٌٜ إوػ شْٜ  ،افٍُر  منؼ

فًِالمـــٜ  ـــد افـــدنـ دّـــد بــــ نًَـــقب  ،افَـــٚمقس ادحـــٔط .72

 -هـــ 602 افىًٌــٜ إوػ  ،مٗشًــٜ افرشــٚفٜ ،افٍروزآبــٚ ي رمحــف ا 

  .م982 
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 .افَرآن افُرنؿ .73

فًِالمٜ ظالء افـدنـ ظـع  ،ـْز افًامل يف شْـ إؿقال وإؾًٚل .74

ٕؼ مُتٌٜ افـساث  ،ادتَل بـ حًٚم افدنـ اهلْدي افزهٚن ؾقري رمحف ا 

  .اسشالمل حِٛ

فإلمٚم احلـٚؾظ أيب أمحـد ظٌـد ا  بــ  ،افُٚمؾ يف وًٍٚء افرجٚل .75

 -هــ 605 ر افىًٌٜ افثٕٜٚٔ شـْٜ  ار افٍُ ،رمحف ا  تًٚػ ،ظدي اجلرجٚي

   .م985 

  . ار ادًٚرف افَٚهرة ،ٓبـ مْيقر ،فًٚن افًرب .76

ادًجـؿ إوشـط وادًجـؿ " ّع افٌحرنـ يف زوائـد ادًجّـغ  .77

ظٌـد  :حتَٔؼ ،تٖفٔػ اسمٚم ٕقر افدنـ اهلٔثّل رمحف ا  ،"افهٌر فِىزاي

فىًٌـٜ إوػ شـْٜ ا ،ٕؼـ مُتٌـٜ افرصـد افرنـٚض ،افَدوس بـ دّد ٕذنر

  .م996 -هـ0 6 

فإلمٚم ٕقر افدنـ ظـع بــ أيب بُـر  ، ّع افزوائد ومٌْع افٍقائد .78

   . ار افُتٚب افًريب بروت ،اهلٔثّل رمحف ا 

ــٜ هنــٟ اسشــالم .79 ــٚمـ وإربًــقن ، ِ ــٜ  ،افًــد  افث افًــْٜ افثٚفث

  .م996 حزنران  -هـ 6 6 ذي احلجٜ  ،ظؼة

  . ِٜ حوٚرة اسشالم .:7
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أمحد دّد صٚـر  :حتَٔؼ ،فِحٚؾظ ادْذري ،تك شْـ أيب  او خم .81

  . ار ادًرؾٜ بروت ،ودّد حٚمد افٍَل

فإلمٚم أمحد بـ ظـع بــ ادثْـك افتّّٔـل  ،مًْد أيب نًذ ادقصع .82

افىًٌـٜ إوػ  ، ار ادـٖمقن فِـساث ،حًـغ شـِٔؿ أشـد :حتَٔؼ ،رمحف ا 

  .م986 -هـ 606 شْٜ 

ــٚ .83 ــٜ افٍَٓ ــف جــل  و.  .أ :ووــع ،ءمًجــؿ فٌ ــد رواس ؿًِ  دّ

-هـ605 افىًٌٜ إوػ شْٜ  ، ار افٍْٚئس بروت ،حٚمد صٚ ق ؿٌْٔل. 

  .م985 

ــــٗفٍغ .84 ــــر روــــٚ ـحٚفٜ ،مًجــــؿ اد ــــٚفٜ ،فًّ ــــٜ افرش مٗشً

 .م990  -هـ6 6 افىًٌٜ إوػ شْٜ ،بروت

مٌْل ادحتٚج إػ مًرؾٜ مًٚي أفٍٚظ ادْٓٚج ذح افنـٔخ دّـد  .85

فإلمـٚم أيب زـرنـٚ بــ ذف افْـقوي  ،ظذ مـتـ مْٓـٚج افىـٚفٌغافؼبْٔل 

  . ار افٍُر ،رمحف ا  تًٚػ

فِـدـتقر ظّـر بــ  ،مَٚصد افؼنًٜ ظْد افًـز بــ ظٌـد افًـالم .86

  .م6000 -هـ 660 افىًٌٜ إوػ  ، ار افٍْٚئس إر ن ،صٚفن بـ ظّر

ــٚة ادٍــٚتٔن ذح منــُٚة ادهــٚبٔن .87 ـــ  ،مـــ مرؿ فًِالمــٜ ظــع ب

  .ٕؼ ادُتٌٜ اسشالمٜٔ ،ىٚن دّد افَٚري رمحف ا  تًٚػشِ
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إظدا  دّد افًـًٔد  ،مقشقظٜ أضراف احلدنٞ افٌْقي افؼنػ .88

  .م 989 ط شْٜ  ،ظٚمل افساث بروت ،بـ بًٔقي زؽِقل

افىًٌـٜ  ، ار ادًرؾٜ بـروت ،فنّس افدنـ افنخز ،ادًٌقط .89

  .م908 -هـ098 افثٕٜٚٔ 

فإلمــــٚم أيب ظٌــــد ا  احلــــٚـؿ  ،ٔحغادًـــتدرك ظــــذ افهــــح .:8

  ار افُتٚب افًريب بروت  ،رمحف ا  ،افًْٔٚبقري

 :ذحـف ،رل ا  ظْـف ،ادًْد فإلمٚم أمحد بـ دّـد بــ حٌْـؾ .91

 -هــــ 2 6 افىًٌـــٜ إوػ  ، ار احلـــدنٞ افَـــٚهرة ،أمحـــد دّـــد صـــٚـر

  .م995 

د بــ أيب فإلمٚم أيب بُر ظٌد ا  بـ دّـ ،ادهْػ ٓبـ أيب صٌٜٔ .92

مْنـقرات إ ارة افَـرآن وافًِـقم اسشـالمٜٔ  ،صٌٜٔ افًٌز  رمحف ا  تًٚػ

  .م980 -هـ602  ،ـراتق بٚـًتٚن

ــــ راصـــد إز ي ،ادهـــْػ .93 ـــٜ اسمـــٚم  ،فإلمـــٚم مًّـــر ب روان

تقزنـع  ،حٌٔـٛ افـرمحـ إظيّـل :حتَٔـؼ ،افرزاق افهًْٚي رمحف ا ظٌد

  .م980 -هـ600 افىًٌٜ افثٕٜٚٔ  ،ادُتٛ اسشالمل

ــٜ .94 ــد ادًــٕٚٔد افثامٕٔ ــٜ بزوائ ــٛ افًِٔ ـــ حجــر  ،ادىٚف فِحــٚؾظ اب

  . ار افُتٛ افًِّٜٔ بروت ،حتَٔؼ حٌٔٛ افرمحـ إظيّل ،افًًَالي
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 ،وزارة افسبٔـٜ ،فألشتٚذ دّد خـر أبـق حـرب ،ادًجؿ اددرد .95

 .م 985  -هـ  602 افىًٌٜ إوػ شْٜ 

 ،دحّد ؾٗا  ظٌد افٌٚؿل ،افُرنؿادًجؿ ادٍٓرس ٕفٍٚظ افَرآن  .96

  .اشىٌْقلادُتٌٜ اسشالمٜٔ 

رتٌف وٕيّف فٍٔػ مـ  ،ادًجؿ ادٍٓرس ٕفٍٚظ احلدنٞ افٌْقي .97

  .م902 مُتٌٜ برنؾ يف فْدن شْٜ  ،ادًتؼؿغ

فِحـٚؾظ أيب افَٚشـؿ شـِٔامن بــ أمحـد افىـزاي  ،ادًجؿ افٌُـر .98

ٍِ :حتَٔؼ ،رمحف ا  ًِّ ذـٜ مًّؾ ومىًٌٜ افزهراء  ،لمحدي ظٌد ادجٔد اف

   .م989-هـ609 ط شْٜ  ،احلدنثٜ ادحدو ة

 ،فإلمــٚم أيب إشــحٚق افنــٚضٌل ،ادقاؾَــٚت يف أصــقل افؼــنًٜ .99

  . ار ادًرؾٜ بروت ،افنٔخ ظٌد ا   راز :تًِٔؼ

وزارة إوؿـــٚف وافنـــٗون اسشـــالمٜٔ  ،ادقشـــقظٜ افٍَٓٔـــٜ .:9

   .م980 -هـ606 افىًٌٜ افثٕٜٚٔ  ،افُقنٝ

دّـد  :ظِـؼ ظِٔـف ،ادقضٖ فإلمٚم مٚفـؽ بــ إٔـس رل ا  ظْـف .1:

  . ار إحٔٚء افساث افًريب ،ؾٗا  ظٌد افٌٚؿل
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جلـامل افـدنـ أيب  ،ٕزهٜ إظغ افْقاطر يف ظِؿ افقجقه وافْيٚئر .2:

مٗشًٜ افرشٚفٜ بروت  ط  ،افٍرج ظٌد افرمحـ بـ اجلقزي  رمحف ا  تًٚػ

  .م980 شْٜ 

فًِالمـٜ مجـٚل افـدنـ أيب دّـد  ،ٞ اهلدانـٜٕهٛ افرانٜ ٕحٚ نـ .3:

افىًٌـٜ افثٕٚٔـٜ  ،ٕؼ ادُتٌٜ اسشالمٜٔ ،ظٌد ا  بـ نقشػ احلٍْل افزنًِل

  .م900  -هـ090 شْٜ 

ــٜ .4: ــٜ وافقصــٚنٜ اسنامٕٔ ــد ا   ،افْهــٚئن افدنْٔ ــٔد ظٌ ــٚم افً فإلم

 .رمحف ا  ،بٚظِقي احلدا 

 ،رموٚن افٌقضلفِدـتقر دّد شًٔد  ،هُذا ؾِْدع إػ اسشالم .5:

 .م6006 -هـ 662 ط شْٜ  ، ار افٍٚرايب  منؼ

مْنــقرات  ،فِــدـتقر وهٌــٜ افــزحٔع ،افقشــٔط يف أصــقل افٍَــف .6:

  .ـِٜٔ افؼنًٜ ،جٚمًٜ  منؼ
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